
21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ sábado, 05 de NovembRo de 2016                    aNo XXvII                       Nº 8488                                              PResIdeNte: José de lemos 

é o fim do mundo!

Chifrudo mata bebê a facadas 
por achar que não era seu filho

7

Blanco abandona 
vítima de acidente 

Maria Aparecida, que sofreu lesões graves pelo corpo, é amparada por vizinha

Veículo de empresa de ônibus se envolveu em acidente em 
Nova Iguaçu e 17 ficaram feridos. Família de dona de casa, 
que acusa responsáveis de descaso, depende da colaboração 
de vizinhos até para se alimentar e comprar medicamentos.

8

Sem ônibus
Moradores de Nova 

Iguaçu reclamam que 
a empresa responsável 
pela linha Miguel Cou-
to x Central retirou o 
ônibus de circulação. 

7

Assalto explosivo
Bandidos explodem 

um caixa eletrônico de 
um posto de gasolina, 
no Sul do estado. A Po-
lícia Federal investiga o 
caso. 

6

Pipoco no pipoqueiro
Homem é morto com 

tiros na cabeça em Cam-
pos dos Goytacazes. A 
vítima trabalhava como 
pipoqueiro. Não há infor-
mações sobre o crime.

Robertin
ha do 

corpo escultu
ral

DH tá na cola de 
dupla suspeita de 
assassinar agente

7

Reinaldo Fuzil e Geraldo tiveram a prisão temporária decretada pela justiça

3

Pezão aperta o cinto
para enxugar gastos 

6

DRFC grampeia quadrilha 
por roubo e receptação de 
cargas no Rio de Janeiro

6

Leandro, Manoel, Natanael e Vítor foram conduzidos para a sede da especializada

8
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Peguem o porco! 

Se beber, não dirija

A polícia regional 
de Halifax, no Cana-
dá capturou um por-
co fugitivo na cidade 
de dartmouth. o mais 
interessante é o nome 
do bichinho, batiza-
do de Kevin Bacon. o 
policial Cody Schultz 
alegou que essa foi a 
primeira vez que saiu 
atrás de um porco. ele 
revelou também que o 
bichinho se rendeu pa-
cificamente e foi leva-
do de volta ao dono. 

uma mulher foi presa 
em Cheyenne, nos esta-
dos unidos, depois de ter 
usado uma empilhadei-
ra para retirar uma van 
da entrada de sua casa. 
vizinhos ligaram para a 
polícia e relataram que 
a mulher, Ashley Basich, 
dirigia a empilhadeira 
enquanto bebia. ela foi 
levada para a cadeia 
com fiança de u$ 950 
para sair. 

Injetar hormônios a cada oito semanas como anticon-
cepcional, foi eficaz, mas a pesquisa para o meio de 
prevenção masculino foi interrompido devido aos efeitos 
colaterais. entre os problemas estão a depressão e os dis-
túrbios de humor, em um nível que supera a funcionalida-
de da injeção. As vacinas continuarão a ser pesquisadas. 

um australiano pediu uma indenização ao ter seu 
cabelo ridicularizado nas redes sociais, como um 
meme. o evento aconteceu durante uma festa em 
que tiraram a foto. Ali Ziggi decidiu então processar 
o dono da brincadeira e ainda decidiu falar para 
a imprensa local que irá processar quem aparecer 
tirando sarro do seu cabelo na imagem. 

As pessoas ansiosas, que tomam remédios para 
regular a doença, dos mais fracos até os tarja 
preta, precisam ficar alertas. Calmantes não tra-
tam o problema, mas sim os sintomas e tempora-
riamente, sem contar o risco de dependência na 
ingestão dos químicos. A única forma de tratar a 
ansiedade é através da psicoterapia. 

Anticoncepcional masculino

O cabelo que quiser Ansiedade e psicoterapia

Além da possibilidade de causar câncer, fumar um 
maço de cigarro por dia pode ter problemas ainda pio-
res. Segundo estudos epidemiológicos publicados na 
revista Science, fumantes com esses hábitos acumulam 
em média, por ano, 150 mutações a mais em cada célu-
la do pulmão em comparação a não fumantes. 

Alerta aos fumantes

o acordo de Paris sobre as mudanças climáti-
cas, adotado por líderes mundiais em dezembro 
do ano passado, entrou oficialmente em vigor 
ontem. o acordo estabelece mecanismos para 
que todos os países limitem o aumento da tem-
peratura global e fortaleçam a defesa contra 
impactos da mudança climática. 

A próxima atualização do ioS trará novos 
emojis para usuários, entre eles está uma ho-
menagem a david Bowie. o desenho será inspi-
rado na capa do seu álbum, Aladdin Sane, de 
1973, e terá uma versão masculina e feminina 
do cantor. As homenagens fazem parte dos 16 
novos emojis que ilustram diversas profissões.

Novo emoji

De olho na renda extra
o grupo Walmart Brasil abriu mil vagas temporárias 

para atender a demanda de clientes nesse final de ano. 
os interessados tem até 25 de Novembro para se inscre-
ver pelo site www.manpowergroup.com.br. São diversos 
cargos disponíveis, inclusive para pessoas com deficiên-
cia. As vagas pedem pessoas acima dos 18 anos. 

Jovem Aprendiz
A empresa está recrutando jovem aprendiz para tra-

balhar em restaurantes com atendimento a clientes. É 
preciso apenas ter ensino fundamental e gostar de aten-
dimento. São 4 horas por dia de trabalho, em Botafogo, 
no turno da manhã. Interessados enviar e-mail para rh@
russelserviços.com.br colocando o nome da vaga.

Chances no Rio
A Secretaria de Trabalho do rio divulgou 1.124 oportuni-

dades de trabalho em todo o estado. os salários podem 
chegar a r$ 6 mil, mais benefícios. As vagas são para am-
bos os sexos e variam do nível de formação, entre funda-
mental e superior. As inscrições podem ser feitas nos postos 
SINe/Setrab ou no site www.maisemprego.mte.gov.br.

Para espantar prejuízos
o conselho administrativo da empresa autorizou a 

diretoria avaliar alternativas para o investimento no 
grupo via varejo, segundo ata de reunião realizada na 
quinta-feira. A via varejo teve prejuízo de r$ 90 milhões 
no terceiro trimestre desse ano e detém lojas como as 
Casas Bahia e o Ponto Frio. 

Despesas e transportes
Segundo dados do órgão, São Paulo voltou a subir 

em outubro, apresentando uma alta de 0,27% no mês, 
após recuar 0,14% em setembro. o que pesou para 
esse novo valor foi a pressão exercida por preços em 
despesas pessoais, além do avanço em dinheiro gas-
to e investido com transportes. 

Aquecendo os motores
o mercado da maior bacia de exploração de petró-

leo mostrou força diante da crise econômica e se man-
teve operando, mesmo em ritmo um pouco mais lento. 
Para aumentar o ritmo, economistas se encontrarão em 
um evento no ano que vem. A expectativa é de que 
750 expositores e 52 mil visitantes marquem presença.

Controlando a temperatura

WALMART

SETRAB

GRUPO PÃO DE AÇUCAR 

BRASIL OFFSHORE 

Novos planetas descobertos

O único da América Latina
o rio-Galeão receberá uma menção honrosa da 

conferência Airports Going Green, que acontece na 
Holanda, semana que vem. o prêmio é concedido pelo 
departamento de Aviação de Chicago. o aeroporto 
ganhará as homenagens em função do programa de 
treinamento em sustentabilidade. lembrando que o Ga-
leão foi o único indicado na América latina. 

RUSSEL SERVIÇOS

IPC

vASIljevIC/reuTerS

Cientistas brasileiros descobriram dois novos planetas ao redor de uma estrela 
muito similar ao sol. Batizados como super-Netuno e super-Terra, que orbitam na 
estrela HIP 68468, há 300 anos-luz do nosso planeta. eles estão entre os primeiros 
planetas descobertos por equipes de astrônomos do nosso país. Ano passado, 
foi descoberto um planeta parecido com júpiter. A intenção das pesquisas é 
comparar o nosso sistema solar com outros sistemas planetários. 

Solidariedade  
em meio à grave crise que se instalou em 

um município da Baixada, por conta da má 
administração e denúncias de desvio de 
verbas em esquemas de políticagem, que 
resultam em atrasos nos salários, a popula-
ção resolveu arregaçar as mangas e abrir 
uma campanha para arrecadar alimentos 
para os funcionários que enfrentam o maior 
perrengue. 

Insensibilidade
Alheio à situação de penúria, o prefeito 

parece preferir andar na contramão, optan-
do por colocar em prática o plano ‘B’, uma 
vez que foi derrotado nas eleições de 2 de 
outubro. dizem os mais próximos que ele de-
dica seu tempo a arquitetar uma forma de 
sair impune dos erros cometidos durante sua 
administração.

Sob o tapete 
Corre na boca miúda que ele e todo se 

‘staff’ trabalham dia e noite para varrer para 
debaixo do tapete a sujeira de diversas ir-
regularidades que estão sob suspeita e são 
alvo de investigação no Ministério Público 
do rio. 

Transparência 
o prefeito em questão já ganhou o prê-

mio de um dos piores no quesito transparên-
cia. e não foi à toa que o título foi concedido 
a ele. Tanto é verdade que o próximo gestor 
terá uma baita dor de cabeça para destrin-
char os números das contas públicas. 

Já começou 
A nova administração já vê pela frente um 

imenso quebra-cabeças com números pra-
ticamente no escuro, já que as contas da 
atual administração estão cobertas por nu-
vens suspeitas. quando essa bomba explodir, 
os camburões da polícia vão estar a postos. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

expectativa

Maior parte das propostas do pacote do governo do estado anunciado ontem 
depende da Alerj. Foram enviados 22 projetos. Seis decretos foram publicados.

Cortes para enxugar contas 
Antonio Carlos

Editoriahorah@ig.com.br

Anunciada on-
tem pelo go-
verno do es-

tado como remédio 
contra a crise, a 
maioria das medidas 
depende da apro-
vação do legislativo. 
de acordo com o 
secretário chefe de 
Casa Civil, leonar-
do espíndola, caso 
não sejam aprova-
das pela Assembleia 
legislativa do estado 
(Alerj), o executivo 
não tem outras me-
didas em vista. 

