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O governador do Rio declarou em entrevista coletiva que torce para que 
não haja mais arrestos e que, assim, possa regularizar os salários dos 
servidores. Ele aproveitou para reiterar que essa é a pior crise que o Es-
tado já enfrentou. “É pior que a Grande Depressão” (também chamada 
de a Crise de 1929, foi uma grande depressão econômica dos Estados 
Unidos, que teve início naquele ano, e que persistiu ao longo da década 
de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial).

CAOS FINANCEIRO

A Grande
Depressão
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Pezão elogia proposta do Governo Federal sobre royalties como garantia

Suspeito de matar 
mulher na frente dos 

filhos é procurado 
pela Polícia Civil 

Ele teria assassinado a esposa a socos e pontapés e depois enterrado o corpo na cozinha.

6

David Gomes Rodrigues tem histórico violento

7

Casal que matou por overdose 
jovem em Sampa roda no Rio

José Nilton e Rosane foram presos em Duque de Caxias acusados da morte de Renata Miguel
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Morte no BRT
Ciclista  atravessava a 

via quando foi atropelado 
em faixa exclusiva do cole-
tivo na Zona norte do rio..

8

Segue a crise
Mais uma clínica no rj 

é fechada por causa da 
falta de verba. o prédio 
atendia exames do sus.  
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Anel encontrado

Zika atinge mulheres

um senhor alemão, de 
82 anos, achou seu anel 
perdido de casamento 
envolvido numa cenou-
ra que crescia em seu 
quintal. o homem disse 
que havia perdido o ob-
jeto há três anos, quan-
do fazia trabalho de 
jardinagem logo após 
celebrar 50 anos de 
casamento. sua mulher 
havia dito que o anel 
não iria reaparecer e, 
seis meses depois após 
a morte dela, o objeto 
ressurgiu.

um boletim divulga-
do na última quinta-feira 
pelo Ministério da saúde 
aponta que 196.976 ca-
sos de infecção pelo Zika 
notificados no país até 
agosto desse ano, sendo 
que 16.264 casos registra-
dos em mulheres grávi-
das, com mais de 10 mil 
confirmados. no total, a 
infecção atingiu 67,3% 
das mulheres.

ninguém gosta de perder um filho, mas no caso des-
se casal britânico, houve um alento. Com oito semanas 
de gestação, a mulher teve um diagnóstico de gravidez 
ectópica, quando é fora do útero, e teve que retirar o 
feto. o que ela e os médicos não sabiam é que o casal 
esperava gêmeos e um deles se reproduziu normalmente 
no útero. o bebê nasceu saudável e está com os pais. 

Coveiros da eslováquia, da polônia e da hungria par-
ticiparam na última quinta-feira de um campeonato de 
cavar covas. a competição aconteceu na cidade de 
trencin, durante uma feira internacional de protudos e 
serviços funenários. participaram do torneio 22 coveiros, 
divididos em 11 duplas. Foi levado em conta a habilida-
de, velocidade e qualidade estética das covas.

pesquisadores analisaram que ser uma pessoa preocu-
pada em excesso, pode aumentar o risco de doenças 
cardíacas. o estudo foi feito em 7 mil pessoas acompa-
nhadas por dez anos. os resultados demonstram que o 
estresse e a preocupação contínua de alguns pesquisa-
dos elevaram o ritmo cardíaco. se você acha que sofre 
com isso, analistas aconselham a procurar um médico.  

Conforto surpresa

Treinados pra enterrar Hipocondria é doença

durante um fórum de tecnologia digital, realizado 
em Minas Gerais, especialistas revelaram que a solução 
para moradores de áreas rurais ou com pouco sinal de 
rede para conexão, pode ser a utilização de um apare-
lho com internet 5G. o novo dispositivo promete oferecer 
velocidade de conexão até 20 vezes maior que a 4G e 
projetos digitais poderão sair do papel com essa internet.

Internet 5G em pauta

um grupo de pesquisadores do rio Grande do sul 
revelou dois novos animais pré-históricos conside-
rados precursores de dinossauros. eles ganharam o 
nome de Buriolestes schultzi e Ixalerpeton polenesis. 
os fósseis foram encontrados em 2009 e 2010, por 
operários que trabalhavam num campo, por video-
conferência da universidade Luterana do Brasil.

o criador do Facebook Marck Zuckeberg re-
chaçou qualquer possibilidade de a rede social 
ter influenciado na vitória de donald trump como 
presidente dos eua. segundo ele, as notícias são 
falsas e ainda declarou que quem não entendeu 
isso, é por que não entendeu que os simpatizantes 
de trump mandaram nas eleições.  

Se manifestou

Vagas no estado
a secretaria do estado de trabalho e renda divulgou 1.041 

oportunidades de emprego em todo o rio de janeiro. as chan-
ces são para ambos os sexos e diversos níveis de escolaridade. 
serão ofertadas 247 vagas para deficientes. as vagas variam 
entre vendedores, repositores e atendentes. Interessados acessar 
o site www.maisemprego.mte.gov.br e se candidatar ao cargo. 

Chance para médicos
o programa Mais Médicos lançou ontem o edital para 

a abertura de mil novas vagas destinadas aos profissionais 
brasileiros. a proposta é ampliar a participação dos mé-
dicos na iniciativa, substituindo os cubanos. as inscrições 
podem ser realizadas entre 20 de novembro e 23 de de-
zembro através do Ministério da saúde. 

Assistente fiscal
escritório de contabilidade está procurando assistente Fiscal 

para atuar com a rotina contábil. É preciso ter experiência de 
no mínimo 1 ano na função, além de conhecer programas 
específicos da área. os interessados deverão encaminhar currí-
culo para o e-mail temosvagas.baixada@gmail.com informan-
do o nome da vaga e a pretensão salarial. 

Reparação ambiental 
a empresa, junto com a Vale e a Bhp terão que pagar em 

30 dias o valor de r$ 1,2 bilhão para a execução do plano de 
recuperação dos danos causados pelo rompimento da barra-
gem de Fundão, em Mariana no ano passado. a decisão foi 
da justiça Federal de Minas Gerais do dia 4 de novembro e 
estipula multa de r$ 1,5 milhão por dia de atraso.

Conta de luz barata
o secretário-executivo do Ministério de Minas e energia, 

paulo pedrosa, revelou que a bandeira tarifária pode voltar a 
cor verde na conta de luz do mês de dezembro, suspenden-
do as cobranças extras da luz. em novembro, a cobrança foi 
da taxa amarela devido à piora nas condições dos reservató-
rios de hidrelétricas após sete meses de tarifa verde. 

Dia dos solteiros
popularmente comemorado ontem, as vendas do alibaba 

superaram o total de r$ 91,2 bilhões de iuanes, cerca de us$ 
13,36 bilhões, apurado em 2015. Faltando nove horas para o 
fim das promoções destinadas ao dia. o crescimento da re-
ceita foi significativamente menor que no ano passado pois 
os consumidores procuraram descontos maiores de preço. 

