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CACIQUE POLÍTICO

“O PMDB é como 
uma prostituta. 
Dorme com todo 
mundo, faz amor 

com todo mundo...”

7

Estatísticas
Mais de cinco pessoas 

são estupradas por hora 
e um veículo é roubado 
por minuto no Brasil.

Em entrevista à BBC Brasil, o ex-governador Anthony 
Garotinho (PR) disparou críticas ao partido de Sérgio 
Cabral e afirmou que engana-se quem pensa que o 
bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, 
Marcelo Crivella, eleito prefeito do Rio, transformará a 
Prefeitura carioca em um governo teocrático, orien-
tado por versículos da Bíblia e dogmas evangélicos. 
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Capiroto atiça bandidagem e dois 
inocentes são baleados no Subúrbio

Criminosos tentaram roubar carga de cigarro, trocaram tiros com a polícia e no meio do tiroteio três pessoas, entre as quais duas mulheres, ficaram feridas
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Caos na saúde
Servidores da Saúde 

de Barra Mansa são 
demitidos. A OS ale-
gou falta de dinheiro.

Provas do Enem são 
mantidas por juíza 

para fim de semana
8

Civil assassinado na 
frente da mulher em 
assalto é enterrado

Parentes e amigos do agente se emocionaram

Corpo do policial civil Alexandre Correa, assassinado na 
frente da mulher numa tentativa de assalto em São Cristo-
vão, na Zona Norte, foi sepultado em São João de Meriti. Ele 
é o terceiro agente morto na região do Rio somente esta 
semana. Segundo levantamento da Assembleia Legislativa 
(Alerj), pelo menos 115 policiais foram assassinados no esta-
do desde janeiro. O policial era lotado na 62ª DP (Imbariê).
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Quase um leão

Cara de pau! 

Com 1,18 metros de 
comprimento, um gato 
da raça Maine Coon 
entrou para o livro dos 
recordes como o maior 
do mundo. Apelidado 
de Ludo, ele é com-
panheiro da britânica 
Kelsey Gill e mora em 
Wakefield, no Reino Uni-
do. O bichano superou 
por cinco centímetros o 
antigo recordista. Segun-
do a dona, o gato é um 
pouquinho preguiçoso e 
bem desajeitado, muito 
por conta do tamanho. 

Um ladrão invadiu o 
carro de um estudante 
da universidade do Kan-
sas para roubar uma bar-
ra de chocolate. Ao che-
gar em seu carro, Hunter 
Jobbin encontrou um 
bilhete do ladrão. Nele 
havia um pedido de des-
culpas ‘fofo’, alegando 
que ele só queria o doce 
e nada mais. Nenhum ou-
tro pertence foi levado. 

Mianmar detectou o primeiro caso de zika ví-
rus em seu território. A vítima teria sido uma es-
trangeira que estava grávida. A OMS alertou a 
possibilidade do vírus afetar grande parte da 
Ásia, depois de casos registrados em mais de 70 
países, sendo 19 do continente. 

Durante um casamento na Irlanda, um ga-
roto de quatro anos de idade surpreendeu a 
todos os convidados ao saltar na barra do ves-
tido da noiva, que era a sua tia, enquanto ela 
passava pelo corredor até o altar. A atitude do 
menino foi compartilhada nas redes sociais e 
teve mais de 650 mil visualizações. 

Uma misteriosa luz verde vem atiçando a curio-
sidade dos japoneses. O ponto luminoso foi visto 
cruzando os céus ao leste do país. Astrônomos di-
zem acreditar que se trata de um meteoro muito 
brilhante conhecido como ‘bola de fogo’, mas 
até agora não foram encontrados rastros de me-
teorito ou fragmentos.

O maldito mosquito

Fazendo arte no casamento Luz não identificada

Um dos itens indispensáveis entre adultos no mundo, o 
celular pode ser a fonte de diversos problemas por uso 
excessivo. Entre eles, estão as dores na coluna e, princi-
palmente nos polegares, além da tendinite. Essas avarias 
estão relacionadas aos movimentos repetitivos, ou seja, 
é bom maneirar no uso dos aparelhos. 

Celular causa problemas

Pesquisadores da universidade de Flórida, encon-
traram no Haiti um caso inédito de ‘mayaro’, uma 
doença transmitida por mosquito, parecida com chi-
kungunya, mas com sintomas mais fortes. O vírus foi 
descoberto em 1950. Até agora pequenos casos ti-
nham sido identificados. Especialistas alertam a possi-
bilidade de a doença estar se espalhando.

O Instagram informou que a partir da próxima 
semana iniciará uma ferramenta de compras 
de produtos de varejistas dos Estados Unidos por 
meio do aplicativo. A ação será um teste e fun-
cionará da seguinte forma, o comerciante exibirá 
até cinco produtos de seu estoque e os usuários 
terão acesso as mercadorias ao clicar nelas. 

Nova função no Insta

Chance para estudantes
 Estudantes do Rio de Janeiro já podem se candida-

tar as oportunidades de estágio oferecidas pela Funda-
ção Mudes. As vagas são para o ensino superior, médio 
e técnico, com ênfase em administração, marketing e 
comunicação. Os interessados poderão ver as vagas no 
site www.mudes.org.br e se informar.

Concurso Público MG
Terminam no próximo domingo as inscrições 

para o concurso público de cargos adminis-
trativos da Prefeitura. Serão disponibilizadas 643 
vagas imediatas e cadastro de reserva para 
outros candidatos. Os salários podem chegar 
aos 3 mil reais.

Vagas de fim de ano
Shopping oferece 100 vagas para diversas lojas 

em regime temporário. As contratações devem co-
meçar na primeira semana de novembro e vão até 
o final do mês. A remuneração pode chegar aos 3 
mil reais para vendedores. Candidatos devem dei-
xar o currículo na loja pessoalmente. 

Queda no lucro 
A operadora de telefonia celular teve um lucro líqui-

do de R$ 184 milhões no terceiro trimestre desse ano, 
cerca de 49% a menos que no mesmo período do ano 
passado. O resultado se deve ao aumento nos preços 
e a queda das receitas, ou seja, diretamente influen-
ciado pelas quantidades de vendas.

Não ao congelamento!
Trabalhadores da empresa, em São José dos Cam-

pos, rejeitaram a proposta de congelamento de salá-
rios numa assembleia realizada na manhã de ontem. 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a companhia 
ofereceu o congelamento devido a situação de crise, 
com o pagamento de R$ 4 mil em abono. 

Ações em queda
As ações da empresa caíram mais de 6% em balan-

ço realizado na última quarta. A própria companhia 
alertou para essa possibilidade e prevê uma desacele-
ração neste trimestre. O diretor financeiro do Facebook, 
David Wehner disse que os ganhos com anúncios pro-
vavelmente irá diminuir. 

Alerta de novo vírus

FUNDAÇÃO MUDES 

SHOPPING GRANDE RIO

TIM

FACEBOOK

O ‘rei da previsão’ ataca

Luta contra o Alzheimer
Pesquisadores anunciaram que uma nova droga 

está em fase de testes para combater o Alzheimer. 
O medicamento atua reduzindo a formação das 
placas senis no cérebro dos pacientes, viabilizando 
uma nova forma de tratamento. Os testes clínicos 
envolveram 32 pacientes e os resultados foram pro-
missores, essa pode ser uma boa notícia.  

PREFEITURA UBERLÂNDIA 

EMBRAER

VASILJEVIC/REUTERS

Em Changsa, na China, um macaco com fama de acertar palpites foi 
apelidado de  ‘rei da previsão’ e suas habilidades foram testadas para as 
eleições americanas. Chineses colocaram réplicas de papelão do candida-
to Donald Trump e de Hillary Clinton, lado a lado. O macaco foi em direção 
a Trump, o escolheu e beijou a réplica. Seria esse um indício que o republi-
cano poderá vencer as eleições do próximo dia 8 de Novembro? 

No apagar das luzes 
Políticos derrotados nas últimas eleições 

de um município da Baixada estão em 
contagem regressiva para finalizar o man-
dato. Corre na boca miúda que no apa-
gar das luzes de 2016, eles estariam pla-
nejando engordar o pé de meia com os 
esquemas já conhecidos. 

Nada a perder 
E como não têm nada a perder, querem 

embarcar em 2017 com os bolsos cheios 
para garantir os meses de vacas magras 
anunciado por um futuro incerto. Para tan-
to, o líder do governo na Câmara Munici-
pal já estaria começando a articular ‘acor-
dos’ financeiros em troca de apoio para 
não atrapalhar a nova administração. 

Amargo retorno 
Acostumado aos holofotes da polêmica, 

um parlamentar estaria sofrendo por ante-
cipação antes mesmo de finalizar o man-
dato no Legislativo municipal. Com a po-
pularidade lá embaixo, ele saiu das urnas 
com uma votação inexpressiva, e terá que 
trabalhar em dobro para resgatar a con-
fiança da população

Outros quinhentos
Essa tarefa não será uma tarefa das mais 

fáceis, já que terá de trabalhar duro para 
mostrar que não é o ‘presente de grego’ 
que seus eleitores ganharam há quase dois 
anos de mandatos. Pelo visto, vem mais 
discursos mentirosos por aí. 

Última esperança 
Eleito com folga para uma Prefeitura, um 

velho político acostumado a praticar boas 
ações, terá que se virar nos 30 tamanha é 
a lista de pedidos de emprego que recebe 
diariamente de amigos, mesmo antes de 
assumir o cargo em 1º janeiro. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

EXPECTATIVA

Ex-governador, espécie de ‘conselheiro pessoal’ do novo prefeito, nega ligação com milícias.