No total, foram en-
viados à Casa 22 pro-
jetos de lei por parte 
do executivo. “o go-
vernador Pezão (luiz 
Fernando) e o vice-
-governador Francis-
co dornelles vão cui-
dar pessoalmente da 
articulação política”, 

destacou espíndola.
A maior preocu-

pação do gover-
no é em relação às 
medidas previden-
ciárias, que podem 
ter maior resistência 
de aprovação pelos 
parlamentares. “o 
centro gravitacional 
desta crise é a pre-
vidência”, enfatizou 
o secretário de Pla-
nejamento e Gestão, 
Francisco Caldas.

leonardo espíndola 
disse que o governo 
aposta na sensibilida-
de dos parlamenta-
res em apoiar todas 
as medidas propos-
tas, principalmente 
no âmbito previden-
ciário. “É um projeto 
vital e imprescindível 
para a sobrevivên-
cia do estado não 
só para 2017, como 
para os próximos 
anos”, disse.   Luiz Fernando Pezão anunciou um pacote de medidas polêmicas para salvar o Rio da crise

Valor mensal das gratificações 

Aumento do Bilhete Único em janeiro 
o pacote de me-

didas inclui aida o 
aumento da tarifa 
do Bilhete Único In-
termunicipal a par-
tir de 1º de janeiro, 
como previsto no 
decreto 45.808. A 
tarifa passa de r$ 
6,50 para r$ 7,50. o 

decreto 45.809, que 
entra em vigor a par-
tir de 1º de janeiro, 
modifica a estrutura 
do poder executivo 
reorganiza a admi-
nistração pública di-
reta e indireta, com 
o objetivo de reduzir 
custos. Com isso, à 

Secretaria da Casa 
Civil são incorpora-
das as secretarias de 
Governo e de Traba-
lho e renda. o mes-
mo acontece com 
as autarquias Pro-
con-rj e Feprocon e 
o programa Barreira 
Fiscal.

Programas como 
lei Seca, Aterro Pre-
sente, lagoa Presen-
te, Méier Presente e 
Centro Presente, que 
estavam ligados à 
Secretaria de Assis-
tência Social, tam-
bém passam para a 
Casa Civil.

dIvulGAção 

dentre as medi-
das de austeridade 
anunciadas, pelo 
menos seis decretos 
já foram publicados 
no diário oficial. o 
decreto 45.805, que 
dispõe sobre o valor 
mensal das gratifica-
ções, reduz em 30% 
o valor mensal das 
gratificações pagas 
a servidores da ad-
ministração direta e 
indireta (secretários, 
presidentes de autar-
quias e fundações). 
A medida passa a 

valer a partir de 1º de 
janeiro de 2017. o de-
creto 45.806 extingue 
o programa Aluguel 
Social. os benefícios 
concedidos, em cará-
ter excepcional, serão 
pagos somente até o 
mês de junho de 2017.
o destino dos restau-
rantes populares fi-
cará condicionado 
a convênios firmados 
com as prefeituras. o 
decreto 45.807 deter-
mina uma revisão do 
programa restauran-
te Cidadão. ou seja, 

devem ser realizados 
preferencialmente 
convênios de gestão 
compartilhada com 
municípios “por meio 
dos quais sejam to-
talmente transferidos 
os custos de execu-
ção aos parceiros”, 
de forma não ha-
ver qualquer ônus 
econômico para o 
governo. Caso essa 
parceria não seja 
possível, o restauran-
te popular será ex-
tinto até 30 de junho 
de 2017.

Despesa anual do RioPrevidência   
Segundo o secretá-

rio de estado da Fa-
zenda, Gustavo Bar-
bosa (foto), em 2013 
a despesa anual do 
rioPrevidência era de 
r$ 11,8 bilhões. Para 
2018, a estimativa da 
despesa é de r$ 18,5 
bilhões.
ele disse que o au-
mento de gasto da 
previdência é expo-
nencial, com média 
de crescimento anu-
al na ordem de r$ 2 
bilhões. “essa despesa 
previdenciária é cres-

cente. em cada ano 
entram cerca de 3 mil 
aposentados no âmbi-
to estadual”, afirmou. 
Barbosa destacou, ain-

da, que a média de 
idade de aposenta-
ção dos servidores 
estaduais é aos 56 
anos.

dIvulGAção
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Incorporação de outros órgãos
A Secretaria de 

Saúde vai incorpo-
rar a Secretaria de 
Assistência Social e 
direitos Humanos, as-
sim como a Funda-
ção para Infância e 
Adolescência (FIA), 
Fundação leão XIII, 
Conselho dos direitos 
da Mulher, Conselho 
dos direitos da Pessoa 
Idosa e Conselho de 
defesa da Criança e 

do Adolescente.
À Secretaria de Trans-

portes serão incorpo-
radas as secretarias de 
obras, de desenvol-
vimento econômico, 
energia, Indústria e Ser-
viços e Agricultura e Pe-
cuária. A pasta passa se 
chamar Secretaria de 
Infraestrutura, Agricultu-
ra e desenvolvimento 
do Interior.  Com isso, 
empresas como Cedae, 

der, emop, Cehab, Ce-
asa, Ipem, Pesagro, en-
tre outros, passam para 
esta nova secretaria.

A Secretaria de Fa-
zenda incorpora a Se-
cretaria de Planejamen-
to e Gestão e passa a 
se chamar Secretaria 
de Fazenda e Planeja-
mento. A ela serão in-
corporadas também as 
instituições que antes 
eram ligadas ao Plane-

jamento.
A Secretaria de Cul-

tura ficará abrigada 
agora na Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que passa a 
cuidar também do The-
atro Municipal, Museu 
da Imagem e do Som e 
Funarj.

Todas essas secreta-
rias devem promover 
uma redução de 30% 
dos cargos comissio-

nados e 30% do valor 
global de gratificação 
de encargos especiais 
autorizados pela Secre-
taria de Planejamento 
para cada secretaria 
incorporada.

o decreto 45.810, que 
começa a valer a par-
tir de 1º de dezembro, 
institui o Fundo estadu-
al de equilíbrio Fiscal 
(Feef) que vai disciplinar 
o depósito neste de be-

nefícios e incentivos 
fiscais. os incentivos 
ficarão condiciona-
dos ao depósito do 
montante relativo à 
10% aplicado sobre a 
diferença entre o va-
lor do imposto com e 
sem a utilização do 
incentivo. Toda em-
presa que recolhe 
ICMS deve efetuar 
esse depósito men-
salmente.
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A Guarda Municipal de Meriti, apresen-
tou um projeto para a criação do Núcleo 
de ensino e Instrução da Baixada. o obje-
tivo é realizar um trabalho de integração 
dos serviços administrativos e operacionais 
dos órgãos de segurança pública. 

deputados da Alerj, 
criticaram grande parte 
do pacote de medidas 
para conter a crise, apre-
sentado ontem, pelo go-
verno do estado. entre as 
medidas, corte em pro-
gramas sociais, aumento 
de desconto na Previ-
dência, reajuste no Bilhe-
te Único e em impostos.

A vara da Infância, 
juventude e Idoso da 
Comarca de valença, 
no Sul Fluminense, reali-
za no dia 10 de novem-
bro, às 17h, o evento 
‘Adoção: avanços e 
entraves’. A cerimônia 
será realizada no Salão 
do júri do Fórum de va-
lença, no Centro do rio.

duque de Caxias receberá mais uma edição 
do Giro Moda, evento que reúne empresários e 
profissionais do setor de moda, confecção e têx-
til, para apresentar as novidades e as tendências 
para as próximas estações. 

A apresentação será feita por especialistas 
da Federação na próxima sexta-feira, às 15h, 
na representação regional FIrjAN/CIrl Bai-
xada Fluminense Área II . A entrada é gratuita 
e as vagas são limitadas.

Adoção Anticrise 

Giro Moda Evento  

Eles disseram... nós publicamos!
“Desconheço a existência de um plano B”. leonardo espíndola, secretário chefe da 

Casa Civil, ao falar sobre medidas que precisam da aprovação do legislativo para equi-
librar as contas públicas. 

o eleitor que não votou no primeiro tur-
no tem até 1º de dezembro para justificar 
a ausência às urnas. o procedimento pode 
ser realizado pelo site do Tre-rj, ou na zona 
eleitoral. Para quem não votou no segundo 
turno, o prazo termina em 29 de dezembro.

Para dar entrada no requerimento, o 
eleitor deve juntar documentos que com-
provem o motivo da ausência, como ates-
tado médico, por exemplo. A justificativa 
será analisada pelo juiz eleitoral competen-
te, para deferir ou não a solicitação.

dIreTo Ao PoNTo

Na sua essência, a Constituição de 1946, que 
combate o abuso de poder guarda um dos mais 
importantes preceitos do estado democrático de 
direito: ninguém está acima da lei. o principal ob-
jetivo do projeto é justamente garantir os direitos 
dos cidadãos. Para que os agentes do estado pos-
sam cumprir as funções de manutenção da ordem 
legal, as normas jurídicas preveem as formas e seus 
limites. Porém, quando estes são ultrapassados, a 
lei brasileira é branda e ineficaz.

Dia Nacional da Cultura Defesa do consumidor Desconto de ICMS 
A Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo apoia 
o movimento que reunirá 
hoje, na Praça do Pacifica-
dor, em duque de Caxias, 
artistas locais em um even-
to a partir das 11h, com tér-
mino ao meio dia.

A Comissão de defesa do 
Consumidor da Alerj, vai atender 
a população no Tanque, em ja-
carepaguá, na próxima semana. 
de segunda à sexta, uma tenda 
com o serviço estará instalada 
na Avenida Geremário dantas, 
próximo ao Center Shopping rio.

As unidades públicas de saú-
de que fiquem em imóveis de 
propriedade do Poder Público 
terão isenção da cobrança de 
ICMS nas contas de luz, água e 
gás. É o que determina o projeto 
de lei dos deputados Pedro Fer-
nandes (PMdB) e lucinha (PSdB).

Eleições 

Justificativa 
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TURQUIA

Conviver com montes de lixo na 
porta de casa ainda é a realida-
de dos moradores do bairro Coréia, 
em Mesquita. Segundo eles, além da 
falta de coleta de lixo, o abandono 
termina com esgoto a céu aberto.

