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Pai de santo 
cantou pra 

subir em terreiro 
de candomblé 

7

Religioso é assassinado com quatro tiros na cabeça enquanto 
dormia em sua casa em Mesquita. Divisão de Homicídios da Bai-
xada investiga diversas linhas para o crime. Vizinhos estão choca-
dos e amigos usaram as redes sociais para repudiar a brutalidade.José Luiz dos Santos Ferreira era dono de barracão no bairro Banco de Areia 

Povão está puto com aumento 
de passagens em Nova Iguaçu
Prefeito Rogério ‘Malvadeza’autorizou reajuste e população terá que desembolsar mais grana para viajar nas linhas dos ônibus municipais. 

Decretado 
Justiça nega pedi-

do para que consórcio 
deixe a gestão do es-
tádio do Maraca. 

3

Adiado
Uerj adia retorno às aulas 

pela terceira vez. O reco-
meço estava confirmado 
para a próxima segunda.

3

Na tranca 
Polícia Militar agarra 

dupla que praticava as-
saltos em linhas de ônibus 
em Duque de Caxias. 

7
Executado 

Agente da PM é as-
sassinado a tiros dentro 
de loja  após reagir a 
assalto em Magé.
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Superlotação 
Comitê de Enfrenta-

mento da Superpopu-
lação Carcerária defi-
ne metas. 
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Rachel Farias
bate um 

bolão e vai 
pra galera Filha de ex-prefeita é mantida 

refém por criminosos no Rio

Atentado 
Pistoleiros metem bala 

em casa de prefeita.  
Polícia Civil investiga se 
foi crime político.  
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Suspeito de tortura e 
homicídio é agarrado 
por agentes da PRF

6

O criminoso foi preso por agentes na Via Dutra, altura de São João de Meriti

Foto: divulgação/prF

Praticar ‘cinco contra um’ no 
trampo relaxa e faz render mais

2
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 Striptease 

Fantasia

O apresentador de 
18 anos do SBT Notícias, 
Dudu Camargo, tem 
se tornado assunto nas 
redes sociais, mas não 
de maneira positiva. Ele 
participa dos telejornais 
da emissora depois que 
Silvio Santos o escalou. 
Ontem ele terminou o 
programa ao som da 
música ‘Sexta-feira, Sua 
Linda’, de Alex e Ronal-
do. Dudu tirou o terno, 
a gravata..

Elizabeth Hundley 
(agora Gardner) quis 
surpreender o seu mari-
do com risadas. Como 
o seu nome do meio é 
‘Rex’, a americana arru-
mou uma fantasia de ti-
ranossauro rex para usar 
por cima do seu vestido 
de casamento. Em en-
trevista ao The Huffing-
ton Post, ela admitiu que 
ficou com um pouco de 
medo do seu noivo não 
gostar da brincadeira.

Gente, quem nunca tirou um print da tela 
para mandar uma imagem que viu no Insta-
gram para um amigo no WhatsApp? Mais difícil 
ainda era enviar um vídeo, não é mesmo? Para 
facilitar esta integração, fotos e vídeos publica-
dos no feed do Instagram que não tenham res-
trições de privacidade agora podem ser com-
partilhados direto no mensageiro! 

Após receber muitas críticas envolvendo o reforço 
de um padrão de beleza, a marca vem apostando em 
cada vez mais em opções de bonecas com diferentes 
características físicas. E agora, no seu novo comercial, ela 
toca em outros dois pontos importantes: a importância 
que tem os pais brincarem com as suas filhas.

A nova campanha da empresa, ‘Pais que Brincam de 
Barbie’, estreou nos Estados Unidos no último domingo, 
durante os comerciais de TV de um jogo de futebol ame-
ricano. São diversos vídeos curtos que mostram homens 
brincando com as suas filhas, e comentando que sempre 
haviam curtido interesses estereotipicamente masculinos. 

Integração

Barbie Barbie II

No dia 13 de janeiro, o ator Caco Ciocler 
publicou uma foto em seu Instagram posan-
do de ‘sereio’ à beira da piscina. Sem roupa 
e com uma longa cauda, o ator arrancou 
suspiros dos internautas. O problema é que, 
após a divulgação da foto em diversos ca-
nais da web, o ator começou a sofrer muitos 
ataques. Coisa de gente intolerante!

‘Sereio’

Em reportagem divulgada pelo jornal ‘Metro’, na 
Inglaterra, psicólogos britânicos afirmaram que, sim, 
a masturbação no trabalho pode render bons resul-
tados, se tornando uma valiosa arma contra o estres-
se. Além disso, em 2016, um artigo da revista norte-
-americana Ravishly defendeu que “masturbação 
era o novo intervalo para o cigarrinho”.

Apelidado de ‘homem-ímã’, o bósnio Nermin 
Halilagic, de 38 anos, consegue segurar diversos 
objetos presos ao corpo, como colheres, facas 
e até smartphones. Halilagic é capaz de segurar 
celulares, colheres, bandejas, facas, CDs e mes-
mo objetos que não sejam necessariamente de 
metal, como pratos e outros utensílios de cozinha.

Ímã

Hortifruti oferece 50 vagas
A rede Hortifruti está com 50 vagas de emprego abertas 

para trabalhar nas lojas do Rio de Janeiro. Com início ime-
diato, as oportunidades são para os cargos de Manipulador 
de Alimentos, Repositor, Açougueiro, Empacotador e Ope-
rador de Caixa. Os interessados precisam ter no mínimo 18 
anos e enviar currículo para curriculo@hortifruti.com.br.

Casas Bahia e Ponto Frio abrem 200 vagas
A Via Varejo, empresa que administra as marcas Ca-

sas Bahia e Pontofrio, anunciou a abertura de 200 va-
gas para pessoas com deficiência, no Estado do Rio. 
São 54 somente para a cidade do Rio de Janeiro, e 
as demais em outras cidades. Os interessados devem 
acessar o site http://www.viavarejo.com.br/rh.

São José do Vale do Rio Preto lança edital
A Universidade Federal Fluminense (UFF) está com inscri-

ções abertas para o processo seletivo regido pelo edital 
nº 10/2017, com o objetivo de contratar dois Professores 
Substitutos para atuarem no Departamento de Estudos 
Culturais e Mídia. As inscrições podem ser feitas até 13 de 
fevereiro de 2017 no site www.uff.br,.

Arrecadação cai pelo 3º ano
A  crise continua a refletir na arrecadação federal 

em 2016, que registrou recuo real pelo terceiro ano se-
guido. De acordo com números divulgados pela Re-
ceita Federalo ontem, a arrecadação com impostos e 
contribuições federais registrou queda real (após abati-
mento da inflação) de 2,97% no ano passado, para R$ 
1,28 trilhão.

Confiança da construção cai
A confiança da construção brasileira iniciou o ano em 

alta e atingindo o maior nível desde meados de 2015, 
com melhora tanto das expectativas quanto da avalia-
ção da situação atual, informou a Fundação Getulio Var-
gas (FGV).O Índice de Confiança da Construção (ICST) 
do Brasil subiu 2,5 pontos em janeiro e atingiu 74,5 pontos.

Conselho restringe uso de cartão de crédito 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a norma 

que restringe o prazo do crédito rotativo do cartão de cré-
dito. Segundo a norma, o rotativo só poderá ser usado até o 
vencimento da fatura seguinte. Se na data do vencimento o 
cliente não tiver feito o pagamento total do valor da fatura, 
o restante terá que ser parcelado ou quitado.

Cigarrinho

EmprEgo

ConCurso

CrisE

EConomia naCional

Jovem anuncia alianças na internet

Drive-thru
A pollícia afirmou que dois empregados de uma loja 

do Burger King em New Hampshire, nos EUA, foram pre-
sos suspeitos de tráfico de drogas depois que as autori-
dades foram alertadas de que eles estavam vendendo 
maconha pelo drive-thru. Segundo a polícia, sempre 
que um cliente pedia “batatas fritas supercrocantes”, 
seu lanche vinha acompanhado de maconha.

ChanCE

rECEssão
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Com apenas 18 anos, Samuel Severo não só recebeu um pé na bunda, como 
ficou famoso na internet. O jovem de Ponta Grossa, no Paraná, comprou alianças 
para sua namorada, mas antes de poder entregá-las, ela terminou o namoro. Por 
isso, Samuel resolveu fazer um anúncio em um grupo do Facebook para vender 
os anéis. Na publicação, ele explica sobre o término do namoro e deu um aviso 
aos casais apaixonados “Só compre se tiver certeza que ela/ele vai dizer sim”.

Amantes no esquema 
As amantes de políticos estão em alta. Nas prefeitu-

ras, assim como na câmara a ordem é ninguém falar 
nada. Mas como fofoca se espalha fácil, já tem negui-
nho com medo de apanhar da mulher quando chegar 
em casa. Um político que está em seu primeiro manda-
to nem esquentou a cadeira de vereador e nomeou as 
duas amantes para cargos comissionados.

Onde mora o problema 
O problema é que o moço tem uma namorada há 

mais de 10 anos, mas não fode, nem sai de cima. Corre 
na boca miúda que o rapaz, metido a mulherengo, já 
teria armado um plano com assessores para a informa-
ção não vazar, mas foi em vão. A mulher ficou sabendo 
da pulada de cerca do safado e já exigiu a exonera-
ção das duas moças. 