“Não subestimem Crivella”, 
diz Garotinho à BBC Brasil 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

DIVULGAÇÃO 

Um dos caciques 
do partido do 
vice de Marce-

lo Crivella (PRB), e es-
pécie de ‘conselheiro 
pessoal’ do novo pre-
feito nos últimos meses, 
o ex-governador An-
thony Garotinho (PR) 
afirmou que engana-se 
quem pensa que o bis-
po licenciado da Igreja 
Universal do Reino de 
Deus, fundada por seu 
tio, Edir Macedo, trans-
formará a Prefeitura ca-
rioca em um governo 
teocrático, orientado 
por versículos da Bíblia 

e dogmas evangélicos. 
Durante entrevista à 

BBC Brasil, ele adianta 
que Crivella fará um 
“governo conservador 
e de direita”, obstinado 
em conquistar simpatia 
de setores não-religio-
sos e da elite.

“Eu não subestimaria 
o governo do Crivella. 
Quem subestimou as 
atitudes do bispo Ma-
cedo se deu mal”, aler-
ta Garotinho, acrescen-
tando o governo deve 
fugir de radicalismos 
religiosos porque não 
pretende por em risco 
a ascenção de mem-
bros da igreja a car-

gos de destaque.
“Eles são extrema-

mente profissionais. O 
bispo botou sua igreja 
em mais de 100 países. 
Tem mais seguidores 
fora do Brasil do que 
dentro. Vendia bilhe-
tes (de loteria) e hoje 
tem a segunda maior 
rede de televisão do 
país. Tem 100 emis-
soras de rádio. Disse 
que ia construir uma 
réplica do Templo de 
Salomão e agora vai 
fazer mais três. Na Pre-
feitura, não deve ser 
diferente e quem es-
pera amadorismo vai 
se decepcionar.” Anthony Garotinho disse que  Crivella não transformará a Prefeitura carioca em governo religioso

Ex-governador critica PMDB

Maioria é a favor de proibir 
réu de ocupar Presidência

Um pedido de vista do 
ministro Dias Toffoli suspen-
deu ontem o julgamento, 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), da ação que pre-
tende impedir parlamenta-
res que são réus em ações 
penais ocupem a presi-
dência da Câmara dos 
Deputados ou do Senado. 
Até o momento, há seis vo-
tos a favor do impedimen-
to, a maioria dos votantes. 
Não há data para a reto-
mada do julgamento.

O STF começou a julgar 
a ação na qual a Rede Sus-
tentabilidade pede que o 
Supremo declare que réus 
não podem fazer parte da 
linha sucessória da Presi-

dência da República. A 
ação foi protocolada pelo 
partido em maio, quan-
do o então presidente 
da Câmara, ex-deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), tornou-se réu em um 
processo que tramitava 
no STF.

De acordo com Marco 
Aurélio, o curso da ação 
penal inviabiliza o réu a 
ocupar o cargo mais alto 
do Legislativo. No julga-
mento, por analogia, a 
maioria dos ministros levou 
em conta a regra constitu-
cional que prevê o afasta-
mento do presidente da 
República que se torna 
réu no Supremo.

DIVULGAÇÃO 

O presidente do PR 
no estado do Rio é 
conhecido nos cor-
redores de Brasília 
por carregar pastas 
pretas com dossiês 
recheados de escri-
turas, declarações de 
Imposto de Renda e 
cópias de documen-

tos de figuras como o 
ex-governador Sérgio 
Cabral e o presidente 
da Assembléia Legisla-
tiva do Rio, Jorge Pic-
ciani. 
De acordo com ele, o 
“PMDB é como uma 
prostituta. Dorme com 
tudo mundo, faz amor 

com todo mundo, 
mas não se apaixona 
por ninguém”, dispa-
ra, citando a conclu-
são de uma conver-
sa antiga, à beira 
de uma lareira em 
Petrópolis (RJ), com 
Leonel Brizola, seu ex-
-padrinho político. 

Reaproximação com Edir Macedo 
Considerada, uma 

das mais tradicionais li-
deranças evangélicas 
do Rio, Garotinho con-
ta que se reaproximou 
de Edir Macedo após 
um afastamento de 
dez anos, por sugestão 
do próprio Crivella. Tam-
bém diz que acompa-

nhou de perto a campa-
nha do bispo licenciado.
“Eu dei uma aula particu-
lar de PMDB ao Crivella 
antes da eleição”, afir-
ma o político. Sua filha, a 
deputada Clarissa Garo-
tinho, estava ao lado do 
novo prefeito no primeiro 
discurso após a eleição.

A discreta aliança en-
tre os dois foi citada 
em todos os debates 
entre candidatos ca-
riocas, geralmente as-
sociada à suposta liga-
ção entre Garotinho e 
milicianos ou a “planos 
religiosos fundamenta-
listas” de poder.

Vítima de perseguição de magistrados 
Segundo a re-

portagem da BBC, 
acusado em pri-
meira instância, em 
2010, por formação 
de quadrilha junto 
ao ex-chefe de po-
lítica de seu gover-
no, Álvaro Lins, ele 
se diz “perseguido” 
pelo Judiciário flu-
minense e nega 
acusações recor-
rentes de favore-

cimento a milícias. À 
BBC Brasil, Garotinho 
reconhece que elas 
foram um “efeito co-
lateral” do combate 
de seu governo ao 
tráfico de drogas.
“Tínhamos uma deter-
minação: desmontar 
o Comando Verme-
lho (CV). Prendemos 
todos os cabeças, de 
Marcinho VP a Fer-
nandinho Beira-Mar. 

Chegou um momen-
to em que o CV esta-
va acabado no Rio. E 
quem ocupa o lugar 
de benfeitor do mal? 
Isso foi o surgimento 
da milícia. Por isso insi-
nuaram que eu tinha 
envolvimento com 
milícia: nunca tive, 
muito pelo contrário.”
Questionado por que 
razão teria priorizado 
traficantes e poupa-

do milicianos, cuja 
atuação se expandiu 
pelo Estado duran-
te sua gestão, Ga-
rotinho se esquiva. 
“A milícia não se 
fortaleceu porque 
eu atuei para isso. 
Atuei para com-
bater o CV, que 
era uma grande 
força. Não tinha 
milícia (antes do 
meu governo). Era 

uma coisa residual, 
pequena, só tinha 
em Rio das Pedras. 

Quem mandava 
em todo lugar era 
o traficante.”

Álvaro Lins negou favorecimento a milícias

DIVULGAÇÃO 

Alerj aprova desconto de 
ICMS para área da saúde 

O projeto de lei 
1.218/15, dos depu-
tados Pedro Fernan-
des (PMDB) e Lucinha  
(PSDB-foto), aprovado 
em segunda discussão 
pela Assembleia Legis-
lativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
ontem, determina 
que as unidades pú-
blicas de saúde que 
fiquem em imóveis de 
propriedade do Poder 
Público terão isenção 
da cobrança de ICMS 
nas contas de luz, 
água e gás. 

No caso de unida-
des de saúde do esta-
do que estiverem sob 

administração de enti-
dades privadas, como 
Organizações Sociais, 
o valor da isenção de-
verá ser descontado 
do repasse estadual 
ao administrador. A 
proposta seguirá para 
o governador, Luiz 
Fernando Pezão, que 
terá até 15 dias úteis 
para sancionar ou ve-
tar o texto.

‘Patrícia Acioli’ premia 
obras de Direitos Humanos 

Na próxima segunda-
-feira, os vencedores 
do 5º Prêmio AMAERJ 
Patrícia Acioli (foto) de 
Direitos Humanos serão 
anunciados em cerimô-
nia às 18h, no Plenário 
do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janei-
ro. O prêmio, criado em 
2012 pela Associação 
dos Magistrados do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(AMAERJ), homenageia 
a juíza Patrícia Acioli, da 
4ª Vara Criminal de São 
Gonçalo, assassinada 
por policiais militares, 
em 2011, em Niterói.

Violência policial, fe-
minicídio, transplantes 

de órgãos, educação, 
violações de direitos 
humanos de mulheres e 
iniciativas nas áreas de 
família foram alguns te-
mas dos trabalhos ven-
cedores e finalistas do 
concurso nacional. Este 
ano, o Prêmio AMAERJ 
Patrícia Acioli recebeu 
169 inscrições, nas qua-
tro categorias.

DIVULGAÇÃO 
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A Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel) aprovou na última terça-fei-
ra, redução média de 12,25% nas contas 
de luz dos clientes da Light. A distribui-
dora atende a cerca de 3,8 milhões de 
unidades em parte do Rio de Janeiro.

O Procon Estadual re-
tomou ontem, a Opera-
ção Tamanduá, que tem 
o objetivo de fiscalizar es-
tabelecimentos no muni-
cípio de São João de Me-
riti. Foram fiscalizados seis 
supermercados e duas 
padarias e apenas no 
Prezunic, não foram en-
contradas    irregularidades.

A dança contempo-
rânea acontece em 
dois horários, às 10h e 
às 15h, e os ingressos 
custam R$ 10 (inteira) 
e R$ 5 (meia-entrada). 
Amanhã, às 20h, será 
a vez da cantora Thais 
Macedo mostrar todo 
o seu ‘Borogodó’ para 
o público.

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhe-
ceu a possibilidade de comprovação de filiação parti-
dária por meio de atas essenciais aos registros públicos 
da vida e da organização do partido político, desde 
que tenham sido registradas perante a Justiça.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) aprovou, na última terça-feira, por 
40 votos a 14, o projeto de lei 2.150/16, que reco-
nhece o estado de calamidade pública no Esta-
do até o fim do ano de 2017.