A lei é para todos

A gastronomia susten-
tável tem sido cada vez 
mais defendida por chefs 
renomados do país e do 
exterior. A prática, que 
nada mais é do que uti-
lização racional de ali-
mentos orgânicos e com 
baixo impacto socio-
ambiental, busca valori-
zar o protagonismo dos 
agricultores familiares na 
produção de alimentos 
saudáveis e suas rela-
ções afetivas com a terra. 
os chefs adeptos dessa 
gastronomia priorizam os 
produtos da época culti-
vados em locais próximos, 
respeitando a sazonali-
dade das lavouras, redu-
zindo gastos e a emissão 
de gases de efeito estufa 

Alimentos sustentáveis 
no Rio Gastronomia 

com o transporte.
essa nova visão gastronô-

mica estará presente na 
quarta edição do evento 
‘rio Gastronomia’, que 
começou ontem e segue 
até 13 de novembro, no 
Pier Mauá, Centro do rio. 
Produtores apoiados pelo 
rio rural, programa da Se-
cretaria estadual de Agri-
cultura, serão responsáveis 
por apresentar alimentos 
que têm a garantia da 
sustentabilidade no pro-
cesso de cultivo. Isso por-
que o rio rural incentiva a 
adoção de práticas agro-
ecológicas que, aliadas 
à preservação dos recur-
sos naturais, promovem a 
melhoria da qualidade de 
vida dos agricultores.

Mais leitura: é o maior barato!
dIA NACIoNAl dA CulTurA 

No Dia Nacional da Cultura, feira literária chega à Queimados e oferece 
exemplares de vários gêneros a preços populares para os clientes.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ataque com carro-bomba deixa 8 mortos 

Conhecida como 
‘cidade-dormitório’, 
Paracambi já foi ‘car-
tão postal’ da ordem 
pública. entregue a 
uma administração 
cheia de falhas, agora 
o que se vê são traços 
de abandonos em di-
versos pontos. Na Pra-
ça do Miro, em lajes, 
por exemplo, morado-
res denunciam a su-
jeira provocada pela 
coleta irregular do lixo. 
junte-se a esse proble-
ma a proliferação de 
ratos insetos e um odor 
insuportável. 

Dona do restaurante O Navegador, no Rio, a chef Teresa Corção

reProdução 
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A explosão de um 
carro-bomba deixou oito 
mortos e mais de 100 fe-
ridos ontem, em diarba-
quir, a capital das zonas 
curdas da Turquia. As 
autoridades atribuíram 
o ataque à guerrilha do 
Partido dos Trabalhadores 
do Curdistão (PKK).

A ação aconteceu ho-
ras depois que as autori-
dades detiveram ao me-
nos 12 parlamentares em 
um inquérito sobre terro-
rismo, de acordo com a 
Associated Press (AP).  

entre os detidos estão 
Selahattin demirtas e Fi-
gen Yüksekdag, que di-

rigem juntos o Partido de-
mocrático dos Povos (HdP). 
As prisões fazem parte dos 
expurgos lançados pelo 
governo desde o golpe de 
estado frustrado de julho e 
que atinge em cheio os se-
tores pró-curdos.

A explosão aconteceu 
cerca de 200 metros de 
uma prisão e de uma dele-

É lixo que não acaba em Paracambi 
gacia de polícia e afetou 
vários carros e casas em 
uma área de um quilôme-
tro quadrado, segundo o 
gabinete do governador 
de diarbaquir, informou a 
agência efe.

o primeiro-ministro tur-
co, Binali Yildirim, afirmou 
que entre os mortos estão 
policiais e civis.

Projeto feira de livros funcionará de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h

dIvulGAção  

Escombros após explosão de carro-bomba na cidade

reProdução

A Prefeitura de quei-
mados vai abrir 
oficialmente hoje, 

quando é comemorado 
o dia Nacional da Cul-
tura, a partir das 11h, o 
projeto feira do livro, que 
vai oferecer exemplares 
dos mais variados estilos 
literários a quem passar 
pela Praça dos eucalip-
tos, no Centro, até o pró-
ximo dia 3 de dezembro. 
uma ótima oportunida-
de para os moradores 
adquirirem livros novos 
ou usados com preços 
mais em conta. o acer-

vo conta com mais de 
8 mil exemplares, entre: 
romances nacionais e 
internacionais, infantis, 
infanto-juvenis e acadê-
micos. eles podem ser ad-
quiridos a partir de r$ 2. 
A feira funcionará de 
segunda-feira a sábado, 
das 9h às 19h. o subse-
cretário de Cultura, le-
andro Santanna, destaca 
que o hábito da leitura 
melhora o aprendizado, 
estimula o bom funciona-
mento da memória, apri-
mora a capacidade in-
terpretativa, pois mantém 
o raciocínio ativo, além 
de proporcionar ao leitor 

um conhecimento amplo 
e diversificado sobre di-
versos assuntos. “vamos 
promover saraus com po-
etas e músicos da cidade. 
o objetivo é estimular a 
leitura e a arte”, frisou.
já o criador do projeto 
Tenda literária universal, 
Thiago Fernandes Pereira, 
destaca que num mo-
mento de crise na eco-
nomia do país, a feira é 
uma oportunidade para 
adquirir livros com preços 
mais em conta. Segundo 
ele, os valores são cerca 
de 30% mais baratos do 
que é oferecido nas tra-
dicionais livrarias. 
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Problemas em Volta Redonda e Barra Mansa

Frente fria causa temporal que 
alagou as ruas de Resende

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Foram registrados 18 pontos de alagamento na cidade. Volta Redonda e Barra Mansa também tiveram problemas. 

em Barra Man-
sa, a defesa Civil 
registrou a queda 
de uma árvore 
de grande porte 
no bairro Santa 

rosa. os morado-
res do local ficaram 
sem energia elétrica, 
mas a light já fez os 
reparos e a energia 
está reestabelecida. 

Não houve ocorrên-
cia de desabamen-
tos ou feridos. Ainda 
segundo o órgão, o 
volume de chuva re-
gistrado na cidade 

foi de 37,7 milímetros.
já em volta re-

donda, nenhuma 
ocorrência foi regis-
trada. Segundo a 
Prefeitura, o volume 

de chuva entre quin-
ta e ontem foi de 26 
milímetros e o rio 
Paraíba do Sul ficou 
30 centímetros aci-
ma da cota. A de-

fesa Civil está mo-
nitorando as áreas 
de risco e está em 
alerta, por conta 
do período, até 
março.

A chuva assustou 
moradores de 
resende, no 

fim da tarde da última 
quinta-feira. Segundo 
a defesa Civil, foram 
registrados 18 pontos 
de alagamento na ci-
dade. um canal que 
corta o bairro Cidade 
Alegria transbordou e 
inundou várias ruas. 
equipes estiveram nos 
locais afetados para 
avaliar os estragos.

Segundo o coorde-
nador da defesa Civil, 
Atanagildo Alves, o 
volume de água que 
caiu em apenas uma 
hora, 86,8 milímetros 
por segundo, estava 
previsto para as próxi-
mas 24 horas. A região 
da Grande Alegria foi 
a mais castigada do 
município. outros lu-
gares, próximos ao 
Canal Sul, também 
sofreram com o tem-
poral, como o bairro 

Durante uma hora, choveu o equivalente a 24 horas na região. Apesar da chuva, não houve ocorrência de famílias desalojadas

Aulas são vetadas 
na Casa de Cultura

Acidente de trabalho fere 
quatro pessoas na CSN

 dIvulGAção

Em outubro, dois funcionários se feriram no alto-forno 2

Casa de Cultura que oferecia 14 cursos grátis foi fechada pela Prefeitura

dIvulGAçãodIvulGAção

de Itapuca, Boa vis-
ta, jardim Aliança e 
Manesco.

Apesar do tempo-
ral, não houve registro 

de famílias desaloja-
das ou desabrigadas. 
uma equipe da de-
fesa Civil está per-
correndo todas as 

áreas de alagamen-
to, e levantando os 
principais problemas 
registrados, para a 
tomada de provi-

dências.
Para o final de se-

mana, a previsão do 
tempo indica que 
há 60% de possibi-

lidades de chover 
na região. A máxima 
não ultrapassará os 
27 graus, e a mínima 
aos 17. 

As aulas gratuitas, ofereci-
das na Fundação Casa da 
Cultura Macedo Miranda, 
em resende, foram suspen-
sas preventivamente. de 
acordo com a Prefeitura, 
a medida foi tomada para 
cumprir um termo de ajuste 
de conduta com o Minis-
tério Público. Com a ação, 
mais de 670 crianças, ado-
lescentes e adultos inscritos 
nos cursos, ficaram sem 
atividades. Nove funcioná-
rios foram exonerados. eles 
eram contratados como 
cargos de confiança. 
dentro da Fundação tam-
bém está o Arquivo Histó-
rico da Cidade e o Museu 
da Imagem e do Som, que 
continuam funcionando 
com efetivo reduzido. As 
aulas de violino são as úni-
cas mantidas porque fazem 
parte de um projeto finan-

ciado por uma montadora 
de veículos da região.
os cursos dados aos fre-
quentadores variavam en-
tre teatro, desenho, canto 
e instrumentos musicais. A 
medida pegou de surpresa 
aos alunos e os responsá-
veis, como conta danie-
la Machado. ela estudou 
violão e teclado na Casa 
de Cultura e sua filha fazia 
aulas de flauta na unida-
de. “A gente fica muito tris-
te porque quando vemos 
que tem um projeto que 
dá certo, e já mostrou que 
traz uma benfetoria para 
a comunidade, encerrar 
assim de repente. Na ver-
dade a gente gostaria que 
essas coisas tivessem uma 
continuidade”, comentou. 
Alguns pais se uniram e 
colocaram dinheiro do 
próprio bolso para pagar 

os salários dos professores. 
Com os gastos, eles estão 
organizando um abaixo 
assinado para que as au-
las retornem ao normal. o 
documento já tem mais de 
100 assinaturas “Frustante. 
o aluno vai numa expec-
tativa aí no meio do pro-
cesso interrompe o que 
tava sendo construído du-
rante um ano. Não sei se os 
alunos vão ter animação 
para voltar. de repente 
não acha outra condição 
de estudar. Aqui possibilita 
a gente estudar sem ter 
custo”, disse  a aluna Car-
mem lúcia lopes.
em nota, a Prefeitura de 
resende disse que a me-
dida de dispensar os pro-
fissionais foi para atender 
o termo de ajuste de con-
duta firmado entre o muni-
cípio e o Ministério Público.

A Companhia Si-
derúrgica Nacio-
nal (CSN) de volta 
redonda registrou 
quatro acidentes 
na última quinta-
-feira. As vítimas fo-
ram levadas para o 
hospital da cidade. 
em nota, a empre-
sa informou que 
houve o problema 
na fábrica de aços 
longos, por volta 
das oito da noite. 
Na semana passa-
da, a CSN passou 
por situação pare-
cida com a de ou-
tro funcionário que 
perdeu o dedo.  
o Ministério Público 
Federal (MPF) soli-
citou informações 
à Gerência regio-
nal do Trabalho e 
emprego sobre as 
medidas que vêm 
sendo adotadas 
em decorrência do 
acidente. Também 
foi instaurado um 
inquérito civil públi-
co para acompa-
nhar a fiscalização 
do Ministério do Tra-
balho sobre os aci-
dentes ocorridos na 
CSN. As vítimas pas-
saram pelo hospital 
e estão em obser-
vação.

