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cadastro suspeito

Pente-fino pega mais de 12 mil 
em fraude do Bolsa Família no RJ

5

Homem deixa festa infantil e é 
morto por ladrões em Caxias

Luís Fernando foi atingido com tiro após criminosos anunciarem o assalto na porta do local onde acontecia o evento. O carro da vítima tinha perfuração de bala

reprodução / reage saracuruna

7

Bandido folgado!

8

Mal sinalizado
A BR-393 apresenta pro-

blemas de sinalização em 
Barra Mansa. Órgão  fede-
ral destacou que há uma 
‘ótima sinalização no local’. 

4

Leitura
Estudantes de Duque de 

Caxias e amantes de lite-
ratura poderão prestigiar 
e comprar livros a preços 
mais em conta.

6

Assalto no pagode
Criminosos invadem clu-

be no Subúrbio do Rio e 
assaltam um grupo de pa-
gode que já se preparava 
para fazer uma apresenta-
ção no local. 

7

Corpos achados
Polícia Civil investiga o 

assassinato de cinco jo-
vens que estavam desa-
parecidos. Os corpos foram 
achados em um matagal.

7

Segue em cana
Ministério Público Federal 

quer manter a prisão de um 
vereador reeleito na Baixa-
da por fraude eleitoral.

6

‘Mingau’, apontado pela polícia como o líder do bando, está sendo caçado

Armados até os dentes, criminosos fazem o maior ‘auê’ na laje para comemorar 
invasão de comunidade que era dominada por facção rival na Zona Norte do Rio.

reprodução / facebook

Covardão mete 
sete facadas na 
ex-companheira 
em D. de Caxias

7

Rafael dos Santos não aceitava o fim do relacionamento

TJRJ condena pacote 
de austeridade do 
governador Pezão

3
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O vilão tabaco

Como se preparar? 

Uma análise feita por 
cientistas do Instituto Bri-
tânico Wellcome Trust 
Sanger e do laboratório 
Los Alamos em cinco mil 
tumores, comparou o 
câncer em suas diversas 
fases. A partir das respos-
tas, é possível concluir 
que não apenas órgãos 
são afetados pelo fumo, 
mas o tabagismo pode 
ficar no organismo do 
fumante por 30 anos. 

Daqui a poucos dias, 
a lua estará mais pró-
xima da terra, no fenô-
meno chamado Super 
Lua. E já existem pessoas 
se programando para 
assistir a esse belo fenô-
meno. Cientistas expli-
cam que, para aprovei-
tar melhor o evento, é 
preciso ir a locais aber-
tos e tranquilos, longe 
de qualquer tipo de ilu-
minação artificial e cur-
tir a lua cheia. 

A justiça da Alemanha anunciou ontem que abrirá 
uma investigação de denúncia contra o criador do Fa-
cebook, Mark Zuckerberg por ‘incitação a ódio’ e falta 
de cooperação em sua rede social. A investigação está 
em fase preliminar e examina uma atuação repreensível 
e se os direitos dos alemães podem ser aplicados. 

Para quem curte astronomia, os próximos dias 
podem revelar uma grata surpresa. Em todo iní-
cio de novembro, uma chuva de meteoros é 
visível aos telescópios. No Brasil, regiões menos 
poluídas serão privilegiadas com a visão. O fe-
nômeno astrológico começou na última sexta e 
acontecerá até a noite de hoje.  

A Samsung anunciou no último domingo que 
vai lançar um serviço de inteligência artificial 
para o seu futuro dispositivo, o Samsung Galaxy 
S8, como forma de se recuperar dos problemas 
que a versão anterior trouxe. Para isso, haverá a 
parceria com a Viv Labs, que fará o trabalho de 
inteligência da marca. 

Zuckerberg alvo da justiça

Chuva de meteoros Inteligência artificial

Atenção para quem tem parentes no Sul do Brasil. 
Desde o último domingo, os números celulares de Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul ganharam o dígito 
extra 9. Estes eram os únicos estados que não tinham 
adotado a medida, implantada pela Anatel em 2012. O 
objetivo é aumentar a disponibilidade de linhas celular. 

Inclusão do 9

Um som misterioso na região do Ártico está expul-
sando a população de animais selvagens e deixan-
do habitantes perplexos. Fontes descrevem o ruído 
como um sibilino, um zumbido e até mesmo uma 
buzina. Caçadores da administração do premiê de 
Nunavut, Canadá, pediram ao Departamento de 
Defesa Nacional para investigar esse caso. 

Um mês depois de usuários do Android poderem 
enviar GIF’s, pequenos vídeos convertidos em um 
movimento, através do aplicativo de mensagens, 
agora chegou a vez de quem tem iOS se apro-
veitar da novidade. Desde domingo, quem tem 
iPhone já pode aproveitar o recurso e deixar as 
conversas ainda mais divertidas entre amigos. 

WhatsApp ganha recurso no iOS

Processo seletivo
 A academia de ópera Bidu Sayão está buscando 

cantores e pianistas entre 18 e 35 anos para compor o 
quadro de funcionários. As inscrições podem ser feitas 
até 9 de Dezembro. O candidato deverá enviar para 
o e-mail academiadeopera.tmrj@gmail.com a ficha de 
inscrição, currículo e cópia do RG, tudo em formato PDF.

Atores e atrizes
Produtora busca colaboradores dos mais diversos 

perfis para trabalhar em figuração de novelas, co-
merciais de TV e séries. Não é preciso ter experiên-
cia. O cachê é de R$ 120 por gravação. Interessados 
entrar em contato via e-mail, para wesllen.donato@
gmail.com informando a vaga. 

Experientes na área
Empresa de contabilidade contrata Auxiliar de De-

partamento Pessoal com conhecimentos em Alter-
data e diversos serviços administrativos. É preciso ter 
curso superior em Ciências Contábeis e experiência 
na função. Enviar e-mail para rhescritoriocontabil@
hotmail.com indicando a vaga. 

Desemprego alarmante
Os dados do desemprego continuam preocupan-

do a trabalhadores e autoridades no Brasil. Segundo 
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Indicador 
Antecedente de Emprego da instituição caiu em ou-
tubro. A recuperação deve acontecer, porém em rit-
mo lento e muito complicado. 

Vai doer no bolso
Apesar de voltar a ser lucrativa, a companhia aérea segui-

rá com uma estratégia conservadora de atuação até 2018. 
A empresa pretende devolver 13 aviões nos três últimos me-
ses desse ano para enxugar a oferta de voos do mercado e 
pressionar a recuperação de tarifas. Isso afeta diretamente 
o valor das passagens, que devem subir para ano que vem. 

Black Friday
Uma pesquisa encomendada pela loja virtual revelou 

que a maioria dos brasileiros estaria disposta a pagar à 
vista se os descontos oferecidos no Black Friday fossem 
agressivos. No ano passado, o parcelamento era a for-
ma mais utilizada. Lembrando que nesse ano, o Black 
Friday acontece dia 25 de novembro. 

Ruídos submarinos

THEATRO MUNICIPAL 

ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

FGV

MERCADO LIVRE 

Âncora de TV é presa

Preocupação de verão
Com a proximidade da estação e o aumento 

do número de mortes pela febre chikungunya, 120 
casos, confirmadas pelo Ministério da Saúde, pes-
quisadores alertam para uma possível epidemia da 
doença em regiões ainda pouco atingidas, como 
o Sudeste. Especialistas afirmam que as causas das 
mortes não tem explicações.

PARTICULAR

GOL

MATT SAyLES/AP

A apresentadora de TV e ex-Miss Lu Parker foi presa acusada de 
roubar fones de ouvido de um passageiro enquanto esperava voo no 
Aeroporto Internacional de Los Angeles, na Califórnia. Parker trabalhou 
como âncora na emissora KTLA e foi detida por policiais. Autoridades 
ainda informaram que o objeto do furto estava avaliado em U$ 200. Ela 
foi levada a delegacia e liberada momentos depois. 

Filantropia no sangue
Com um histórico marcado por ações filan-

trópicas e uma popularidade estratosférica, 
um prefeito eleito na Baixada, que já cum-
priu um mandato bem sucedido na mesma 
cidade, não sabe o que fazer com a lista de 
inúmeros pedidos que caiu de paraquedas 
em suas mãos durante a campanha eleitoral.  

Não vai rolar 
No município, não se fala em outra coisa: 

todo mundo quer saber como ele vai resolver 
a questão dos pedidos de emprego (deze-
nas deles, diga-se de passagem), dos cargos 
comissionados e... pasmem, da quantidade 
de espertinhos que pedem vaga para traba-
lhar como ‘fantasma’. 

Sinuca de bico 
E como será que o novo prefeito vai fazer 

para cumprir os acordos costurados com os 
correligionários e os dezenas de cabos elei-
torais que o ajudaram na eleição? Nos basti-
dores da política há quem diga que o novo 
chefe do Executivo não irá cumprir com o 
prometido, do contrário quebraria os cofres 
da Prefeitura. 

Alvo do MP
Eleito para governar uma das prefeituras 

mais ricas da Baixada Fluminense, um parla-
mentar acredita que vai navegar em águas 
calmas durante os quatro anos de mandato. 
Só que não! Alvo de investigação do Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro, ele e outros três 
respondem a ação penal. 

Crime ambiental 
Segundo investigação, além do crime am-

biental, ele também responde a processo 
por improbidade administrativa em inquérito 
que apura parcelamento irregular de terre-
nos para construção de loteamento para 
condomínio de luxo. 
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expectativa

Presidente do órgão disse em pronunciamento que situação levará ao fechamento de fóruns.