Parece com dinossauros

SETRAB

BAixAdA pRocuRA

SAMARco

ALiBABA

Superlua cobrirá a noite

Investigação
o Ministério público Federal do piauí ajuízou 

uma ação da polícia civil contra o Google 
para que a empresa pare de fazer o monito-
ramento de usuários da rede Gmail. se acolhi-
do o pedido, a suspensão valerá para todo o 
país. há também um pedido de indenização 
por danos morais coletivos. 

MAiS MÉdicoS 

ANEEL

dIVuLGação

para os que gostam de admirar grandes fenômenos, fiquem liga-
dos para a próxima segunda-feira, quando a maior superlua, em 68 
anos, pode estar na janela da sua casa de tão grande. especialistas 
afirmam que, caso não haja nuvens no céu a noite, a beleza do fe-
nômeno será indescritível. o motivo para a lua estar grande é que, 
quando ela está mais próxima do planeta, o nosso satélite natural 
ficará a apenas 366 mil km da terra. a última vez que isso aconteceu 
foi em 1948. não perca esse belo fenômeno!  

Pepino pra descascar 
no lugar de festa, alguns prefeitos eleitos da Bai-

xada já sofrem por antecipação antes mesmo de 
assumirem o cargo em 1º de janeiro. e tudo por 
causa das finanças que estão na caixa preta e 
que somente serão abertas após a troca de go-
verno. 

Péssima surpresa 
os novos governantes têm um grande abaca-

xi para descascar e devem começar o mandato 
mergulhados em dívidas. É o caso de um prefeito 
de uma rica cidade da região que vai assumir o 
município com um romnbo daqueles. o atual che-
fe do executivo está terminando o mandato sem 
nenhuma expressividade e com uma popularida-
de descendo ladeira abaixo. 

Eles se divertem!
tem fantasma apostando que vai continuar nas 

tetas do governo sem pegar no pesado. em niló-
polis, por exemplo, um grupo dfe ‘Gasparzinho’, 
que acredita até em papai noel, jura de pés juntos 
que o prefeito deverá mantê-los no cargo a des-
peito do que está acontecendo em outras cida-
des da Baixada. 

Peru sem sal 
depois que a casa caiu para um ocupante de 

cargo comissionado naquela pequena cidade da 
Baixada, a perspectiva de um gordo natal caiu 
por terra. o moço, que ganhava mais de r$ 4 mil 
por mês, agora vai amargar as festas com a conta 
no vermelho. até aquela viagem para a paradi-
síaca Fernando de noronha foi por água abaixo. 

Enquanto isso...
o prefeito da cidade em questão está rindo à 

toa, porque vai entregar o mandato com a con-
ta recheada... de dólares. Corre na boca miúda 
que ele teria convertido uma bolada em moeda 
da ‘terra do tio sam’. só pra lembrar, o enriqueci-
mento ilícito do moço é alvo de investigação do 
Ministério público. 
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br
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Câmara muniCipal de belford roxo

Crise finanCeira  

Governador Luiz Fernando Pezão tomou como exemplo o ocorrido nos Estados 
Unidos entre 1929 a 1930 e disse que é a pior crise que o estado já enfrentou. 

“É pior que a Grande Depressão”
Antonio carlos

Editoriahorah@ig.com.br

Empréstimo com garantias pode ser a solução para crise no Rio de Janeiro

o governador 
do rio decla-
rou em entre-

vista coletiva que tor-
ce para que não haja 
mais arrestos e que 
assim, possa regulari-
zar os salários dos ser-
vidores. ele aprovei-
tou para reiterar que 
essa é a pior crise 
que o estado já en-
frentou. “É pior que a 
Grande depressão” 
(também chamada 
de a Crise de 1929, 
foi uma grande de-
pressão econômica 
dos estados unidos, 
que teve início em 
1929, e que persistiu 
ao longo da década 
de 1930, terminando 
apenas com a se-
gunda Guerra Mun-
dial. É considerada o 
pior e o mais longo 
período de recessão 
econômica do sécu-

lo XX). nunca na his-
tória desse país tive-
mos uma crise como 
essa, com -7% de de-
créscimo. não existiu 
isso no país antes e 
isso afeta profunda-
mente as finanças”, 
ressaltou.

pezão comentou 
sobre a ideia do mi-
nistro da Fazenda, 
henrique Meirelles, 
dos royalties, do pe-
tróleo, da dívida ati-
va e uma gama de 
ações de produtos 
que são iniciativas 
solicitadas por ele ao 
tesouro nacional. 

“eu fico muito feliz 
porque o compromis-
so nosso, que tinha 
sido colocado pela 
equipe econômica, 
e que nós, em con-
trapartida, fizéssemos 
a reforma do estado, 
fizéssemos a reforma 
da previdência. Le-
vei pareceres de di-
versos economistas 

Déficit da Previdência e na importância das reformas 
pezão voltou a 

falar no déficit da 
previdência e na 
importância de 
fazer as reformas. 
segundo ele, com 
a retirada da me-
dida a perda é de 
r$ 7 bilhões. “não 
dá para a gente 
ter 66% de aposen-
tadorias especiais. 
Isso vale para o 

país e para todos”. 
Citou também as 
aposentadorias dos 
policiais militares e 
dos bombeiros. “eu 
não posso contratar 
policiais, não posso 
pagar os que estão 
aí”, disse o governa-
dor. 

sobre o combus-
tível para os carros 
da polícia ele disse 

que está fazendo 
um acordo com a 
Br distribuidora. ele 
também falou da 
apreensão de com-
bustíveis nas barrei-
ras fiscais. e ele já 
pediu a liberação 
desse combustível 
que é apreendido 
de distribuidoras que 
sonegam ao estado. 
são mais de 3 mi-

lhões de litros e mais 
de 1,4 milhão já está 
liberado.

“o que eu estou 
pedindo ao tesouro 
é para flexibilizar num 
momento de dificul-
dade do país. não 
tem intervenção. 
acho que a gente 
conseguiu sensibilizar 
o governo com essa 
operação”.

e nós estamos há um 
ano e meio discutin-
do isso com o tesou-
ro nacional. eu acho 
que finalmente acei-
taram a nossa pro-
posta. se eu tivesse 
conseguido isso an-
tes o estado do rio 
não teria passado 
por esse problema”, 
disse pezão.