Com esses dois regis-
tros, chegam a nove 
os casos de aciden-
te de  trabalho na 
Companhia, somen-
te neste ano. Somen-
te no mês de outu-
bro foram registrados 
quatro casos, um 
número considerado 
alto para a empresa 

de grande porte.
Ao longo do ano, 
casos de prensa, 
incêndio e proble-
mas com máquinas 
chamaram a aten-
ção do Ministério 
Público que ofere-
ceu uma cartilha 
de como reduzir es-
ses acidentes. 
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Quadrilha é presa por roubo e 
receptação de cargas no Rio

roubo de carga

Cinco suspeitos tentaram vender uma carga de frango e carne no Bairro de Trindade, em São Gonçalo.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Após roubarem uma carga de alimentos na Zona Norte, o quinteto foi conduzido para a sede da Delegacia de Roubos e Furtos (DRFC) da Polícia Civil.

A delegacia de 
roubos e Fur-
tos de Car-

gas (drFC), da Po-
lícia Civil, prendeu, 

dIvulGAção

na tarde da última 
quinta-feira, em São 
Gonçalo, cinco ho-
mens, pelos crimes 
de roubo e recepta-
ção.

Segundo a drFC, 

os agentes recebe-
ram uma denúncia 
de que os cinco sus-
peitos, identificados 
como leandro Alva-
renga Cordeiro da 
Silva, Manoel rober-

to Silva da Fonseca, 
Natanael Aparecido 
de Sousa, vitor Car-
valho Fernandes Al-
ves e Wilton Silva de 
oliveira, teriam rou-
bado carga de fran-

go e carne bovina e 
tentavam vendê-la 
no bairro de Trinda-
de, ainda em São 
Gonçalo.

o quinteto foi con-
dizido para a sede 

da drFC. Com eles, 
foi recuperada par-
te da carga, além 
da apreensão do 
veículo utilizado 
para o transporte do 
material.

Bope prende no Rio acusado de 
rebelião em presídio do Maranhão

o Batalhão de 
operações especiais 
(Bope) prendeu, na 
tarde de ontem, no 
Complexo do Alemão, 
Zona Norte do rio, Nil-
son da Silva Sousa, tra-
ficante acusado de ser 
um dos chefes da re-
belião que aconteceu 
no Complexo de Pe-
drinhas, no Maranhão, 
em novembro de 2010. 
Na ocasião, 18 deten-
tos foram mortos, três 
por decapitação.

Nilson fugiu do Presí-
dio São luís (PSl) 3 em 

abril do ano passado e 
estava foragido desde 
então. Segundo a po-
lícia, ele é integrante 
da maior facção crimi-
nosa do estado do rio 
e estava se esconden-
do no Alemão.

Nilson já havia fugi-
do do mesmo presídio 
em fevereiro do ano 
passado, com mais 
dois detentos. Mas foi 
recapturado após as-
salto a uma agência 
dos Correios na cidade 
de Imperatriz, no Mara-
nhão. Nilson da Silva Sousa

dIvulGAção 

Proprietário de bar faz ‘gato’ 
em rede elétrica e vai em cana

reProdução

Agentes da dele-
gacia de defesa dos 
Serviços delegados 
(ddsd) prenderam 
em flagrante, na ma-
nhã de ontem, um 
homem acusado de 
furtar energia elétrica. 
o acusado é dono 
de um depósito de 
bebidas em Tanguá, 

na região Metropolita-
na no rio, e havia feito 
‘um gato’ no local.

de acordo com a 
Polícia Civil, a Ampla 
constatou uma ligação 
clandestina na rede 
elétrica, do estabeleci-
mento de luiz Claudio 
rodrigues e acionou a 
polícia. Ao chegar no 

local, existiu de fato 
um equipamento 
para desviar a ener-
gia. Preso no local, a 
PC informou que o 
homem vai respon-
der por crime de furto 
de energia elétrica. o 
caso seguiu para a 
Cidade da Polícia, no 
jacaré.

O caso seguiu para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte.

Pipoqueiro executado com tiro 
um homem de 31 

anos foi morto com 
tiros na cabeça na 
noite da última quin-
ta-feira, em Campos 
dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense. A 
vítima, identificada 
pela Polícia Militar 
como elvis de Souza 
Wilemem, trabalha-

va como pipoqueiro 
no bairro Codin, em 
Guarus, quando foi 
assassinada. Ainda 
de acordo com a 
PM, não há informa-
ções sobre o motivo 
do crime e nenhum 
suspeito foi identifi-
cado.

o corpo da vítima 

foi removido para o 
Instituto Médico le-
gal (IMl). 

o caso segue em 
investigação na 146ª 
delegacia de Polí-
cia (Guarus). Infor-
mações sobre o se-
pultamento de elvis 
não foram divulga-
das.

Bandidos explodem caixa eletrônico
um caixa eletrônico foi 

explodido por criminosos 
na madrugada de ontem, 
no distrito de lídice, em rio 
Claro, no Sul do rio de ja-
neiro. Segundo a Polícia Ci-
vil, a ação aconteceu por 
volta de 4h40. o terminal 
do Banco do Brasil ficava 
no Posto de Gasolina San-
ta Margarida, no Centro.

o caso foi registrado na 
168ª delegacia de Polícia 
(rio Claro), mas a inves-
tigação fica a cargo da 
Polícia Federal (PF) por se 
tratar de banco público.

SEGuNDO CASO 
NESTA SEMANA

Na semana passada, 
criminosos explodiram um 
caixa eletrônico em um 

Posto de Gasolina em Pe-
nedo (rj). de acordo com 
os agentes, cinco homens 
armados com fuzis partici-
param da ação. eles che-

garam de carro, por volta 
de 3h50, e usaram dinamite 
para explodir o caixa. o ter-
minal da Caixa econômica 
Federal ficou destruído.

Posto de Gasolina Santa Margarida, no Centro

dIvulGAção

Polícia identifica outros dois 
ligados a morte de dentista

Mais dois envolvidos na 
morte da dentista Priscila 
Soares Nicolau dos reis, 
de 37 anos, foram identifi-
cados pela Polícia Civil do 
rio. de acordo com as in-
vestigações da divisão de 
Homicídios (dH), Wesley 
André de Souza Adriano, 
conhecido como Cara de 
vaca, e um adolescente 
de 17 anos participaram 
do crime. André teve a pri-
são temporária e o menor, 
um mandado de busca 
e apreensão, decretados 
pela justiça. os dois estão 
sendo procurados.

A polícia busca tam-
bém douglas de Melo, o 
Miguelinho. ele seria o trafi-
cante que teria reunido 15 

bandidos para tentar inva-
dir o Morro do Banco, no 
Itanhangá, na Zona oeste 
do rio. Na última segun-
da-feira, após confronto 
com policiais do 31º BPM 
(recreio dos Bandeiran-
tes) um grupo de bandi-
dos conseguiu se refugiar 
numa região de mata. Ao 
tentarem fugir do local, es-
ses criminosos, os trafican-
tes, tentaram roubar o car-
ro de Priscila, na estrada 
de Furnas. Como ela teria 
acelerado, assustada, eles 
dispararam. o veículo foi 
atingido por 17 disparos.

quem tiver informações 
sobre os suspeitos que 
estão sendo procurados 
pode denunciar pelos te-

lefones (21) 2334-8823 e 
2334-8835. A denúncia 
também pode ser feita 
ao disque denúncia: (21) 
2253-1177.

dIvulGAção 
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erenildo jesus 
dos Santos, de 24 
anos, é apontado 
pela polícia como 
o assassino de um 
recém-nascido. o 
crime está sendo 
investigado pela 
delegacia de dário 
Meira (333 km de 
Salvador).

o acusado foi 
preso no último 
domingo. No mes-
mo dia o corpo da 
criança foi encon-
trado por um cão 
enterrado às mar-
gens do rio Gon-
gogi. Investigações 
apontam que ere-

Tralha mata bebê a facadas na Bahia

Família de vítima de acidente com ônibus acusa empresa Blanco 
de não prestar assistência. A solidariedade vem dos vizinhos.

Muita dor, revolta e descaso 

nildo mantinha um re-
lacionamento com a 
mãe, uma adolescen-
te, há cinco anos. re-
centemente o casal 
se separou por alguns 
meses. Após reatar o 

relacionamento, o 
acusado começou 
a desconfiar que o 
filho que sua com-
panheira esperava 
não era dele. 

Ainda segundo 
informações, logo 
após a gestante 
ter a criança, ere-
nildo disse que ia 
dar o bebê a al-
guém e acabou 
cometendo o crime 
matando o recém-
-nascido com vários 
golpes de faca e 
em seguida enter-
rou o corpo. o ca-
sal tem um filho de 
03 anos e o jovem 
já responde por um 
homicídio.

Erenildo Jesus dos Santos

dIvulGAção

doze dias depois 
do grave aci-
dente envolven-

do um ônibus da Trans-
portes Blanco em Nova 
Iguaçu, as cenas de 
desespero e as marcas 
dos ferimentos continu-
am bem vivas na men-
te e no corpo da dona 
de casa Maria Apare-
cida Souza Cunha, de 
47 anos, que mora em 
Itaguaí.

Como se não bastas-
se a dor física provoca-
da pela tragédia, ela 
sofre com outro proble-
ma: o descaso com o 
qual a empresa respon-
sável por prestar assis-
tência às vítimas estaria 
tratando o caso. revol-
tada, a família já anun-
ciou que pretende pro-
cessar a empresa. 

o papel de apoiar, 
que seria da Blanco, 
está sendo feito por vizi-
nhos, que fazem o que 
podem para comprar 

medicamentos (já fo-
ram gastos mais de r$ 
500), e colocar alimen-
tos na dispensa, que 
está vazia. 

“estamos desespera-
dos com essa situação 
de penúria. Se não fos-
sem os vizinhos, não sei 
o que seria de nós. de-
pois do acidente, tudo 
ficou pior”, desabafa o 
marido de Maria, josé 
Carlos Alves, 46, aju-
dante de lanterneiro, 
que está desemprega-
do. 