Barraco à vista
A chifruda, que é filha de um oficial de alta patente 

do Exército confidenciou a amigas que não vai deixar 
barato a traição. Como vingança, promete decretar 
a lei seca, sem nada de vuco-vuco na cama. E pior: 
vai armar o maior barraco caso encontre as rivais no 
gabinete do amado. 

Assessor ‘estrangeiro’ 
Nomeado para uma importante pasta numa pre-

feitura da Baixada, um político pouco influente co-
meçou a pôr as manguinhas de fora. Nem bem assu-
miu, o moço já deixou cair a máscara. Na prefeitura, 
comenta-se que o tal secretário trata os subordinados 
como serviçais, e humilha a todos como se não hou-
vesse amanhã. E pensar que ele caiu de paraquedas 
no município. 

Quebrou a cara 
Vice-prefeito de Nova Iguaçu, Carlos Ferreira, o Fer-

reirinha, deve estar decepcionado, ou melhor dizendo, 
frustrado. Como retaliação, o moço pediu à Executiva 
a cabeça dos companheiros petistas que apoiaram a 
candidatura de Nelson Bornier (PMDB) na última elei-
ção. Pelo visto, o partido está analisando o pedido, 
com forte tendência para indeferimento. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

IMPEDIMENTO

Estádio segue largado e, recentemente, teve a luz cortada pela Light.

Justiça nega pedido para que 
consórcio deixe o Maracanã

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O Tribunal de Justi-
ça do Rio negou 
um recurso do 

consórcio responsável 
pelo Maracanã para 
não assumir a responsa-
bilidade pelo estádio. O 
desembargador Henri-
que Carlos de Andrade 
Figueira, da 5ª Câma-
ra Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio negou o 
efeito suspenso ao re-
curso do Complexo Ma-
racanã Entretenimento 
S/A que é liderado pela 
Odebrecht.

Na semana passada, 
a concessionária entrou 

com um recurso contra 
a decisão de reassumir 
a gestão e a administra-
ção do complexo espor-
tivo do Maracanã, que 
é formado pelo estádio 
e pelo ginásio Gilberto 
Cardoso, o Maracanã-
zinho. A multa diária é 
estimada em R$ 200 mil. 
“Ausentes a relevância 
da fundamentação e o 
risco de grave lesão ten-
do em vista a obrigação 
assumida pela Agravan-
te (Complexo Maraca-
nã Entretenimento S/A) 
de gerir, operar e man-
ter o complexo esportivo 
do Maracanã conforme 
contrato de concessão 
celebrado com o Agra-

vado (Estado do Rio de 
Janeiro), cujo objeto se 
relaciona com a explo-
ração de serviço públi-
co sujeito aos princípios 
da eficiência e conti-
nuidade, indefiro efeito 
suspensivo ao recurso”, 
determinou o desem-
bargador, que foi relator 
do processo.

A determinação para 
a concessionária reas-
sumir o complexo es-
portivo foi dada pela 
juíza Fernanda Rosado 
de Souza, da 4ª. Vara 
de Fazenda Pública. No 
processo, estão como 
partes o governo do RJ 
e o Comitê Organizador 
da Rio 2016. Imagem aérea mostra a situação precária do estádio referência do Rio

Luz segue cortada
Jogado as mos-

cas pelo consórcio e 
pelo governo do Rio 
de Janeiro, a con-
cessionária da Light 

cortou o fornecimen-
to de energia elétrica 
para o estádio. A dívida, 
de acordo com uma 
reportagem da Globo 

News está beirando os 
R$ 3 milhões. No total, 
quatro faturas estão em 
abertas, a primeira em 
outubro de 2016. 

A Rio-2016 está ne-
gociando as contas 
vencidas de outubro 
e novembro, quando 
o estádio estava sob 

a responsabilidade do 
comitê olímpico, já os 
débitos referentes a de-
zembro e janeiro estão 
sob responsabilidade 

DIVULGAçãO

do próprio consórcio.
Até o final desta 

edição, a energia 
não havia sido reesta-
belecida no local. 

Uerj adia retorno pela terceira vez
O fórum de diretores 

da Universidade Esta-
dual do Rio de Janei-
ro (Uerj) se reuniu na 
manhã de ontem para 
confirmar que as aulas 
serão adiadas mais uma 
vez. O retorno estava 
confirmado para a pró-
xima segunda-feira, mas 
com a decisão, o retor-
no está previsto para o 
dia 6 de fevereiro.

Devido à falta de re-
passes do governo, o 
bandejão da universi-
dade segue fechado 
desde o dia 16 e com 
dívidas com a empresa 
de limpeza desde agos-
to. 

Esta é a terceira vez 
que a Uerj adia a volta 
às aulas devido à crise. 
A primeira aconteceu 
no dia 14 de janeiro, 
quando a reitoria da 
universidade informou 
que as atuais condições 
de funcionamento da 
Uerj não permitiria o re-
torno das atividades no 
campus. 

No dia 19, a universi-

dade adiou pela segun-
da-vez, reivindicando o 
não pagamento regular 
das bolsas, o não repas-
se das verbas de ma-
nutenção/custeio para 
a Uerj, a não regulari-
zação do pagamento 
dos salários aos servido-
res docentes e técnico-
-administrativos, ativos 
e inativos, assim como 
o 13º salário/2016, entre 
outras coisas.

Já na última segun-
da, os professores da 
UERJ resolveram manter 
o estado de greve da 

categoria, condição es-
tabelecida desde agos-
to do ano passado. Eles 
também decidiram fa-
zer uma paralisação no 
próximo dia 2.

Na data, eles e outros 
funcionários estaduais 
participarão de uma 
mobilização na porta 
da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio 
(Alerj). Eles reivindicam 
o salário de dezembro e 
o 13º salário. Categorias 
que decretam estado 
de greve podem parar 
a qualquer momento.

Cartazes revelam a situação delicada da universidade

CRISTINA BOECKEL/ G1

Secretário diz que venda da Cedae 
é garantia para por salários em dia

Após os desdobra-
mentos do acordo en-
tre o Rio e a União, que 
consiste em privatizar 
a Cedae, o Secretário 
Estadual da Fazenda, 
Gustavo Barbosa, disse 
na manhã de ontem 
que vai solicitar aos 
deputados da Alerj a 
aprovação da venda 
da Companhia, antes 
das demais medidas. 
De acordo com o se-
cretário, sem a medida 
não será possível quitar 
os salários atrasados 
dos servidores. 

Antes do recesso 
parlamentar, no fim do 
ano passado, os depu-
tados da Alerj disseram 
que só voltariam a dis-
cutir o ‘pacote de aus-
teridade’ quando os 
salários dos servidores 
estaduais estivessem 
regularizados. Para o 
secretário da Fazenda, 
Gustavo Barbosa, a 
venda da Cedae seria 

uma garantia para um 
empréstimo que regula-
rizaria a situação. “Para 
que a gente consiga 
uma linha de crédito 
para trazer a normalida-
de desses salários, nós 
vamos precisar aprovar, 
se for possível, aprovar 
um projeto de lei na 
Assembleia Legislativa 
quanto a movimenta-
ção da Cedae. Para isso 
acontecer, pra gente 
trazer o salário do servi-
dor algumas coisas te-
rão que ser previamen-
te acordadas. Algumas 
coisas, não a contribui-

ção previdenciária, 
por exemplo, mas logo 
no início dos trabalhos 
legislativos, algumas 
situações precisarão 
acontecer, senão a 
gente não consegue 
com que o servidor 
receba seu salário em 
dia”, afirmou o secre-
tário de Fazenda.

Na última quinta, 
depois de semanas de 
negociações, um ter-
mo de compromisso 
que viabilizasse o so-
corro financeiro para 
o Rio foi assinado pelo 
governo federal. 

O secretário da Fazenda Gustavo Barbosa explicou o caso

DHAVID NORMANDO/SEFAzRJ

Presidente da Câmara de Nova Iguaçu faz pesquisa sobre transporte alternativo
Após o anuncio do 

aumento das passa-
gens em Nova Igua-
çu e para conhecer 
ainda mais o serviço 
oferecedo pelas em-
presas de transporte 
alternativo, o presi-
dente da Câmara 
Municipal, Vereador 

Juninho do Pneu, ou-
viu motoristas e passa-
geiros e recebeu per-
missionários do setor 
na última quinta-feira, 
em seu gabinete. 

"Desde meu primei-
ro mandato, tenho 
voltado meu olhar 
para o funcionamen-

to do transporte al-
ternativo em nossa 
cidade. Penso que 
precisamos alcan-
çar um atendimento 
de ótima qualidade, 
onde cada ponto da 
cidade seja alcança-
do. É um serviço de 
importância para a 

população, de uma 
forma geral. Como a 
própria palavra diz, é 
alternativo para suprir 
as necessidades de 
todos, e ao mesmo 
tempo proporcionar 
uma melhor mobilida-
de urbana", explicou 
Juninho.

Carlinhos da Van, 
dona Neuza, sua fi-
lha Maria e Marqui-
nhos da Van estive-
ram na audiência. 
A organização da 
licitação no setor é 
esperada para este 
ano. A Câmara esta-
rá participando des-

te processo, que será 
comandado pelo 
Executivo. Os permis-
sionários já estão em 
conversa com o pre-
feito Rogério Lisboa 
para que os veículos 
possam voltar a tran-
sitar pelas ruas do 
Centro do município.
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O carnaval na Baixada Fluminense 
vai ser animado. As prefeituras tem di-
vulgado programações que esbanjam 
criatividade e animação, basta confe-
rir em alguns sites.