PossibiliDaDE PaRa 
aJuDaR o GovERNo 

FEDERal
Meirelles parece 

ter encontrado uma 
possibilidade para 
ajudar o governo 
federal a sair desse 
problema. a possibi-
lidade em pauta é 
que o rio possa ‘dar 
como garantias as 
receitas provenien-
tes da exploração 
de petróleo’, mas isso 
seria proveniente da 
atividade de anos à 
frente para credores 
privados. 

dIVuLGação
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Rio deve pagar alguns servidores até o 10° dia útil
 os servidores 

da segurança e 
da educação do 
estado do rio de 
janeiro devem re-
ceber os vencimen-

tos antes do 10º dia 
útil. eles vão receber 
antes dos demais e, 
para algumas cate-
gorias, o pagamen-
to de outubro pode 

acontecer apenas 
em dezembro. as in-
formações são do te-
lejornal rjtV e, ainda 
segundo o telejornal, 
o secretário de edu-

cação, Wagner Vic-
ter, informou na noite 
de ontem que  envia-
ria o pagamento dos 
servidores das duas 
pastas.

eles devem come-
çar a receber até 
segunda, apesar da 
previsão de que só re-
cebessem no dia 16. 
o início do pagamen-

to foi anunciado um 
dia após o rio ter as 
contas bloqueadas 
pela segunda vez 
em menos de uma 
semana. 

Sem gasolina
o estado do rio 

vai ficar sem gasoli-
na para abastecer 
suas frotas de via-
turas das polícias 
Civil e Militar, além 
das ambulâncias 
das unidades de 
saúde. o corte 
será feito na próxi-
ma quarta-feira. a 
decisão da Br dis-
tribuidora de res-
tringir o abasteci-
mento, é por causa 
de uma quebra de 
contrato e uma dí-
vida do governo 
de r$ 31.386.426,38.

Governo descarta intervenção no Rio 
o ministro da Fazen-

da henrique Meirelles 
afirmou na tarde de 
ontem, que o gover-
no federal negaria 
um eventual pedido 
de intervenção no rio 
de janeiro. segundo 
ele, além de barreiras 
constitucionais, os efei-
tos desta medida se-
riam negativos.

em estado de cala-
midade, rj entrará em 
2017 com rombo de 
r$ 17 bilhões

“a intervenção fe-
deral não será decre-

tada no rio de janeiro 
porque os efeitos serão 
muito piores do que as 
possíveis soluções”, afir-
mou Meirelles após par-
ticipar de um seminário 
na sede da Federação 
das Indústrias do rio de 
janeiro.

a declaração foi 
dada após reportagem 
do jornal ‘o Globo’ dizer 
que governador Luiz Fer-
nando pezão ameaçou, 
na última quinta-feira, 
a secretária do tesou-
ro nacional, ana paula 
Vescovi, de entrar com 

pedido oficial de inter-
venção federal no esta-
do.

segundo pezão, o que 
foi pedido foi um perío-
do de trégua do tesouro 
nacional, após um novo 
bloqueio de contas de-
terminado pela união. o 
governador passou dois 
dias em Brasília conver-
sando com o presiden-
te Michel temer e com 
a secretaria de tesouro 
nacional. em entrevista 
à CBn, ele disse que o 
rio está ficando “ingo-
vernável”.

dIVuLGação
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amanhã é celebrado o dia do diretor 
escolar. em são joão de Meriti, a rede 
pública Municipal conta com 107 profissio-
nais entre diretores e adjuntos, todos esta-
tutários e com vasta experiência em sala 
de aula.

por conta do feriado 
da proclamação da 
república na próxima 
terça-feira, dia 15 de 
novembro, a prefeitu-
ra Municipal de niló-
polis decretou ponto 
facultativo na segun-
da-feira, dia 14, e por 
este motivo as ativida-
des serão paralisadas.

sem previsão de pa-
gamento, os servidores 
de são Gonçalo deci-
diram entrar em greve, 
na manhã de ontem. 
apenas funcinários da 
Fundação Municipal 
de saúde e da se-
cretaria municipal de 
educação receberam 
seus salários.

o novo hospital juscelino Kubitschek e o posto 24h 
de nova Cidade atenderão normalmente porém os 
demais postos e unidades básicas de saúde estarão 
fechados. haverá aula nas escolas, centros de educa-
ção infantil e creches municipais.

pensando no bem-estar dos idosos de nilópolis, 
os Clubes da 3ª Idade oferecem inúmeras ativida-
des físicas e sociais gratuitas. os espaços contam 
também com oficinas, dança sênior, ginástica, pila-
tes, piscina para hidroginástica e área externa.

Greve Ponto facultativo 

Serviço Bem-estar 

Eles disseram... nós publicamos!
“levei pareceres de diversos economistas. Nós estamos há um ano e meio dis-

cutindo isso com o Tesouro Nacional”. Governador do rio, Luiz Fernando pezão, ao 
falar sobre royalties do petróleo. 

o Museu nacional de Belas artes inaugu-
rou esta semana a exposição escola de Be-
las artes: 1816-2016. a mostra faz um recor-
te da produção artística da instituição que 
formou, e ainda forma, centenas de artistas 
das mais diferentes gerações da arte.  

a ancine divulgou o resultado fi-
nal da Chamada pública prodecine 
05/2015, que investe em projetos de 
linguagem inovadora e relevância ar-
tística, com destinação inicial para as 
salas de cinema.

dIreto ao ponto

a crise fiscal fluminense chegou às ruas, e da pior 
maneira possível, com a invasão da assembleia Le-
gislativa (alerj), terça, por servidores, basicamente 
policiais e bombeiros, para pressionar a Casa a não 
examinar o pacote de medidas de ajuste enviado 
pelo executivo. esses conflitos expressam a irritação 
do funcionalismo com as medidas. Mas não há al-
ternativa, pois é a folha de salários e principalmente 
aposentadorias e outros benefícios que mais pesam 
nas despesas primárias do estado.

Saúde Encontro Finanças
a secretaria Municipal de 

saúde (sMs) do rio, realiza na 
próxima segunda-feira, das 
15h às 19h, um evento em co-
memoração ao dia Mundial 
do diabetes, na Cidade das 
artes, na Barra da tijuca, na 
Zona oeste da cidade.

o encontro contará com um 
espaço dedicado a palestras e 
ações educativas, coordenadas 
por profissionais da Área técnica 
das práticas Integrativas e a par-
ticipação de alunos e professores 
do programa academia Carioca 
em diversas áreas da cidade.

o Governo do estado enviou 
para a assembleia Legislativa 
do estado do rio de janeiro 
(alerj), no último dia quatro de 
novembro, 21 projetos de lei e 
um anteprojeto com medidas 
que buscam reequilibrar as fi-
nanças do estado. 

Cultura 

Projetos

sábado, 12 de novembro de 2016

BRASÍLIA

o despejo irregular de lixo e entulho em 
pontos da rua oliveira rodrigues alves, 
no bairro Cerâmica, em nova Iguaçu, é 
a principal reclamação de moradores da 
região. Carroceiros fazem de terrenos bal-
dios, um verdadeiro depósito improvisado. 