‘PLANTADO’ NA SEDE 
DA EMPRESA 

ele relatou que a 
direção da empresa 
chegou a fazer conta-
to com a família: “liga-
ram pedindo que fosse 
até a sede da empresa, 
que fica em queima-
dos. Consegui dinheiro 
emprestado com os 
vizinhos e ao chegar 
lá, me deixaram espe-
rando por quase uma 
hora. Acabei retornan-
do pra casa, pois tinha 
deixado minha mulher 

sob os cuidados de 
uma vizinha. eles estão 
empurrando o proble-
ma e nunca resolvem”, 
disse. 

josé acrescenta 
que um funcionário  
voltou a fazer conta-
to com a família infor-
mando que remarca-
ria o encontro. Só que 
até o fechamento 
desta edição, a em-
presa não havia feito 
contato. 

enquanto isso, Ma-
ria Aparecida sofre de 

dor sobre uma cama, 
precisa de fraldas ge-
riátricas e de uma am-
bulância para trans-
portá-la até o Hospítal 
da Posse para duas 
consultas médicas.  

quem quiser ajudar 
a família com doa-
ções pode ligar para 
o telefone (21) 96882-
0486 (whatsapp) ou 
entregar no seguinte 
endereço: rua jun-
quilho, lote 24, quadra 
06, Parque Primavera, 
em Itaguaí. 

Relembre o caso 
o acidente acon-

teceu na manhã do 
dia 24 na estrada do 

Mato Grosso, que liga 
o bairro  Cabuçu, em 
Nova Iguaçu, e quei-

mados. Pelo menos 17 
pessoas ficaram feridas. 
Além de Maria Apare-

cida, outro passagei-
ro identificado como 
vagner vieira de oli-

veira, de 33 anos, so-
freu graves ferimentos. 
Todos foram atendidos 

no Hospital Geral 
de Nova Iguaçu 
(HGNI). 

Traficantes são mortos em Caxias 
dois suspeitos morreram 

em confronto com agen-
tes do Batalhão de Polícia 
Militar de duque de Caxias 
(1º BPM) durante opera-
ção realizada na manhã 
de ontem, na comunida-
de jardim Gramacho. 

de acordo com informa-
ções, a ação foi realizada 
para coibir o tráfico de en-
torpecentes e o roubo de 
veículos praticados por cri-
minosos da região. equipes 
do Grupo de Apoio Tático 
(GAT) e do serviço reserva-
do (P2) entraram na rua 
remanso e foram recebi-
dos a tiros. 

No confronto, dois mar-
ginais, que não tiveram 
a identidade divulgada, 
morreram no local. outros 
quatro comparsas que fi-
caram feridos foram leva-

dos para o Hospital Muni-
cipal Moacir do Carmo. A 
unidade não divulgou o 
estado de saúde dos sus-
peitos. 

Na ação foram apreen-
didos um fuzil AK47 calibre 
556 com 19 munições in-
tactas, quatro pistolas, 66 
cápsulas de cocaína, 48 

trouxinhas de maconha, 
um tablete com aproxima-
damente 500 gramas de 
maconha, 580 frascos de 
loló, três 3 rádios transmis-
sores e celulares. Policiais 
militares seguem realizan-
do incursões em busca de 
outros traficantes, armas e 
drogas.

um dos criminosos foi ferido durante confronto

Centro espírita é depredado 
vândalos ataca-

ram um terreiro de 
candomblé Casa 
de oxossi, localiza-
do na estrada rio 
Bahia, em Teresópo-
lis, na região Serra-
na do rio de janei-
ro, na madrugada 
de ontem. o local 
foi depredado e in-
cendiado. Para os 
dirigentes, o crime 
foi motivado por in-

tolerância religiosa.
A mãe de santo 

luiza Helena Medei-
ros, conhecida como 
Mãe luiza de oba, 
informou que  rece-
beu a notícia sobre o 
incidente através de 
uma frequentadora 
do centro espírita.

Ao entrar no terrei-
ro, ela encontrou o 
imóvel muito destru-
ído, com imagens e 

vidros quebrados 
e completamen-
te revirado. Alguns 
itens também ha-
viam desapareci-
do. “quebraram 
imagens e todos os 
vidros de todas as 
janelas. roubaram 
coisas, comida, fize-
ram tudo. Foi um ato 
criminoso. eu estou 
muito abalada”, de-
sabafou a religiosa.

DH identifica envolvidos em morte de policial
Três suspeitos de envol-

vimento no assassinato do 
policial civil Alexandre Cor-
rea da Silva, de 32 anos, na 
última terça-feira, em São 
Cristóvão, Zona Norte do 
rio, já foram identificados 
pela divisão de Homicídios 
(dH) da Polícia Civil. 

Segundo o órgão, a jus-
tiça do rio já acatou o pe-
dido de prisão temporária 
contra josé Geraldo de 
Azevedo rodrigues Neto, 
reinaldo Santos rodrigues, 

o reinaldo Fuzil, e de bus-
ca e apreensão do terceiro 
suspeito, que é um menor 
de idade. Todos estão fora-
gidos e a polícia faz busca 
para tentar encontrá-los.

em entrevista ao por-
tal G1, o delegado da dH 
Brenno Carnevale disse 
que uma operação foi feita 
no Morro do Pinto, no San-
to Cristo, no dia seguinte 
ao da morte do policial. A 
chave de um dos veículos 
usado no dia do crime foi 

encontrada no local.
“Foi feita uma operação 

no Morro do Pinto por acre-
ditarmos que os indivíduos 
seriam daquela localidade. 
encontramos a chave de 
um veículo roubado que 
foi usado na abordagem 
ao policial civil e, através 
da oitiva de testemunhas 
e análise de câmeras de 
segurança, conseguimos 
identificar os três autores 
desse roubo seguido de 
morte”, afirmou.

Vítima de acidente no ônibus da Blanco, Maria Aparecida depende da ajuda de vizinhos para comprar medicamentos caros. Empresa não prestou ajuda a família
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Inscritos afetados pela medida do Enem somam 240,3 mil. No 
Rio, 12 pontos locais de prova seguem ocupados por protesto.

SÃO PAULO

A advogada Ale-
xandra lebelson Szafir 
morreu na manhã de 
ontem, em São Paulo. 
ela lutava há 11 anos 
contra uma esclero-
se lateral amiotrófica 
(elA), uma doença 
genética degenera-
tiva. As informações 
são da oAB-SP. ela ti-
nha 50 anos e deixou 
dois filhos. 

o ator luciano Sza-
fir, irmão de Alexan-
dra, postou em seu 
instagran uma men-
sagem de despedi-
da e homenagem. 
“Minha irmã Alexan-
dra, a maior guerreira 
que conheci perdeu 
a batalha para essa 
doença nojenta que 
é a esclerose lateral 
amiotrofica. Ale obri-
gado por tantos bons 

Enem adiado para mais estudantes
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

momentos na minha 
vida. Te amo pra sem-
pre!!!!”.

Bacharel em direi-
to pela uSP, Alexandra 
era sócia do escritório 
Toron, Torihara e Szafir 
Advogados, além de 
membro do Instituto 
Brasileiro de Ciências 
Criminais (IBCCrIM). 
em 2006, ela ganhou o 
Premio Advocacia So-
lidária, oferecido pelo 
Tribunal de justiça de 

Modelo: Roberta Prudente

e mais uma gata vem 
para mostrar toda sua be-
leza nas páginas do Hora 
H. ela se chama roberta 
Prudente, é modelo foto-
gráfico e já desfilou em 
eventos de moda. Nossa 
garota também partici-
pou como figurante em 
algumas novelas. Com 
poses ousadas, as fotos 
dela deixarão os leitores 
loucos. A gata é bem se-
leta, é fã de lasanha e 
costuma frequentar as 
praias do leblon, sua fa-
vorita, a noite, o point da 
música e da diversão são 
as boates, principalmen-
te se tocar um bom pop. 
Apesar de Flamenguista, 
nossa linda modelo gosta 
de levar as cores verme-
lho e preto para viajar à 
São Paulo. uma das qua-
lidades dessa cânceria-
na (ela tem muitas!) é 
ter o talento para muitas 
coisas e pode não pare-

cer, mas ela acredita que 
falar muito é um defeito. 
Nossa gata também é 
antenada com o futuro 
e seu grande sonho de 
consumo é comprar uma 
casa, enquanto seu obje-
tivo profissional é ser reco-
nhecida por seu grande 
talento no meio artístico, 
não vai levar muito tem-
po para isso acontecer, 
não é? Para manter esse 
belo corpo, roberta cos-
tuma malhar, entre seus 
gostos pessoais, estão o 
uso do perfume Natura 
Águas e filmes de suspen-
se, no seu corpo, a bunda 
e o rosto são suas partes 
favoritas. e atenção às re-
vistas masculinas, a gata 
do Hora H revelou que 
aceitaria posar nua! Para 
ela, fazer amor gostoso 
é numa mesa e no chão 
e o homem ideal preci-
sa ser bonito, inteligente, 
cheiroso e bem sucedido. 

Município: Magé

São Paulo, Iddd e Insti-
tuto Pro Bono para ho-
menagear advogados 
que trabalham gratui-
tamente em causas so-
ciais. Marcos da Costa, 
presidente da oAB-SP, 
manifestou seu pesar 
e lamenta a perda de 
“uma guerreira que su-
perou suas dificuldades 
para realizar seu sonho 
de ser advogada e as-
sim dar sua contribui-
ção para um mundo 

mais justo”.
em 2010, mesmo 

com a doença, Ale-
xandra Szafir publi-
cou o livro ‘descasos: 
uma advogada às 
voltas com o direito 
dos excluídos, escrito 
através de um sof-
tware que dava ao 
nariz de Alexandra a 
possibilidade de mo-
ver o mouse e teclar. 
No livro, ela narrava 
a forma simples e es-
truturada com que o 
descaso da justiça 
pode tratar aqueles 
pelos quais deveria 
cuidar. A renda do 
livro de Alexandra 
foi revertida para a 
Associação Brasileira 
de esclerose lateral 
Amiotrófica (Abre-
lA). outra pessoa 
que também tem 
a doença é o físico 
Stephen Hawking. 