Pacote do governo Pezão causará 
sucateamento da Justiça, diz TJ

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O pacote de aus-
teridade apre-
sentado pelo 

governo do Estado na 
última sexta-feira pelo 
governo do estado 
continua provocan-
do reações contrárias. 
Ontem, o presidente 
do Tribunal de Justiça 
do Rio (TJRJ), Luiz Fer-
nando Ribeiro de Car-
valho, disse que ao se 
apropriar do Fundo Es-
pecial do órgão, o go-
verno estadual causa-
rá o fechamento de 
fóruns e, o consequen-
te, sucateamento da 
Justiça.

“Admitida a incons-
titucional, absurda e 
incabível apropria-
ção da verba do Fun-
do Especial, teríamos 
o sucateamento do 
serviço judiciário, tal 
como, infelizmente, 
ocorre com a saúde, 
a educação e segu-
rança públicas, sob a 
gestão do Poder Exe-
cutivo. Com isto, inú-
meras pessoas deixa-
riam de ser atendidas 
pelo Poder Judiciário. 
Sem recursos suficien-
tes, haverá necessária 
redução do serviço 
prestado, estabeleci-
mento de escalas de 
atendimento ou até 
fechamento de fo-

runs, com consequên-
cias para a popula-
ção. Lembre-se que o 
Poder Judiciário tem 
hoje 81 comarcas que 
cobrem todo o Esta-
do do Rio de Janeiro. 
Imagine-se, por exem-
plo, o fechamento de 
comarcas ou de varas 
em locais da impor-
tância que possuem 
Niterói, Nova Igua-
çu, Duque de Caxias, 
Campos dos Goyta-
cazes, dentre outras”, 
disse o presidente do 
tribunal.

O desembargador 
fez ainda duras críti-
cas a gestão finan-
ceira do goverrnador 
Luiz Fernando Pezão e 
criticou gastos eleva-
dos de propaganda e 
obras olímpicas, além 
de isenções fiscais.

“No final do ano de 
2014, o Tribunal de Jus-
tiça do Rio emprestou 
400 milhões de reais 
para o Governo do 
Estado. Tal quantia foi 
fundamental para que 
o governador Luiz Fer-
nando Pezão pudesse 
fechar as suas contas 
e, afastando as res-
trições da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, 
tomar posse. O valor 
emprestado, que atu-
almente corrigido su-
pera meio bilhão de 
reais – repito: meio 
bilhão de reais -, ain-

O presidente do TJRJ, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, criticou a gestão financeira do Rio

DIVULGAçãO 

RJ pode pagar só 7 das 13 folhas em 2017, diz Pezão
 As isenções fis-

cais serão “reexa-
minadas” pelo Mi-
nistério Público. A 
afirmação foi feita 
pelo procurador-
-geral Marfan Viei-

ra, que participou do 
encontro. Segundo 
ele, o MP vai exami-
nar também a “cons-
titucionalidade dos 
projetos”.

Carvalho afirmou 

que o “Poder Execu-
tivo tem a chave do 
cofre, mas não pode 
se apropriar da par-
cela que não lhe per-
tence”. Afirmou ainda 
que a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal fun-
ciona como teto e 
não pode gastar mais 
do que o percentual 
estabelecido.

Sobre a previdên-
cia, o presidente do 

Tribunal usa palavras 
duras. “Quanto aos 
aposentados, o pro-
jeto tem uma singu-
laridade: os aposen-
tados, quando no 
serviço ativo, contri-

buíram para o Rio-
previdência, mas 
quem lhes presta-
rá os proventos de 
aposentadoria será 
o Tribunal. Que ab-
surdo é esse?”

da não foi devolvido 
pelo Poder Executivo, 
causando evidente 
prejuízo ao Poder Ju-
diciário”, disse aos 25 
desembargadores do 
Órgão Especial do Tri-
bunal do Rio.

DePóSiTOS e 
PReCATóRiOS que 

SOMAM R$ 7 biLhõeS 
De acordo com o 

presidente do tribunal, 
ao solicitar o emprésti-
mo da quantia, o go-
verno estabeleceu as 
condições de paga-

mento e de correção 
dos valores. O desem-
bargador lembrou em 
seu discurso que no 
início de 2015, o Tribu-
nal de Justiça enca-
minhou para a Assem-
bleia Legislativa do Rio 
um projeto de lei, em 
conjunto com o Poder 
Executivo, para libera-
ção de valores de de-
pósitos judiciais para 
os cofres do governo 
estadual. Isso represen-
tou R$ 7 bilhões aos 
cofres, segundo o de-
sembargador Luiz Fer-

nando de Carvalho. 
A soma dos depó-

sitos judiciais mais os 
precatórios totalizou 
R$ 12 bilhões, de acor-
do com valor divulga-
do pelo TJ.

“Em razão dos le-
vantamentos, o Poder 
Executivo se compro-
meteu, nas leis com-
plementares estaduais 
que permitiram a uti-
lização dos referidos 
recursos, a pagar ao 
Poder Judiciário os va-
lores que antes eram 
honrados pelo Banco 

do Brasil e que cons-
tituem fonte essencial 
de recursos para o 
custeio do Poder Ju-
diciário. No entanto, 
diante da ausência 
dos repasses previstos 
em leis, está em dé-
bito atualmente em 
cerca de R$ 100 mi-
lhões e, caso continue 
descumprindo as leis 
complementares, este 
débito com o Poder 
Judiciário será de R$ 
130 milhões (repito, R$ 
130 milhões) nos próxi-
mos dias”. 

Lei de Responsabilidade Fiscal
O governo do es-

tado poderá não 
honrar as 13 folhas 
de pagamento dos 
servidores em 2017, 
caso o pacote de 
medidas de austeri-
dade não seja apro-
vado. A afirmação 
foi feita ontem pelo 
governador Luiz Fer-
nando Pezão (foto), 
que condicionou a 
regularidade salarial 
do funcionalismo es-
tadual à aprovação 
dos 22 projetos de 
lei enviados à As-
sembleia Legislativa 
(Alerj).

“Nós não temos ne-
nhum plano B. Se o pa-
cote não for aprovado 
pela Assembleia Le-
gislativa, não há mais 
o que possa ser feito. 
Vamos entrar o próxi-
mo ano com um rom-
bo no orçamento de 
mais de R$ 50 bilhões 
e, a partir daí, não po-
deremos mais garantir 
o pagamento integral 
dos servidores em 2017. 
É provável que só pos-
samos pagar sete das 
13 folhas salariais. Além 
disso, ainda não há ne-
nhuma previsão para 
o pagamento do 13º 

salário deste ano”, dis-
se o governador.

Pezão também vol-
tou a defender o au-
mento do desconto da 
alíquota previdencial 
de 11% para 14% dos 
funcionários ativos e 
o estabelecimento de 
uma contribuição de 
30% para os inativos. 
Segundo ele, essa ver-
ba será fundamental 
para voltar a equilibrar 
as contas do estado:

“Será com esses re-
cursos que vamos re-
solver o problema de 
caixa do Rio Previdên-
cia e garantiremos o 

pagamento dessas 
folhas. Sei que é uma 
ação dura e difícil, 
mas se não tomarmos 
essa medida, o estado 
do Rio não conseguirá 
honrar seus compro-
missos de pagamento 
no ano que vem”.

Pezão estará hoje 
e amanhã em Brasília 
para buscar recursos 
para o estado. Na sua 
agenda estão pre-
vistos encontros com 
o presidente Michel 
Temer e a presidente 
do Supremo Tribunal 
Federal, ministra Car-
men Lúcia.

Na manhã de on-
tem, as contas do 
governo do Rio de 
Janeiro foram bloque-
adas por falta de pa-
gamento da dívida 
de R$ 170 milhões que 
o estado tem com a 
União. Todo o dinheiro 
arrecadado pelo go-
verno estadual vai di-
reto para a conta da 
União, até somar o to-
tal da dívida, como in-
formou o Jornal Hoje.

O estado está impe-
dido de fazer qualquer 
tipo de pagamento 
durante o bloqueio. A 
expectativa é de que 

a quitação ocorra 
até amanhã. Só es-
tão sendo permitidos 
os repasses obrigató-
rios, como por exem-
plo, para municípios 
e para a saúde.

DIVULGAçãO 
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O Shopping Metropolitano Barra ofere-
ce programação gratuita para os peque-
nos nos domingos de novembro, incluindo 
shows de mágica, clássicos infantis e te-
mas natalinos. As atrações acontecem às 
18h, no piso L2, próximo ao Cinemark.

O LabX Nova Igua-
çu será conduzido 
durante 16 horas de 
apresentação dividi-
das em dois módulos 
de 8h nos dias 26 de 
novembro e 17 de 
dezembro. Cada eta-
pa acontecerá du-
rante um dia inteiro 
do final de semana.

A Fundação Estudar 
está com inscrições aber-
tas para o LabX Nova 
Iguaçu, programa de for-
mação de lideranças or-
ganizado por jovens da 
cidade. Focado em uni-
versitários e recém-forma-
dos, o encontro pretende 
acelerar a vida profissio-
nal dos participantes.

O Departamento de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável de Duque de Caxias con-
cede hoje, o prêmio ‘Dom Mauro Morelli’ a lide-
ranças comunitárias e personalidades que se des-
tacaram e abraçaram a causa no município.

A solenidade será às 14h no plenário da Câmara 
Municipal (Rua Paulo Lins, Centro) e contará com 
a presença do bispo emérito de Duque de Caxias, 
Dom Mauro Morelli, que dá nome à homenagem 
entre outras autoridades civis e religiosas.

Oportunidade! LabX Nova Iguaçu 

Prêmio Solenidade

Eles disseram... nós publicamos!
“Não é tirar coelho de cartola, agora não tem mais cartola”. Governador Luiz Fernan-

do Pezão, ao admitir que o pacote de medidas proposto pelo estado para equilibrar as 
finanças não é fácil de ser aprovado pela Alerj. 