Por isso o Movi-
mento Unificado dos 
Servidores Públicos 
Estaduais também 
antecipou a mani-
festação de protes-
to contra o novo pa-
cote de maldades 
de Pezão e onde 
pedirá também o 
impeachment do 
governador. 

O retorno da Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(ALERJ) ao trabalho es-
tava marcado para o 
dia 2 de fevereiro, mas 
ontem o presidente da 
Casa, Jorge Picciani 
convocou todos os de-
putados para um dia 
antes, quarta, 1º. 

O Centro de Controle Operacional (CCO) da 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) aca-
ba de ganhar uma estrutura mais moderna e inde-
pendente no 3º andar do Centro de Operações 
Rio (COR). Uma boa para a segurança da cidade.

A assessoria de imprensa da Fetranspor / Rio 
Ônibus informa que vai manter um plantão neste 
final de semana, dias 28 e 29 de janeiro. As de-
mandas devem ser encaminhadas para Igor Lamy 
(98442-8702) ou pelo e-mail rioonibus@fsb.com.br.

Adianto Adianto II

Tomara Plantão

Eles disseram... nós publicamos!
“Os EUA têm um déficit de US$ 60 bilhões com o México”. O presidente do México, Enrique Peña 

Nieto, comentou sobre a dívida que os Estados Unidos tem com seu pais. Ele e o presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, têm debatido a construção de um muro na divisa entre os dois países.

Hoje a passagem de ônibus de 
Nova Iguaçu já subiu para R$ 3,80. 
Um absurdo para um serviço que está 
muito longe de alcançar os padrões 
de qualidade. Vamos cobrar melho-
rias!

O cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, 
dom Orani Tempesta, o bispo da diocese 
de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin, 
e o prefeito da cidade, Rogerio Lisboa, 
uniram forças em prol do Hospital Geral de 
Nova Iguaçu.

DIRETO AO PONTO

O Facebook já começou a testar meios de comba-
ter a disseminação de notícias falsas. A rede social 
começou a permitir que os usuários sinalizem quais 
posts se tratam de publicações que simulam ser notí-
cias inverídicas. Nada melhor do que jogar para cada 
um a responsabilidade de comprovar a veracidade 
dos fatos, que são sempre divulgados pelo próprio 
público. Informação deve ser tratada com responsa-
bilidade. Afinal, há rumores de que falsiar elas já ga-
nhou até mesmo eleição. Donald Trump que o diga.

Com fé II Sem golpe Não é de hoje
Durante encontro realiza-

do no Centro de Estudos da 
Arquidiocese, ficou decidido 
que uma carta sobre a situa-
ção do Hospital, assinada por 
dom Orani e por Lisboa, será 
endereçada ao presidente 
da República Michel Temer.

 Devolvido à oposição pelo 
impeachment de Dilma, o PT 
mandou fixar um cartaz na 
parede, atrás do balcão da 
legenda. Nele, estava escri-
to: “Não negociamos com 
golpistas”. Basta acreditar de 
novo!

A boa relação entre o em-
presário Eike Batista e o ex-go-
vernador Sérgio Cabral não é 
nova. Eike foi a principal pes-
soa física a doar para a cam-
panha de Cabral à reeleição, 
em 2010, quando forneceu R$ 
750 mil ao peemedebista. 

Vergonha

Com fé

Sábado, 28 de janeiro de 2017

O posto de saúde do km 49, em Se-
ropédica, continua funcionando de 
maneira precária. Falta de materiais 
e de funcionários é o principal motivo  
para o péssimo atendimento.

Informação com responsabilidade

 Rosimeiri Ximenes de 
Paula fez uma doa-
ção de R$ 5 mil para a 
campanha eleitoral do 
prefeito de Casimiro de 
Abreu. A contribuição 
está declarada na pres-
tação de contas da 
candidatura de Paulo 
Dames (foto), que logo 
depois de empossado 
deu um emprego e tan-
to ao marido dela: Nil-
ton Francisco de Paula 
foi nomeado secretário 
de Meio Ambiente atra-
vés da Portaria 008/17, 
publicada na edição 
634 do órgão oficial 

Doadores ganham cargos 
em Casimiro de Abreu

do município, mesma 
edição que veicula a 
nomeação de Matheus 
Sardenberg para o Con-
trole Interno. Matheus é 
filho de Luiz Carlos Sar-
denberg, que aparece 
na prestação de contas 
com uma doação de R$ 
8 mil. Paulo Dames vem 
sendo criticado por distri-
buir à farta cargos para 
seus familiares e amigos, 
além de puxar para o 
governo, colocando-as 
em funções importantes, 
pessoas condenadas 
por improbidade admi-
nistrativa.

Mesquita tem plantão do IPTU neste sábado
NOVA CHANCE

Contribuintes que quiserem pagar imposto em cota única terão desconto de 15%.
assessoria 
de imprensa

Moradores da 
Rua Panamá, no 
bairro Racho Novo, 
estão indignados 
com o acúmulo de 
lixo na localidade. 
De acordo com 
um comerciante lo-
cal, o mal cheiro e 
a proliferação de 
animais peçonhen-
tos atrapalha até os 
negócios. Ele pede 
recolhimento dos 
entulhos e maior 
atenção do poder 
público na fiscaliza-
ção do descarte de 
lixos.

A primeira-ministra 
da Polônia, Beata 
Szydlo, e alguns 

dos últimos sobreviventes 
de Auschwitz prestaram 
homenagem às vítimas 
do Holocausto ontem, 
no aniversário de 72 anos 
de libertação do campo 
de extermínio nazista na 
Segunda Guerra Mun-
dial. Em um momento 
no qual o antissemitis-
mo cresce na Europa, 
Szydlo disse às pessoas 
reunidas no campo que 
o sofrimento das vítimas 

Sujeira e mau cheiro em N. Iguaçu
YAGO SANTOS

Atendimento acontece na prefeitura de Mesquita, no Centro da cidade

RAFAEL BARRETO

Brasília

O governo de Mes-
quita, por meio 
de sua Secreta-

ria Municipal de Fazen-
da, contará com esque-
ma de plantão para a 
emissão da segunda via 
da cota única do IPTU 
neste sábado, dia 28 de 
janeiro. A ideia é benefi-
ciar os contribuintes que 
não têm condição de ir 
à sede da prefeitura de 
segunda a sexta-feira, 
mas querem pagar o 
imposto com 15% de 
desconto – o prazo se 
encerra no dia 31 de 
janeiro, terça-feira. O 
atendimento será reali-
zado no auditório zelito 
Viana, na própria prefei-

tura, e acontecerá de 
9h às 13h. Além disso, o 
atendimento de segun-
da a sexta-feira, das 9h 
às 17h, no mesmo local, 
continuará acontecen-
do na próxima semana.

A Prefeitura de Mes-
quita fica na Rua Arthur 
de Oliveira Vecchi 120, 
no Centro da cidade. 
De qualquer forma, o 
carnê do IPTU será en-
tregue na casa dos 
contribuintes. Quem 
quiser o desconto de 
15% deve pagar a cota 
única até 31 de janei-
ro. Para ganhar 10%, é 
preciso quitar a taxa 
integralmente até 24 
de fevereiro. Em mar-
ço, ainda será possível 

Polônia lembrou o 72º aniversário da libertação de Auschwitz 

é “uma ferida que nunca 
pode sarar e jamais deve 
ser esquecida”.”Ninguém 
pode entender este so-
frimento”, afirmou ela. 
“Quero que uma mensa-
gem parta deste local no-
vamente hoje, a de que 

o que aconteceu neste 
campo alemão foi ma-
ligno, um mal que pode 
ser superado com o bem. 
A memória e a verdade 
são nossa responsabilida-
de, elas são nossas armas 
contra o mal.”

Prefeito ‘abriu a mão’ para ajudantes de campanha 

REPRODUçãO 
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Sobreviventes prestam homenagem 
às vítimas de Auschwitz

aproveitar 5% de aba-
timento, no caso de 
pagamento em uma 
única vez e até o dia 
15. Além disso, os con-
tribuintes que optarem 
pelo parcelamento 
não pagarão juros. O 
vencimento das cotas 
ocorrerá mensalmente, 
sempre no dia 15, entre 
março e dezembro.

A Secretaria Munici-
pal de Fazenda lembra 
que, em 2017, os paga-
mentos de IPTU são rea-
lizados pela Caixa Eco-
nômica Federal. Ficam 
disponíveis as agências, 
caixas eletrônicos e in-
ternet banking da Cai-
xa, além das casas loté-
ricas de todo o país.
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Passageiros estão insatisfeitos com os serviços oferecidos

Brasília

pâmelasantiago

editoriahorah@ig.com.br

A partir de hoje as 
passagens dos 
ônibus em Nova 

Iguaçu passam a custar 
R$ 3,80. A Prefeitura não 
aceitou a proposta dos 
donos das empresas, 
que queriam aumento 
de 14%, subindo a pas-

sagem para R$ 4,18. O 
reajuste anual previsto no 
contrato ficou em 8,57%.

Os usuários estão indig-
nados com o novo pre-
ço das tarifas e pedem 
melhorias nos ônibus. Eles 
querem que, no mínimo, 
o serviço prestado pelas 
empresas seja coerente 
ao novo valor. 

Sacanagem
Os passageiros da 

linha Vera Cruz estão 
insatisfeitos com o ser-
viço oferecido pela 
empresa nos transpor-
tes.  Os motoristas são 

obrigados a andarem em 
baixa velocidade, devido 
à economia de combus-
tível, aumentando muito 
mais o tempo de viagem.