Ator Luciano Szafir homenageou a irmã no Instagram 

Irmã de Luciano Szafir morre em São Paulo
reProdução / INSTAGrAM / luCIANA SZAFIr

o Ministério da educa-
ção (MeC) divulgou 
ontem a lista atua-

lizada de locais de prova 
afetados pelo adiamento 
do enem. o balanço inclui 
outras 53 escolas sob a lista 
anterior, enquanto outras 
10, presentes numa primei-
ra análise, foram retiradas. 
o número de estudantes 
afetados pela medida au-
mentou e agora, 240,3 mil 
participantes terão que fa-
zer uma nova prova com 
outros temas nos dias 3 e 4 
de dezembro. Para quem 
não está com seu local de 
prova nessa lista, o exame 
acontece hoje e amanhã. 

o ministro da educação, 
Mendonça Filho, explicou 
que as provas adiadas se-

rão feitas em pontos que 
não foram afetados pe-
las ocupações, visando a 
segurança dos inscritos e 
acredita que novas ocupa-
ções não irão acontecer. 
Ao todo, serão 18 estados 
e o distrito federal afeta-
dos pelo adiamento. Nesse 
final de semana, mais de 
8,3 milhões de estudantes 
farão o exame, enquanto 
o restante, que representa 
2,79% do total, terá que es-
perar.  

Na primeira versão da 
lista, divulgada no dia 1º 
de novembro, o MeC ha-
via dito que seriam 191 mil 
alunos e 303 escolas. Na 
última quinta, a justiça Fe-
deral negou um pedido do 
Ministério Público do Ceará 
para suspender as provas. 
lembrando que os estu-
dantes afetados pelo adia-

mento parcial estão sendo 
informados pelo governo 
federal por SMS, as mensa-
gens estão sendo enviadas 
para o telefone celular indi-
cado no formulário de ins-
crição. Para checar o sta-
tus do seu local de prova, 
é possível também acessar 
o cartão de confirmação, 
no site enem.inep.gov.br/
participante .

RISCO DE NOVAS 
OCuPAçõES

Caso uma nova escola 
seja ocupada até a apli-
cação do enem, o candi-
dato que deve fazer prova 
no local também será libe-
rado. Segundo o ministro 
Mendonça Filho, os chefes 
de aplicação poderão sus-
pender a prova, em caso 
de tumulto ou extravio, por 
exemplo. O ministro da educação, Mendonça Filho, em coletiva sobre a prova

Colégios do Rio afetados pelo adiamento
No estado do rio 

de janeiro, 12 pon-
tos não receberão 
as provas nesse final 

de semana. entre eles, 
são dois de duque de 
Caxias (Colégio Pe-
dro II e IFrj), um em 

Niterói (uFF - Campus 
Gragoata), um em 
Nova Iguaçu (uFrrj 
de Moquetá), um em 

rio das ostras (uFF) e 
sete no rio de janei-
ro (Colégio Pedro II 
Centro, Colégio Pedro 

II de engenho Novo 
2, Colégio Pedro II de 
Humaitá 2, Colégio 
Pedro II de realengo 

2, Colégio Pedro II 
de São Cristóvão 2 
e Colégio Pedro II 
da Tijuca 2).  

Moradores reclamam da falta de ônibus
Após incêndio ocorrido 

no último dia 27 de outu-
bro, na estrada do Ambaí, 
moradores da região re-
clamam que a empresa 
de Transportes Tinguá, ti-
rou de circulação, a linha 
497B, que faz o trajeto 
Miguel Couto x Central, 
via Ambaí. A principal dis-
cussão é que não houve 
aviso prévio da decisão e, 
com isso, centenas de tra-
balhadores que precisam 
chegar ao centro do rio, 
ficaram perdidos e preci-
sam andar um bom tempo 
para conseguir condução 
e chegar ao trabalho. 

Passageiros alegam 
que o problema come-
çou quando, no dia 26 
de outubro, uma linha de 
transportes que fazia o tra-
jeto 492B, vila de Cava x 
Central, foi incendiada 

na estrada de Adrianópo-
lis, altura do bairro Monte 
Castelo, supostamente a 
mando de traficantes do 
Buraco do Boi em repre-
sália a morte de um dos 
chefes do tráfico na re-
gião. No dia seguinte, ou-
tro incêndio, dessa vez na 
estrada do Ambaí, em que 
traficantes também atea-
ram fogo no ônibus Miguel 
Couto x Nova Iguaçu, da 
empresa Mirante.

Segundo a Auxiliar Ad-
ministrativo, elaine Soares, 
moradora da região, sem 
ônibus, a situação tem fi-
cado complicada, não só 
para ela, como para a fa-
mília. “Meu marido pega às 
sete da manhã no serviço 
e sai de casa, andando, 
às 4h30m. ele precisa an-
dar 20 minutos a mais nas 
ruas desertas. eu também 

fico preocupada, pois saio 
de casa às 5h30m, ainda 
está escuro e as ruas con-
tinuam desertas. A empre-
sa não pode tirar o ônibus 
sem avisar, principalmente 
agora que estamos reféns 
da violência em todos os 
pontos”, explicou.  

já o Auxiliar de Servi-
ços Gerais, edson Pereira, 
infelizmente foi vítima da 
violência enquanto anda-
va pela estrada do Am-
baí, por volta das 5h para 
pegar o ônibus sentido 
Central. ‘dois elementos 
levaram o dinheiro que eu 
tinha no bolso, por sorte 
não queriam nada a mais. 
eu não ando mais com 
celular por causa disso, a 
violência é grande e nin-
guém faz nada. Pra com-
pletar, o ônibus que era o 
que salvava, não está pas-

sando’, lamentou. 
em nota, o detro infor-

mou que diante da de-
núncia foi encaminhada 
fiscalização ao local. A 
empresa foi oficiada a re-
tomar imediatamente a 
circulação da linha e foi 
aplicada multa por para-
lisação de linha no valor 
de r$ 2.657,97. o detro 
informa ainda que denún-
cias e reclamações sobre 
o transporte intermunici-
pal, devem ser feitas junto 
a ouvidoria pelo telefone 
(21) 3883-4141 ou pelo 
whatsapp (21) 98596-8545.

Segundo a empresa de 
Transportes Tinguá, não 
há previsão para o retor-
no da circulação da linha 
497B Miguel Couto x Cen-
tral via Ambaí, e o assunto 
está em análise pela dire-
ção da empresa.

dIvulGAção
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programação de 
hoje.

TV RECORD

SBT
06:00-PrIMeIro IMPACTo  
08:00-CArroSSel ANIMAdo    
08:30-MuNdo dISNeY  
10:30-BoM dIA e CIA  
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 reS-
GATe   
21:30-CHIquITITAS
22:15-PrA GANHAr É SÓ rodAr  
22:45-ProGrAMA do rATINHo   
00:30-THe NoITe CoM dANIlo 
GeNTIlI 
01:30-jorNAl do SBT  
02:15-SBT NoTÍCIAS

REDE TV

eveNTo

05:00-Igreja Interna-
cional da Graça de 
deus 
08:30-AmericaShop 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra você 
12:00-Igreja universal do 
reino de deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:10-Igreja universal do 
reino de deus 
18:10-Master Game 
19:10-redeTv News 
20:30-Tv Fama. 
20:50-Igreja Internacional 
da Graça de deus. 
21:50-Tv Fama 
22:30-SuperPop 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-Programa Amaury 
jr 
01:30-viagem Cultural 
02:00-Igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu lar

Carolina faz um acordo com Ce-
sar. Patrick revela a Mario o que sabe 
sobre Carolina. Wagner pensa em se 
demitir e Patrick fica intrigado. Tiago 
conversa com a médica de dora. lo-
retta revela a Milena e vittorio que 
nunca visitou os filhos por causa de 
Mario. Patrick questiona Cesar sobre 
Paula. Milena discute com Mário e 
ralf tenta consolá-la. Cesar manda 
joão Amaro investigar Patrick.

Cesar manda João Amaro 
investigar Patrick

Tobias rouba 
um beijo de Chaia

A vilã aparece descabelada e mal-
vestida para espantar o rapaz. ravena 
conversa com Kamir e Yussuf. A feiticeira 
diz que é preciso aproveitar o momento 
que durgal está doente para executá-lo. 
Tobias rouba um beijo de Chaia, mas a 
moça lhe acerta um tapa na cara. jés-
sica encontra lila na tenda de Salmon, 
junto com raabe, e faz um escândalo.

RESuMOS DAS NOvELAS

Henrique consola Beto. rodrigo 
oferece um jantar para Guido. Sa-
fira dispensa Ariovaldo e coloca 
Teodora em seu lugar. rodrigo con-
vida Francesca para jantar. Marieta 
flagra Agilson com lucrécia e leo-
zinho com Fedora. leonora se en-
furece com dinalda. Shirlei decide 
procurar Carmela. 

Shirlei decide 
procurar Carmela

Frederico fica surpreso 
com o talento de Flora

o pastor põem fogo em botas e 
é flagrado por Manuela. Paola convi-
da o C1r para ir para a Top records, 
mas eles se negam. Taísa se oferece 
para ajudar Frederico e ele aceita. 
Flora pede um pouco dos tecidos 
que seriam jogados fora para que 
ela possa costurar um vestido para 
sua sobrinha. Frederico fica surpreso 
com o talento de Flora e pede ajuda 
dela. Taísa observa.

06h00-Faixa regional
06h30-Balanço Geral Manhã
07h30-Faixa regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em dia
12h00-Faixa regional
13h00-Horário Político
13h20-Faixa regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-vidas em jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta / Programa-
ção local
19h30-escrava Mãe
20h30-Horário Político
20h50-A Terra Prometida
21h50-jornal da record
22h30-Gugu
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala que eu Te escuto
02h00-Programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

E o vencedor do prêmio é...
Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias termina 
neste final de semana com premiação em várias categorias. 

BAND

A emissora não 
divulgou a 

programação de 
hoje.

Previsão do tempo - rio de janeiro

dIvulGAção

Condições do
Mar no Rio

Termina amanhã, a 
13ª edição do Fes-
tival Nacional de 

Teatro de duque de 
Caxias. o evento co-
meça às 16h30, com o 
anúncio dos vencedo-
res no teatro municipal 
raul Cortez. organizado 
pelo Centro de Pesqui-
sa Teatral duque de Ca-
xias (CTP), com o apoio 
da Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, o 
festival terá premiações 
nas categorias de Me-
lhor diretor, Melhor Ator, 
Melhor Atriz, Melhor 
Ator Coadjuvante, Me-
lhor Atriz Coadjuvante, 
Melhor Figurino, Melhor 
Maquiagem, Melhor 
Cenografia, Melhor Ilu-
minação, além do prê-
mio CPT de dramatur-
gia.