A Comissão de Orçamento, Finanças, Fis-
calização Financeira e Controle, da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), vai debater hoje, o projeto de lei 
que estima a receita e fixa a despesa do 
Estado do Rio para 2017. 

Ainda na mesma semana, a comissão 
vai agendar uma audiência pública para 
apresentar o parecer prévio do grupo pro-
jeto. Em seguida, será aberto o período de 
apresentação de emendas parlamentares 
ao orçamento.

DIRETO AO PONTO

O governo federal prepara uma medida provisó-
ria que vai permitir a adequação, modernização e 
relicitação dos contratos de parceria existentes. As 
empresas, profissionais e consultores do setor de con-
cessões de rodovias recebem com entusiasmo ini-
ciativas que visam preservar um modelo de sucesso 
comprovado, que é a melhor, se não a única, alter-
nativa para os problemas de logística rodoviária no 
Brasil. No entanto, é hora de pensar em objetividade 
e clareza. Com união de esforços e espírito público. 

Isenções fiscais Cofres públicos Ações em saúde 
O governo anunciou um pa-

cote de medidas de austeri-
dade que atinge em cheio o 
bolso de servidores e da po-
pulação mais pobre, mas con-
tinua bonzinho com empresá-
rios que recebem incentivos 
do próprio estado.    

Só na última sexta-feira, o 
governo regulamentou a lei 
que obriga as empresas bene-
ficiadas com isenção fiscal a 
devolverem 10% do valor que 
deixam de recolher aos cofres 
públicos. Só que a lei foi san-
cionada em agosto! 

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, lançou uma ferramen-
ta com subsídios técnicos para 
apoiar o judiciário nas decisões 
relacionadas à saúde em todo o 
país. O objetivo é fornecer subsí-
dios para a solução das deman-
das analisadas pelos magistrados.

Lei Orçamentária 

Projeto 
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BRASÍLIA

Três unidades de restaurantes populares 
foram fechadas ontem por causa da cri-
se e da dívida do estado com a empresa 
que presta o serviço. Alguns idosos espera-
vam na fila do restaurante da Central do 
Brasil, na expectativa de que ele reabrisse.

Menos entraves nas rodovias 

Embora esteja no po-
der desde o dia 11 de 
setembro de 2012, so-
mente agora, a menos 
de dois meses do fim 
do mandato, é que o 
prefeito Marcos Aurélio 
Dias resolveu informati-
zar a rede de ensino e 
optou por fazê-lo atra-
vés de uma empresa 
que do caixão ao ma-
terial de limpeza tem 
feito vários fornecimen-
tos para a Prefeitura de 
Guapimirim nos últimos 
anos. No apagar das 
luzes a Secretaria de 
Educação contratou 
(por R$ 780 mil) a Inffac-
tor Comercio e Serviços 

Gastos de Guapimirim 
não são compatíveis 

com a realidade
para implantar a gestão 
escolar e já pagou por 
isto, segundo registros 
da administração muni-
cipal, R$ 335.820,65. Nos 
últimos seis meses o setor 
de Educação registrou 
mais de R$ 11 milhões 
em despesas questio-
nadas até por alguns 
membros do governo, 
mais da metade disto 
a partir de setembro, 
inclusive com terceiriza-
ção de mão de obra, 
contratos que deverão 
ser auditados pela pró-
xima gestão, conforme 
já externou o prefeito 
eleito Jocelito Pereira 
de Oliveira.

Feira do Livro em Duque de Caxias
DIA NACIONAL DA CULTURA 

Até o dia 22 deste mês, estudantes e amantes da leitura poderão comprar livros a preços abaixo nas livrarias.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Governo ‘corta na própria carne’ 

Assaltos e falta de 
segurança pública, são 
problemas constantes 
no dia a dia dos mo-
radores do bairro Boa 
Fé, em Seropédica. Po-
pulares reclamam do 
descaso e ausência de 
viaturas nas perigosas 
ruas da região. Um mo-
rador conta que desde 
março deste ano, já 
solicitou inúmeras vezes 
por rondas da polícia 
militar e não obteve 
resposta das autorida-
des. “Os assaltos são 
frequentes nos pontos 
de ônibus, principal-

A Prefeitura começou a informatizar a gestão escolar

REPRODUçãO 

DIVULGAçãO 

O presidente Michel 
Temer afirmou ontem, 
em um discurso no Pa-
lácio do Planalto, que a 
proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que 
limita os gastos públicos 
significa o governo “cor-
tar na própria carne”.

A PEC foi aprovada 
pela Câmara e ainda 
deve ser analisada em 
dois turnos pelo Sena-
do para virar lei. O texto 
prevê restringir os gastos 
da União por 20 anos, li-
mitando o valor sempre 
ao montante do ano 
anterior reajustado pela 
inflação.

Para Temer, restringir 
gasto público pode ge-
rar impopularidade num 
primeiro momento, mas é 
uma medida que visa “o 
Brasil de amanhã”.

O presidente ressaltou 
que, entre os motivos que 
justificam “cortar na car-
ne”, está a necessidade 
de garantir aposentado-
ria para as pessoas que 
hoje estão entrando no 
mercado de trabalho. Ele 
não mencionou direta-
mente a reforma da Pre-
vidência, uma das ban-
deiras do atual governo. 
Temer também defendeu 
ações para tentar dimi-
nuir o desemprego no 
país.

Insegurança e falta de policiamento em Boa Fé  
“Que os 12 milhões de 

desempregados possam 
ir às empresas, mobiliza-
das pela comunicação, 
e receber seu emprego. 
Estamos trabalhando de 
uma maneira que, na 
verdade, vai nos auxiliar 
muitíssimo  nos próximos 
tempos”, completou o 
presidente.

A edição anterior da Feira do Livro foi um sucesso e atraiu muitos leitores da cidade

DIVULGAçãO  

Presidente Michel Temer

REPRODUçãO

Mais uma par-
ceria da Se-
cretaria de 

Cultura e Turismo de 
Duque de Caxias com 
a Associação Brasileira 
do Livro trouxe para o 
município a segunda 
edição deste ano da 
Feira do Livro da ABL 
na Praça do Pacifica-
dor. Até o dia 22 des-
te mês, estudantes e 
amantes da leitura po-
derão comprar livros 
didáticos, técnicos, de 
história e ficção entre 
outras publicações a 
preços abaixo das li-
vrarias tradicionais. A 

Feira do Livro vai fun-
cionar de segunda a 
sexta-feira das 10h às 
22. A feira faz parte do 
programa de incenti-
vo à leitura na cidade.
“A Feira do Livro da 
ABL é importante para 
todos. Estudantes, 
profissionais de várias 
áreas, amantes da lei-
tura e, principalmen-
te para quem está 
aprendendo a ler. Na 
primeira edição de 
2016, em abril no mes-
mo local, a feira atraiu 
milhares de pessoas, 
muitas de outras cida-
des que, ao passarem 
pela Praça do Pacifi-
cador consultaram as 

publicações e não fo-
ram embora de mãos 
vazias. Este ano estão 
à disposição do pú-
blico cerca de 30 mil 
títulos”, destacou o se-
cretário de Cultura e 
Turismo André Oliveira.
Realizada há quase 
seis décadas em pra-
ças do Rio de Janeiro 
e da Região Metro-
politana a Feira do 
Livro da ABL procura 
divulgar o livro pro-
movendo exposições 
literárias em espaços 
públicos visando al-
cançar o maior nú-
mero de pessoas que 
não têm o hábito da 
leitura.

mente na Rua Fábio Al-
ves, quando ligamos pe-
dindo socorro já é tarde 

demais! Queremos ron-
da e proteção” disse 
um morador. 
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Cruzamento de dados encontrou problemas em 1,1 milhão de benefícios.

ESTADOS UNIDOS
Hoje o globo prome-

te parar e assistir o resul-
tado das eleições para 
presidente dos Estados 
Unidos. Segundo uma 
pesquisa realizada pela 
ABC News/ Washington 
Post, divulgada ontem, 
a candidata democra-
ta à presidência ame-
ricana, Hillary Clinton, 
assume a liderança nas 
pesquisas com 53% dos 
votos válidos, enquanto 
o republicano Donald 
Trump está com 49%. 

No último dia de 
campanha, os candi-
datos realizaram uma 
maratona para ganhar 
os votos dos indecisos 
na corrida à Casa Bran-
ca. A agenda de am-
bos estão focados em 
regiões onde pesquisas 
indicam uma disputa 
acirrada.

TeNSãO eM ReTA FiNAL
Na reta final da 

campanha de Trump, 
uma confusão registra-
da na noite de sába-

Operação Pente-Fino encontra 
irregularidades no Bolsa Família

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

do ganhou repercussão. 
Enquanto o candidato 
discursava, um falso aler-
ta de que uma pessoa 
estaria armada, alarmou 
aos assessores do republi-
cano que foi retirado as 
pressas por assessores e 
policiais.

PeSquiSA ONLiNe 
ReveLA FAvORiTO

Cerca de cem sites 
de notícias internacionais 
fizeram uma pesquisa 
que revelaram que Hillary 
Trump é a preferida como 

a nova habitante da Casa 
Branca. A pesquisa foi fei-
ta na plataforma ‘Sho-
wt’, em que o internauta 
expressa um sentimento 
farovável ou desfavorá-
vel contra os candidatos. 
Hillary ficou com 71% de 
votos positivos, enquanto 
Trump ficou com 43%. 