Apresentação Procon 

Filiação Calamidade pública 

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu não subestimaria o governo do Crivella. Quem subestimou as atitudes do bispo Ma-

cedo se deu mal”. Ex-governador Anthony Garotinho (PR) ao falar sobre o prefeito eleito 
do Rio, Marcelo Crivella (PRB).

A Secretaria de Assistência Social e Di-
reitos Humanos de Duque de Caxias reali-
zou ontem, mais uma ação para aborda-
gem e cadastramento da população de 
rua. A operação aconteceu na Praça do 
Pacificador e em ruas próximas. 

Depois de conquistar o 1º lugar no Cam-
peonato Carioca de 2015, o time feminino 
Nilópolis Handebol Clube, sob coordena-
ção do professor Marcio Leitão, chega a 
final do carioca de 2016. O 1º jogo foi reali-
zado ontem, em Mato Alto.

DIRETO AO PONTO

O estado de calamidade é o nível mais grave de 
atenção possível, em âmbito municipal ou estadual. 
Segundo o decreto, ele é usado quando o desastre 
é grande demais para que o município ou estado 
resolva por conta própria. Para situações menos dra-
máticas, a União pode reconhecer a ‘situação de 
emergência’. O termo também indica que a região 
afetada precisa de recursos humanos e financeiros 
e apoio logístico, mas pode colaborar com recursos 
próprios para minimizar os danos.

Incentivos fiscais Comissão Cultura 
O Governo do Estado não 

poderá mais conceder isenções 
fiscais a empresas por meio de 
decreto. Além disso, novos fi-
nanciamentos, benefícios e in-
centivos fiscais não poderão ser 
concedidos por dois anos a em-
presas sediadas.

Hoje, a Comissão Especial para 
Acompanhar o Cumprimento 
das Leis da Alerj, realizará uma 
audiência pública para debater 
a economia sustentável, criativa 
e circular no estado. O encontro 
acontecerá às 14h, na sala 316, 
do Palácio Tiradentes.

Em comemoração ao Dia 
Nacional da Cultura, o SESI Cul-
tural irá promover um mês re-
cheado de atrações no Teatro 
SESI Duque de Caxias. Hoje, a 
Academia de Dança Adriana 
Miranda apresenta o espetá-
culo ‘Meu Brasil’.

Ação Social 

Série B 
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A escola estadual de teatro Mar-
tins Penna, no Centro do Rio, que viveu 
uma greve de quatro meses e um pro-
cesso se ocupação de mais dois meses 
no semestre passado, ainda vive efei-
tos da crise na educação do estado. 

Estado de calamidade pública 

Depois das come-
morações os cortes. 
Após passar o mês 
de outubro feste-
jando a reeleição, o 
prefeito de Macaé, 
Aluizio dos Santos 
Júnior, afiou as fa-
cas e está cortando 
cargos e secretarias. 
Ele enviou um proje-
to de reforma admi-
nistrativa enviado à 
Câmara de Verea-
dores que vai reduzir 
de 32 para 16 o nú-

Macaé aperta o cinto
mero de secretarias 
e extinguir 1.530 car-
gos comissionados. 
Este será o segundo 
ajuste na máqui-
na governamental: 
em 2015 a estrutura 
passou de 62 para 
32 secretarias e au-
tarquias, com uma 
redução de 123 car-
gos comissionados. A 
estimativa é de que 
a reforma gere uma 
economia de R$ 39 
milhões por ano.

Seropédica terá nova área de eventos
INAUGURAÇÃO EM DEZEMBRO

Aniversário de 28 anos da Rádio Costa Verde marcará inauguração do espaço ‘Made In Rural’.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Justiça condena PSB e empresários 

Moradores do bairro 
Nova Era, em Nova Igua-
çu, reclamam do aban-
dono na região. Mato 
alto, buracos, falta de 
iluminação, lama, focos 
de dengue e caramujos, 
foram umas das muitas 
reclamaçoes feitas pelos 
moradores. “Tem gente 
que vem de longe para 
jogar lixo aqui. Gente que 
paga R$ 20, R$ 30 para 
trazer de carroça. Eu brigo 
sozinho contra essa vergo-
nha”, disse Álvaro Teixei-
ra de Jesus, morador do 
bairro. Segundo ele, en-
quanto outros moradores 

Aluizio teve mais de R$ 7 bilhões para gastar durante gestão

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

A Justiça do Trabalho 
de São Paulo conde-
nou o PSB, os empresá-
rios João Carlos Lyra e 
Apolo Santana Vieira e 
a construtora AF Andra-
de a pagarem débitos 
trabalhistas, mais indeni-
zações por danos morais 
e materiais, à família do 
piloto Marcos Martins, 
que comandava o jato 
Cessna em que morreu 
o ex-candidato à Presi-
dência Eduardo Cam-
pos em 13 de agosto de 
2014.

O acidente ocorreu 
quando Martins tentava 
pousar em Santos, no li-

toral de São Paulo, em um 
voo procedente do Rio de 
Janeiro. Além de Campos 
e do comandante, morre-
ram também na tragédia 
o copiloto, Geraldo Ma-
gela da Cunha, e mais 
quatro assessores.

Em janeiro deste ano, o 
Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 

Moradores convivem com lixo, lama e poeira 
Aeronáuticos (Cenipa), 
da Força Aérea, divulgou 
um relatório sobre as cau-
sas do acidente, apon-
tando que uma série de 
falhas dos pilotos, além 
da falta de treinamento 
e conhecimentos espe-
cíficos sobre a aeronave, 
um Citation 560XLS+, le-
varam à tragédia.

O Country Club Made In Rural  será inaugurado com grande evento

DIVULGAÇÃO  

Eduardo Campos sai do jato usado nas viagens para compromissos

REPRODUÇÃO

No primeiro Do-
mingo de de-
zembro a cida-

de de Seropédica será 
o local de um grande 
evento, a tradicional 
Rádio Costa Verde, 
uma das mais sintoni-
zadas no município, re-
alizará seu aniversário 
de 28 anos em Seropé-
dica.
O evento em comemo-
ração ao aniversário 
da rádio 91,7 também 
servirá como ‘solenida-
de inaugural’ para um 
novo Espaço de Festas 
no Rio de Janeiro situ-
ado em Seropédica, o 
Country Club Made In 

Rural.
A festa acontecerá 
hoje, a partir das 15h, 
e contará com uma 
estrutura adequada 
a um grande evento, 
com estacionamen-
to, seguranças, posto 
médico, área de Gas-
tronomia, camarotes e 
área VIP, entre outras 
novidades.
O Country Club Made 
In Rural fica localizado 
no quilômetro 51 da 
BR-465 (antiga Estra-
da RJ-SP), à frente da 
Floresta Nacional Má-
rio Xavier (Flona/Horto 
Florestal), próximo às 
alças de entrada e saí-
da para a BR-493 (Arco 
Metropolitano).

A Rádio Costa Verde irá 
comemorar seu aniver-
sário no espaço Made 
In Rural com shows de 
Swing e Simpatia, Cla-
reou, Ferrugem, Mumu-
zinho, Sorriso Maroto, 
Chininha e Príncipe, 
Dilsinho, Os Hawaianos, 
Melanica Carioca, Pra 
Valer e Tá na Mente.
Para maiores informa-
ções entre em contato 
com a organização do 
evento através de fa-
cebook.com/madein-
ruralseropedica ou ins-
tagram/made_inrural. 
Ingressos à venda no 
espaço Made In Rural, 
nas lojas OZZY de Sero-
pédica e Itaguaí e no 
Delinho’s Bar (Itaguaí).

pagam preços módicos no 
comércio clandestino de 
transporte de lixo, ele e sua 

família já gastaram mais 
de R$ 100 com produtos 
para matar moscas.
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Servidores da Saúde mantém a greve em Itaguaí

Barra Mansa demite funcionários 
e servidores públicos da saúde

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Enfermeiros, recepcionistas, técnicos de enfermagem foram os principais afetados com a medida.

A Praça Barão de 
Teffé, em Itaguaí, 
foi palco da últi-
ma assembleia de 

servidores da saúde. 
O local não é cos-
tumeiro para a reu-
nião, mas foi feito de-

vido a um incidente 
no Centro de Espe-
cialidades Odonto-
lógicas (CEO) e por 

isso, o Sindicato dos 
Profissionais da Saú-
de (Sindsprev) optou 
fazer o encontro na 

frente da 50ª DP. Até 
o fechamento da 
edição, o Sindica-
to afirmou que nem 

todos os servidores 
haviam recebido 
seus salários e não 
há previsão. 

A situação da saúde 
em Barra Mansa 
está a beira de um 

caos. Cerca de 98 funcio-
nários que trabalhavam 
na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de 
Barra Mansa, na UTI Ne-
onatal do Hospital da 
Mulher e no Serviço de 
Atendimento Domiciliar 
(SAD) foram demitidos na 
última terça-feira devido 
a falta de pagamentos 
e de previsão pela Orga-
nização Social Osmipes, 
responsável pela adminis-
tração das três unidades 
de saúde. Entre os pro-
fissionais, estão os enfer-
meiros, técnicos de enfer-
magem, recepcionistas e 
serviços gerais, que ainda 
precisam receber três 
meses de salário. 

A medida ocorreu por 
causa da demissão em 
massa da semana pas-
sada, quando clínicos 
gerais que atendiam na 
UPA pediram dispensa, 
alegando salários atrasa-

Profissionais de três unidades de saúde de Barra Mansa foram demitidos na última terça-feira devido a falta de previsão para a realização do pagamento

Comissão é criada para a 
transição entre governos

Começa o defeso de 
Sardinha em Angra

 PAOLA FAJONNI/G1

Quem desrespeitar a lei, pode ser processado e multado

Antônio Neto designou o vice Carlos Roberto para a comissão de transação entre governos

LUIS FERNANDO LARADIVULGAÇÃO

dos desde agosto. Os 22 
profissionais seguiram a 
decisão tomada por 12 
pediatras que trabalha-
vam na unidade.