Crise fiscal contra o reajuste  

os servidores do muni-
cípio de nova Iguaçu 
estão penando para 
ver a cor do dinheiro. 
algumas categorias já 
acumulam dois meses 
de atraso e o décimo-
-terceiro deverá ficar 
mesmo para o próxi-
mo ano, mesma situ-
ação de Belford roxo 
e são joão de Meriti. 
já em japeri, cidade 
mais pobre da Bai-
xada Fluminense, a 
segunda parcela da 
gratificação natalina 
foi paga na última 
quinta-feira e, segun-
do informou o prefei-
to Ivaldo Barbosa dos 
santos, o timor, os sa-
lários de novembro e 
dezembro estão ga-
rantidos. arrecadando 

Japeri sai na frente no 
décimo-terceiro salário

este ano 40% menos 
que no ano passado, 
quando a receita já 
estava sofrendo redu-
ções, o município está 
tendo dificuldades em 
vários setores, mas o 
esforço é pela manu-
tenção dos serviços 
básicos e pela garantir 
dos salários. “o servi-
dor tem que ter prio-
ridade. estamos com 
muitas dificuldades. se 
cidades ricas como 
nova Iguaçu e duque 
de Caxias estão com 
problemas para pa-
gar a folha de pessoal 
imaginem japeri... es-
tamos cortando onde 
dá para fecharmos as 
contas, mas os funcio-
nários não serão preju-
dicados”, afirmou.

Prêmio Baixada 2016 promove homenagens
preMIação 2016

A Comissão Julgadora do Prêmio Baixada concedeu seis prêmios especiais pelo conjunto da obra.
Antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Raio-X da crise nos estados 

um morador da 
rua hamilton, no 
bairro Cerâmica, em 
nova Iguaçu, está 
reclamando do de-
pósito de lixo que 
fica ao lado de sua 
residência. o local 
está tomado por ra-
tos, insetos e água 
parada (principal 
foco de mosquitos 
da dengue). oca-
sionando diversos 
problemas de saúde 
aos demais morado-
res. 

a população 
pede ao responsá-

o município mais pobre vai fechar o ano sem dever salário
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os 26 estados e o dis-
trito Federal somam um 
rombo fiscal de r$ 56 bi-
lhões nas contas do pri-
meiro semestre deste ano. 
o número representa 
uma piora nas contas de 
17 estados em relação ao 
resultado que tinham no 
mesmo período de 2015, 
de acordo com levanta-
mento do G1 a partir de 
dados do tesouro nacio-
nal. das 27 unidades da 
federação, 20 estão no 
vermelho. esse resultado 
já impacta serviços bási-
cos e projetos de muitos 
governos estaduais.

pesquisas apontam 

que ao menos 16 estados 
mais o dF cortaram inves-
timentos nos últimos dois 
anos. além disso, 14 in-
formaram que têm obras 
paradas ou atrasadas por 
falta de dinheiro. e ainda 
há 8 estados com atrasos 
de salários de servidores e 
16 que não pagaram em 
dia os fornecedores. a situ-

Casa vira ‘foco de mosquitos da dengue’ 
ação mais grave é a de 
6 estados que não ga-
rantem que haverá caixa 
para pagar o 13º dos fun-
cionários neste ano. 

algumas secretarias 
de Fazenda dos estados 
apontam que é preciso 
considerar os balanços 
com as despesas liquida-
das, ou seja, já pagas. 

Em clima de oscar, os concorrentes foram chamados ao palco para festejar

MarCeLo Brandt/G1

Estados atrasaram obras como o Monotrilho, em são Paulo

reprodução

o prêmio Baixa-
da 2016 pro-
moveu, no 

último sábado, a ce-
rimônia de premia-
ção dos ganhadores 
que concorreram em 
11 segmentos cons-
tantes em seu edital 
além de ter conce-
dido cinco premia-
ções pela atuação 
relevante de pessoas 
e instituições que atu-
am na região.
em clima de oscar, os 
concorrentes foram 
chamados ao palco, 
instalado na praça e 
eventos do shopping 
nova Iguaçu, onde 

um envelope conti-
nha o nome do ven-
cedor e era aberto 
na hora.
além dos vencedores, 
a Comissão julgado-
ra do prêmio Baixada 
concedeu seis prê-
mios especiais pelo 
conjunto da obra. os 
agraciados foram: 
Centro Cultural dona-
na, escola de Música 
Villa-Lobos- núcleo 
paracambi, Getúlio 
ribeiro, drama Club, 
G.r. Leão de Iguaçu 
e teatro apaexona-
dos de Magé. Foram 
94 inscritos e todos os 
concorrentes recebe-
ram menção honrosa 
pelo fato de terem 

trabalhos importantes 
na região.
o evento contou 
também com a apre-
sentação do saxofo-
nista thiago de sou-
za Ferreira, ex-aluno 
da escola de Música 
Villa Lobos, núcleo 
paracambi, do grupo 
de dança ru´art de 
nova Iguaçu.
ao final, para cele-
brar os 15 anos de 
existência do prê-
mio, a presidente do 
Fórum Cultural da 
Baixada Fluminense, 
Claudinah oliveira, 
convidou todos os 
presentes para faze-
rem um brinde pela 
data.

vel do imóvel para 
que retire o lixo com 
urgência e faça uma 
limpeza no ‘terreno’, 

caso o contrário, 
eles afirmam que a 
vigilância sanitária 
será acionada. 
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Medida serve para evitar fraudes e fornecer os benefícios a quem realmente 
precisa. Cerca de 13 mil famílias da cidade estão inscritas no programa.

ARLiNgToN

durante seu discur-
so na cerimônia do 
dia dos Veteranos, 
feriado nacional nos 
estados unidos em 
homenagem aos mi-
litares que serviram 
nas Forças armadas, 
o presidente Barack 
obama comentou 
o resultado das elei-
ções americanas e 
falou de seu substitu-
to.

Barack obama pe-
diu que a população 
deixe para trás o cli-
ma tenso da campa-
nha americana, mar-
cada principalmente 
por ataques entre 
trump e a democrata 
hillary Clinton.  

o atual chefe 
de estado recebeu 
trump na Casa Bran-
ca na última quinta-

Revisão do Bolsa Família em Japeri 
Antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

-feira para tratar de 
assuntos da transição 
do poder. apesar da 
relação entre obama 
e trump não ser a das 
melhores, ambos tro-
caram farpas durante 
a campanha, os dois 
saíram otimistas e com 
tom amistoso da con-
versa. 

PREsiDENTE FaRá 
úlTiMa viaGEM

na próxima segun-

Modelo: Sol de Maria

a Garota hora h de 
hoje é morena e sensu-
al, brilha mais do que o 
sol, coincidentemente, 
esse é o seu nome, sol 
de Maria, ou melhor sol 
de mulher! a nossa garo-
ta hora h de hoje é a sol 
de Maria, uma morena 
quente e danada, que 
vem para mostrar toda 
a sua sensualidade nas 
páginas do jornal. ela é 
moradora de japeri e o 
seu grande sonho profis-
sional é ser modelo, pelo 
visto ela está no cami-
nho sexy pois seu ensaio 
está extremamente fora 
de série, revelando todo 
o grande potencial nas 
fotos que mostram esse 
atrevimento. a more-
na adora frequentar a 
praia de Copacabana 
e é fã do famoso pra-
to brasileiro, o arroz, fei-
jão e a carne. na hora 

de curtir um bom som, 
a música fica por con-
ta de Zezé di Camargo 
e Luciano. Com a sen-
sualidade aliada a sua 
beleza, é difícil encon-
trar defeitos em sol de 
Maria, mas ela acredita 
que seu ponto baixo é 
ser realista demais, en-
quanto sua grande qua-
lidade é ser simpática, 
convenhamos que não 
existe apenas essa qua-
lidade.  a capricornia-
na tem como sonho de 
consumo comprar um 
apartamento e costuma 
curtir praias e uma boa 
leitura, principalmente 
de romances. atenção 
homens, nossa gata re-
velou que posaria para 
revistas! seu principal ob-
jetivo de vida é ser muito 
feliz. Felicidade é o que 
não vai faltar aos leitores 
dessa nossa edição.  