As viagens demora-

das causam problemas 
como atrasos, perda de 
compromissos, estresse e 
reclamações dos passa-
geiros. Os motoristas são 
ridicularizados pelos pas-

sageiros que acham 
que a culpa dos trans-
tornos é dos profissionais 
e sofrem até mesmo 
humilhações por amigos 
de outras empresas.

HYAGOSANTOS/HORA H

Procura por vacina contra febre amarela gera filas 

Nova iguaçu terá aumento 
de passagem de ônibus 

Os juízes auxilia-
res do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) 
concluíram ontem 
as audiências com 
os 77 executivos e 
ex-executivos da 
empreiteira Ode-
brecht que fecha-
ram acordo de de-
lação premiada no 
âmbito da Opera-
ção Lava Jato.

Nas audiências 
com os executivos 
e ex-executivos da 
Odebrecht, os ju-
ízes perguntaram 
aos delatores se as 
informações foram 
prestadas nos de-
poimentos de livre 
e espontânea von-
tade, sem coação 
por parte dos inves-
tigadores.

Concluída esta 

Ferreira decidiu comprar 
as doses em uma clínica 
particular:

“Não posso deixar de 
tomar a vacina, porque 
vou dar um curso em La-
vras, Minas Gerais. Eu ia 
viajar amanhã, mas já 
adiei para a semana que 
vem por causa disso “, 
conta a empresária que 
atua no ramo de esmal-
tes.

Quem conseguiu ser 
imunizado enfrentou ho-
ras de fila. Com viagem 
marcada para a África 
do Sul, Ananda Lemos foi 
ao Centro Especial de Va-
cinação Álvaro Aguiar, no 
Centro, mas esperou três 

Mostrando destemor e respeitando a pre-
sença de servidores, o prefeito Rogerio Lisboa 
anunciou o pagamento dos meses de novem-
bro/2016 e fevereiro desse ano. O papo foi no 
meio da rua, logo após encontro com sindica-
listas (foto) e anunciou que pagará novembro, 
em duas parcelas (6/2 e 6/3) e fevereiro, no 
dia 01 de março. Uma renegociação do Re-
fis/2016, deve viabilizar pagamento de dezem-
bro e o décimo terceiro.

#Pagamento 

Parece que entramos num túnel do tempo e 
voltamos um século, em atraso na saúde. Não 
bastasse zica, dengue, chikungunya, agora a 
bola da vez é a febre amarela. Vacinar virou 
briga de foice e não demora muito, vai ser 
preciso carta de apresentação de político, 
pra ser conseguir uma dose.

fase, a expectati-
va agora se volta 
para a homologa-
ção dos acordos, 
o que dá validade 
jurídica às colabo-
rações e permite 
ao Ministério Públi-
co pedir investiga-
ções sobre políticos 
e operadores cita-

Febre amarela
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Faltaram os amigos ricos e nem os puxa sa-
cos, antes sempre por perto, apareceram. As-
sim foi o aniversário do ex governador, Sergio 
Cabral, comemorado ontem (27), sem qual-
quer comemoração comemorativa. De pre-
sente, Cabral recebeu mais um ano de prisão 
e está cada vez mais sem rumo, navegando 
em tempestades.

O Fórum de Diretores da 
Uerj (Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro) decidiu 
ontem por novo adiamen-
to no início do ano letivo. A 
nova previsão para o retorno 
às aulas é 6 de fevereiro.

É a terceira vez que o 
semestre sofre adiamento. 
Originalmente, os trabalhos 
começariam no dia 17, mas 
devido à crise financeira que 
a instituição enfrenta desde 
o ano passado, foram anun-
ciados para uma semana 
depois. A promessa mais re-
cente apontava o reinício 
para a próxima segunda-fei-
ra, dia 30, mas hoje a previ-
são foi mais uma vez poster-
gada em uma semana.

A universidade, que sofre 
com a falta de pagamento 
a servidores e bolsas a alu-
nos, tem sido motivo de di-
versas manifestações. Na úl-
tima terça-feira , a instituição 
foi ‘envelopada’ com carta-
zes e tecidos pela ação inti-
tulada ‘Uerj de Luto na Luta’.

Aulas adiadas 
na Uerj

Juízes do gabinete de Teori concluem 
audiências com delatores da Odebrecht

Cabral sem rumo

 

O prefeito Rogerio Lisboa está rindo de orelha a 
orelha. A Justiça concedeu liminar anulando a venda 
de uma praça pública, no bairro da Luz. O compra-
dor trocou desaforos com vários iguaçuanos, no Fa-
cebook e agora, vai ser bombardeado, novamente.

Enquanto se discute a fragilidade do nosso sistema 
presidiário, PMs do Nordeste pedem coletes a pro-
va de bala para terem o minímo de segurança no 
trabalho de combate a criminalidade. Certo mesmo, 
está Renato Russo: “... que país é esse?”

Centro Especial de Vacinação Dr. Álvaro Aguiar 

horas para ser atendida:
“Pedi para uma pes-

soa que estava na minha 
frente me mandar uma 
mensagem quando che-
gasse minha vez, porque 
tive que voltar para o tra-

A procura por vacinas 
contra a febre amare-
la gerou filas e acabou 
com estoques em pos-
tos de saúde do Rio. No 
Centro Municipal de 
Saúde Maria Augusta Es-
trella, em Vila Isabel, as 
doses acabaram na se-
mana passada e não há 
previsão de reposição. 
Mesma situação no Cen-
tro Municipal de Saúde 
Heitor Beltrão, na Tijuca, 
onde funcionários disse-
ram que a procura pas-
sou de uma média de 
dez pessoas por dia para 
mais de 300 na semana 
passada. Sem conseguir 
a imunização, Bianca 

“Um absurdo, muito 
caro. Nós não temos di-
nheiro para pagar um 
preço tão caro de passa-
gem. Não temos confor-
to. Se pelo menos tivesse 
um ar condicionado, se-
ria excelente”, Marilene 
Costa, 43 anos, vendedo-
ra.

Outro passageiro rela-

tou sobre o assunto “ Os 
ônibus são sucateados. 
Eles nem pensam em fa-
zer uma melhoria sequer. 
É preciso pensar mais na 
população”, Fábio Mar-
tins, 35 anos, publicitário. 

A principal reclama-
ção são os serviços pres-
tados pelas empresas. 
Os passageiros pedem 
pelo menos conforto 
e ar condicionado nos 
ônibus. Alguns são com-
pletamentes contra o 
aumento, pois sabem 
que as promessas a po-
pulação não são cum-
pridas. ‘“A passagem de-
veria mesmo abaixar! A 
gente pega um transito 
ferrado e ainda temos 
que pagar mais caro 
por isso. Os serviços são 
horríveis, principalmente 
da Empresa Vera Cruz”, 
Jacinan Teixeira, 28 anos, 
Servente.

DIVULGAçãO
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dos. Um dos últimos 
delatores ouvidos no 
trabalho de checa-
gem das delações 
foi o ex-presidente e 
principal herdeiro do 
grupo, Marcelo Ode-
brecht, que partici-
pou da audiência no 
presídio onde está, 
em Curitiba (PR).

A empreiteira fecha acordo de delação premiada 

Úsuarios temem que o aumento do beneficio afete a seus empregos 

Com o enorme prestígio do Colégio Leopoldo, 
dirigido por Espíritas Cristãos (Leopoldo Machado e 
Newton Gonçalves), o Padre João Mush lutou pela 
criação de uma escola católica. Ela virou realidade e 
foi construída nos fundos da Catedral de Santo Antô-
nio. A foto acima, mostra o Padre João e duas freiras. 
O prédio foi demolido e hoje existe um pequeno 
shopping, no local.

Colégio das Irmãs

REPRODUçãO

balho”, contou. A Secre-
taria municipal de Saúde 
afirmou que o estoque 
no município está quase 
no fim por causa da alta 
procura e está recebendo 
uma nova remessa. 
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Pedestres pedem melhorias 
em túnel de Nova Iguaçu 

PrECarIEDaDE

pâmela santiago

editoriahorah@ig.com.br

O local é deserto a noite e muitas vezes sem iluminação, causando medo em quem passa.

Foragido da Justiça é preso na Dutra
A Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF) pren-
deu, no início da noite 
da última quinta-feira, 
um homem suspeito 
de tortura e homicídio 
qualificado, na Rodo-
via Presidente Dutra 
(BR-116), em São João 
de Meriti. De acordo 
com a PRF, ele esta-
va foragido há cerca 
de três anos, quando 
teve a prisão preventi-
va decretada.

A PRF informou que 
os policiais faziam 
uma ronda, quando 
desconfiaram do mo-
torista de um carro 
e deram ordem de 
parada. O homem, 
de 40 anos, apresen-
tou a documentação 
aos agentes. Neste 
momento, os policiais 

detectaram que o 
suspeito já possuía um 
mandado de prisão 
em aberto.

Questionado, ele 
não deu declarações 
sobre os crimes. O pe-

dido de prisão pre-
ventiva foi expedido 
pelo Cartório da 3ª 
Vara Criminal. A ocor-
rência foi encaminha-
da a 64ª DP (São João 
de Meriti).