ALeRTA MáxiMO
Mesários de Denver, no 

Colorado, receberam um 
módulo extra de treina-
mento antes das eleições 
deste ano, como agir em 

caso de tiroteio. Na 
Pênsilvânia, autorida-
des distribuíram uma 
cartilha lembrando 
que intimidar eleitores 
é ilegal. Em diversas 
cidades, aulas serão 
canceladas por cau-
sa da votação. Ao fim 
de uma campanha 
marcada pela retóri-
ca agressiva, o temor 
de violência vem se 
manifestando nos pre-
parativos para o plei-
to presidencial, que 
acontece hoje. 

Também conhecida 
como implante de sili-
cone na panturrilha, sili-
cone na panturrilha, au-
mento de panturrilhas ou 
simplesmente prótese de 
panturrilha.

Também é indicada 
para pessoas com a bar-
riga da perna muito fina, 
com diâmetro reduzido e 
desproporcional em rela-
ção ao tornozelo. É possí-
vel realizar essa cirurgia a 
partir dos 18 anos. O tipo 
de anestesia é peridural 
ou local com sedação.

Geralmente o médico 
faz a incisão na linha da 

dobra da perna (atrás do 
joelho). A prótese é alo-
jada entre os músculos 
para que se fixe sem mo-
vimento.

Precauções no 
pré-operatório

É importante fazer os 
exames de rotina. Não 
se deve tomar medica-
mentos a base de ácido 
acetilsalicílico, como por 
exemplo: (aspirina, doril, 
ASS), pois a substância 
pode aumentar o san-
gramento. A cirurgia tem 
duração entre 1 a 2 ho-
ras.

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Prótese de Panturrilha

Estados Unidos elege novo presidente
DIVULGAçãO

Na maior fiscaliza-
ção da história 
realizada a usuá-

rios do Bolsa Família, o 
Ministério do Desenvol-
vimento Social e Agrá-
rio (MDSA) encontrou 
inconsistências em 1,1 
milhão de 13,9 milhões 
de benefícios pagos 
pelo governo federal. 
O resultado se deve 
ao aprimoramento dos 
mecanismos de contro-
le do programa, que 
teve sua base de da-
dos ampliada para ve-
rificação permanente 
da renda das famílias. 
O município do Rio de 
Janeiro apareceu na 

segunda colocação do 
número de bloqueios, 
com 12.510 bloqueios. 

Do total de benefí-
cios, o MDSA determi-
nou o cancelamento 
de 469 mil benefícios, 
cerca de 3,3% do total, 
além do bloqueio de 
654 mil, 4,7%. Em todos 
os casos, foi constata-
do que a renda das 
famílias era superior a 
exigida para ingresso e 
permanência do pro-
grama. 

A fiscalização acon-
teceu pois o órgão 
passou a contar com 
seis bases do governo 
federal para o cruza-
mento de dados, são 
eles: a relação anual 
de informações sociais 

(Rais), Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged), 
Sistema de Controle de 
Óbitos (Sis Obi), Institu-
to Nacional do Seguro 
Social (INSS), Sistema 
Integrado de Admnis-
tração de Recursos 
Humanos (Siape) e 
o Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). A partir dessas 
ferramentas, é possível 
fazer análises mensais, 
reduzindo o tempo em 
que o poder público 
leva para identificar as 
famílias que têm renda 
maior do que a de-
clarada no Cadastro 
Único para Programas 
Socials do Governo Fe-
deral. Rio aparece na segunda colocação em benéficios bloqueados

Operação teve início em junho com vários bloqueios e cancelamentos
As rotinas de con-

trole do Bolsa Fa-
mília incluem ainda 
batimentos comple-
mentares com in-
formações do Tribu-
nal Superior Eleitoral 

(TSE) e Tribunal de Con-
tas da União (TCU). A 
meta do MDSA é am-
pliar ainda mais as fer-
ramentas de controle, 
a fim de qualificar o 
acesso ao programa. 

A intenção é garantir 
que o benefício seja 
destinado a quem re-
almente precisa.

O Bolsa Família é 
voltado para famílias 
extremamente po-

bres (renda per capi-
ta mensal de até R$ 
85) e pobres (renda 
per capita mensal 
entre R$ 85,01 e R$ 
170). Ao entrarem no 
programa, as famílias 

recebem o benefício 
mensalmente e, como 
contrapartida, cum-
prem compromissos 
nas áreas de saúde 
e educação. O valor 
repassado a cada fa-

mília depende de 
fatores como o nú-
mero de membros, 
a idade de cada 
um e a renda de-
clarada no Cadas-
tro Único.

JEFFERSON RUDy / AGêNCIA ESTADO

Firjan promove evento de moda em Duque de Caxias

hillary e Trump se enfrentam hoje nas urnas americanas. Democrata leva vantagem

Na próxima sexta-
-feira, Duque de Ca-
xias será palco de 
mais uma edição do 
Giro Moda, um even-
to realizado pela Fir-
jan que reúne empre-
sários e profissionais 
de moda, confecção 

e têxtil para apresen-
tar novidades e ten-
dências das próximas 
estações. A apresen-
tação será feita por 
especialistas da Fe-
deração, às 15h, na 
Representação Re-
gional FIRJAN/CIRL da 

Baixada Fluminense, 
que fica na Rua Arthur 
Neiva, número 100, no 
Sesi do bairro 25 de 
Agosto. A entrada é 
gratuíta, porém as va-
gas são limitadas. 

As palestras serão 
realizadas pela equi-

pe de moda da Firjan, 
levando em conside-
ração os desfiles na 
semana da moda de 
Milão, París, Londres, 
Nova Iorque e São 
Paulo, até mesmo as 
feiras de Lyon e infor-
mações de lojas de 

Paris e Berlim. O pú-
blico poderá confe-
rir as novidades que 
vão impactar o setor, 
além de receber in-
formações estratégi-
cas e técnicas sobre 
as macrotendências 
de comportamento, 

que devem orientar 
o desenvolvimento 
dos novos produtos e 
investimentos nos se-
tores, como joias, cal-
çados, bolsas, acessó-
rios, moda masculina, 
feminina, infatil, praia 
e íntima.  

Giro Moda
A iniciativa, que acon-

tece desde 2006, faz par-
te do Programa Indústria 

Criativa do Sistema FIRJAN, 
que estimula a realização 
de negócios e o desen-

volvimento da economia 
criativa no Rio de Janeiro. 
O Programa ajuda a in-

dústria clássica a integrar 
as competências criativas 
para gerar novos valores 

para seus negócios, além 
de oferecer representativi-
dade empresarial, educa-

ção profissional e tec-
nologia para diversos 
setores criativos.
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Bandidos comemoram 
invasão de comunidade

invasão no rio

Léo Mingau aparece com traficantes armados.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

DIVULGAçãO

Um vídeo que circula 
pelas redes sociais 
mostra bandidos ar-

mados de fuzis e pistolas, 
durante um churrasco em 
uma laje, numa comunida-
de do Rio. Nas imagens, o 
bando comemora uma in-
vasão a um morro ao som 
de um funk.

A Polícia Civil identificou 
um dos homens: O trafican-
te Leonardo Dias Guima-
rães, de 24 anos, conheci-
do como Léo Mingau. Ele 

aparece segurando um 
fuzil ao lado de pelo me-
nos seis homens armados. 
Léo Mingau é integrante 
do Comando Vermelho, 
a maior facção criminosa 
do Rio e está com a prisão 
preventiva decretada por 
roubo seguido de morte.

De acordo com a De-
legacia de Combate às 
Drogas (DCOD), o bandi-
do também é acusado de 
ter liderado uma invasão 
ao Morro do Jorge Turco, 
em Rocha Miranda, na 
Zona Norte do Rio, no ano 
passado. O comércio de 

drogas na região era ex-
plorado por uma facção 
rival. Segundo o delegado 
Felipe Curi, da DCOD, a in-
vasão contou com apoio 
de bandidos do Morro do 
Barbante, na Ilha do Go-
vernador, e também da 
Favela do Guandu, na Bai-
xada Fluminense.

PROCuRADO 
PeLA POLíCiA 

Léo Mingau teve a pri-
são decretada após ter 
participado de uma tenta-
tiva de assalto no Ceasa, 
em agosto de 2015.

Na ocasião, ele e mais 
cinco homens trocaram ti-
ros com seguranças. Uma 
funcionária de um loja, 
que ia fazer uma depósito 
bancário e um seguran-
ça acabaram atingidos e 
mortos.

Leonardo Dias Guima-
rães foi condenado por 
tráfico, em 2014, a uma 
pena de quatro anos e seis 
meses de prisão. No dia 17 
de abril de 2015, ele dei-
xou a cadeia pela porta 
da frente, após conseguir 
o benefício de liberdade 
condicional.

Ladrões assaltam grupo de 
pagode na Zona Norte do Rio

Criminosos invadiram 
e assaltaram músicos 
do grupo de pagode 
Toda Magia e funcio-
nários de um clube 
na Zona Norte do Rio, 
em plena luz do dia. O 
crime aconteceu por 
volta das 13h do últi-
mo domingo, no clube 
Festa do Gol, que fica 
na Rua Feliciano de 
Aguiar, em Maria da 
Graça.

Imagens feitas pe-
los próprios músicos 
mostram o momento 
em que eles e outros 
funcionários se prepa-
ravam para trabalhar. 
Eles estavam afinando 
os instrumentos e or-
ganizando os últimos 
detalhes do pagode, 
quando três assaltan-
tes encapuzados e ar-
mados invadiram o lo-
cal.

As câmeras de se-
gurança registraram 
toda a ação. Os ban-

didos ordenaram que 
as vítimas deitassem 
no chão, com as mãos 
na cabeça, enquanto 
recolhiam carteiras, di-
nheiro, celulares e até 
os instrumentos musi-
cais do grupo.

Segundo testemu-
nhas, os marginais ain-
da roubaram um car-
ro na saída do clube. 
Quando soube do as-
salto, o grupo de sam-

ba Clareou emprestou 
os instrumentos para o 
grupo Toda Magia, e, 
apesar do susto, a feijo-
ada aconteceu.