Município: Japeri

da-fera, Barack oba-
ma participará de uma 
maratona de seis dias 
de viagens e visitará 
países como a Grécia, 
alemanha e o peru. 
essa deve ser a última 
grande viagem inter-
nacional do presiden-
te antes de entregar a 
presidência a donald 
trump, no dia 20 de ja-
neiro. 

a intenção da via-
gem é para que oba-

ma encontre com 
as lideranças euro-
péias para discutir 
assuntos referêntes 
a economia. além 
disso, no país norte-
-americano, o presi-
dente comparecerá 
a uma cúpula sobre 
economia da Ásia. 

de acordo com 
porta-vozes da 
Casa Branca, oba-
ma espera ser ques-
tionado por chefes 
de estado sobre 
seu sucessor elei-
to, donald trump. o 
magnata indicou, 
durante a campa-
nha, que poderia re-
vogar iniciativas de 
obama na política 
internacional, como 
acordos transnacio-
nais de comércio e 
a negociação com 
o Irã referente à po-
lítica nuclear.

Obama pede união da população após a 
escolha do novo presidente americano

Presidente em cerimônia pelo Dia dos veteranos

a prefeitura de jape-
ri está promovendo 
o recadastramen-

to dos beneficiários do 
Bolsa Família. a ação é 
uma exigência do Gover-
no Federal e acontece a 
cada dois anos. o obje-
tivo é evitar as fraudes e 
conceder o benefício às 
famílias de baixa renda 
que precisam do auxílio. 
a medida foi tomada 
através da secretaria de 
ação social, trabalho e 
renda (seMast). 

segundo a secretária 
do seMast, elaine Cristina 
porto neves, os benefici-
ários devem procurar os 

Centros de referência e 
assistência social (Cras), 
para que seja feito o re-
cadastramento “nosso 
objetivo é fazer com que 
nenhuma família fique 
sem o benefício. por isso, 
estamos promovendo 
um mutirão até o dia 16 
de dezembro, para que 
todos sejam atendidos”. 
segundo o prefeito Ival-
do Barbosa dos santos, o 
timor, atualmente, quase 
13 mil famílias de jape-
ri são cadastratadas no 
Bolsa Família.  

a assistente social e 
coordenadora do pro-
grama em japeri, tatiana 
emilião do Carmo, pede 
para que os beneficiá-

rios procurem os Cras 
o quanto antes e não 
deixem para os últimos 
dias, evitando assim filas 
desnecessárias. “há uma 
mudança no recadastra-
mento. agora o benefi-
ciário precisa passar por 
entrevista com um técni-
co e um assistente social, 
com o suporte do Cras, 
para que sejam evitadas 
fraudes. Com isso, levare-
mos o benefício a quem 
realmente precisa”, ga-
rante tatiana. 

Lembrando que é pre-
ciso apresentar toda a 
documentação neces-
sária, especialmente às 
carteiras de identidade e 
de trabalho e o CpF. secretárias farão o atendimento a famílias no sEMasT para rever o benefício

CustódIo MartIns

SEMAST fará avaliação em crianças
na próxima sexta-feira, 

a secretaria de ação 
social, trabalho e ren-
da fará um mutirão para 
pesar crianças de até 8 

anos de idade e mulheres 
acima dos 14 gestantes. o 
atendimento será feito na 
rua tancredo neves, ao 
lado do posto de saúde, 

no Cras Mucajá, das 9h às 
16h. já no dia 23 de novem-
bro, nesse mesmo horário, o 
recadastramento continua 
no departamento do Bolsa 

Família no Centro de Ci-
dadania, na avenida são 
joão evangelista, s/n, em 
engenheiro pedreira, perto 
da estação ferroviária.

para realizar a ação, é 
imprescindível a apresen-
tação do cartão do sus, 
cartão Bolsa Família e car-
teira de vacinação. o muti-

rão visa atualização do 
cadastro no intuito de 
evitar que os benefícios 
sejam bloqueados pelo 
Governo Federal.

Cartilha de Conselho Escolar é lançada

paBLo MartIneZ  

Bruno jordão 

uma novidade che-
gou as escolas muni-
cipais de nova Igua-
çu. desde a última 
quinta-feira, a Carti-
lha do Conselho esco-
lar. o documento foi 
lançado durante o 3° 
encontro dos Conse-
lhos escolares, realiza-
do na unig e contou 
com bons relatos da 
gestão democrática 
nas unidades escola-
res. o evento contou 
com as participações 
dos professores david 
arcênio, da Mobiliza-
ção social pela edu-
cação e sergio Maia, 
do Fórum estadual de 
educação. além da 
Coordenadora de 
ensino Fundamental, 
Mônica de souza sil-
va.

a Cartilha é uma 

espécie de manu-
al para que os con-
selheiros possam se 
orientar sobre o que 
devem ou não pra-
ticar visando os bons 
resultados na gestão. 
segundo a técnica 

do Conselho escolar, 
déa Barros, 93% das 
unidades escolares 
possuem uma coor-
denação do Conse-
lho. ““o objetivo da 
cartilha é esclarecer 
para os conselheiros 

quais as funções do 
conselho na escola”. 
contou. 

também foi publica-
do em diário oficial o 
calendário de inscri-
ções para as eleições 
dos novos conselhei-
ros escolares. elas vão 
de 17 a 22 de novem-
bro nas unidades. já 
do dia 23 ao dia 02 
de dezembro, é o 
início do período de 
propaganda eleitoral. 

as eleições propria-
mente ditas aconte-
cem nos dias 5 e 6 de 
dezembro. de acordo 
com o calendário a 
posse será no dia 7 de 
dezembro e no dia 08 
do mesmo mês é des-
tinado entrega das 
cópias das atas de 
eleições e de posse à 
comissão da semed. 

um dos convidados analisa a nova cartilha 

dIVuLGação 
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Homem é suspeito de matar 
mulher na frente dos filhos 

crueldade em caxias

David Gomes Rodrigues, de 31 anos, está foragido. Vítima teria sido morta a socos e pontapés.

Antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

a polícia Civil de 
duque de Ca-
xias, busca um 

homem que é suspei-
to de matar a mulher 
com quem vivia há 
dez anos, na frente 
dos sete filhos do ca-
sal. david Gomes ro-
drigues, de 31 anos, 
teria matado adria-
na Mascarenhas de 
oliveira, de 28 anos, 
com as próprias mãos 
e escondido o cor-
po debaixo da pia 
da cozinha da casa. 
atualmente, há um 
mandado de prisão 
contra ele, que está 
foragido.

o crime teria acon-
tecido na noite do 
dia 07 de outubro 
deste ano. após uma 
série de desentendi-

mentos, david entrou 
em casa no meio da 
noite e a atacou com 
socos e pontapés. 
Com os gritos, os filhos 
acordaram e tenta-
ram intervir, mas o pai 
os mandou se escon-
derem. Com medo, 
eles obedeceram.

para a polícia, uma 
das crianças contou 
que, do esconderijo 
onde estava, viu da-
vid arrastando a mãe 
pelos cabelos para a 
sala da casa de três 
cômodos, onde ela 
continuou apanhan-
do até um momen-
to em que a criança 
contou que ela “pa-
recia estar morta”, 
segundo as palavras 
usadas no depoimen-
to à polícia. os filhos 
têm idade entre 10 e 
2 anos de idade.

PolíCia iNvEsTiGa 
suPosTo CRiME 

PassioNal 
a polícia investiga se 

a motivação do crime 
teria sido o desejo de 
separação da vítima. 
segundo informações 
de familiares, adria-
na teria pedido para 
o companheiro sair 
de casa, pois estava 
apaixonada por outro 
homem. david, que é 
motorista de ônibus, es-
tava desempregado e 
passava a maior parte 
do tempo com os filhos.

dias depois, david 
teria retirado o corpo 
debaixo da pia e sumi-
do com o cadáver no 
carro do irmão. porém, 
uma perícia verificou 
manchas de sangue no 
imóvel. uma parte dos 
tijolos que eram usados 
para sustentar a pia 

também foi quebrada. 
a polícia acredita que 
eles tenham sido que-
brados quando david 
foi buscar o corpo da 
companheira. ele teria 
encontrado dificulda-
des em retirá-lo do lo-
cal por causa da rigi-
dez do cadáver e, por 
isso, teria quebrado 
parte dos tijolos. 

um dos familiares de 
adriana, que preferiu 
não se identificar por 
medo de represálias, 
afirmou ao portal G1 
que as crianças estão 
sendo mantidas em 
um local seguro.

o delegado rodrigo 
Bichara Moreira, que 
investiga o caso, pede 
que qualquer pessoa 

que tenha alguma in-
formação sobre o pa-
radeiro de david Go-
mes rodrigues entre 
em contato com a 59ª 
dp, em duque de Ca-
xias. Quem tiver infor-
mações também pode 
entrar em contato pelo 
disque-denúncia, pelo 
(21) 2253-1177. o ano-
nimato é garantido.

David Gomes teria matado sua mulher. Ele está sendo procurado pela polícia 

dIVuLGação poLíCIa CIVIL

Estelionatário é preso em flagrante 
policiais civis da 9ª 

delegacia de polícia, 
Catete, coordenados 
pela delegada titu-
lar Cristiane Carvalho, 
prenderam em flagran-
te na última quinta-fei-
ra, ricardo eurico da 
silva junior, de 33 anos, 
no momento em que 
saía de uma agência 
bancária no bairro de 
Laranjeiras.

a equipe vinha reali-
zando intenso trabalho 
de monitoramento de 
uma quadrilha espe-
cializada em golpes 
em todo o Brasil e nes-

sa ação conseguiu re-
cuperar r$ 75 mil que 
haviam sido desviados 
da conta bancária de 

uma pessoa jurídica de 
outro banco localizada 
em agência no espírito 
santo.

a polícia recuperou R$ 75 mil desviados 

dIVuLGação
Polícia prende homem que 
vendia mercadorias roubadas

policiais da de-
legacia de roubos 
e Furtos de Cargas 
(drFC) prenderam 
em flagrante, na úl-
tima quinta-feira, 
alexandre da silva 
Luparelli, pelo crime 
de receptação qua-
lificada. segundo a 
polícia, o preso co-
mercializava em seu 
mercado, localizado 
na rua Mário josé Fi-
lho, em Costa Barros, 
na Zona norte do rio, 
diversas mercadorias 
que são produto de 
roubo.

a operação foi reali-
zada em continuidade 
às investigações para 
reprimir o roubo de car-

gas no Complexo do 
Chapadão. a polícia 
pediu a prisão pre-
ventiva de alexandre.

alexandre era proproetário de um mercado 

dIVuLGação

Trio é capturado com drogas e arma
policiais militares do 

21ºBpM (são joão de 
Meriti), durante uma 
ação realizada na noi-
te da última terça-feira, 
no bairro Coelho da 
rocha, em são joão 
de Meriti, apreende-
ram três adolescentes 
suspeitos de praticarem 
tráfico de drogas na re-
gião.

os militares apreen-
deram ainda 107 pinos 
de cocaína, 405 trou-
xinhas de maconha, 1 
revólver calibre 38, mu-
nições e 1 rádio trans-
missor. a ocorrência 
foi encaminhada para 
54ªdp (Belford roxo). Drogas, revólver com munições e rádio foram apreendidos

dIVuLGação

Ciclista morre atropelado por 
viatura na Zona Norte do Rio

um homem identifi-
cado como jonathan 
da silva terra, de 24 
anos, morreu atrope-
lado dentro da faixa 
do Brt, no bairro de 
olaria, por volta das 
15h, da última quarta-
-feira. o veículo é da 
secretaria Municipal 
de transportes e era 
conduzido por dois 

policiais militares que 
estavam trabalhan-
do no sistema proeIs, 
que é uma parceria 
entre o governo do 
estado e da prefeitu-
ra.

segundo os policiais 
militares, a vítima não 
percebeu a aproxi-
mação da viatura 
e que o sinal estaria 

vermelho para pedes-
tres, atravessando na 
frente do carro dos 
pMs que não tiveram 
tempo para parar o 
veículo, atingindo a 
vítima. os bombeiros 
do quartel da penha 
foram acionados mas 
quando chegaram 
no local a vítima já es-
tava em óbito.

a vítima morreu após ser atropelada dentro da faixa exclusiva do bRT 

dIVuLGação

Justiça decreta prisão de maníaco
a justiça decretou a pri-

são de Lucas de Queiroz 
Matta, de 21 anos, suspei-
to de sequestrar e matar 
Leandro pinto pereira de 
oliveira e adriano oliveira 
dos santos, em Barros Fi-
lho, na Zona norte do rio. 
o crime aconteceu no 
mês passado. o pedido 
de prisão foi feito pela di-
visão de homicídios (dh), 
que investigou o caso.

de acordo com as in-

vestigações, os jovens, 
que eram de Belford roxo, 
foram sequestrados quan-
do foram entregar um 
aparelho celular em Bar-
ros Filho. os familiares de-
les chegaram a receber o 
pedido de resgate, e no 
momento do pagamento, 
o responsável por rece-
ber o dinheiro, josé alis-
son Idalino nascimento foi 
preso e autuado por ex-
torsão mediante seques-

tro qualificado pelo resul-
tado morte. os corpos dos 
jovens foram encontrados 
no dia 14 de outubro, na 
travessa Boa Vista.