S
egundo rela-
tos, a situação 
do túnel Nilo 
Peçanha, em 

Nova Iguaçu, piorou, 
causando transtor-
nos na passagem de 
transeúntes   

Os pedestres re-
clamam das más 
condições do túnel 
que liga o bairro de 
Rancho Novo ao 
Centro, sob a  Rodo-
via Presidente Dutra. 
O mau cheiro, além 
da iluminação pre-
cária que facilita a 
ação dos assaltan-
tes, são as principais 
queixas dos usuários.  
 A situação piorou 
após uma obra rea-
lizada pela conces-

sionária Nova Dutra, 
que seria para refor-
ma. Porém, o que se-
ria para melhorar as 
condições e dar co-
modidade aos usuá-
rios, acabou pioran-
do a situação.

A limpeza improvi-
sada fica por conta 
de um camelô que 
trabalha no interior 
do local. Não há poli-
ciamento ao redor, o 
que facilita as ações 
dos assaltantes.

TENTATIVA DE  
ESTUPRO E MORTE
De acordo com in-

formações de popu-
lares, recentemente 
um homem tentou 
agarrar uma mulher 
no ponto de ônibus 
ao lado do túnel. No 

início de 2016, um 
jovem morreu es-
faqueado em uma 
tentativa de assalto 
no local. Nenhuma 
providência foi to-
mada.

“Eles precisam to-
mar uma providên-
cia, porque a gente 
paga imposto e não 
vemos retorno”, disse 
Nete Santos, de 56 
anos, moradora da 
localidade.

Comerciantes tam-
bém se sentem ame-
drontados com o pe-
rigo. Paulo César, de 
63 anos, vendedor 
ambulante relata:  
“A falta de ilumina-
ção prejudica todas 
as pessoas que são 
dependente e pas-
sam por aqui”. Falta de segurança e iluminação precária, facilitam a ação de bandidos

Pezão volta a ser investigado pelo MP 
O conselho Superior 

do Ministério Público 
(CSMP) decidiu reabrir 
o inquérito que inves-
tiga se o governador 
Luiz Fernando Pezão 
cometeu crime de im-
probidade administra-
tiva devido à crise em 
que se encontravam as 
unidades estaduais de 
saúde. A decisão foi to-
mada na última quinta-
-feira, por 6 votos a 3.

Em nota, a assessoria 
do govenador informou 
que as exigências de 
repasses para a Saúde 
foram integralmente 
cumpridas pelo Gover-
no do Estado do Rio de 
Janeiro. Segundo eles, 
as contas do Estado, 
referentes ao ano de 
2015, foram aprovadas 
pelo TCE.

A investigação se 
baseia em uma ação 
civil pública impetrada 
pelo Conselho Regio-
nal de Medicina do Rio 
de Janeiro (Cremerj) 
no ano passado. Na 

época, o Cremerj e o 
Sindicato dos Médicos 
apresentaram um le-
vantamento do ano de 
2015 que mostrava a 
falha da administração 
na saúde.

De acordo com o le-
vantamento, na época, 
o governo do estado 
gastou apenas 9,74% 
da receita ativa do es-
tado na área da saúde, 
apesar de a Constitui-
ção Federal determinar 
que o mínimo de inves-
timento no setor seja de 
12%.

Apesar disso, em ou-
tubro de 2015, o pro-
curador-geral de Justi-
ça havia determinado 
o arquivamento do 
inquérito. Segundo ele, 
existiam vários inquéri-
tos civis sobre o mes-
mo tema, em estágio 
mais avançado, trami-
tando nas Promotorias 
de Tutela Coletiva, e o 
governador havia sido 
mencionado generi-
camente na represen-
tação, não havendo 
elemento direto de 
prova contra ele.

CSMP quer reabrir inquérito de investigação

Ação deixa um morto no Jacarezinho
Uma operação do 

Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope) 
ocorrida na manhã 
de ontem, na Favela 
do Jacarezinho, na 
zona Norte do Rio, 
terminou com um ho-
mem morto e 25 gra-
nadas apreendidas. 
Na ação foram tam-
bém apreendidas ar-
mas e drogas. O ma-
terial seguiu para a 
Divisão de Homicídios 
(DH).

De acordo com in-
formações do Bope, 
o homem baleado, 
que não teve a iden-

tidade revelada, é 
suspeito de participar 
do tráfico na comuni-
dade e estava com 
um fuzil, um colete à 
prova de balas e as 
granadas. Ele ainda 

foi levado para o Hos-
pital Salgado Filho, 
mas não resistiu aos 
ferimentos. A DH foi 
acionada para fazer 
uma perícia no local 
do confronto.

HYAGO SANTOS/ JORNAL HORA H

Dados estatísticos 
Segundo dados 

estatísticos do Institu-
to de Segurança Pú-
blica (ISP), o índice 

de roubos aumentou na 
baixada. Em novembro 
de 2015 foram registra-
dos cerca de 839 rou-

bos. Em comparação 
com o mesmo período 
do ano passado, os 
registros subiram para 

1.459.
Nas três delegacias 

foram registradas: 52ª 
DP (Centro)- 259 para 

554; na 56ª DP (Comen-
dador Soares)- 284 para 
413; na 58ª DP(Posse)- 
296 para 492. Os mora-

dores estão indigna-
dos com a situação 
e pedem policia-
mento imediato.

 Filha de ex-prefeita é feita refém
Um jovem foi preso 

e um menor apreen-
dido na noite da úl-
tima quinta-feira, por 
policiais do 37º BPM 
(Itatiaia) após rouba-
rem um carro em Por-
to Real. O veículo era 
conduzido por Ca-
rina da Rocha Silva, 
filha da ex-prefeita 
de Porto Real, Maria 
Aparecida da Rocha 
Silva, a Cida. Carina 
foi feita refém duran-
te o assalto e libera-
da num pátio de um 
posto de combustível 
às margens da Via 
Dutra.

Carina foi rendida 
quando parou o ve-
ículo em um ponto 
de ônibus, no bairro 
Freitas Soares, para 
deixar uma pessoa. 

Ela foi levada pela 
dupla e obrigada a 
dirigir o próprio carro 
na rodovia.

Uma equipe de 
PMs que fazia patru-
lhamento próximo a 
Via Dutra, foi avisada 
e deu início a uma 
perseguição. Os as-
saltantes abandona-
ram a refém no pátio 
de um posto de com-
bustível às margens 
da estrada e prosse-
guiram em direção 
à Itatiaia, no sentido 
São Paulo, onde po-
licias militares monta-
ram um cerco e con-
seguiram detê-los.

Com o menor foi 
apreendido um re-
vólver calibre 38 usa-
do para render a ví-
tima.Arma apreendida pela PM

DIVULGAÇÃO

O homem estava foragido quando teve prisão decretada
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Material apreendido pelo Bope na Zona Norte
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A casa da pre-
feita de Jarinu (SP), 
Eliane Lorencini, foi 
alvo de pistoleiros 
na madrugada de 
ontem, em um bair-
ro de chácaras da 
cidade. Ninguém 
ficou ferido. Polícia 
Civil informou que 
a ação aconteceu 
por volta das 2h30 
da manhã. Dois ho-
mens teriam passa-
do pela residência 
em um carro preto 
e efetuaram os dis-
paros. Pelo menos 
quatro tiros atingi-
ram a casa. Um vi-
gilante que fazia a 
segurança da famí-
lia disse ter visto a 

Casa de prefeita é atacada por bandidos

Pai de santo é executado 
em terreiro de umbanda
Vítima dormia quando foi atingida com quatro tiros.

dupla e está colabo-
rando com o caso. 

Apesar do susto, 
a prefeita trabalhou 
normalmente. Ela 
conta que o susto foi 
grande. “Nós estáva-
mos dormindo, ouvi-
mos um barulho, le-
vantamos e ficamos 
preocupados com o 
segurança que esta-

Um crime envolto em 
mistério. Um pai de 
santo foi assassina-

do com quatro tiros na 
cabeça dentro de casa, 
no bairro Banco de Areia, 
em Mesquita. Agentes 
da Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF), que investiga a 
motivação, estiveram no 
local coletando informa-
ções a fim de esclarecer 
a motivação e autoria do 
assassinato. José Luiz dos Santos levou quatro tiros na cabeça

REPRODUçãO/FACEBOOK

va no lado de fora. 
Um barulho de tiro. 
Então resolvemos 
aguardar ele nos 
chamar e logo após 
chegou a polícia. É 
uma situação com-
plicada, envolve fa-
mília. A gente fica 
preocupada com a 
segurança de todo 
mundo”.

A casa de Eliane (detalhe) ficou com marcas de bala

REPRODUçãO

Segundo a especiali-
zada, ainda é cedo para 
traçar uma linha de inves-
tigação.

De acordo com a Polícia 
Civil, José Luiz dos Santos 
Ferreira, de 58 anos, foi sur-
preendido enquanto dor-
mia no imóvel localizado 
na Rua Piaçava. Vizinhos 
entraram em pânico com 
o barulho dos disparos e 
chamaram a Polícia Militar. 
Agentes do 20º BPM (Mes-
quita) se deslocaram até o 
endereço, preservaram a 
cena do crime e aciona-
ram a especializada.  

Nas redes sociais, 
amigos do pai de 
santo lamentaram 
a morte do religio-
so e expuseram a 
revolta por causa 
da brutalidade do 
crime. José Luiz era 
dono de um bar-
racão no bairro e 
muito querido pe-
los moradores da 
região.

Em nota, a asses-

Mensagens nas redes sociais
soria de imprensa 
da Polícia Civil in-
formou que instau-
rou inquérito para 
apurar as circuns-
tâncias da morte 
do religioso. Amplo 
trabalho de inteli-
gência foi iniciado 
com a finalidade 
de esclarecer o cri-
me e diligências es-
tão em andamen-
to.