A delegacia de 
Inhaúma informou ape-
nas que já começou a 
investigar o caso, mas 
não disse se vai analisar 
as imagens das câme-
ras de segurança do 
clube para tentar che-
gar aos criminosos.

O crime aconteceu no último domingo, no clube Festa do Gol

REPRODUçãO 

Mulher é baleada e crianças 
ficam abrigadas em corredor 

INFORME RJO

Uma mulher foi bale-
ada na perna durante 
um tiroteio que ocorreu 
na manhã de ontem, 
no Complexo da Pe-
nha, Zona Norte do Rio. 
O confronto aconteceu 
principalmente na loca-
lidade conhecida como 
Chatuba. Por causa dos 
tiros, crianças de uma 
creche foram retiradas 
de sala de aula e se abri-
garam no corredor.

Segundo a assessoria 
de imprensa das Unida-
des de Polícia Pacifica-
doras, o confronto no 
Complexo da Penha 
ocorreu durante uma 
operação de agentes 
das UPPs da comunidade 
para combater o tráfico 
de drogas. Em nota, a as-
sessoria confirmou a mo-
radora baleada: “houve 
confronto no início da 

ação e uma mulher foi fe-
rida. Ela foi socorrida por 
moradores para o Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, 
na Penha”.

Até o fechamento 
desta edição, não hou-
ve informações sobre o 
estado de saúde e iden-
tificação da vítima.

Crianças da creche se abrigam em corredor 

Preso usa artimanhas para escapar 
da cadeia no Norte Fluminense

Um homem fugiu 
da Cadeia Pública 
Dalton Crespo de 
Castro, em Campos, 
no Norte Fluminense, 
na madrugada do 
último domingo. Joel 
Soares da Silva, que 
não teve a idade 
revelada, usou uma 
serra e uma corda 
artesanal para esca-
par de sua cela.

A informação foi 
confirmada pela Se-
cretaria Estadual de 
Administração Peni-
tenciária (Seap), que 
abriu uma sindicân-
cia interna para apu-

rar a fuga de Joel. 
O caso foi registra-

do na 143ª DP (Gua-
rus).

A cadeia pública Dalton Crespo de Castro em Campos

DIVULGAçãO 

Ação do 21º BPM apreende 
armas e drogas na Vila Ruth

Policiais militares do ba-
talhão de São João de 
Meriti (21º BPM) durante 
uma operação realizada 
na manhã de ontem, na 
comunidade da Vila Ruth, 
prenderam três suspeitos e 
apreenderam um adoles-
cente. Três pistolas calibre 
9 mm, 280 trouxinhas de 
maconha, 2.000 pinos de 
cocaína, além de mate-
riais para embalar drogas 
e ainda 02 veículos pro-
duto de roubo foram re-
cuperados. A ocorrência 
foi encaminhada para re-
gistro na 64ª DP (Vilar dos 
Teles). 

MeNOReS SãO 
DeTiDOS POR FuRTO 

De CeLuLAReS 
No último sábado após 

denúncia, por volta das 
3h, uma guarnição do 21° 
BPM (São João de Meriti) 
procedeu ao shopping 
Grande Rio, nas Lojas 
Americanas, onde consta-
tou que a porta dos fun-
dos encontrava-se arrom-
bada.

Após buscas no interior 
da loja, os agentes conse-
guiram deter dois menores 

com três mochilas conten-
do 233 aparelhos celulares, 
02 vídeo games PS4 e di-
versos chips de operado-

ras. Foi dado voz de prisão 
aos acusados e conduzi-
dos à 54° DP (Belford Roxo), 
onde foi feito o flagrante. 

Drogas e armas foram apreendidas em Meriti 

Celulares e até videogames foram capturados

DIVULGAçãO

Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas
Policiais da Unida-

de de Polícia Pacifi-
cadora (UPP) Caju 
prenderam dois ho-
mens, no último do-
mingo, durante um 
patrulhamento na 
localidade conheci-

da como Pontilhão, 
na comunidade do 
Caju, na Zona Portu-
ária do Rio.

Com os suspeitos, 
os PMs encontraram 
ainda uma mochila 
com um rádio trans-

missor, 37 pinos de 
cocaína, 61 pedras 
de crack e 102 trou-
xinhas de maconha. 
O caso foi registrado 
na Central de Ga-
rantias, na Cidade 
da Polícia.
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A Polícia Civil inves-
tiga se os cinco corpos 
achados no último do-
mingo em um matagal 
na cidade de Mogi das 
Cruzes, região metropo-
litana da capital paulis-
ta, são dos jovens desa-
parecidos no último dia 
21 de outubro. Segundo 
informações, o grupo ia 
de carro da Zona Leste 
da capital paulista para 
uma festa em Ribeirão 
Pires e nunca mais foi 
visto.

Segundo a Polícia Mi-
litar, os cadáveres foram 
encontrados na Estrada 
Taquarussu, região de 
mata. Os agentes foram 
alertados de que os su-
postos corpos dos de-
saparecidos estavam lá 
por uma ligação ao 190, 
indicando a localização.

“Os corpos estão em 
estado avançado de 
decomposição e serão 
submetidos a exames 
para identificação. Mais 
detalhes não podem 
ser divulgados para não 
atrapalhar os trabalhos”, 
diz a nota da Secretaria 

Corpos de jovens são encontrados 

Vítima sofreu tentativa de assalto após deixar evento infantil no bairro 
25 de Agosto. Testemunhas dizem que bandidos atiraram e fugiram.

Morto na saída de festa 

de Segurança Pública.
A última informação 

recebida pela família foi 
uma mensagem de um 
dos jovens, via celular, di-
zendo ter sido parado em 
uma blitz policial. Como há 
a suspeita de participação 
de policiais no desapare-
cimento, a Corregedoria 
também vai acompanhar 
a investigação.

Os nomes e fotos de 
quatro dos cinco jovens 
aparecem no site da Po-
lícia Civil no registro de 
pessoas desaparecidas. 
São eles: Jonathan Morei-
ra Ferreira, 18 anos; César 
Augusto Gomes Silva, 20; 
Caique Henrique Macha-
do Silva, 18; e Robson Fer-
nando Donato de Paula, 

17, que é cadeirante. 
O quinto rapaz, que 
dirigia o carro, era Jo-
nas Ferreira Januário, 30 
anos.

De acordo com o 
ouvidor, a família rela-
tou à secretaria que os 
jovens, que já tinham 
sido detidos por infra-
ções, estavam sofrendo 
retaliações após a mor-
te de um policial na re-
gião onde eles moram.

A ocorrência sobre 
os jovens desapareci-
dos foi registrada no 4º 
Distrito Policial de Mogi 
das Cruzes. Uma equi-
pe do Departamento 
Estadual de Homicídios 
e de Proteção à Pessoa 
(DHPP) investiga o caso.

Polícia Civil divulgou o cartaz dos jovens desaparecidos

DIVULGAçãO/POLíCIA CIVIL

A Divisão de Ho-
micídios da 
Baixada Flu-

minense (DHBF) está 
investigando o assas-
sinato de um homem 
ocorrida no último 
sábado, em Duque 
de Caxias. Luís Fer-
nando teria sido víti-
ma de uma tentativa 
de assalto no bairro 
25 de Agosto. 

De acordo com 
as primeiras informa-
ções apuradas pela 
especializada atra-
vés de testemunhas, 
ele saía de uma fes-

ta infantil na Avenida 
Brigadeiro Lima e Sil-
va quando crimino-
sos armados anun-
ciaram o assalto. Luis 
não teria reagido, 
mas ainda assim os 
bandidos fizeram vá-
rios disparos e o exe-
cutaram no local. 

CâMeRAS De 
SeGuRANçA SeRãO 

ANALiSADAS 
Após o crime, equi-

pes da DHBF estive-
ram no local para 
realizar a perícia e 
liberar o corpo para 
o Instituto Médico 
Legal (IML). A Polícia 

Civil colheu imagens 
de câmeras de segu-
rança para análise e 

tentativa de identifi-
car os autores. 

Quem tiver infor-

mações que possam 
ajudar na localização 
e prisão dos crimino-

sos, basta ligar para 
o Disque-Denúncia 
(2253-1177)

Luís Fernando foi atacado por criminosos armados que atiraram no parabrisa dianteiro do carro dele

MPE quer manter prisão de 
político reeleito em Queimados 

A prisão preventiva e a 
suspensão do mandato 
do vereador reeleito de 
Queimados (RJ) Adriano 
Morie (PRP) sob a acu-
sação de fraude às elei-
ções poderão ser man-
tidas pela  Procuradoria 
Regional Eleitoral no Rio 
de Janeiro (PRE/RJ). 

Segundo o órgão, a 
denúncia aponta numa 
associação fraudulenta, 
o político utilizava docu-
mentos falsos para pos-
sibilitar que seus agentes 
votassem no candidato 
em diversas seções elei-
torais da cidade. Três 
pessoas foram presas em 
flagrante com envelopes 
com 90 documentos de 
identidade e 60 títulos 
de eleitor falsos, além de 
comprovantes de vota-
ção.

A 138ª Zona Eleitoral 

havia acatado os pedi-
dos feitos pelo Ministério 
Público Eleitoral (MPE) e 
decretado a prisão e o 
afastamento do verea-
dor. Entretanto, um habe-
as corpus (HC) foi impe-
trado em favor de Morie 
pedindo o trancamento 
da ação por ausência 
de justa causa, o relaxa-
mento da prisão e a in-
competência da Justiça 
Eleitoral de 1ª instância 
para julgar vereadores.