Na terça, a Prefeitura 

de Barra Mansa informou 
que vem tendo dificul-
dades com a própria 
arrecadação por cau-
sa da falta de repasse 
de verbas do governo 

do estado. O déficit na 
arrecadação já é de R$ 
20 milhões.

A Secretaria Estadual 
de Fazenda disse, atra-
vés de nota que a prio-

ridade é o pagamento 
dos servidores e que os 
demais repasses estão 
sendo feitos de acordo 
com a disponibilidade 
de recursos em caixa.

Em caso de emergên-
cia, os moradores de 
Barra Mansa devem 
procurar atendimento 
na UPA da Região Leste 
ou na Santa Casa.

Na expectativa de deixar 
Volta Redonda em boas 
mãos ao final de seu man-
dato, o atual prefeito, An-
tônio Francisco Neto desig-
nou o vice Carlos Roberto 
Paiva como interlocutor da 
equipe de governo com 
a comissão de transação 
de mandatos pelo prefeito 
eleito, Samuca Silva. Além 
dele, o secretário da Fazen-
da, José Carlos de Abreu, 
também estará na comis-
são. 
Ontem, Neto afirmou que 
no seu último dia de gover-
no, todos os nomeados por 
ele, serão exonerados, o 
que é comum nesses casos. 
Devido a rivalidade com 
Samuca, que declarou na 
última semana que exone-
raria todos os indicados por 
Neto, o atual prefeito deci-
diu antecipar a decisão. 

Questionado sobre os re-
sultados que levaram seu 
adversário político ao car-
go de prefeito, Antônio 
Nunes revelou que o resul-
tado foi dentro da norma-
lidade, lembrando que as 
pesquisas demonstraram 
o interesse da população 
em mudar a cidade. Sem 
mencionar o nome de 
Paulo Baltazar, o prefeito 
afirmou que ele não repre-
sentava este desejo, pois 
já tinha assumido o cargo 
anteriormente. 

DÍVIDAS PARA O 
PRÓXIMO PREFEITO

Questionado sobre as dí-
vidas que poderão ficar 
para o mandato de Sa-
muca Silva, Neto afirmou 
que não haverão débitos 
nessa transição e citou 
que uma verba de R$ 60 

milhões ficará a disposição 
do próximo prefeito para 
investimento em mobili-
dade urbana, um projeto 
que ele tentou desenvol-
ver nos últimos anos, mas 
não conseguiu devido a 
interferência do Ministério 
Público Federal. Apesar da 
rejeição a Samuca, Neto 
pede que, como voltare-
dondense, ele faça um 
governo melhor que o seu. 
“Desejo toda sorte a ele, 
vou torcer muito para que 
sua equipe e ele façam 
melhor que fizemos”, con-
cluiu. 
Depois de garantir o pa-
gamento do funcionalismo 
público em dia, o prefeito 
não quis falar do seu futu-
ro na política e ressaltou a 
ideia de que irá descansar 
um pouco quando encer-
rar o seu mandato. 

Começou o período 
de defeso da sardi-
nha, época em que 
a pesca da espécie 
fica proibida, pois es-
tão em reprodução. 
Em Angra dos Reis, 
o pescado diminuiu 
bastante. Apesar da 
importância na preser-
vação ambiental e de 
espécies, esse ano foi 
considerado o terceiro 
de pior produção de 
peixe nos últimos dez 
anos. Os dados são da 
Secretaria de Pesca e 
Aquicultura.
Segundo a Prefeitura, 
neste ano foram pes-
cados apenas 14 mil 
toneladas e  meia, um 
numero abaixo do re-
gistrado no ano passa-
do, que chegou perto 
das 50 mil toneladas. O 
pior ano foi em 2006, 
com apenas sete mil 
toneladas, seguido de 
2007, com 12 mil regis-
trados.
Quem trabalha no se-
tor atribui a redução 
das pescas aos fenô-
menos naturais, como 
mudanças de corren-
tes marítimas e ventos. 
“A gente mantém con-
tato com os grandes 
portos de desembar-
que, como Santa Ca-
tarina e Rio, e também 

aconteceu. Mais uma 
vez comprova a neces-
sidade de um estudo de 
âmbito nacional”, expli-
cou o gerente de pesca 
da Prefeitura, Marcelo 
Lacerda Teixeira de Sou-
za. Em 35 anos de profis-
são, fazia tempo que o 
pescador Guimauro dos 
Santos não via um perío-
do tão difícil. “Logo no fi-
nal do ano, que a gente 
precisa de uma grana, a 
gente vai para o mar e 
volta vazio. Está há três, 
quatro meses assim sem 
sardinha. Ninguém sabe 
o que aconteceu com 
a sardinha. Ela desapa-
receu”, lamentou. 
Mesmo que as sardinhas 

reapareçam no mar, 
devido ao defeso, a 
pesca está proibida 
até 15 de Fevereiro de 
2017. A medida esta-
belecida pelo Ibama 
inclui o transporte e a 
comercialização do 
peixe na faixa litoral 
do Rio de Janeiro e se 
extende até Santa Ca-
tarina. A empresa que 
tem peixe no estoque 
precisa apresentar 
uma declaração para 
o Ibama. Quem des-
respeitar a lei, pode ser 
processado por crime 
ambiental e multado. 
O valor depende da 
quantidade de pesca-
do apreendida. 
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Policial Militar e outros 
dois homens são presos 

AÇÃO DA PRF

Na BR-040, os policiais rodoviários resolveram abordar um Santana com seis ocupantes.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) 
prendeu um PM 

e dois homens que 
transportavam 700 pi-
nos de cocaína, 3 ar-
mas e 89 munições, em 
uma abordagem rea-
lizada na Rodovia Pre-
sidente Dutra (BR-116), 
em Nova Iguaçu, na 
noite da última terça-
-feira.

Durante a realização 
da Operação Finados, 
policiais rodoviários fe-
derais faziam uma ron-
da na BR-116, quando 
suspeitaram de três in-
divíduos em um Honda 
Fit preto e decidiram 
abordá-los. Durante a 
abordagem, o condu-
tor, que se identificou 

como policial militar, 
apresentou atitude sus-
peita, o que despertou 
o interesse dos policiais 
a realizar uma revista 
pessoal. Neste momen-
to, foi encontrado uma 
pistola Glock 9 mm 
com kit de rajada, sem 
autorização legal.

Além dessa arma, os 
policiais encontraram 
diversos pinos de co-
caína, mais duas pis-
tolas Taurus calibres 40 
e 380 mm e munições 
no interior do veículo. 
Segundo os três indi-
víduos, as drogas e as 
armas encontradas se-
riam vendidas no Mor-
ro Agudo, em Nova 
Iguaçu.

O trio foi encaminha-
do à 52°DP (Nova Igua-
çu).

PRF PRENDE TRIO
EM CAXIAS 

A PRF prendeu na noi-
te da última segunda-
-feira, na Rodovia Wa-
shington Luiz (BR-040), 
em Duque de Caxias, 
um casal e um ami-
go que estavam trans-
portando 154 pinos de 
cocaína, prontos para 
venda, e 2 buchas de 
maconha. Os papelotes 
estavam com o preço 
em sua embalagem.

Em ronda na BR-040, 
os policiais rodoviários 
federais do grupo tá-
tico resolveram abor-
dar um Santana com 
seis ocupantes. Durante 
conversa com o casal 
e o amigo, os três de-
monstraram nervosismo 
e apresentaram versões 
contraditórias sobre o 

motivo de sua viagem, 
o que motivou a suspei-
ta dos policiais. Em re-
vista ao veículo, foram 
encontrados atrás do 
banco traseiro diver-
sos pinos de cocaína e 

buchas de maconha, 
acondicionados em sa-
cos plásticos. Também 
dentro do carro, havia 
três crianças que o ca-
sal afirmou ser seus filhos.

Segundo o trio, a dro-

ga foi comprada no 
Parque União e seria le-
vada para Petrópolis. A 
ocorrência foi encami-
nhada à 59ª Delegacia 
de Polícia Civil (Duque 
de Caxias).

Com o trio, a PRF apreendeu pinos de cocaína, armas e munições 

DIVULGAÇÃO

Acidente na Linha Amarela 
deixa 11 pessoas feridas

Um acidente na Linha 
Amarela, no Túnel da 
Covanca, sentido Ilha 
do Fundão, deixou 11 
feridos, dois em estado 
grave segundo informa-
ção do Corpo de Bom-
beiros. De acordo com 
a concessionária Lamsa, 
que administra a via, um 
Fiat Doblô capotou no 
interior do túnel, na ma-
nhã da última quarta-
-feira. Um helicóptero 
dos bombeiros pousou 
no local para resgate 
das vítimas.

Gabriel Paulo e Fabia-
no Soares, ambos de 18 
anos, foram encaminha-
dos em estado grave 
para o Hospital Salga-
do Filho, no Méier. Ma-
theus Silva, de 19 anos, 
e Marcos Ferreira, de 21, 
foram levados para o 
Hospital Lourenço Jorge, 
na Barra, com quadro 
moderado.

A Lamsa levou ou-
tras três vítimas também 
para o Lourenço Jorge. 
Normando Junior, Vitor 
Baltazar, Gustavo Silva, 

todos com 20 anos, e 
uma menor de idade, 
foram transferidos para 

o Hospital Miguel Couto, 
no Leblon, com ferimen-
tos leves.

Carro capotou no Túnel da Covanca, na Linha...