O Comitê de Enfren-
tamento da Superpopu-
lação Carcerária definiu 
na última quinta-feira, 
metas para reduzir a so-
brecarga da capacida-
de das unidades prisio-
nais do estado do Rio de 
Janeiro. 

Em 12 meses, o obje-
tivo é que a ocupação 
máxima seja de 137,5%, 
ou seja, ainda acima do 
ideal, mas menor que 
o percentual registrado 
atualmente em alguns 
presídios, de até 300%.

O percentual da meta 
é o recomendado pelo 
Conselho Nacional de 
Política Criminal e Peni-
tenciária (CNPCP). Para 
o coordenador de Defe-
sa Criminal da Defensoria 
Pública, Emanuel Quei-
roz, integrante do comi-
tê, é preciso trabalhar 
para reduzir ainda mais a 
meta de ocupação dos 
presídios. “Nosso Norte é 

no máximo 100% de ocu-
pação. Se considerarmos 
a entrada no sistema e 
a eventual realocação 
em outras unidades em 
que a lotação é menor, 
veremos que a falta de 
espaço perdurará.”

Para reduzir a super-
lotação, o comitê de-
finiu que as audiências 
de custódia devem ser 
priorizadas e a análise 
dos benefícios referentes 
à execução das penas 
dos presos pela Vara de 
Execuções Penais deve 
ser feita com mais agili-
dade.

Segundo levantamen-
to do comitê, na sema-
na passada, o presídio 
Milton Dias Moreira tinha 
3.132 presos, apesar de 
ter 884 vagas. Já o Pláci-
do de Sá Carvalho tinha 
quase 3,5 mil detentos, 
número muito acima da 
capacidade oficial, de 
1.699.

Superlotação em 
presídios do Rio 
é alvo de comitê

Uma quadrilha que 
aterrorizava passagei-
ros de um ônibus não 
esperava a chegada 
da polícia enquanto es-
tava em ação, na noi-
te da última terça-feira. 
Os bandidos foram pre-
sos em flagrante após 
agentes do 15º BPM 
(Duque de Caxias) re-
ceberem informações 
através de rádio sobre 
a presença do grupo 

no interior de um co-
letivo na Rodovia Wa-
shington Luiz.

Segundo informa-
ções de policiais do 
Destacamento de Po-
liciamento Ostensivo 
(DPO) da Figueira, os 
criminosos desceram 
em um posto de com-
bustível e atravessaram 
a passarela após fugi-
rem do cerco da PM. 
Na fuga, eles roubaram 

Bando suspeito de assalto a ônibus é 
grampeado durante ação em Caxias

um veículo Fiat, modelo 
Siena, placa LPM-3047. 

A perseguição termi-
nou na altura da Re-
finaria de Duque de 
Caxias (Reduc). Com 
os marginais que fo-
ram identificados como 
Cândido da Silva San-
tos Azevedo e Alex Viní-
cius Coutinho Da Silva, 
os agentes apreende-
ram um revólver calibre 
38 com seis munições 

intactas, 12 celulares, 
três anéis, carteiras, 
porta-moedas e diver-
sos RioCard. O registro 
de ocorrência foi feito 
na 59ª DP (Duque de 
Caxias), onde a dupla 
foi autuada. 

Quem foi vítima dos 
Marginais compareça 
a delegacia e forma-
lize o reconhecimento 
através do registro de 
ocorrência.

Cândido e Alex Vinicius chegaram a fugir do cerco da PM, mas acabaram presos com celularres e outros objetos

 O policial Mili-
tar Roque Medeiros 
Fonseca Junior, de 
34 anos de idade, 
lotado no 34º BPM 
(magé) foi morto a 
tiros, ontem, ao re-
agir a uma assalto 

numa loja de ele-
trodomésticos loca-
lizada na Rua Paulo 
Lavoier, Piabetá, em 
Magé. 

A Divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 

PM é executado com vários tiros em Magé
realizou perícia no 
local, um procedi-
mento policial foi ins-
taurado e diligências 
estão em andamen-
to para identificar e 
localizar o autor do 
crime.

Um vídeo recebi-
do pelo WhatsApp 
do Baixada Viva No-
tícias, revelam mo-
mentos de desespe-
ro e uma tentativa 
de salvar a vida da 
vítima.

DIVULGAçãO/PMERJ

Um acidente grave 
quase acabou em tragé-
dia em Itaboraí, na Região 
Metropolitana. Na ma-
drugada de ontem, uma 
viatura do Batalhão de 
Policiamento de Vias Ex-
pressas (BPVE) atropelou 
dois cavalos quando vol-
tava de uma ocorrência. 
Segundo a Polícia Militar, 
quando um cabo e um se-
gundo sargento passavam 
pela RJ-116, na altura do 
KM 1, no bairro Engenho 
Velho. 

Dois cavalos teriam 
atravessado a rodovia e 
o motorista não teria tido 
tempo de parar o veículo, 
atingindo os animais. 

O veículo em que as ví-

timas estavam ficou total-
mente destruído. O cabo, 
identificado como Vianna, 
teve uma fratura superfi-
cial em um dos ombros. Já 
o sargento, chamado de 
Aguiar, nada sofreu.

Os agentes foram so-
corridos e encaminhados 
para o Hospital Municipal 
de Cachoeira de Macacu 
e passaram a madruga-
da em observação. Ain-
da não há informações 
sobre o estado de saúde 
das vítimas e nem se elas 
já receberem alta médica. 
Sobre os cavalos, não há 
informações se os animais 
sobreviveram. O caso foi 
registrado na 71ª DP (Ita-
boraí).

Viatura atropela cavalos
O carro do BPRv ficou destruido com o impacto

REPRODUçãO/FACEBOOK

O presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 
o desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Car-
valho, autorizou o corte 
de ponto pelos dias não 
trabalhados dos servidores 
da Secretaria de Estado 
de Administração Peniten-
ciária (Seap) caso não re-
tornem ao trabalho. Caso 
a medida seja descumpri-
da, o sindicato terá que 
pagar R$ 200 mil por dia. 

A determinação do 
órgão surgiu após uma 
ação da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). No 
último dia 18, o presidente 
do tribunal já havia con-
cedido uma liminar sobre 
o mesmo assunto, mas 
com uma multa diária de 
R$ 100 mil. 

Grevistas da Seap  
terão ponto cortado
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Prefeito de Porto Real regulariza 
o pagamento dos servidores

sUL FLUMINENsE

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Jorge Serfiotis quitou as pendências do funcionalismo público adiantado.

MODELO: Rachel Farias

A atração deste fi-
nal de semana nas 
páginas do Hora H se 
chama Rachel Farias, 
uma mulher sensual 
e maravilhosa que 
sabe deixar qualquer 
homem louco com 
poses provocantes. 
A botafoguense vem 
com um ensaio de ar-
rasar corações e bate 
um bolão quando o 
assunto é beleza. Ela 
disse que adora ir a 
praia e pretende via-
jar para Fernando de 
Noronha. Sua comi-

da favorita é a pizza 
e a música predileta 
é o funk. Para ela, o 
perfeccionismo é um 
defeito, enquanto sua 
maior qualidade é a 
sinceridade. Pergun-
tada se posaria para 
revistas masculinas, 
ela disse que sim (e fez 
o seu coração acele-
rar nesse momento).O 
melhor lugar para 
namorar a noite intei-
ra, é no seu quarto e 
para ela, o homem 
ideal tem que ser leal, 
acima de tudo!

CIDADE: Guapimirim

BRUNO JORDãO

A folha salarial da 
Prefeitura, refe-
rente ao mês de 

janeiro, será quitada in-
tegralmente no próximo 
dia 31 de janeiro, assim 
como o terço de férias 
dos professores, que ha-
via ficado pendente em 
2016 e o depósito do 
vale alimentação. “Ago-
ra vamos fazer o possí-
vel e o impossível para 
manter em dia e mostrar 
a importância que o ser-
vidor tem para a nossa 
Prefeitura”, disse Serfiotis, 
que pretende pagar a 
folha de fevereiro antes 
do carnaval ou no máxi-
mo até a quarta-feira de 
cinzas, dia primeiro de 

março.
O anúncio do paga-

mento foi feito em reu-
nião com a diretoria do 
Sindicato dos Funcioná-
rios Públicos de Porto Real 
e de outros servidores 
concursados. “Vocês são 
o coração da Prefeitura. 
Quero vocês dentro do 
governo, no ajudando 
a mudar a realidade do 
município”, convocou o 
prefeito. Serfiotis lembrou 
ainda que o funcionalis-
mo de Porto Real ainda 
hoje tem o melhor salário 
da região em função de 
uma política de valori-
zação contínua que im-
plantou em seu primeiro 
período anterior à frente 
da Prefeitura, encerrado 
em 2012. Serfiotis comemora com servidores a definição de data para o pagamento 

Prestadoras de serviço
Na última quarta-

-feira, a Prefeitura de 
Porto Real efetuou o 
pagamento da pres-

tação de serviços das 
empresas Laquix, Braser-
vice e Espaço. No total 
foi transferido R$ 1.067 

milhão, que permite às 
empresas realizarem o 
pagamento integral dos 
vencimentos de dezem-

bro de seus funcionários. 
“Nossa prioridade sempre 
foi normalizar os paga-
mentos de servidores pú-

blicos e das prestadoras 
de serviço. Em menos de 
um mês atingimos os dois 
objetivos, apenas fazen-

do economia e ne-
gociando com os for-
necedores”, explica o 
prefeito Jorge Serfiotis

Abastecimento de água é regularizado em Volta Redonda
A direção do Saae 

de Volta Redonda 
disse que o abasteci-
mento da Estação de 
Tratamento de Água 
(ETA) do Belmonte foi 
normalizado na ma-
nhã de ontem. Segun-
do a autarquia, a ETA 
ficou com todo o sis-
tema de captação e 
distribuição de água 
paralisado das 23h da 
última quinta-feira, até 
as 6h de ontem, devi-
do ao índice elevado 
de turbidez (sujeira) do 
Rio Paraíba do Sul.