Em um parecer ao Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE/RJ), a procuradoria 
contesta o HC afirman-
do que a jurisprudên-
cia do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) já definiu, 
embora a Constituição 
do Estado do Rio confi-
ra este direito a agentes 
do Legislativo munici-
pal, este dispositivo não 
se aplica a causas que 
tramitem na Justiça Elei-
toral.

Morie é acusado de associação fraudulenta no pleito

Adolescente some em Niterói
Uma adolescente 

de 15 anos está de-
saparecida desde a 
última quinta-feira. 
Thaís Machado Gon-
çalves teria saido de 
casa dizendo para 
mãe que iria passe-
ar na praia de Icaraí, 
em Niterói, com um 
amigo. 

Segundo familiares, 
amigos da jovem te-
riam afirmado que o 
amigo seria namora-
do dela. Ele foi apon-
tado como sendo 
Davi Manoel Silva, 16. 
Os dois estudavam 
na mesma turma em 
um colégio no bairro 

do Fonseca.
Um boletim de ocor-

rência foi feito pela 
família de Thaís. A De-
legacia de Homicídios 
Niterói e São Gonça-
lo (DHNSG) investiga 
o caso. A Polícia Civil 
informou que a família 
de Davi não registrou o 
sumiço do rapaz. 

Quem tiver qualquer 
informação que possa 
auxiliar nas investiga-
ções pode entrar em 
contato com a Central 
de Atendimento ao Ci-
dadão (CAC) pelos te-
lefones (21) 2334-8823 e 
2334-8835 ou pelo chat 
https://cacpcerj.rj.gov.br. Thaís saiu pra praia

Bang-bang no Subúrbio do Rio 
deixa mulher baleada na perna

Um tiroteio no iní-
cio da manhã de 
ontem no Complexo 
da Penha, na Zona 
Norte do Rio termi-
nou com uma mu-
lher ferida na perna. 

O confronto acon-
tece na localidade 
conhecida como 
Chatuba.

Os tiros assustaram 
as crianças de uma 
creche que foram 
retiradas de sala de 

aula e se abrigaram 
no corredor. Segun-
do informações da 
Secretaria Municipal 
de Educação, as 
aulas não foram sus-
pensas na região.

A assessoria de 
imprensa das Uni-
dades de Polícia 
Pacificadoras (UPPs) 
informou que o con-
fronto no Complexo 
da Penha ocorreu 
durante uma ope-

ração de agentes 
das UPPs da comu-
nidade para com-
bater o tráfico de 
drogas. Em nota, o 
órgão confirmou a 
moradora baleada: 
“houve confronto 
no início da ação e 
uma mulher foi feri-
da. Ela foi socorrida 
por moradores para 
o Hospital Estadual 
Getúlio Vargas, na 
Penha”.

Covarde esfaqueia ex em Caxias 
A Polícia Civil pro-

cura um homem sus-
peito de esfaquear 
a ex-companheira 
na manhã do último 
domingo, na Vila do 
Sapê, em Duque de 
Caxias. 

A vítima, identifi-
cada como Marcele 
Cristina da Silva dos 
Santos está interna-
da com ferimentos 
graves em um hospi-
tal da região. 

De acordo com a 
polícia, testemunhas 
contaram que Rafa-
el dos Santos Tava-
res, de 24 anos, teria 
discutido com a mu-
lher na casa da víti-
ma, na Rua Epitácio 

Pessoa. O suspeito foi 
até o endereço em 
mais uma tentativa 
de reatar o relacio-
namento. O ex-casal 
tem dois filhos. 

Durante a discus-
são o covarde pe-
gou uma faca e 
desferiu sete golpes 
na jovem, que não 
teve chance de de-
fesa. 

Os vizinhos ouvi-
ram os gritos de so-
corro e chamaram a 
polícia. Mas quando 
os agentes do 15º 
Batalhão de Polícia 
Militar (Duque de 
Caxias) chegaram 
ao local, o marginal 
já havia fugido. 

As guarnições rea-
lizaram buscas na re-
gião na tentativa de 
capturar o agressor, 
mas ate´o fecha-
mento desta edi-
ção, ele não tinha 
sido preso. 

reage saracuruna / reprodução
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Sinalização é bem classificada pela CNT

Falta de sinalização preocupa 
motoristas e pedestres na BR-393

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Trecho foi recapeado pela Dnit, mas não recebeu a pintura adequada. Mais de 4 mil veículos passam pela estrada.

Uma pesquisa re-
alizada pela Con-
federação Nacio-
nal do Transporte, 
feita em outubro, 
revelou que a BR-
393, Rodovia Lúcio 
Meira, recebeu no-

tas positivas quanto 
a sua composição. 
Em extenção total, 
são 194 km de estra-
das, com análise boa 
do estado geral da 
pista e do pavimen-
to, já a geometria é 

classificada como 
regular e a sinaliza-
ção, a principal re-
clamação entre mo-
toristas e pedestres 
teve classificação 
ótima. 

Com esses dados, 

a rodovia ficou com 
resultado mediano 
das estradas. Ainda 
no Sul Fluminense, a 
BR-485, em Itatiaia, 
foi classificada como 
a segunda pior do 
estado. 

Motoristas que 
passam pela 
BR-393, conhe-

cida por Rodovia Lúcio 
Meira, reclamam da 
falta de sinalização no 
local, na altura de Bar-
ra Mansa. Após obras 
de recapeamento e o 
asfalto novo, não hou-
ve as pinturas referen-
tes ao acostamento, 
divisão de faixa e ul-
trapassagem. Segundo 
eles, por causa disso, 
condutores precisam 
triplicar a atenção em 
alguns treixos da estra-
da. 

Os buracos da rodo-
via foram tampados 
pelo Departamento 
Nacional de Infraes-
trutura de Transpor-
tes (Dnit), através de 
um pedido antigo de 
moradores da região. 
Com o asfalto irregular, 
o trânsito era sempre 
intenso e aumentava 
a incidência de aci- Condutores precisam triplicar a atenção ao passar pela estrada pois não há sinalização pintada no novo asfalto

Reunião entre Prefeitos e 
empresários foi positiva

Refugiado recomeça 
a vida em Vassouras

 DIVULGAçãO

Tia de refugiado recebeu ele e seu irmão de braços abertos

em reunião, novos prefeitos e empresários discutiram saídas econômicas para as cidades

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

dentes. Mais de 4 mil 
veículos passam no 
local, a maioria são 
caminhões. “É preci-
so ter atenção com 
a falta de sinalização 
e, a noite, com cami-
nhões. O caminhonei-
ro, quando dá a luz 
alta, deixa qualquer 
outro motorista perdi-
do, isso pode causar 
um acidente” revelou 
um condutor que não 
quis se identificar. 

De acordo com a 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) a orien-
tação é de que mo-
toristas redobrem a 
atenção ao passar 
pelo trecho com sina-
lização precária. “Não 
tendo aqui a sinali-
zação horizontal que 
faz muita falta nesse 
trecho da BR, nós não 
sabemos onde é que 
pode ser feita a ultra-
passagem, onde não 
pode, onde existe uma 
faixa adicional, onde 
não existe, é seguir 
com muita segurança, 

de preferência não 
cometendo nenhuma 
aventura, não fazen-
do nenhuma ultrapas-
sagem, nem mesmo os 
moradores da região”, 

Quase dez dias após 
a definição dos novos 
prefeitos nas quatro ci-
dades do Sul do Rio e 
da Região Serrana, os 
eleitos se reuniram na 
última sexta-feira, em 
Três Rios. Em discussão 
estavam os desafios 
que eles vão enfrentar 
pelos próximos quatro 
anos em meio à crise 
econômica que vive o 
estado. 
O encontro foi para 
que os prefeitos co-
nhecessem as dificul-
dades e virtudes de 
cada município, in-
clusive as demandas 
dos empresários da 

reunião. Além deles, 
especialistas da Fede-
ração das Indústrias 
do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) apro-
veitaram para expor 
questões sobre a ges-
tão fiscal das cidades 
e o índice de desen-
volvimento econô-
mico. “Esse contato 
com prefeito é muito 
importante porque a 
gente aqui é muito 
dependente da in-
fraestrutura, que aqui 
no interior é muito di-
ficultada. O prefeito 
é uma pessoa que 
pode, muito bem, aju-
dar”, disse o empre-

sário André Lima de 
Castro.
Entre os temas discuti-
dos está a necessida-
de de projetos para a 
retomada do cresci-
mento econômico e 
geração de emprego. 
“A gente precisa estar 
somando as forças. 
Trocando ideias, mos-
trando principalmente 
as dificuldades para 
que juntos a gente 
possa estar interagin-
do e conseguindo um 
resultado final muito 
mais rápido”, disse o 
prefeito eleito de Paty 
do Alferes, Juninho 
Bernardes (PV).