Lucas está foragido. 
Quem tiver informações 
sobre sua localização 
pode entrar em contato 
com a dh através do tele-
fone (21) 2333-6393. a de-
núncia também pode ser 
encaminhada ao disque 
denúncia 2253-1177.
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um caminhão 
com 459kg de co-
caína foi desco-
berto pela polícia 
Federal na madru-
gada da última 
quinta-feira. de 
acordo com os 
agentes, a droga 
estava escondida 
na carroceria do 
veículo, que trans-
portava grãos de 
milho. além da co-
caína, a pF apreen-
deu também dois 
fuzis, quatro pisto-
las, dois revólveres 
e munição.

a apreensão 
aconteceu em um 

Caminhão de milho escondia meia 
tonelada de cocaína na carroceria

Acusados teriam assassinado adolescente no interior em São Paulo há 
três anos forçando a vítima a consumir drogas. A vítima morreu de overdose.

Casal foragido preso em Caxias 

pedágio da Br-163, 
no município de dia-
mantino (Mt). após ser 
parado pelos policiais, 
o motorista demons-
trou sinais de nervo-
sismo e deu informa-

ções contraditórias. 
ele saiu de Feliz na-
tal (Mt) e transpor-
taria a droga para 
Mogi Guaçu (sp). o 
condutor foi preso 
em flagrante.

Carga com armas e munição estava em caminhão

dIVuLGação/poLíCIa FederaL

a polícia Civil 
prendeu na 
última quinta-

-feira em Campos 
elíseos, duque de 
Caxias, um casal fo-
ragido desde 2013, 
acusado da mor-
te de uma jovem 
em são paulo há 
três meses. a prisão 
aconteceu após 
a página do face-
book reage saracu-
runa receber uma 
denúncia sobre o 
paradeiro dos dois. 

por volta das 19h, 
com base nas infor-
mações, agentes 
da 60ª dp (Campos 
elísios) foram até a 
residência do casal 

na rua Martiliano de 
alencar, que fica no 
bairro. entretanto no 
local apenas duas 
crianças de 12 e 10 
anos foram encon-

tradas. 
Filhas dos acusa-

dos, elas indicaram 
onde os foragidos 
poderiam ser encon-
trados. 

busCas PoR 
aCusaDos EM 

CaMPos ElísEos 
josé nilton da Cos-

ta, de 37 anos, foi en-
contrado e detido em 

um salão de beleza, na 
praça de Campos elí-
sios a cerca de 200 me-
tros da delegacia. já 
rosane Carla dos san-
tos, 29, foi encontrada 

na farmácia onde tra-
balhava, na avenida 
são paulo. os dois fo-
ram encaminhados à 
distrital onde ficarão á 
disposição da justiça. 

José Nilton e Rosane Carla foram capturados após denúncia recebida pelas polícias Civil e Militar sobre o paradeiro dos homicidas

Relembre o caso 
josé e rosane co-

meteram o crime 
brutal contra a ado-
lescente renata Mi-

guel da silva, de ape-
nas 15 anos. o crime 
aconteceu em Mauá 
(sp). o caso ainda é 

cercado de mistério. 
de acordo com 

as investigações, na 
época, os dois teriam 

aliciado a vítima, a 
forçaram a consumir 
drogas que provoca-
ram uma overdose e 

depois à morte. 
o caso foi bastan-

te divulgado à épo-
ca e noticiado nos 

principais meios 
de comunicação 
do estado de são 
paulo. 

Veículo é incendiado com corpo
um corpo foi en-

contrado dentro de 
carro roubado que 
foi incendiado, na 
madrugada de on-
tem, na rua Marajó, 
no olavo Bilac, em 
duque de Caxias. se-
gundo a polícia Civil, 
o veículo da marca 
Gol, de cor branca, 
placa aur-6083, de 
Curitiba-pr, era rou-
bado. 

uma equipe do 
Corpo de Bombeiros 
do 14º GBM foi acio-

nado e controlou as 
chamas. até o fecha-
mento desta edição, 

não havia informa-
ções sobre a identifi-
cação do cadáver. 

reprodução 

bombeiro observa o cadáver dentro do porta-malas

Suspeitos de estupro, tentativa 
de homicídio e sequestro rodam

dois suspeitos 
de estuprar, se-
questrar e agredir 
a machadadas e 
marteladas uma 
jovem, de 16 anos, 
na estrada do Im-
buro, em Macaé, 
foram presos por 
agentes da 123ª 
dp (Macaé) on-
tem. o pai comu-
nicou o desapare-
cimento, da filha 
na delegacia, na 
última quarta-fei-
ra. 

a adolescente 
não teria retorna-
do da escola e, 
segundo os pais, 
a bicicleta foi en-

contrada jogada 
em uma via públi-
ca e sem travas. os 
policiais encontra-
ram a adolescen-
te gravemente fe-
rida trancada em 
uma casa, dentro 
de uma fazenda 
abandonada. ela 
foi socorrida, leva-
da para um hospital 
da região e passou 
por cirurgias.

aos agentes, a me-
nina contou que só 
sobreviveu por ter fin-
gido que estava mor-
ta e disse que os dois 
suspeitos, de 19 e 20 
anos, comentaram 
que “voltariam mais 

tarde para se livrar 
do corpo”. no local 
do crime, os agen-
tes apreenderam 
um martelo e um 
machado que possi-
velmente foram utili-
zados pelos homens.

durante a investi-
gação, os policiais 
encontraram os sus-
peitos em suas res-
pectivas casas. se-
gundo a polícia, a 
dupla confessou o 
crime, com versões 
diferentes sobre 
qual deles teria to-
mado a iniciativa e 
sobre os papéis de 
cada um nas agres-
sões. 

Covarde tenta matar mulher  a machadada
policiais da 21ª dp 

(Bonsucesso) pren-
deram um suspeito 
de tentar matar a 
marteladas a pró-
pria namorada, 
na comunidade 
roquete pinto, no 
Complexo da Maré, 

Zona norte do rio. 
de acordo com 

a polícia, anderson 
pereira da silva, de 
18 anos, contou que 
cometeu o crime 
após a adolescente 
de 15 anos querer 
terminar o namoro.

a vítima foi socor-
rida e encaminha-
da para o hospital 
Federal de Bonsu-
cesso, também na 
Zona norte. ela já 
foi operada e seu 
estado de saúde é 
grave.