“Lembramos que a 
retomada do abas-
tecimento acontece 
gradativamente até 
que se alcance no-
vamente o equilíbrio 
do sistema de água. 
A previsão inicial para 
esse equilíbrio é o iní-
cio de hoje” afirmou 
o diretor-executivo do 
Saae, Leonardo Vidal, 
que esteve na ETA Bel-
monte acompanhan-

do os trabalhos para o 
restabelecimento.

Ele esclareceu ainda 
que a água chegará 
com maior rapidez aos 
locais topograficamen-
te mais baixos e mais 
próximos da adutora, 
enquanto os bairros 
mais altos e de ponta 
de rede levarão mais 

tempo para ter o abas-
tecimento normaliza-
do.

“Para minimizar os 
transtornos, pedimos à 
população que conti-
nue reservando água 
para os afazeres do-
mésticos, fazendo uso 
de forma racionalizada, 
ou seja, privilegiando o 

consumo humano e 
evitando desperdício”, 
sugeriu Vidal. Houve 
também um pequeno 
rompimento da rede 
de abastecimento, na 
Avenida Beira Rio. “Po-
rém, esse caso não 
influenciou no abas-
tecimento”, finalizou o 
diretor-executivo.

 O abastecimento de água foi normalizado pela Saae na manhã de ontem

DIVULGAçãO / PRF

Deputado pede aumento de repasse para a Unacon 
O deputado fede-

ral Alexandre Serfiotis 
(PMDB) pediu, em au-
diência com o minis-
tro da Saúde, Ricardo 
Barros, a ampliação 
do teto financeiro do 
convênio do Ministério 
com a Unidade de As-
sistência de Alta Com-
plexidade em Oncolo-
gia (Unacon) da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Barra Mansa. A 
proposta apresentada 
pelo deputado é de 
aumentar o teto dos 
atuais R$ 4,5 milhões 
para R$11 milhões.

“A mudança vai per-
mitir que o hospital am-
plie o número de pa-
cientes atendidos pelo 
Sistema Único de Saú-

de (SUS) e, com isso, 
melhorar ainda mais 
o serviço prestado aos 
cidadãos” disse.

Alexandre lembrou 
as ações que desen-
volveu junto ao Minis-
tério da Saúde visando 
contribuir para a im-
plantação do Centro, 
que foi inaugurado 
no dia 10 de junho de 
2016.

“Foi um compromis-
so assumido por mim 
junto à direção da 
Santa Casa e à po-
pulação. Cobrei muito 
para que o serviço fos-
se habilitado pelo SUS 
e publicado em Diário 
Oficial, o que ocorreu 
no mês de abril do ano 
passado, assim como 

recursos no valor de R$ 
4.129.217,76, oriundos 
do Fundo Nacional 
da Saúde para o fun-
cionamento do Cen-
tro. Agora, é continuar 
trabalhando para am-
pliar o teto financeiro 
que, sem dúvida, vai 
trazer grandes bene-
fícios para a popula-
ção” informou.

O parlamentar tam-
bém procurou saber 
como está o Plano de 
Trabalho assinado en-
tre a Santa Casa de 
Misericórdia de Barra 
Mansa e o Ministério 
da Saúde para aquisi-
ção de um angiógrafo.

Alexandre recebeu 
a informação de que 
o plano está em ple-

na execução. O valor 
total da proposta é de 
R$3,01 milhões, sendo 
R$2 milhões oriundos 
de emenda individual 
apresentada pelo de-
putado ao Orçamento 
da União o restante, 
R$1,01 milhão, corres-
ponde à contrapartida 
da Santa Casa.

“ C o n t i n u a m o s 
acompanhando de 
perto o processo de li-
beração dos recursos 
para que, o mais rá-
pido possível, o novo 
equipamento seja 
adquirido e se tradu-
za em benefícios con-
cretos aos pacientes 
atendidos pela Santa 
Casa de Barra Man-
sa” concluiu.

Para a servidora Gló-
ria Santos, presidente 
do sindicato, o anún-
cio demostrou respeito 
com a categoria. “Hoje 
o sindicato é chamado 
para conhecer a reali-
dade do município”. O 
vice-presidente da enti-
dade, o guarda munici-
pal, Alexandre Ferreira, 
se colocou à disposição 
para ajudar a gestão 
a retomar o caminho 
do desenvolvimento e 
colocou outras pautas 
importantes para os ser-
vidores. “Futuramente 
queremos discutir a pos-
sibilidade de um instituto 
próprio de previdência, 
um assunto muito impor-
tante para a categoria”, 
exemplificou.

DIVULGAçãO 
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Trabalho: aposte na sua 
criatividade, pois seu 
talento está em alta e você 
tem tudo para criar tudo 
com cunho até original! 
Finanças: chegou sua hora 
de se destacar na carreira 

e faturar bem acima do normal. Amor: 
que tal um belo passeio com a pessoa 
amada?

Trabalho: ótimo dia para 
firmar parceria, pois os astros 
favorecem trabalho conjunto. 
Bom também, para formar 
sociedade. Finanças: suas 
iniciativas podem gerar muito 

dinheiro. Invista no que acredita e poderá 
ter êxito. Amor: relacionamento tende 
trazer felicidade.

Áries

Trabalho: aposte em seus 
sonhos. Corra atrás de 
seus interesses, pois você 
está numa maré de sorte. 
Aproveite para expandir 
o que faz, pois você bem 

protegido pelos astros. Finanças: é hora de 
você faturar mais na sua atividade. Amor: 
muita sintonia na vida a dois.

Touro

Trabalho: será bom você 
agilizar o que faz, pois a 
preguiça pode te pegar! 
Não é momento de se 
acomodar, pois boas 
oportunidades estão 
vindo, aí! Finanças: 

o momento não convida investimento 
pesado: espere um pouco. Amor: o apego 
deve crescer no romance.

Gêmeos

Trabalho: há chance de 
rolar um bom negócio e 
aliviar o seu orçamento. 
Bom momento para traçar 
planos para expandir 
carreira profissional. 

Finanças: êxito em negócios deve 
aumentar sua grana. Amor: cuidado para 
o relacionamento não esfriar; quebre a 
rotina.

Câncer

Leão

Trabalho: sonhe alto, 
mas não se esqueça de 
tentar o transformar em 
realidade, viu? Saiba que 
objetivo vale mais que 
sonho principalmente se 

imediatamente colocado em ação. Finanças: 
podendo melhorar um pouco. Amor: sucesso 
e alegrias na vida amorosa.

Virgem

Trabalho: invista no 
que realmente acredita. 
Expansão profissional não 
está descartada, mas vai 
precisar usar um pouco de 
ousadia para fazer tal, pois 
você tem medo de perder. 

Finanças: situação estável podendo 
melhorar. Amor: Vênus acena felicidade 
na vida a dois.

Libra

Trabalho: não 
adianta querer impor 
seus interesses, pois 
não terá aprovação 
das partes envolvidas. 
Procure agir de 

maneira coerente ao lidar com 
as demandas atuais. Finanças: o 
momento exige cautela ao investir. 
Amor: clima de paixão poderá 
excitar sua mente.

Escorpião

Trabalho: possibilidade 
de retornar a um projeto 
antigo, pois agora, você 
sente que ele pode vingar e 
aumentar os seus recursos 
materiais. Finanças: lucros 

à vista! Chance de rechear sua carteira! 
Amor: não deixe por menos: viaje, 
passeie e curta a vida.

Sagitário

Trabalho: não se deixe 
seduzir por uma proposta 
tentadora de ganho fácil 
num negócio, pois nesse 
momento, não há espaço 

para mina de ouro em nenhuma 
atividade. Finanças: olho vivo! 
Segure sua grana! Amor: harmonia e 
felicidade marcarão o relacionamento.

Capricórnio

Trabalho: nessa fase 
você vai se destacar 
na sua atividade 
profissional, pois sua 
mente estará altamente 
produtiva com planos 

para incrementar as finanças. Amor: 
resgate a harmonia dentro de si, pois 
ela será essencial para lidar com 
assuntos em família.

Aquário

Trabalho: os 
astros assinalam 
p r o s p e r i d a d e 
profissional para 
vindoura semana. 
Você tende ter êxito 

nos seus empreendimentos 
profissionais. Finanças: período 
favorável para iniciar uma 
atividade mais lucrativa. Amor: 
propensão a se encantar com 
alguém. Juízo, viu?