Nos últimos meses, 
milhares de refu-
giados deixaram a 
Síria por conta da 
guerra civil, na ten-
tativa de recons-
truir a vida em ou-
tro lugar. Um deles 
encontrou aqui no 
Brasil, específica-
mente em Vassou-
ras a tranquilidade 
que buscava. Wis-
siam Arbash che-
gou à cidade há 
dois anos, mas as 
lembranças conti-
nuam fortes e não 
o deixam esquecer 
tudo o que viven-
ciou.
O rapaz viveu de 
perto todo o terror 
de uma guerra ci-
vil, principalmente 
a que assola a Síria. 
Depois de perder 
parentes e amigos, 
ele decidiu que era 
hora de recomeçar 
e se mudou para 
cá, por ter família 
aqui. Sua tia, que 
deixou o Oriente-
-Médio há 47 anos, 
recebeu ele e o ir-
mão, Ryad, de 34 
anos, de braços 
abertos. “A gen-
te foi ensinando a 

eles os costumes. Por 
exemplo, ensinando 
eles a falar portu-
guês... eu, meus filhos 
ensinamos. Fiz feijão 
pra eles, porque a 
loucura deles era o 
feijão. Eu sempre le-
vava feijão lá pra 
eles comer”, explicou 
Afife, tia dos refugia-
dos.
Desde Março de 
2014, Wissiam e seu 
irmão Ryad estão vi-
vendo na cidade. 
Nesses dois anos, eles 
tiveram que aprender 
o português e se ha-
bituar aos novos cos-
tumes. Aos 26 anos, o 
rapaz tenta retomar 
sua carreira na Far-

mácia, em que é 
formado, mas está 
lutando para vali-
dar o diploma aqui 
no Brasil e exercer a 
profissão. Para ele, 
esse seria um passo 
a mais em direção 
ao seu grande so-
nho, tirar sua famí-
lia da Síria e trazê-
-la para cá. “Acho 
que meu coração 
ficou lá também. A 
gente sempre ten-
ta buscar a família, 
conseguir um tra-
balho melhor, mais 
dinheiro pra trazer 
a família. A gente 
sempre pensa nis-
so”, disse o farma-
cêutico. 

explicou o policial Pe-
dro Lacerda. 

Em nota, o Dnit infor-
mou que a obra nesse 
trecho da Lúcio Meira, 
em Barra Mansa, está 

sendo executada den-
tro do cronograma, 
com prazo para ser 
finalizada até dezem-
bro do ano que vem. 
Informou ainda que a 

rodovia recebeu sina-
lização provisória para 
execução dos serviços 
e que a definitiva só 
será feita após a con-
clusão das obras.

 DIVULGAçãO
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:08-Bem Estar
10:50-Encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:01-Sessão da TardeLou-
cas por Amor, Viciadas 
em Dinheiro
16:41-Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:39-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:10-Sol Nascente
18:57-Praça TV - 2ª Edição
19:13-Haja Coração
20:19-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:05-A Lei do Amor
22:06-Nada Será Como 
Antes
22:56-Supermax
23:40-Jornal da Globo
00:17-Programa do Jô
00:57-Revenge
02:21-Corujão

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO  
08:00-CARROSSEL ANIMADO    
08:30-MUNDO DISNEy  
10:30-BOM DIA E CIA   
13:00-A USURPADORA  
14:15-FOFOCANDO
15:15-CASOS DE FAMíLIA    
16:15-MAR DE AMOR    
17:00-LÁGRIMAS DE AMOR    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM RESGATE
21:30-CHIQUITITAS  
22:00-PROGRAMA DO RATINHO    
23:15-CINE ESPETACULAR   
01:00-THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
02:00-JORNAL DO SBT  
02:45-SBT NOTíCIAS

REDE TV

NO SOM SANFONA

05:00-Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus 
08:30-AmericaShop 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
11:53-Top Therm 
12:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
18:00-Te Peguei 
18:10-Master Game 
19:10-Vídeos Impactan-
tes 
19:30-RedeTV News 
20:30-Igreja Internacional 
da Graça de Deus. 
21:30-TV Fama 
22:45-Luciana By Night 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

Patrick tenta tranquilizar Ana e Alice. 
Chica tem uma visão com Carolina e 
fica abalada. Moreira se encanta por 
Dora. Ana e Patrick se desesperam ao 
chegar ao posto médico. Lenita arru-
ma os pertences de Felipe. Alice conta 
para Mario que Carolina está hospita-
lizada. Dora é solidária a Ana. yumi e 
Chica tentam tranquilizar Alice. Mario 
se preocupa com a saúde do bebê e 
pede informações a médica.

Alice chega ao 
hospital e é destratada

 Arauto 
suplica por ajuda

Durgal avisa que alguém tentou 
envenená-lo. Ele manda os guardas 
prenderem o servo. Arauto suplica 
por ajuda. Durgal manda os oficiais 
levarem o ex-mensageiro de Jericó 
para ser atendido por Ravena. Sa-
mara se desespera ao ouvir Que-
muel dizendo que ela se casará com 
Abel querendo ou não. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Nair fica arrasada ao descobrir que foi 
enganada pelo filho durante anos, mas 
os dois se acertam quando Adônis diz 
que pretende perdoá-la por ter mentido 
para ele sobre sua origem. Shirlei surpre-
ende a família com a notícia de sua gra-
videz. Após uma passagem de tempo, 
de um ano, ela aparece com uma filha 
nos braços, ao lado de Felipe. FIM.

Shirlei alegra a família com 
a notícia de sua gravidez

O circo chega no 
Vilarejo dos Sonhos

Priscila elogia Julia, mas diz que 
nenhum menino vai querer namorar 
com ela. Otavio leva uma cesta para 
Rebeca, mas ao vê-la no piquenique 
com Mauricio decide deixar na casa 
dela, com Isabela. Omar fica feliz 
com a visita surpresa de Chloé. Pris-
cila chega para falar com Omar e 
fica enciumada ao ver que Chloé já 
estava lá. O circo chega no Vilarejo 
dos Sonhos.

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
13h20-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
23h00-Série A Bíblia
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Forró autêntico em Caxias 
Duquinha e banda animam encontro de forrozeiros no município da Baixada.

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto Debate
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-Ezel
20:50-Sila: Prisioneira do Amor
21:15-Show da Fé
22:05-MasterChef - A prévia
22:30-MasterChef Profissionais
00:50-Jornal da Noite
01:35-Que Fim Levou?
01:40-Os Simpsons
02:05-Glee
02:50-Pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Previsão do tempo - rio de janeiro
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Condições do
Mar no Rio

O cantor parai-
bano Duqui-
nha estará 

no próximo domin-
go, a partir das 13h, 
em Duque de Caxias 
participando de mais 
um Encontro de For-
rozeiros promovido 
pelo Espaço Essen-
cial Clube. Pela pri-
meira vez no Rio de 
Janeiro, além do au-
têntico forró pé-de-
-serra, ele irá presen-
tear o público com 
os maiores sucessos 
de sua carreira e do 
ultimo CD ‘Abra a 
mala e solta o som’, 
que é o nome de seu 
grupo, como ‘Paixão 
Errante’, ‘Pajero’, ‘Se 
você quiser voltar’, 
‘Falando de amor’, 
‘Fome de Amor’ e 
‘Cristal Quebrado’, 
entre outras conhe-
cidas do público.

váRiAS COMiDAS 
NA ReGiãO 

comidas típicas 
das regiões Norte e 
Nordeste. O ingresso O cantor Duquinha estará no próximo domingo, em Duque de Caxias participando de mais um encontro de forrozeiros

custa R$ 20. O Espa-
ço Essencial fica na 
Rua Alcobaça, no 

bairro Jardim Gra-
macho, próximo a 
Avenida Chopin e 

o Ciep 199 Charles 
Chaplin. Informa-
ções pelos telefones 

96470808 e 97187-
8583. A classificação 
é livre.



Isso explica como o 
hábito causa câncer 
de vários tipos em vá-
rias partes do corpo. 
Fumar mata pelo me-
nos 6 milhões de pes-
soas todos os anos em 
todo o mundo, e se 
esta proporção conti-
nuar nas próximas dé-
cadas, a Organização 
Mundial da Saúde 
calcula que mais de 1 
bilhão de pessoas vão 
morrer no século XIX 
por doenças causa-
das pelo cigarro.

Estudo publicado 
na Journal Science de-
monstra a ligação dire-
ta entre o número de 
cigarros consumidos du-
rante a vida toda de um 
fumante e o número de 
mutações em seu DNA. 
A maior taxa de muta-
ção foi observada em 
tumores de pulmões, 
mas outros tumores em 
outras partes do corpo 
também apresentam 
essas mutações relacio-
nadas ao cigarro.
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O Alzheimer depende também da vida que levamos
C U R I O S I D A D E S
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Kim Kardashian quer barriga 
de aluguel para ter terceiro filho 

Nua, Rihanna compartilha 
foto de banho com a sobrinha 

Na Tarde de ontem, Rihanna com-
partilhou com seus seguidores um mo-
mento íntimo com sua família em que 
conseguiu, ao mesmo tempo, ser fofa e 
sensual. Na foto que publicou em suas 
redes sociais, Rhianna aparece nua 
enquanto a sobrinha, Majesty, tomava 
banho na banheira. "Incondicional", es-
creveu ela na legenda em que ela dá 
um selinho na garotinha.

Kim Kardashian parece não ter 'fe-
chado a fábrica' para aumentar ainda 
mais a família. Porém, ao invés de ver sua 
barriga cescer novamente, ela e Kanye 
West estão cogitando contratar uma 
barriga de aluguel para que possam ter 
um terceiro filho. "Eu cheguei à conclu-
são que talvez seja necessário uma barri-
ga de aluguel. Os meus riscos aumentam 
bastante...”, disse em conversa com sua 
mãe sobre mais um filho. 