 ... Amarela. Onze pessoas ficaram feridas

RODRIGO MENEZES 

Criança tem perna dilacerada 
ao cair de estação do BRT

Uma criança de 6 
anos teve a perna 
dilacerada após se 
desequilibrar e cair 
de uma plataforma 
do BRT, na tarde da 
última quarta-feira, 
na estação Praça 
do Carmo, na Vila 
da Penha, Zona Nor-
te do Rio. De acordo 
com a concessioná-
ria, a menina caiu ao 
tentar embarcar em 
um ônibus, e o mo-
torista, sem perce-
ber, deu partida no 
veículo. O corpo de 
bombeiros foi acio-
nado e prestou so-
corro à criança.

A menina, que es-
tava acompanhada 
pela mãe, foi levada 
para o Hospital esta-
dual Getúlio Vargas, 
na Penha. O estado 
de saúde da vítima 
é estável. Segundo o 

Consórcio BRT, o moto-
rista prestou depoimen-
to à Polícia Civil. “O 
Consórcio BRT lamenta 
o ocorrido e está em 
contato com a empre-

sa responsável pelo 
profissional, que inte-
gra o Consórcio BRT, 
para acompanhar o 
caso”, diz a conces-
sionária, em nota.

Menina fica com perna ferida em estação do BRT

REPRODUÇÃO

Mulher morre após ser esfaqueada 
Um mulher foi mor-

ta após ser golpeada 
a facadas pelo mari-
do, na noite da última 
quarta-feira, na Gardê-
nia Azul, Zona Oeste do 
Rio. De acordo com a 
Polícia Militar, o crime 
teria ocorrido durante 
uma briga conjugal na 
Rua Doutel Andrade, 
na comunidade Nova 
Esperança, por volta 
das 19h.

Segundo a polícia, 
na confusão, um vizinho 
tentou ajudar a vítima 
e também terminou 
machucado. O marido 
da mulher ainda tentou 

ferir a si próprio com a 
faca. A PM foi acionada 
para o local e os três fe-
ridos foram socorridos e 
levados para o Hospital 
municipal Lourenço Jor-
ge, na Barra da Tijuca.

Ferida, a mulher não 

resistiu aos ferimentos 
na unidade hospitalar. 
O caso está sob a inves-
tigação da Delegacia 
de Homicídios (DH) da 
Capital. A identidade 
dos envolvidos no crime 
não foi revelada.

Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Zona Oeste 

DIVULGAÇÃO 

Passageiros de ônibus passam por 
desespero em meio a fogo cruzado

Uma troca de tiros 
entre criminosos e 
policiais da Unidade 
de Polícia Pacifica-
dora (UPP) Cidade 
de Deus, deixaram 
passageiros de um 
ônibus, em meio 
ao fogo cruzado, 
na tarde da última 
quarta-feira. O trân-
sito na Avenida Ed-
gard Werneck, Estra-
da do Gabinal e na 
Linha Amarela, pró-
ximas da comunida-
de, foi interrompido 
por cerca de meia 
hora por conta do 
tiroteio.

De acordo com 
a UPP Cidade de 

Deus, os policiais 
mandaram um ho-
mem que pilotava 
uma moto parar, por 
volta das 15h30, mas 
ele fugiu em dire-
ção a favela. De lá, 
bandidos que esta-
vam na localidade 
conhecida como Ti-
jolinhos passaram a 
atirar contra os PMs.

Uma mulher, 
apontada pelos po-
liciais como esposa 
do suspeito e que 
estava na garupa 
da moto, foi levada 
para a 32ª DP (Ta-
quara). Até as 17h, 
não houve registro 
de feridos no tiroteio. Passageiros com medo

DIVULGAÇÃO
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Um criminoso de 43 
anos foi morto a tiros após 
assaltar lojas no município 
de Coração de Maria, a 
113 km de Salvador. Se-
gundo a Polícia Militar, 
Valdemir Alves do Nas-
cimento agia com seu 
comparsa identificado 
como Wanderson dos 
Santos Correia, conheci-
do como ‘Bililiu’ a bordo 
de um veículo Honda Ci-
vic. 

Uma das vítimas do 
roubo pegou sua cami-
nhonete Toyota Hilux e se-
guiu a dupla que tentou 
fugir por uma estrada no 
sentido de Feira de San-
tana. Em seguida quando 

Ladrão é morto por vítima de assalto

Policial civil lotado em DP de Duque de Caxias foi assassinado após reagir 
a uma tentativa de assalto em São Cristóvão na Zona Norte do Rio. 

Corpo de agente é enterrado  

alcançou os criminosos, os 
ocupantes da Hilux efetua-
ram vários disparos contra 
eles onde Valdemir foi balea-
do e não resistiu aos ferimen-
tos vindo a morrer no local. 

Já o comparsa foi atingi-

do de raspão e foi preso 
por uma equipe do PETO 
da 66ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Mili-
tar que chegou no local 
minutos depois após uma 
denúncia anônima.

O criminoso foi morto a tiros quando tentava fugir

O agente morto a 
tiros numa ten-
tativa de assalto 

em São Cristóvão, na 
Zona Norte do Rio, no 
final da noite da última 
terça-feira, foi enterra-
do na tarde de ontem 
no cemitério de Vila Ro-
sali, em Coelho da Ro-
cha, São João de Meriti. 

Alexandre Corrêa, de 
32 anos, que era lotado 
na 62ª DP (Imbariê), em 
Duque de Caxias, e es-
tava acompanhado da 
mulher, foi abordado 

por criminosos na esqui-
na da Rua Figueira de 
Melo com a Avenida 
Pedro II por volta das 
23h.

O policial estava ar-
mado, reagiu e trocou 
tiros com os criminosos. 
Testemunhas relataram 
que o casal havia esta-
cionado o carro na Rua 
Figueira de Melo e ia 
usar um Uber para ir a 
um evento quando foi 
abordado. 

ATINGIDO NO PEITO 
E NA PERNA

Alexandre foi atin-

gido no peito e na 
perna, não resistiu 
aos ferimentos e mor-
reu no local. 

Na fuga, os bandi-
dos bateram um dos 
carros que usavam, 
que havia sido rou-
bado pouco antes 
na Zona Sul.

A Delegacia de 
Homicídios, que está 
investigando o caso, 
busca imagens de 
câmeras de vigilân-
cia que possam ter 
registrado a ação na 
tentativa de identifi-
car os criminosos. Policial civil estava acompanhado da mulher no momento do assalto
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Cinco casos de estupros por hora 
e um roubo de carro por minuto

Mais de cinco pes-
soas foram estupradas 
por hora e um veículo 
roubado a cada mi-
nuto em 2015, no Bra-
sil, segundo dados do 
10º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, 
elaborado pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgados on-
tem. 

No ano passado, o 
país registrou 45.460 ca-
sos de estupro, sendo 
24% deles nas capitais 
e no Distrito Federal. 
Considerando somente 
os boletins de ocorrên-
cia registrados, em 2015 
uma pessoa foi estupra-
da a cada 11 minutos 
e 33 segundos no Bra-
sil, ou seja, 5 casos por 

hora. São Paulo foi o es-
tado com maior índice 
de violência sexual, re-
presentando 20,4% dos 
estupros no país: 9.265 
casos.

Os dados de 2015 
apresentam uma redu-
ção de 761 casos (7,6%) 
em relação a 2014, 
quando foram registra-
dos 10.026 estupros no 
estado. Já Roraima foi 
o estado com o me-
nor número de estupros 
registrados, 180. O que 
representa 98 (35,3%) a 
menos do que no ano 
anterior.

De acordo com a 
Pesquisa Datafolha en-
comendada pelo Fó-
rum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), 

85% das mulheres bra-
sileiras têm medo de 
ser vítima de agressão 
sexual.

Apesar de o núme-
ro representar uma re-
tração de 4.978 casos 
registrados no país em 
relação ao ano ante-
rior, ou queda de 9,9%, 
o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública 
(FBSP) aponta que não 
é possível afirmar que 
realmente houve uma 
redução do número de 
estupros no Brasil, já que 
a subnotificação deste 
tipo de crime é extre-
mamente elevada.

O FBSP estima que 
ocorreram entre 129,9 
mil e 454,6 mil estupros 
no Brasil em 2015. 

Tentativa de roubo deixa feridos 
ALBA VALÉRIA MENDONÇA / G1

Três pessoas fica-
ram feridas numa 
tentativa de roubo a 
uma van que trans-
portava cigarros na 
manhã de ontem. 
Houve um intenso ti-
roteio na Vila da Pe-
nha, na Zona Norte 
do Rio.  Luiza R. Reis, 
de 25 anos, Renata 
Ferreira Peixoto, 36, 
e Marco Antonio de 
Oliveira foram leva-
das para o hospital 
Getúlio Vargas, na 
Vila da Penha.

Segundo informa-
ções, os criminosos 
tentaram abordar o 
veículo com a car-
ga de cigarros, mas 
os seguranças que 
faziam a escolta re-
agiram e o tiroteio 
começou. A perse-
guição durou até a 
Avenida Meriti, esqui-
na da Rua Galvani, 

onde os criminosos e os 
seguranças trocaram 
muitos tiros perto de 
uma padaria.

A unidade informou 
que o estado de saúde 
das duas mulheres era 
estável. Marco Antonio, 
que foi atingido na per-
na, teve alta no final da 
manhã. Um homem e 
duas mulheres, que to-
maram café na pada-

ria, tinham acabado 
de entrar no carro, 
quando o tiroteio co-
meçou. O carro aca-
bou ficando entre os 
criminosos e o veículo 
da empresa de cigar-
ros e foi atingido por 
13 tiros na lataria. Ou-
tros veículos que es-
tavam estacionados 
na região também 
foram alvejados. 