Peixes

Câmara Municipal de Seropédica
eSTado do rio de janeiro

aToS oficiaiS
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Câmara Municipal de Seropédica
eSTado do rio de janeiro

aToS oficiaiS

Câmara Municipal de Belford Roxo
eSTado do rio de janeiro

aToS oficiaiS
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Ingredientes

GELATINA COLORIDA

4 caixas de gelatina (sabo-
res a gosto)
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 gelatina sabor morango

Modo de preparo

Ingredientes

LAGARTO RECHEADO

Para facilitar comece fa-
tiando o bacon em tiras ou 
cubinhos
Reserve
Corte 2 cenouras em tirinhas 
e reserve
Descasque as batatas e di-
vida em 4 ou mais pedaços, 
dependendo do tamanho 
das batatas
Deixe reservadas dentro de 
uma vasilha com água
As outras 3 cenouras corte 
em rodelas e deixe na água 
com as batatas
Corte o toucinho não defu-
mado em cubinhos e reserve
Os pimentões corte em 
rodelas
Pique o cheiro verde
Separe também as cebolas 
cortadas em rodelas fininhas
Faça bastante furos por todo 
lado do lagarto
Com ajuda dos dedos passe 
alho triturado em todos os 
furos
Em seguida coloque peda-
cinhos do bacon e das 2 
cenouras pelos diversos furos 
do lagarto
Espalhe alho triturado e sal 
por toda parte externa do 
lagarto
Coloque pimenta - do - reino 
a gosto
Deixe a carne curtir no tem-
pero por 1 h
Frite na panela de pressão o 
toucinho não defumado no 
óleo, para dar um gosto a 
mais na carne
Coloque o lagarto inteiro na 
panela de pressão e mexa
Coloque água na panela, o 
suficiente para cobrir a carne
Deixe cozinhar por 50 minutos
Unte uma assadeira com 
óleo e coloque o lagarto 
para assar, em temperatura 
230°, por 40 minutos
Caldo que sobrou na panela 
de pressão, cozinhe as bata-
tas e as 3 cenouras restantes, 
por 10 minutos
Após os 40 minutos do lagar-
to no forno, abaixe a tempe-
ratura para 180° e coloque 
as batatas e cenouras da 
panela de pressão ao redor 
da assadeira
Coloque a cebola, cheiro 
verde, os pimentões e deixe 
no forno por mais 30 minutos
Se desejar regue a carne 
com o caldo restante da 
panela de pressão

Modo de preparo

Prepare as 4 caixas de 
gelatina separadas de 
acordo com as instruções 
do fabricante, corte em 
quadradinhos e leve à 
geladeira
Bata no liquidificador o 
leite condensado, o creme 
de leite e a gelatina sabor 
morango dissolvida em 
1 copo de água fria e 1 
copo de água quente, 
por aproximadamente 5 
minutos
Misture este creme na 
gelatina colorida, misture e 
leve à geladeira até obter 
uma consistência firme

2 kg de lagarto
200 g de bacon
5 cenouras
alho triturado a gosto
Sal a gosto
Pimentão vermelho, verde e 
amarelo a gosto
1 cebola grande
Pimenta - do - reino a gosto
50 g de toucinho não defu-
mado
6 batatinhas
cheiro verde a vontade
4 colheres de óleo
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Cientistas usam células-tronco para novo embrião
C U R I O S I D A D E S
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Cientistas do Insti-
tuto Salk para pes-
quisas biológicas, na 
Califórnia, EUA, cul-
tivaram os primeiros 
embriões contendo 
células de seres hu-
manos e suínos. Um 
artigo foi publicado 
na revista científica 
Cell.

Quimeras huma-
nas e animais po-
dem oferecer infor-
mações importantes 
sobre o início do de-
senvolvimento hu-
mano e do apareci-
mento de doenças, 
fornecendo uma 

plataforma realista de 
testes para tratamentos.

Também podem for-
necer um meio de cres-
cimento de células, 
tecidos e órgãos huma-
nos para a medicina re-
generativa, que sejam 
transplantáveis.

Esse é o objetivo fi-
nal, mas ainda estamos 
longe disso, conforme 
explica o pesquisador 
principal do novo estu-
do, Juan Carlos Izpisua 
Belmonte. “Este é um 
primeiro passo impor-
tante”, afirma.

Apesar de décadas 
de trabalho, os cientis-

tas ainda têm difi-
culdade de crescer 
células-tronco em 
placas de Petri para 
se tornarem células 
adultas especializa-
das totalmente fun-
cionais. Os pesquisa-
dores conseguiram 
até fazer com que as 
células dos ratos cres-
cessem uma vesícula 
biliar em camundon-
gos, embora os ratos 
tenham deixado de 
desenvolver este ór-
gão há 18 milhões de 
anos, quando as es-
pécies se separaram 
evolutivamente.

Ator fala sobre temporada 
de Stranger Things

Stranger Things foi 
uma das gratas sur-
presas de 2016, e já 
ganhou uma enorme 
quantidade de fãs, por 
conta de seu clima 
nostálgico, por se pas-
sar nos anos 80; e todo 
o suspense e teorias 
que a envolvem. Devi-
do ao enorme sucesso, 
a Netflix renovou a série 
para mais uma tempo-
rada. E novas informa-
ções dela começaram 
a ser divulgadas. 

Quem fez as reve-
lações foi o ator Da-
vid Harbour, intérprete 
do chefe de polícia 
Jim Hopper. Ele reve-
lou alguns detalhes da 
trama a bordo de um 

cruzeiro, com outros 
membros do elenco. 

O primeiro assun-
to foi a introdução 
do personagem Bob 
Newby, interpretado 
pelo ator Sean Astin 
(o Sam de Senhor dos 
Anéis). “Teremos Sean 
Astin. Ele será o novo 
namorado de Joyce, 
para a tristeza de nos-
so chefe de polícia”, 
disse.

Já a respeito do 
enredo, Harbour disse 
que a cidade de Ha-
wking, bem como os 
personagens, terão de 
lidar com os aconte-
cimentos e desdobra-
mentos da primeira 
temporada.

REPRODUçãO

DIVULGAÇÃO

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ À PARMEGIANA

10 bifes filé mignon
1 xícara de farinha de tri-
go
2 ovos
1 pitada de sal
farinha de rosca
1 lata de extrato de toma-
te
1 pitadinha de açúcar
10 fatias de mussarela

Corte o filé em bifes não 
muito finos (por favor não 
bata) e tempere-os a gos-
to
Passe os bifes na farinha 
de trigo
Bata ligeiramente os ovos 
(dois ou mais) com uma 
pitadinha de sal e passe 
os bifes nessa mistura
Passe os bifes na farinha 
de rosca
Faça com que a massa 
fique bem aderida aos bi-
fes
Frite os bifes, deixe-os em 
papel toalha para que se-
quem bem e coloque-os 
em uma forma refratária

MoNtageM:

Faça um molho com ex-
trato de tomate e uma 
pitadinha de açúcar e co-
loque sobre os filés
o melhor sempre será 
o seu próprio molho de 
tomates
cubra-os com as fatias 
de mussarela e coloque 
no forno por aproxima-
damente 10 minutos
Pessoalmente prefiro 
queijo prato e recomen-
do polvilhar bastante 
queijo parmesão ralado, 
antes de gratinar
para acompanhar batatas 
fritas bem douradas e ar-
roz branco
Fica uma delícia

ARROZ CARRETEIRO 
SIMPLES

3 copos de arroz
500 g de carne seca
200 g de bacon fatiado
200 g de calabresa
1 tomate grande bem 
maduro
1 cebola grande
Pimenta calabresa
Salsa
Sal

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe a carne seca em 
panela de pressão, retire, 
espera esfriar e desfie
Reserve
Retire a pele da calabre-
sa e corte em cubos jun-
tamente com o bacon
Corte o tomate em cubos 
pequenos sem as semen-
tes bem como a cebola
Reserve
Refogue o bacon e a 
calabresa até ficar bem 
dourada, acrescentando 
depois a cebola, tomate, 
pimenta calabresa e a 
carne desfiada
Após acrescente o arroz, 
afogue bem, adicione 
a água corrigindo o sal 
se necessário e abaixe o 
fogo aguardando secar
Quando pronto, colocar a 
salsa em cima
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Raça padroniza seu uniforme 
em homenagem a Chapecoense

anderson luiz

Clube amador é o primeiro do Brasil a confeccionar seu uniforme no modelo do time de Chapecó.
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Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

O Raça Futebol 
Clube, equi-
pe amadora 

de Nova Iguaçu, é 
a primeira do Bra-
sil a homenagear a 
Chapecoense con-
feccionando seu 
uniforme com as 
cores da equipe ca-
tarinense. Com seu 
nome oriundo de 
uma torcida organi-
zada do Flamengo, 
o Raça é atual cam-
peão iguaçuano na 
categoria sub-20, e 
recentemente apre-

sentou seu CT, em 
Nova Brasília, Tercei-
ro Distrito de Nova 
Iguaçu.

 A ideia partiu 
do seu presidente, 
Vavá, que em par-
ceria com uma em-
presa de materiais 
esportivos de Quei-
mados, desenhou e 
fez o uniforme que 
será apresentado 
oficialmente em um 
jogo amistoso con-
tra o Barça Amigos, 
no próximo dia 18, 
em um estádio a ser 
definido. O campo 
do Tucano e o cam-

po do Barros estão 
na lista.

Foi feita uma pes-
quisa e constatado 
que entre os clu-
bes profissionais 80% 
aderiram a ideia de 
personalização de 
seus uniformes me-
diante a comoção 
com a tragédia com 
a equipe de Cha-
pecó, mas, entre os 
clubes amadores, o 
Raça é o primeiro. 
Tradicionalmente ru-
bro negro, o Raça 
inova e adota o #fe-
chadocomachape 
como tema para O Presidente Vavá apresenta o uniforme em homenagem ao clube de Chapecó

ANDERSON LUIz 2017.