MAIS DE 36 GRuPOS 
DE VáRIAS REGIõES 
A edição deste ano, 

que teve início no dia 
6 de outubro, reuniu 36 O evento começa às 16h30, com o anúncio dos vencedores no teatro municipal Raul Cortez

grupos do rio de janei-
ro, Baixada Fluminense, 
regiões Metropolitana 
e Sul Fluminense, além 

de companhias de Mi-
nas Gerais, São Paulo, 
Amazonas, Pernambu-
co, Bahia e de Santa 

Catarina.
o 13ª edição do Fes-

tival Nacional de Teatro 
de duque de Caxias 

acontece no Teatro Mu-
nicipal raul Cortez, que 
fica na Praça do Pacifi-
cador. 



os testes foram re-
alizados em ratos que 
receberam rvPSl em 
quantidade equivalen-
te ao que pode ser en-
contrado na clara de 
seis ovos, resultando no 
mesmo efeito de uma 
dose baixa de Captopril 
(medicação usada para 
tratar hipertensão).

recentemente, cien-
tistas anunciaram que a 
clara do ovo tem uma 
substância que pode 
diminuir a pressão san-
guínea. Segundo os 
cientistas da universida-
de jilin, na China, e da 
universidade Clemson 
(euA), as enzimas de 
conversão de angio-
tensina transformam a 
angiotensina I em an-
giotensina II, que é um 
potente vasoconstritor 
estimulando assim a 
produção de aldostero-
na, que promove a re-
tensão de sódio e água.
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O ‘desenvolvimento’ engorda
C u R I O S I D A D E S
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Ex-BBB Maria Claudia exibe 
fina silhueta e é elogiada na web

Lucas Lucco encontra
 David Guetta no avião

voltando da viagem para europa, em 
seu instagram lucas lucco contou que en-
controu ninguém menos que david Guetta 
e, não só encontrou, como sentou ao seu 
lado no voo. Ao compartilhar uma foto ao 
seu lado, ele brincou sobre a dificuldade 
em se comunicar com o dj. daí você senta 
ao lado do david Guetta no avião e não 
sabe nem o verbo to be direito... Falei “The 
dj is on the table”, brincou ele. 

desde que se submeteu, ainda no mês 
de agosto, a alguns procedimentos estéti-
cos, Maria Claudia tem chamado a aten-
ção, principalmente na iternet. Na semana 
passada a ex-BBB usou o instagram para 
mostrar o look que escolheu, para uma 
festa, e recebeu vários elogios. Com um 
vestido todo colorido e cheio de detalhes 
bem diferentes, que combinou com uma 
poderosa maquiagem, e ainda um largo 
sorriso no rosto.

No título deste ar-
tigo escrevemos a 
palavra 'desenvolvi-
mento' assim, entre 
aspas. Isto porque 
um desenvolvimen-
to que causa prejuí-
zos pode e deve ser 
posto em dúvida e 
questionado. Com 
efeito, o ‘desenvol-
vimento’ que experi-
mentamos hoje trou-
xe mais problemas 
do que soluções 
para a nossa civili-
zação. e agora uma 
pesquisa acaba de 
apontar mais uma 
triste consequência 

deste equivocado 'de-
senvolvimento': a obe-
sidade das pessoas nos 
novos países atingidos 
pela praga. Antes desse 
discutível ‘desenvolvi-
mento’ (com exceção 
de uma minoria rica, 
que vivia em palace-
tes, cercada de luxo, 
conforto e gorda), as 
pessoas acordavam às 
5 da manhã, tomavam 
banho frio, comiam um 
desjejum reforçado, mas 
sem nenhum alimento 
industrializado e iam, a 
pé ou a cavalo, traba-
lhar na roça, ao ar livre, 
tomando Sol, até as 11 

horas. Almoçavam 
feijão, arroz, salada, 
bife, suco natural, ti-
ravam uma soneca 
na rede do terraço e 
à uma e meia já re-
tomavam a lida da 
manhã até o final da 
tarde. Na janta: ape-
nas café, mandioca, 
inhame, cuscuz de 
milho, pão, queijo e 
manteiga feitos em 
casa. depois, uma 
prosa com a família, 
revendo os aconte-
cimentos do dia e, 
às 9 da noite, cama, 
que o corpo estava 
exausto. 
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Anitta participa de 

lançamento de jogo de dança

Cientistas 'dissolvem' 
água em esmeralda

Físicos russos conse-
guiram 'dissolver' água 
em esmeralda de for-
ma inédita, substituindo 
as ligações de hidro-
gênio que geralmente 
mantêm as moléculas 
juntas. Sem a influência 
dessas ligações de hi-
drogênio, as moléculas 
de água alinharam-se 
de acordo com a inte-
ração de seus polos po-
sitiva e negativamente 
carregados, ou 'dipo-
los', o que é algo que 
os pesquisadores têm 
tentado fazer há anos. 
Como um cubo de açú-
car se dissolve na água 
porque suas moléculas 
tornam-se incorporadas 
no líquido, neste expe-
rimento, a água em si 

tornou-se incorporada 
nas ‘gaiolas’ minúscu-
las da esmeralda. A 
razão pela qual isso é 
tão interessante é por-
que esta propriedade 
particular da água, co-
nhecida como ferroe-
letricidade, havia sido 
prevista por numerosos 
modelos de computa-
dor, mas nunca tinha 
sido experimentalmen-
te demonstrada antes. 
Pesquisadores do Insti-
tuto de Moscou de Físi-
ca e Tecnologia dizem 
que este comporta-
mento evasivo das mo-
léculas de água e os 
minúsculos campos elé-
tricos que gera poderia 
ser crucial dentro de 
nossas próprias células. 

reProdução

Na última quinta-feira, Anitta se reuniu com os 

fãs do Just Dance para o lançamento do jogo 

que traz duas músicas brasileiras, uma dela e ou-

tra da cantora Daya Luz, que também estava no 

jogo. A música brasileira entrará pela segunda 

vez no circuito mundial do jogo. Anteriormente, 

apenas Ivete Sangalo tinha sido incorporada no 

jogo. As duas brasileiras estão com as músicas 

Bang e Te Dominar, de Anitta e Daya Luz, respec-

tivamente. O Just Dance já conta com mais de 

100 milhões de jogadores em todo mundo.

Na preparação do 
rvPSl, as claras foram 
aquecidas a aproxima-
damente 93°C, mas o 
professor Ph. d. Zhipeng 
Yu, líder da pesquisa, 
aponta que o efeito 
parece melhorar com a 
temperatura, e ovos fritos 
teriam melhor efeito pelo 
menos em ratos.
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O relacionamento a dois 
está pedindo um pouco 
mais de atenção. Mas nada 
de discutir a relação, ok? 
Relaxe, saia para curtir um 
cinema ou um jantar a dois. 

Felicidades! Mudanças positivas podem 
marcar essa fase. O clima será de perfeita 
sintonia. Número: 04.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. Preste mais 
atenção às necessidades 
das pessoas que estão ao 

seu lado. Aproveite este momento mais 
reflexivo e prefira atividades reservadas. Bom 
momento no campo profissional.

Touro

O momento beneficia 
os assuntos legais. A 
sorte está a seu favor. 
Os estudos elevados, as 
leituras profundas e tudo 
o que amplie a sua visão 
de mundo, impulsionarão 

você, que já tende a ser muito sonhador(a) 
No plano sentimental faça uma viagem 
com seu amor.

Gêmeos

Há um clima 
positivo para a 
sua personalidade, 
seu carisma e sua 
popularidade. Mas 
procure ser realista e 

tente tirar proveito das experiências. 
Equilibre sonho e realidade. Seus 
planos e expectativas poderão se 
desenvolver com rapidez. Projeção 
social. Cor: rosa. Número: 07.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Aquário. Regente: 
Sol. Trabalho: Saber 
negociar interesses 
e pontos de vista 

diferentes do seu é fundamental. 
E disso você entende muito bem. 
Aproveite! Você terá mais segurança 
para lidar com grupos. Número: 10.

Leão

Aproveite as 
t r a n s f o r m a ç õ e s 
impostas pela 
vida para focar no 
d e s e n v o l v i m e n t o 
pessoal. Esteja 

aberto(a) a mudanças e novidades e 
tudo correrá bem. Alguém especial 
pode surgir e balançar seu coração, 
esteja preparado(a)Vislumbre novas 
parcerias. Número: 13.

Virgem

Diplomacia será a 
palavra-chave capaz de 
lhe abrir todas as portas 
Diga as verdades com 
delicadeza e seja gentil. 
Ninguém gosta de ser 
tratado de forma rude. 

Você tende a controlar mais suas 
atitudes e palavras, tanto em situações 
de trabalho quanto em momentos 
sociais.

Libra

Elemento: água. 
M o d a l i d a d e : 
fixo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Touro. Regente: 
Plutão. Trabalho: 

reflita bem antes de envolver-
se em um negócio complicado. 
Amor: esqueça de rancores e tudo 
ficará bem. Dê um sorriso sincero, 
mesmo para os mal intencionados. 
Número: 16.

Escorpião

Período indicado 
para a realização 
de experiências 
p r o f i s s i o n a i s . 
Concentre sua energia 
hoje para perceber 

a fundo o que se passa no seu 
íntimo. Especialmente favorável 
à música. Ótimo para tomar 
decisões importantes no amor. 
Saúde boa. Cor: amarelo canário. 
Número: 19.

Sagitário

A consideração com o 
próximo pode ajudá-
lo(la) a trabalhar com 
maior aceitação das 
diversas formas de 

agir e pensar. É tempo de poder 
entender o outro como ele é, e 
não como gostaria que ele fosse. 
Prepare-se para fortes emoções 
no período. Alegrias e realizações 
previstas.

Capricórnio

Elemento: ar. 
M o d a l i d a d e : 
fixo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Leão. Regente: 
Urano. Boa 

convivência com as pessoas 
próximas. Período de muita sorte. 
As vantagens estão direcionadas 
para você. Momento muito 
favorável a todas as atividades 
coletivas e religiosas. Número: 
22.

Aquário

Elemento: água. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Virgem. Regente: 
Netuno. Você 
se sentirá mais 

motivado(a) para ajudar seus 
amigos. Use sua generosidade 
de forma regrada, estabelecendo 
limites ao seu comprometimento. 
Bom momento no campo social.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
esTado do rIo de janeIro

aTos ofIcIaIs

PORTARIA Nº 2549 DE 04 DE NOVEMBRO  DE 2016

a PrefeITa do munIcÍPIo de PorTo real, no 
uso de suas aTrIbuIÇÕes leGaIs, 

R E S O L V E:

ART. 1º - DESIGNAR o engenheiro, REINALDO 
JOSÉ RAIMUNDO crea/rj 202100368, para 
acompanhamento das obras, a partir de setembro de 
2016, relativas ao contrato 051/2014, nos termos do art. 
67 da lei federal nº 8666/93.  