Carro foi baleado em tentativa de roubo na Penha

Motociclista é baleado durante 
ação policial no Centro do Rio

A Polícia Civil está in-
vestigando as circuns-
tâncias da morte de 
Diego Henrique Sales 
Viana, de 26 anos, ba-
leado ontem no Santo 
Cristo, Centro do Rio. 
Ele foi atingido por um 
tiro no momento em 
que era realizada uma 
operação policial no 
Morro do Pinto. A famí-
lia afirma que ele era 
inocente.

Quando o motociclis-
ta foi baleado, agen-
tes da Coordenadoria 
de Recursos Especiais 
da Polícia Civil (Core) 
estavam em dois mor-
ros nas imediações do 
Santo Cristo: no Morro 
do Pinto e no Morro da 
Providência. Segundo 
a polícia, a Core foi 

chamada pra ajudar 
agentes da Divisão de 
Homicídios, atacados 
por traficantes durante 
uma investigação.

Diego deixou mulher 
e uma filha de 2 anos. 
Aladiane de Miranda, 
esposa da vítima, está 
revoltada: “É muita 

dor, é muito sofrimento. 
Como podem matar 
uma pessoa assim?”, 
questionou.

A polícia disse que 
dois suspeitos foram 
presos, um deles balea-
do, e que os dois foram 
levados à Central de 
Garantias. 

GUILHERME PINTO

Cremilda, mãe do jovem morto durante operação policial

Delegado Beltrame se aposenta 
O ex-secretario de Se-

gurança Pública do Rio, 
José Mariano Beltrame, 
se aposentou como de-
legado de Polícia Fede-
ral, conforme publicado 
ontem no Diário Oficial 
da União, segundo de-
cisão autorizada pela Di-
reção de Gestão Pessoal 
da PF. 

Antes de ocupar o 
cargo de secretario es-

tadual por quase dez 
anos, Beltrame exerceu 
o cargo de delegado da 
Polícia Federal.

No último dia 10, Bel-
trame pediu demissão 
da pasta que comandou 
durante quase dez anos, 
e se afastou definitiva-
mente sete dias depois, 
no dia 17 de outubro. 
Para o seu lugar, foi no-
meado o subsecretário 

de Planejamento e Inte-
gração Operacional da 
própria Seseg, Roberto 
Sá.

José Mariano Beltra-
me assumiu a Secretaria 
de Segurança Pública 
em janeiro de 2007, e 
foi o responsável pela 
implantação do projeto 
das Unidades de Política 
Pacificadora (UPPs), nas 
principais favelas do Rio.

Polícia retira moradores de rua na Brasil
Uma operação da 

Polícia Civil do Rio re-
tirou oito moradores 
de rua que estavam 
vivendo na Avenida 
Brasil. Segundo os in-
vestigadores, o grupo 
é suspeito de roubar 
motoristas e passa-
geiros de ônibus na 
altura de Bonsucesso, 
na Zona Norte do Rio. 

Os moradores de 
rua montaram abri-
gos de lona e madei-
ras entre os blocos de 
concreto das obras in-
terrompidas de onde 
deveria passar a li-
nha do BRT Transbrasil. 
Com a chegada dos 
agentes, outros mo-
radores conseguiram 
fugir correndo.

A operação con-
tou com o apoio da 
Secretaria de Ordem 
Pública, da Comlurb 
e da guarda munici-
pal. Nos “barracos” 
foram encontrados 
facas, carteiras, revól-
ver e documentos. A 
polícia está buscan-
do os donos das iden-
tidades.

DIVULGAÇÃO
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Pelo menos nove estados terão provas entre os dias 3 e 4 de Dezembro, a medida foi tomada em escolas ocupadas.

PAQUISTÃO

Ao menos 17 pes-
soas morreram e 
dezenas ficaram fe-
ridas ontem, numa 
colisão entre trens 
que transportavam 
centenas de pas-
sageiros na cidade 
de Karachi, no sul 
do Paquistão. Teste-
munhas relataram 
as cenas de terror 
vividas, quando o 
trem entrou em alta 
velocidade na esta-
ção de Quaidabad 
e bateu em outra 
composição para-
da, causandao um 
grande impacto, se-
guido por gritos dos 
passageiros. 

Equipes de emer-
gências, municia-

Enem adiado coincide 
com outros vestibulares

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

das de diversos equi-
pamentos, tentavam 
resgatar as pessoas 
presas nas ferragens. 
Um funcionário do go-
verno de Karachi, Na-
sir Nazeer, relevou que 
até mil passageiros 
poderiam estar nos 
dois trens no momen-
to da tragédia. Ainda 
não há um balanço 

do núimero de víti-
mas, mas a porta-voz 
do hospital Jinnah de 
Karachi, para onde os 
feridos foram levados, 
revelou que 17 pesso-
as morreram e outros 
50 deram entrada na 
unidade. 

O acidente acon-
teceu entre o Zakria 
Express, procedente 

da Multan, uma re-
gião de Punjab, no 
Centro, que colidiu 
contra o Farid Ex-
press. Os aciden-
tes ferroviários são 
frequentes no país, 
que possui gran-
de rede ferroviária, 
mas em péssimo es-
tado, principalmen-
te pela falta de in-
vestimentos e a má 
gestão. 

TRAGÉDIA NA LÍBIA
As Nações Unidas 

informaram  que 
239 imigrantes mor-
reram no naufrágio 
de duas embarca-
ções na costa da 
Líbia, realizada on-
tem. Entre eles, es-
tavam 20 mulheres 
e seis crianças.

As expressões di-
zem muito sobre 
nós. Com os anos a 
aparência muda e 
as rugas surgem. En-
tretanto, nem todo 
mundo gosta. As 
principais queixas 
são em relação a 
ruga de expressão, 
pele amassada, 
manchas e flacidez.

Para a ruga de 
expressão, o me-
lhor tratamento é 
a toxina botulínica, 
que atua na função 

muscular. Já para 
a pele amassada, 
o creme antirruga 
alimenta e nutre a 
pele durante a noi-
te, por exemplo.

As manchas dão 
aspecto de pele en-
velhecida e maltra-
tada, por isso muitas 
pessoas reclamam. 
Para tratar, é fun-
damental associar 
o uso do filtro solar 
com alguns cremes. 
O laser é outra op-
ção de tratamento. 

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 

Tratamentos ajudam a suavizar 
rugas e marcas de expressão no rosto

Vagão do trem ficou destruído com a batida

Acidente entre trens mata 17 pessoas

O a d i a m e n t o 
da prova do 
Exame Nacio-

nal do Ensino Médio 
(Enem) para 191 mil 
inscritos vai coincidir, 
em diversos estados 
com a data de outros 
vestibulares e/ou pro-
cessos seletivos que já 
estavam agendados. 
Lembrando que a pro-
va para quem teve o 
exame adiado, será 
nos próximos dias 3 e 
4 de Dezembro. Corre 
na justiça uma decisão 
querendo a suspensão 
da prova. 

Segundo informa-
ções preliminares jun-
to ao Ministério da 
Educação, haverá um 

conflito em datas de 
pelo menos nove es-
tados e o Distrito Fe-
deral. Lembrando que 
o adiamento é con-
sequência direta das 
ocupações de escolas 
em protestos contra a 
PEC 241, que prevê a 
reforma do ensino mé-
dio e o teto de gastos 
públicos.

Ainda hoje, o MEC 
deve divulgar uma lis-
ta atualizada das es-
colas ocupadas onde 
o Enem será adiado. 
Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educa-
ciocais Anísio Teixeira 
(Inep) até agora, ne-
nhuma escola que foi 
apontada na lista será 
excluída de receber o 
exame, mesmo que já 

tenha sido desocupa-
da. 

MUDANÇA 
CUSTARÁ CARO

A decisão de mudar 
a data das provas do 
Enem custará R$ 12 mi-
lhões aos cofres públi-
cos. O valor foi anuncia-
do ontem pelo ministro 
Mendonça Filho, numa 
entrevista concedida 
à rádio -----. Os inscritos 
afetados pela mudan-
ça serão alertados por 
SMS, e-mail e na pági-
na do participante, no 
site do Enem. A data 
da divulgação dos 
novos locais deve sair 
ainda hoje. Mendonça 
Filho aproveitou para 
criticar as ocupações e 
alegou que houve uma 
‘politização’ no Enem. Mais de 191 mil candidatos farão o Enem nos dias 3 e 4 de Dezembro

Após pedido de suspensão, prova está mantida.
O procurador da 

República no Cea-
rá, Oscar Costa Fi-
lho, pediu na última 

quarta-feira a suspen-
são do Enem, progra-
mada para o próximo 
final de semana. O pe-

dido toma como base 
o adiamento da pro-
va para os 191 mil es-
tudantes. Para o pro-

curador, adotar datas 
diferentes de provas, 
com temas diferentes 
da redação, fere a 

isonomia da seleção. 
A ação foi distri-

buída para a 8ª Vara 
Federal, mas a juíza 

federal Elise Aves-
que Frota negou o 
pedido e o exame 
está mantido.

SUAMI DIAS/GOVBA

RIZWAN TABASSUM/ AFP/ CP

O Procon e o Clube 
de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-
RIO) farão hoje, das 9h 
às 17h, um mutirão de 
atendimento ao consu-
midor para a renego-
ciação de dívidas. Cer-
ca de 19 empresas das 
redes varejistas, bancos, 
operadoras de telefonia, 
TV a cabo e concessio-
nárias de serviços públi-
cos confirmaram a par-

ticipação. Os descontos 
podem chegar a 80% 
nos juros e multas, va-
riando conforme cada 
caso e empresa. A ação 
também servirá para re-
solver problemas ligados 
às relações de consu-
mo, além de consultar 
gratuitamente se seu 
nome está limpo ou sujo, 
junto ao SCPC e Serasa. 
O evento acontece no 
Largo da Carioca. 