O Alzheimer costu-
ma ser bastante asso-
ciado a fatores gené-
ticos. Porém, eles não 
são a única (e talvez 
nem mesmo a princi-
pal) causa da doen-
ça. Estudos estimam 
por exemplo que 50% 
dos pacientes que 
hoje convivem com 
o Alzheimer poderiam 
não ter desenvolvido 
o problema caso ti-
vessem levado uma 
vida diferente. É o que 
mostra o neurologista 
Fabiano Moulin em um 
vídeo divulgado pelo 
canal do youtube da 

Casa do Saber. Fabiano 
é membro da Academia 
Brasileira de Neurologia 
e especialista em neuro-
logia da cognição e do 
comportamento e explica 
como nossos hábitos inter-
ferem no desenvolvimen-
to da doença. Segundo 
ele, um dos principais res-
ponsáveis pelo Alzheimer 
é a maneira como nossa 
sociedade se organiza. O 
especialista lembra que 
coisas simples como rea-
lizar atividades físicas ou 
evitar comer carboidratos 
simples podem diminuir as 
chances de desenvolver 
Alzheimer em até 50%, en-

quanto aprender uma 
segunda língua retar-
daria o aparecimento 
da doença em cinco 
anos. A Casa do Saber 
é um espaço que ofe-
rece cursos, palestras e 
oficinas enfocando di-
versas áreas do conhe-
cimento em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. 
Através de seu canal 
do youtube, professo-
res da casa fazem ví-
deos sobre temas que 
vão da depressão ao li-
vre arbítrio e prometem 
ser uma ótima fonte de 
inspiração para suas 
ideias.
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Justin Bieber surpreende fãs 

e faz show gratuito em bar

Explosão de bateria de 
lítio também afeta a NASA

Quando pensamos 
em explosão de bateria 
de íons-lítio, logo lembra-
mos dos casos do Galaxy 
Note 7, mas não é só a 
Samsung que tem que li-
dar com esse tipo de pro-
blema. A NASA também 
enfrentou uma explosão 
envolvendo este tipo de 
bateria em um dos labo-
ratórios. A explosão ocor-
reu antes de um teste 
com um robô RoboSimian 
no laboratório de propul-
são a jato da NASA, que 
fica em Pasadena, Cali-
fórnia. Neste caso, o pro-
blema não aconteceu 
de forma espontânea, 
mas por culpa dos enge-

nheiros de testes, que se 
esqueceram de ligar um 
sistema de administração 
de energia. O que ficou 
claro, porém, é quão des-
preparada a equipe es-
tava para lidar com esse 
tipo de situação. O Robo-
Simian é um robô que se 
move como um primata 
e que consegue mapear 
o ambiente ao seu redor 
em 3D. Ele consegue na-
vegar em terrenos difíceis 
e usar manipuladores 
parecidos com mãos. 
Ele consegue dirigir veí-
culos, abrir portas, cortar 
buracos em paredes e 
abrir válvulas. Que pena 
que este virou fumaça.

REPRODUçãO

Justin bieber surpreendeu alguns fãns que 

estavam presentes em um bar de Toronto, 

no Canadá. O cantor estava bebendo uns 

drinques e assistindo um jogo de basque-

te no local e, assim que avistou um piano, 

perguntou ao dono do estabelecimento se 

podia tocar algumas canções, apresentan-

do algumas de suas canções. Para a sur-

presa de todos os clientes, o canadense 

tocou cinco músicas, incluindo o sucesso 

Sorry e Let it be, clássico dos beatles.

O cigarro está as-
sociado a 17 tipos de 
câncer humanos, mas 
até agora nenhum es-
tudo mostrou claramen-
te como as substâncias 
dele causam esses tipos 
de tumor.
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Trabalho: seus 
r e l a c i o n a m e n t o s 
profissionais ganham 
espaço nos meios 
produtivos. A fase será de 
maior integração. Abra 

sua mente para novas oportunidades. 
Finança: lucros através de bons negócios, 
Amor: sedução em alta. Fase de sucesso 
amoroso.

Áries

Trabalho: não deixe de 
lado seus interesses. Você 
precisa se aproximar mais 
do seu alvo profissional. 
A fase favorece negócios 
profissionais. O momento 

exige muita ação para alcançar o que deseja. 
Amor: nada se se isolar, procure passear com 
quem ama. 

Touro

Trabalho: procure fazer 
mudanças na forma 
de administrar o seu 
dinheiro. Contenha 
gastos desnecessários. 
Investimentos só de 
curto prazo. Os astros 

favorecem negócios bem planejados. 
Amor: a timidez vai sumir e o romance vai 
esquentar! 

Gêmeos

Trabalho: fique 
de olho nas 
o p o r t u n i d a d e s 
que surgirão nessa 
fase. Há chances 
de obter resultados 

satisfatórios nas suas iniciativas 
profissionais. Poderá assumir novas 
responsabilidades no seu serviço. 
Amor: procure entender melhor 
quem te ama.

Câncer

Trabalho: Suas 
relações profissionais 
são beneficiadas pelo 
Sol e você tende a se 
aproximar de pessoas 
importantes do seu 
ramo de atividade. Isso 

poderá de certa forma, trazer bom 
conhecimento profissional. Amor: 
Livre-se da timidez. Viva! Tá? 

Leão

Trabalho: já elegeu sua 
prioridade profissional? 
Você precisa saber o que 
quer para deslanchar 
sua atividade. Seja mais 
objetivo e se dará bem. 

Os astros prometem progresso para 
empreendedores ousados. Amor: 
agora, uma louca paixão pode surgir. 

Virgem

Trabalho: saber lidar 
com as pessoas marca 
ponto precioso neste 
momento. Investir 
em acordo é uma 
boa alternativa para 
concretizar qualquer 

negócio nessa fase. Agindo assim, 
terá sempre bons resultados. Amor: 
demonstre afeto à pessoa amada.

Libra

Trabalho: sua 
objetividade hoje 
não é das melhores. 
Portanto, tome 
cuidado ao expor 
o seu serviço nos 

grupos de interesse. Portanto tente 
conquistar o apoio das pessoas. 
Amor: conquista favorecida. Um 
encontro surpresa poderá ser uma 
mina de felicidade. 

Escorpião

Trabalho: acredite em 
seu plano de carreira 
e se prepare para o 
melhor pois, novos 
horizontes se abrirão 
para você. Coloque em 

prática seus projetos, resultados 
virão. Amor: sintonia na vida 
conjugal. Para quem está, chance 
de uma paquera promissora. 

Sagitário

Trabalho: momento 
favorável para novos 
empreendimentos e 
projetos. Dê o primeiro 
passo nesse sentido 

para futuramente colher resultados. 
Ousadia profissional sempre traz 
resultado inédito. Amor: clima de 
tranquilidade com quem te ama. 
Cor: cinza. 

Capricórnio

Trabalho: não tenha 
pressa de fazer 
correndo o seu 
serviço. Ansiedade 
não te levará para 
lugar nenhum. 

Cumpra uma etapa de cada vez, 
sua produtividade será maior. 
Amor: neste dia, você vai chamar 
a atenção de todos com sua 
alegria contagiante. 

Aquário

Trabalho: Você estará 
com uma energia 
radiante essa semana. 
Muita disposição 
para cumprir com 
suas tarefas com 

mais eficiência. Resultados 
serão compensadores. Fase 
de realização profissional. 
Amor: surpresas animarão o 
relacionamento. Seja feliz! 

Peixes

11atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2552 DE 07 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 -  PRORROGAR, até 31/12/2016, os contratos 
de trabalho dos servidores abaixo relacionados, em 
razão de ainda existirem excepcional necessidades dos 
serviços dos mesmos:

Nomes   Função

sueli alves dos santos docente i – educação 
infantil

Priscila cristina ines docente i – educação 
infantil

Darci Silva de Araujo Docente IV – Geografia

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 2553 DE 07 DE NOVEMBRO DE  2016.

a Prefeita municiPal de Porto real, no uso 
de suas atribuiçÕes leGais

RESOLVE

Art.1º -  DESTITUIR o GruPo de trabalho 
para a elaboraçÃo das leis esPecÍficas 

em cumPrimento ao Plano diretor de 
desenvolvimento sustentável (lei 476/2013), 
a saber: macrozoneamento, Zoneamento, uso e 
ocupação do solo, Parcelamento do solo, código de 
obras e edificações, Código de Posturas, tendo em 
vista a conclusão dos trabalhos.

Art.2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, 
especialmente as portarias 1936 e 1996/2016.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita
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Emoção e explosão de gols: teste 
para cardiáco na Baixada Champions

Anderson Luiz

baixada

Muitos gols pelos jogos de volta das quartas de final que está agitando a galera na região.

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

A bola rolou bo-
nito pelos jo-
gos de volta 

das quartas de final 
da Copa Baixada 
Champions League, 
organizada pelo An-
dré Sportgol. Nesse 
fim de semana foram 
conhecidos três semi-
finalistas, que aguar-
dam ainda pelo jogo 
da volta entre Alta 
Voltagem e Nova Ge-
ração, já que devido 
as chuvas, a bola não 
rolou no campo do 
Pedrinhas. No primei-
ro encontro, empate 
em 1 a 1. Dessa for-
ma, a vaga esta em 

aberto. Nas outras 
partidas, muitos gols 
em dois jogos onde 
a vaga foi decidida 
nas cobranças de 
pênaltis. O Pombal, 
que venceu o primei-
ro jogo contra o Cali-
fórnia por 3 a 1, em-
patou em 3 a 3. Eder 
(duas vezes) e Rober-
to marcaram os gols; 
Negão, Fernando e 
Leozinho (contra) fize-
ram para o Califórnia. 
O Milionários venceu 
o São Vicente por 3 a 
2, com gols de Arthur, 
Emerson e Rangel, 
descontando Hugo e 
Alan. Como perdera 
no jogo de ida por 1 a 
0, a vaga foi decidida 

nos pênaltis. Melhor 
para o São Vicente 
que venceu por 4 a 3 
e se classificou. O Ka-
neteiros teve a faca 
e o queijo na mão 
para levar a vaga, 
mas viu o Chácara 
virar o jogo para 2 a 
1, com Lucas e Sidclei 
marcando e Douglas 
descontando. Como 
no jogo de ida o Ka-
neteiros venceu por 4 
a 3, o classificado foi 
conhecido nas co-
branças de tiros livres 
da marca da cal. E 
quem soube apro-
veitar foi o Chácara 
que venceu por 8 a 
7, para delírio de sua 
torcida. Kaneteiros e Chácara fizeram uma emocionante partida de futebol no campo do Fazenda

ANDERSON LUIZ