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2550 DE 04  DE NOVEMBRO 2016

a PrefeITa do munIcÍPIo de PorTo real, no 
uso de suas aTrIbuIÇÕes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título 
precário pelo período de 12 (doze) meses, o servidor 
abaixo relacionado, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, em 
virtude de aprovação e classificação no Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2016(SMS), a vista do 
processo administrativo nº 365/16:

A partir de 03/11/2016           Função

andressa ribeiro de almeida           médica - Psf

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2551 DE 04 DE NOVEMBRO  DE 
2016.

a PrefeITa do munIcÍPIo de PorTo real, no 
uso de suas aTrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2523 e 2535 
de 28 de outubro de 2016.

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016-FMS.

objeTo: aquisição de Pães. retirada do edital de 
08:00 as 13:00hs. local: departamento de licitações 
do fundo municipal de saúde de Porto real localizado 
na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real 
– rio de janeiro – rj – cep 27570-000, maiores 
informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. abertura 
da proposta dia 21/11/2016 às 09:00horas no endereço 
acima. Informações gerais: o interessado deverá trazer 
02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016-FMS.

objeTo: aquisição de Pães. retirada do edital de 
08:00 as 13:00hs. local: departamento de licitações 
do fundo municipal de saúde de Porto real localizado 
na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real 
– rio de janeiro – rj – cep 27570-000, maiores 
informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. abertura 
da proposta dia 21/11/2016 às 10:00horas no endereço 
acima. Informações gerais: o interessado deverá trazer 

02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 024/2015- FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Tera comercio e serviços ltda me
03 - OBJETO: Prestação de serviços de 
desenvolvimento de sistemas e Programação, Para 
locação de solução em sistema de Gestão em 
saúde hospitalar e sistemas de Gestão de saúde 
Para atendimentos aos estabelecimentos de saúde 
da rede municipal, Tv corporativa, bi e fornecimento 
dos equipamentos de comunicação Para exibição 
do modulo Player de Tv corporativa e a exibição dos 
dashboard Para o fundo municipal de saúde de Porto 
real
04 - VALOR GLOBAL: r$519.200,00 (quinhentos e 
dezenove mil, duzentos reais)
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1254/2014- 
fms.
06- PRAZO: 04 (quatro) meses
07 - DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 
2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 037/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: a. G. m. Guerra me
03 - OBJETO: aquisição de recarga de Gas GlP
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 053/2016- 
fms, lei federal n°10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.076/ 33903003
06 - NOTA DE EMPENHO: Parcial n° 254, datada 
de 03/10/2016, no valor de r$8.547,50 (oito mil, 
quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
centavos)
07 - VALOR GLOBAL: r$17.127,39 (dezessete mil, 
cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 699/2016- 
fms.
09- PRAZO: 03 (três) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 03 de outubro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 038/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: G c r Prestação de serviços 
eIrelI me 
03 - OBJETO: construção da academia da saúde 
que será localizada a rua das flores, bairro novo 
horizonte
04- EMBASA/MODALIDADE: Tomada de Preços 
n° 001/2016- fms, art. 23, I, “b” da lei federal n° 
8666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.107.1.084/ 44905100 e 
05.02.10.301.107.1.084
06 - NOTA DE EMPENHO: 258, datada de 07/10/2016, 
no valor de r$572,38 (quinhentos e setenta e dois 
reais e trinta e oito centavos) e 259, datada de 
07/10/2016, no valor de r$180.000,00 (cento e oitenta 
mil, reais) 
07 - VALOR GLOBAL: r$180.572,38 (cento e oitenta 
mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito 
centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 564/2016- 
fms.
09- PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
10 - DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISAO AO 
CONTRATO Nº 003/2016-FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 

real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Graciani & Graciani eireli me
03 - OBJETO: rescisão ao contrato de aquisição de 
Pães
04- EMBASA/MODALIDADE: art. 79, II da lei federal 
n° 8666/93
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1168/2015- 
fms. 
06 - DATA DA ASSINATURA: 03 de outubro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISAO AO 
CONTRATO Nº 004/2016-FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Graciani & Graciani eireli me
03 - OBJETO: rescisão ao contrato de aquisição de 
Pães
04- EMBASA/MODALIDADE: art. 79, II da lei federal 
n° 8666/93
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1166/2015- 
fms. 
06 - DATA DA ASSINATURA: 03 de outubro de 2016.

eXTraTo do Termo de aPosTIlamenTo nº 01 
ao conTraTo nº 016/2013.
01 – conTraTanTe: Prefeitura municipal de Porto 
real.
02 – conTraTada: habittare construtora e serviços 
eIrelI
03 – objeTo: execução dos serviços referente a 3ª 
(terceira) fase do Pac – Programa de aceleração e 
crescimento.
04 – embasa/modalIdade: Termo de 
apostilamento, com base no artigo 65, II, d, c/c 
parágrafo 8º da lei federal 8.666/93, por força visando 
da alteração da razão social da contratada.
05 – Processo admInIsTraTIvo: 3024/2012.
06 – daTa da assInaTura: 10/06/2016.

eXTraTo do Termo de rescIsÃo ao 
conTraTo nº 016/2013

01 – dIsTraTanTe: Prefeitura municipal de Porto 
real.
02 – seGunda dIsTraTanTe: habittare construtora 
e serviços eIrelI
03 – objeTo: execução dos serviços referente a 3ª 
(terceira) fase do Pac – Programa de aceleração e 
crescimento.
04 – embasa/modalIdade: concorrência Pública 
nº 007/2012.
05 – Processo admInIsTraTIvo: 3024/2012.
06 – daTa da assInaTura: 27/07/2016.

eXTraTo do Termo de aPosTIlamenTo nº 01 
ao conTraTo nº 028/2010.

01 – conTraTanTe: Prefeitura municipal de Porto 
real.
02 – conTraTada: habittare construtora e serviços 
eIrelI
03 – objeTo: execução de serviços referentes a 2ª 
etapa do pac(construção de unidades habitacionais e 
reforma de unidades habitacionais.
04 – embasa/modalIdade: Termo de 
apostilamento, com base no artigo 65, II, d, c/c 
parágrafo 8º da lei federal 8.666/93, por força visando 
da alteração da razão social da contratada.
05 – Processo admInIsTraTIvo: 4493/2009.
06 – daTa da assInaTura: 10/06/2016.

eXTraTo do Termo de rescIsÃo ao 
conTraTo nº 028/2010

01 – dIsTraTanTe: Prefeitura municipal de Porto 
real.
02 – seGunda dIsTraTanTe: habittare construtora 
e serviços eIrelI
03 – objeTo: execução de serviços referentes a 2ª 
etapa do pac(construção de unidades habitacionais e 
reforma de unidades habitacionais.
04 – embasa/modalIdade: concorrência Pública 
nº 004/2010.
05 – Processo admInIsTraTIvo: 4493/2009.
06 – daTa da assInaTura: 27/07/2016.
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Nova Iguaçu acerta contrato  
com o zagueiro Murilo Henrique

Anderson Luiz

38

baixada

Murilo Henrique já trabalhou com o técnico Edson Souza na Cabofriense, e isso influenciou na sua chegada.

Restaurante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 13900 - Loja 14 
A 29 - Jardim Tropical, Nova Iguaçu - RJ, 26015-005

Telefone: (21) 2695-9365
Horário: Aberto hoje· 11h30 a 01h

Aos poucos o Nova 
Iguaçu vai for-
mando seu elen-

co para o Campeona-
to Carioca. depois de 
acertar a renovação de 
contrato com o técnico 
edson Souza e de fechar 
a contratação do late-
ral-direito Crispin, o orgu-
lho da Baixada anunciou 
ontem a chegada de 
mais um reforço para o 
sistema defensivo: o za-
gueiro Murilo Henrique, 
de 27 anos, que dispu-
tou a Série C do Brasileiro 
pelo Mogi Mirim.

Zagueiro de alta esta-
tura (1,92m), Murilo Hen-
rique já trabalhou com 
o técnico edson Souza 

na Cabofriense, e isso 
influenciou na sua che-
gada. o jogador, natu-
ral de limeira, no interior 
paulista, também ficou 
impressionado com a 
estrutura do Centro de 
Treinamento do Nova 
Iguaçu e se mostrou em-
polgado para começar 
logo a trabalhar e vestir 
a camisa laranja.

“o edson Souza já me 
conhecia, trabalhei com 
ele na Cabofriense. o 
Nova Iguaçu me fez o 
convite para conhecer o 
Centro de Treinamento e 
fiquei apaixonado com 
a estrutura, que oferece 
todas as condições para 
o atleta trabalhar. o 
Campeonato Carioca é 
uma grande vitrine tam-

bém, tenho objetivos e o 
Nova Iguaçu pode me 
ajudar muito nessa cami-
nhada”, afirmou Murilo 
Henrique.

Murilo Henrique acu-
mula passagens por im-
portantes clubes do inte-
rior de São Paulo, como 
Bragantino, Mirassol, red 
Bull Brasil e São Caetano, 
e chega também para 
dar ainda mais experi-
ência ao elenco laranja. 
ele acredita que o Nova 
Iguaçu tem tudo para 
fazer uma grande cam-
panha e passar da fase 
preliminar do Campeo-
nato Carioca, podendo 
assim encarar os cha-
mados quatro grandes.

“os torcedores po-
dem esperar muita von-

tade da minha parte. 
Por ter uma boa altura 
sou muito forte nas bolas 
aéreas, e apesar do ta-
manho sou um zagueiro 
rápido. estou indo para 
o Nova Iguaçu para 
mostrar meu trabalho 
da melhor forma possí-
vel, para ajudar a passar 
dessa fase preliminar e 
disputar o campeonato 
com os grandes, fazen-
do grandes jogos e ele-
vando o nome do clu-
be”, disse.

o Nova Iguaçu se rea-
presenta no próximo dia 
14 de novembro para 
iniciar a preparação 
para o Campeonato 
Carioca. Campeão da 
Série B em setembro, 
a laranja da Baixada 

estreará na fase preli-
minar do estadual dia 
11 de janeiro, contra a 
Portuguesa. Bonsucesso, 
Tigres, Campos e Cabo-

friense também disputa-
rão essa etapa inicial, e 
apenas os dois primeiros 
participarão da fase 
principal do Carioca.

Murilo Henrique é apresentado pelo presidente 

BerNArdo GleIZer 