Protetor se mobiliza para refrescar cães de rua
Num calor escaldan-

te e o vento abafado, 
não há ser humano que 
recuse se refrescar, as-
sim como os animais. 
Apesar de pouco co-
mum, os casos de cui-
dado aos bichinhos, 
principalmente em al-
tas temperaturas, tem 
mobilizado o protetor 
de animais Denílson 
Marques. No feriado de 
Finados, o cuidador reu-
niu cães de rua, sujos e 
abandonados, para re-
alizar uma ação solidá-
ria chamada de ‘lava 
dog’. Ele conseguiu dar 
banho em 30 cachorros 
num terreno do Bair-
ro Botafogo, em Nova 
Iguaçu. 

Com a ajuda de sua 
prima Denise, o prote-

tor fez uma ronda pelo 
bairro, recolhendo os 
cãezinhos que sofriam 
com o calor. “Todos 
peludos ficaram visivel-
mente muito felizes e 
aliviados do calor extre-
mo e insuportável que 
estava. Agradeço a mi-
nha prima Denise pela 
ajuda. Esses pobres ami-
gos abandonados pre-
cisam de nós, e pra mim 
é uma satisfação muito 
grande poder ajudá-
-los”, disse Denílson.

Conhecido na região 
pela sua capacidade 
de cuidar e paixão por 
animais, Denílson está 
criando uma Organi-
zação Não Governa-
mental (ONG) que terá 
como objetivo receber 
denúncias de aban-

Procon faz ação para quitar 
débito de consumidores

dono e maus tratos de 
animais, encaminhar e 
cobrar ação dos res-
ponsáveis. Denílson e 
seu amigo, o empre-
sário Henrique Vieira, 

estão construíndo um 
canil no bairro da Cerâ-
mica, onde vivem mais 
de 200 animais de rua, 
para oferecer-lhes mais 
conforto. 

Denílson Marques diminuiu o calor para os cães
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GLOBO
05:02-Hora Um
05:59-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:17-Bem Estar
10:58-Encontro com Fáti-
ma Bernardes
11:58-Praça TV - 1ª Edição
12:35-Globo Esporte
13:00-Horário político
13:20-Jornal Hoje
14:00-Vídeo Show
14:59-Sessão da TardeSeis 
Dias, Sete Noites
16:28-Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:27-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:03-Sol Nascente
18:53-Praça TV - 2ª Edição
19:15-Haja Coração
20:15-Jornal Nacional
20:30-Horário político
20:50-Jornal Nacional
21:03-A Lei do Amor
21:45-Futebol
23:46-Profissão: Repórter
00:27-Jornal da Globo
01:03-Programa do Jô
01:54-Segredos e Mentiras
02:26-Corujão2012

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

CULTURA

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

Patrick fala com Cesar que o viu 
sair do quarto de Paula. Mario pro-
cura Chica e encontra Alice. Ga-
etano compra um presente para 
Geppina. Geppina conta para 
Milena como Loretta era quando 
estava com Vittorio. Moreira ofere-
ce a Cesar negócios escusos para 
fechar contrato com fornecedores. 
Ralf vê Hirô com Akira. Damasceno 
tenta se aproximar de Mieko.

Damasceno tenta se 
aproximar de Mieko

Salmon e Melquias começam 
a lutar com dois soldados
Salmon e Melquias começam a 

lutar com os dois soldados que vi-
giavam os portões do reino de Ai. 
Jéssica nota que Lila não está em 
sua tenda. Ela sai para procurar a 
menina. Raabe diz que é hora de 
sua família ter a própria tenda. Me-
lquias e Salmon conseguem matar 
os dois oficiais. 

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

Laura se torna a 
garota propaganda

Geraldo diz para Mauricio que está 
surpreso: "Quer dizer que você voltou". 
Maurício explica que voltou atrás do to-
ten, mas que alguém encontrou o valio-
so objeto antes dele. É revelado que ele 
finge ser um pastor arrependido até con-
seguir recuperar o toten. Maurício ainda 
que descobriu que Isabela é herdeira de 
uma grande fortuna do pai de criação. 
Laura se torna a garota propaganda de 
uma das marcas da On-Enterprise.

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

‘Baixada em Cena’ ocupa teatro  
Glauce Rocha tem espetáculos, oficina, debates e leituras com mostra coletiva.

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 Deba-
te
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-Sila: Prisioneira do 
Amor
20:55-Show da Fé
21:50-Os Simpsons
22:10-Pré Factor
22:30-X Factor
00:35-Jornal da Noite
01:20-Que Fim Levou?
01:25-Os Simpsons
02:15-Glee
02:55-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Previsão do tempo - Rio de Janeiro
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Condições do
Mar no Rio

A Rede Baixada 
em Cena, for-
mada por 18 

coletivos de 13 cida-
des da Baixada Flu-
minense,  retorna ao 
Centro do Rio para 
mais uma mostra tea-
tral, desta vez no Tea-
tro Glauce Rocha.

O evento acontece 
até o dia 13 de no-
vembro. 

A segunda edição 
da Mostra Baixada 
em Cena, contempla-
da pelo edital ‘Cena 
Aberta’, da Fundação 
Nacional de Artes (Fu-
narte), ocupa um dos 
espaços culturais mais 
importantes do Rio 
com  espetáculos, lei-
turas dramatizadas e 
debates a preços po-
pulares. Abrindo a pro-
gramação na quarta-
-feira, 2 de novembro, 
o espetáculo ‘Falar da 
Baixada’, da Cia.

RECORTE HISTÓRICO 
Atores da Fábrica, 

faz um recorte históri-
co da região, trazen- A primeira edição foi realizada em março deste ano nas Bibliotecas Parque do Centro

do diversos motivos 
pelos quais se deve 
enxergar a Baixada 
Fluminense com um 
novo olhar.

“O projeto é o segun-
do evento da Rede 
Baixada em Cena na 
capital e nasceu da 
vontade de realizar 
um encontro entre 
grupos de teatro ba-
seados na Baixada Flu-
minense, pensadores, 
público e produtores 
culturais, para discutir 
a criação estética e 
o poder de mobiliza-
ção por meio das vi-
vências cênicas da re-
gião”, diz Lino Rocca, 
um dos fundadores 
da Rede Baixada Em 
Cena e integrante do 
CETA, de Nova Iguaçu. 
A primeira edição da 
mostra foi realizada 
em março deste ano 
nas Bibliotecas Parque 
do Centro, de Man-
guinhos e da Rocinha 
e teve o apoio da Se-
cretaria de Estado de 
Cultura do Rio de Ja-
neiro. Mais de duas mil 
pessoas prestigiaram a 
ação.



Para você ter 
uma ideia, só no 
ano de 2012, quase 
1,7 milhão de novos 
casos foram diag-
nosticados, cifra 
que representa 12% 
de todos os casos 
novos registrados 
no planeta e 25% 
de todos os tipos 
de câncer identifi-
cados em mulheres.

O câncer de 
mama é o tipo 
de câncer mais 
comum entre as 
mulheres, afetan-
do tanto aquelas 
que vivem em pa-
íses desenvolvidos 
como em nações 
em desenvolvi-
mento, é o segun-
do tipo mais co-
mum no mundo.

DO
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Você sabia que dançar combate o estresse?
C U R I O S I D A D E S
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Cristiano Ronaldo terminou seu 
namoro por se sentir usado 

Justin Bieber chega a acordo 
com paparazzo agredido

Segundo o site americano TMZ, Jus-
tin Bieber, por meio de seus advogados, 
chegou a um acordo fiinanceiro com o 
fotógrafo Manuel Muñoz, de Miami, que 
estava processando o cantor, por ter 
mandado seus seguranças agredi-lo no 
ano passado. Fontes relacionadas com o 
caso revelaram à publicação, que para 
evitar o processo, Bieber resolveu pagar 
uma indenização ao paparazzo.

Cristiano Ronaldo e a modelo espanhola, 
Desiré Cordero, tiveram um namoro rápido 
e, segundo a imprensa, o jogador acredita-
va que seria uma relação duradoura. O fato 
de ter durado poucas semanas foi o que 
o jogador "acredita que ela queria apenas 
usá-lo para conseguir mais fama e poder 
'crescer' na profissão". As mesmas fontes su-
gerem que Ronaldo passou a dar mais ouvi-
dos ás pessoas que lhe são próximas e que 
alertaram sobre as intenções da moça.

Quer um remédio 
saudável para com-
bater o estresse? En-
tão aí vai uma solução 
das boas: dance! Isto 
mesmo, a dança ga-
rante a saúde física 
e mental. E de que-
bra, ainda é diversão 
garantida! Os efeitos 
benéficos para saúde 
são muitos: tonifica-
ção muscular, comba-
te às gorduras extras, 
aumento da flexibi-
lidade, melhora da 
coordenação motora, 
da postura, da memó-
ria e do controle da 
respiração, enfim, é 

tanta coisa boa que a lis-
ta parece não ter fim. Mas 
dançar não faz bem so-
mente ao físico. O mental 
também é muito favoreci-
do. O lúdico atrai e alegra 
as pessoas. “Tudo isso moti-
va os praticantes a prosse-
guirem com as sessões na 
maior animação”, acredi-
ta o fisiologista e médico 
do esporte Antonio Clau-
dio Lima da Nóbrega, da 
Sociedade Brasileira de 
Medicina do Esporte. Um 
grande incentivo que se 
encontra na dança é a 
socialização, conhecer 
pessoas e por alguns mi-
nutos, espantar a tristeza 

e combater o estresse. 
“Durante as aulas fica 
fácil deixar os proble-
mas de lado”, ressalta o 
professor de dança de 
salão Willamy Natan, de 
São Paulo. Muita gente 
morre de vontade de 
dançar, mas deixa-se 
dominar pela timidez 
porque acha que não 
leva o menor jeito para 
a coisa. Segundo espe-
cialistas, estas pessoas 
estão muito enganadas 
“Todo mundo consegue 
aprender”, garante a 
professora de dança 
de salão Paula Domin-
gues, de São Paulo. 
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No altar: casamento de 

Andressa Urach e Tiago Costa

Esse projeto do Uber 
quer colocar carros 

voadores nas cidades

A companhia Uber 
continua querendo revo-
lucionar a área do trans-
porte privado urbano. Seu 
novo projeto é com cer-
teza mais ousado que as 
caronas pagas requisita-
das via aplicativos: trazer 
carros que voam para 
passageiros até 2026. A 
multinacional norte-ame-
ricana publicou um docu-
mento recentemente de-
lineando seus planos para 
o ‘Uber Elevate’, uma 
rede de aeronaves elé-
tricas. Conhecidas como 
aeronaves VTOL, abrevia-
ção de ‘Vertical Take-Off 
and Landing’, ou ‘De-
colagem e Aterrissagem 
Vertical’, elas seriam usa-
das para encurtar o tem-

po de deslocamento nas 
cidades, transformando 
uma viagem de duas 
horas em uma de 15 mi-
nutos. Embora estes tipos 
de aeronaves de desco-
lagem vertical possam 
parecer semelhantes aos 
helicópteros, o Uber ar-
gumenta que os aviões 
teriam vantagens impor-
tantes sobre estes: como 
são elétricos, teriam zero 
emissões, além de serem 
significativamente me-
nos ruidosos. O Uber não 
quer construir aerona-
ves, mas sim reunir várias 
empresas privadas e go-
vernamentais para lidar 
com as questões mais 
amplas de tornar esse 
projeto uma realidade.

REPRODUÇÃO

Na manhã da última segunda-feira, Andressa 

Urach se casou com Tiago Costa. O casal rece-

beu a benção na igreja Universal, após oficiali-

zar a união civil em um cartório em Porto Alegre. 

Usando um vestido branco comportado, feito em 

renda francesa pela estilista May Lysakowski, An-

dressa trocou as alianças com o pai de seu filho 

Arthur, 11 anos, com quem foi casada por seis 

anos. "Optei por um vestido discreto, sem deco-

tes e que não fosse justo. Me inspirei nos vestidos 

usados pela princesa Kate Middleton", disse.

Segundo as estatís-
ticas, uma em cada 
oito mulheres será 
diagnosticada com 
câncer de mama ao 
longo da vida. Des-
sas, 96% conseguirão 
sobreviver por pelo 
menos um ano, 87% 
terão uma sobrevi-
da de até 5 anos, e 
78% poderão viver 
por até uma década 
após o diagnóstico.
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Amor: a pessoa 
amada precisa de 
compreensão. Trabalho: 
esforço, dedicação e 
responsabilidade. Tudo 
aumentou nos últimos 

tempos, mas os resultados virão, não 
desanime. Deixe a esperança e o 
otimismo tomar conta do cotidiano. 
Número: 27.

Áries

O desejo de partilhar 
uma vida a dois aumenta 
bastante neste período. No 
entanto, você tende a atrair 
pessoas controladoras e 
ciumentas. Tenha cuidado 

com a segurança pessoal e escolha com 
cautela os parceiros. Pense um pouco mais 
antes de agir. Número: 03.

Touro

Elemento: ar. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Sagitário. Regente: 
Mercúrio. As relações 
com os colegas de 
trabalho deverão estar 

mais fáceis e harmoniosas dando uma 
trégua para a competição e a rivalidade. Dê 
um sorriso sincero, mesmo para os rivais.

Gêmeos

Você vai ficar 
irresistível, você 
vai transformar os 
momentos a dois em 
sonhos inesquecíveis 
de paixão e aventura. 

Caso esteja só, poderá conhecer 
alguém especial. Mas cuidado, 
não crie muitas expectativas. É 
importante relaxar, se divertir. E 
curtir as novidades. Número: 06.

Câncer

Os astros anunciam 
uma fase de renovação 
para você. Mantenha-
se otimista, porque 
boas notícias estão a 
caminho. Trabalho: 
indicado para falar 

com pessoas influentes e conseguir 
favores. Aproveite para canalizar 
as energias na sua realização. Cor: 
violeta. Número: 09.

Leão

Possivelmente nesta 
fase não haverá muitas 
festas e animação para 
você, tão acostumado 
com tudo isso. Qualquer 
pessoa precisa se 

aventurar por dentro de si mesmo. 
Talvez seja a sua hora. Pense sobre 
tudo e se conheça melhor. É tempo de 
abrir o coração. Número: 12.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
Sua criatividade coloca 
você em destaque em seu 
trabalho. Não deixe que 

suas idealizações afastem você de suas 
demandas práticas. Você será mais 
flexível para lidar com obrigações.

Libra

Trabalho: momento 
bom para realizar 
tarefas que precisam 
de concentração e 
raciocínio. Amor: 
popularidade em 

alta, agitação constante, horas 
passando sem você perceber. O 
quadro é excelente, mas dispensa 
atenção por todos os lados. Cor: 
havana. Número: 15.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar; 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. Período 
de muita sorte. As 

vantagens estão direcionadas 
para você. Momento muito 
favorável a todas as atividades 
coletivas, filantrópicas e práticas 
religiosas. Cor: grená. Número: 
22.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Câncer. Regente: 
Saturno. Você está 

mais sensível, o que motiva você a 
buscar o recolhimento. Coloque em 
dia sua vida prática. Cuide de seu 
dinheiro e de seus hábitos. A busca 
da felicidade nem sempre é fácil.

Capricórnio

A disposição atual 
dos astros lhe dará 
capacidade de tirar 
proveito do que você 
está passando. Serão 
de aprendizado para 

o futuro, aumentar a sua coragem 
e autoestima. Aproveite para 
reciclar as idéias. Bom momento 
no campo espiritual. Cor: verde 
escuro. Número: 25.

Aquário

Os amores estarão 
numa maré de 
calmaria, mas a 
carreira bombará. 
Promoções, convites 
e propostas surgirão, 

aproveite. Depois saia para 
comemorar com os amigos. É 
tempo de ceder lugar para os 
outros ajudarem nos desafios. 
Bom momento no campo 
pessoal. Número: 28.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 2548 DE 03 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 -  CONCEDER, a partir de 01/11/2016, licença 

sem vencimentos  por um período de 02 (dois) anos,  
a servidora JOCILEIA LOPES MARTINS DA SILVA, 
matrícula nº 5511, função Fonoaudióloga do quadro 
permanente da Secretaria Municipal  de Saúde, de 
acordo com Art. 124 da  Lei Municipal nº 376, de 01 
de Dezembro de 2009, a vista do Processo nº 2886/16. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita Municipal
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Nova fórmula do Cariocão prejudica 
aos clubes de menor expressão

Lucas Mendes

38

GERAL

Modelo define que equipes que caírem na série A jogarão a série B no mesmo ano.

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

Clubes de menor 
expressão do fute-
bol do Rio ficaram 

contrariados com a nova 
fórmula do Estadual 2017, 
aprovada na última terça-
-feira no conselho arbitral 
da federação carioca. O 
entendimento é simples, 
eles alegam ser vítimas de 
uma ação coordenada 
pelos quatro grandes (Fla, 
Flu, Vasco e Botafogo) 
e a própria federação. 
A nova fórmula define o 
seguinte: seis clubes jo-
garão a fase preliminar e 
apenas os dois melhores 
se juntarão aos outros 10 
clubes na sequência da 
competição. 

Equipes como a Portu-
guesa, Bonsucesso, Tigres 
e Cabofriense, que foram 
mantidos na elite do fu-
tebol carioca ao fim do 
campeonato, além dos 
dois que subiram da sé-
rie B para a A, Campos e 
Nova Iguaçu, terão que 
disputar duas vagas en-
tre seis disponíveis. Os dois 
que passarem seguem no 
torneio e os outros quatro 
fazem um quadrangular 
mortal, que definirá quais 
equipes serão rebaixadas 
para a série B. 

A ação desvaloriza o 
campeonato, pois um clu-
be pode, por exemplo, fa-
zer apenas nove jogos na 
primeira parte da tempo-
rada e é sobre isso que os 

clubes questionam a árbi-
tral. A segunda novidade 
para a temporada que 
vem no futebol carioca é 
que, os rebaixados na eli-
te do futebol carioca se 
juntam aos clubes da sé-
rie B para jogar, ainda em 
2017, a segunda divisão 
no qual os dois primeiros 
colocados retornam a pri-
meira divisão em 2018. Ou 
seja, se um clube for rebai-
xado, no mesmo ano ele 
pode conseguir o acesso 
de divisão. 

O Carioca de 2017, 
após a fase preliminar, vai 
contar com 12 integran-
tes, em dois grupos: Gru-
po B: Botafogo, Flamen-
go, Boavista, Madureira, 
Macaé e o segundo da 

fase preliminar. Grupo C: 
Vasco, Fluminense, Volta 
Redonda, Bangu, Resende 
e o primeiro da fase pre-

liminar. No primeiro turno, 
os times enfrentam os do 
mesmo grupo, em jogo 
único. No segundo turno 

(Taça Rio), jogam contra 
os do outro grupo, tam-
bém sem partidas de ida 
e volta.

Nova Iguaçu e Campos, terão cinco partidas para confirmar permanência na elite
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