Polícia encontra ‘enfermaria’ do tráfico 
e apreende 30 kg de maconha na Maré

a polícia apreen-
deu 30kg de maco-
nha durante uma 
operação, ontem, 
nas comunidades 
nova holanda e par-
que união, no Com-
plexo da Maré, Zona 
norte do rio. na 
ocasião, os agentes 
recolheram ainda 
outros 5.360 sacolés 
de maconha, 780 de 
cocaína, 500 frascos 
de lança-perfume 
e cerca de 300 mil 
pinos para acondi-
cionamento de co-
caína.

a ação foi coor-
denada pelo depar-
tamento Geral de 
polícia especializada 
(dGpe), pelas dele-
gacias de Combate 
às drogas (dCod), 
de roubos e Furtos 
de Cargas (drFC) 
e pela Coordena-
doria de recursos 
especiais (Core). os 

agentes também 
encontraram uma 
“enfermaria” do trá-
fico de drogas, onde 
havia anestésicos e 
medicamentos para 
suspeitos baleados 
em confronto.

durante a ope-
ração, os policiais 
apreendeu ainda 

material para fabri-
cação de grana-
das caseiras, cente-
nas de ampolas de 
adrenalina utilizadas 
para aumentar os 
efeitos da cocaína, 
além de cadernos 
contendo a contabi-
lidade do tráfico da 
região.

os 30 kg de droga foram achados em duas comunidades 

dIVuLGação/poLíCIa CIVIL

DIVULGAÇÃO
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Clínica que atendia pelo SUS 
fecha as portas em Três Rios

sul fluminense

Assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

O prédio no qual funcionava era alugado e estava com mais de três anos de dívidas atrasadas.

a crise econômica 
pela qual pas-
sa o estado tem 

afetado diretamen-
te ao setor da saúde. 
desde a última quinta-
-feira, a Clínica doutor 
Walter Francklin, em 
três rios, está sendo 
despejada. Informa-
ções pré-liminares do 
proprietário do imóvel 
revela que o valor dos 
aluguéis atrasados já 
ultrapassa r$ 1 milhão. 
a unidade é mais uma 
que faz parte do siste-
ma público de saúde e 
já não oferece mais o 
serviço de atendimen-
to ao paciente. 
a última vez que a uni-
dade pagou o aluguel 

foi em maio de 2013, 
somando um pouco 
mais de três anos de 
dívidas. o prédio per-
tence ao grupo espí-
rita Fé e esperança, 
que diante dos atrasos, 
acionou a justiça em 
25 de outubro para re-
aver o prédio. a clínica 
recorreu pedindo um 
prazo de 15 dias para 
entregar voluntaria-
mente o imóvel. “nós 
vamos deixar de fazer 
as cirurgias obstétricas, 
os partos, a cirurgias de 
pequeno porte. e infe-
lizmente com certeza 
vamos ter que demitir”, 
disse a gerente da clí-
nica, elizabete terezi-
nha silveira.
o espaço é particular, 
porém, 90% dos aten-
dimentos são encami-

nhados pelo sistema 
Único de saúde (sus). 
a administração está 
fazendo obras para 
manter alguns serviços 
básicos, como consul-
tas médicas e o pronto 
socorro. apesar do fe-
chamento para outras 
situações, gestores da 
clínica afirmam que foi 
apresentada uma pro-
pósta de negociação. 
“Foi feita uma nova 
proposta de negocia-
ção. o novo adminis-
trador paga um alu-
guel vencendo e um 
atrasado. essa propos-
ta foi ao grupo espíri-
ta”, revelou elizabete. 
já o advogado que re-
presenta o centro espí-
rita diz que desde que 
a nova diretoria assu-
miu, há pouco mais de 

um ano, não houve 
nenhuma tentativa de 
negociação. “a partir 
do momento que a 

diretoria antiga da clí-
nica fez as mudanças 
das cotas para o novo 
administrador, nunca 

mais houve qualquer 
proposta. o grupo teria 
interesse no acordo”, 
explicou sidnei nunes.

serviços como cirurgias de pequeno, médio e grande porte, deixarão de ser feitas

Centro Espírita usa verba para trabalhos filantrópicos
de acordo com a 

membro do conse-
lho do grupo espírita, 
a verba do aluguel 
é usada pelo grupo 

para trabalhos de aju-
da ao próximo.’temos 
o serviço de promoção 
social, que todo mês 
atende as pessoas que 

estão precisando de ali-
mentação, medicação. 
atendemos 130 crian-
ças. todas as crianças 
recebem assistência de 

toda forma possivel”, 
afirmou  Maria das Gra-
ças ribeiro Lazarine.

a secretaria de saú-
de de três rios informou 

que a clínica possui 
apenas 15 leitos para 
atendimento e uma 
alternativa para os pa-
cientes é que busquem 

atendimento em 
hospitais de outras 
cidades, como Vas-
souras e paraíba do 
sul. 

reprodução / G1 

Quinteto se apresenta em 
caminhão no Sul Fluminense

hora de agitar o esque-
leto e se divertir nesse fe-
riadão e para isso, nada 
melhor que um grande 
espetáculo. o caminhão 
do Circuito Brasil, com syl-
vio Fraga e seu Quinteto 
chegou ao sul do rio de 
janeiro e fará sua primeira 
apresentação na região 
em resende, amanhã. o 
show cultural começa às 
14h, no Centro histórico, 
passando por jardim jalis-
co às 16h e a apresenta-
ção de sylvio às 18h, tam-
bém no bairro. o projeto 
trará exposição de obras 
de arte, teatro e o show 
com o compositor. a en-
trada é gratuíta e livre. 

o projeto leva a músi-
ca do compositor e poe-
ta por todo o país em um 
caminhão que vira um 
palco. no início desse ano, 
sylvio Fraga lançou o Cd 
‘Cigarra no trovão’ e o li-
vro ‘Cardume’. segundo 

os organizadores, além da 
música, haverá a doação 
de livros de poesia con-
temporânea de 50 títulos 
diferentes, exposição de 
reprodutores de pinturas e 
oficina de escuta. 

a caravana não vai 
embora tão cedo do sul 
Fluminense. após se apre-

sentar em resende ama-
nhã, o grupo viaja a Barra 
Mansa, para outro show 
no feriado da proclama-
ção da república, pas-
sando por piraí, Vassouras 
um dia após o outro e ter-
minando a apresentação 
em três rios, no sábado 
que vem.

sylvio fraga, (c), se apresenta em quinteto por todo o país

dIVuLGação

Escola Técnica oferece 
bolsas para estudantes

a escola  técnica 
pandiá Calógeras, 
vinculada a funda-
ção Csn, em Volta 
redonda, prorrogou 
as inscrições para o 
processo seletivo de 
bolsistas do ano que 
vem. Interessados 
tem até o dia 16 de 
novembro para se 
inscrever. as bolsas 
na unidade variam 
de 30% a 100% em 
descontos voltados 
a rede pública e pri-
vada que estejam 
finalizando o último 
ano do ensino Fun-
damental em 2016, 
com até 17 anos. os 
cursos ofertados são 
de administração, 
eletrônica, eletrome-
cânica, Informática, 
Mecânia, Mecatrô-
nica, Metalurgia, pe-
tróleo e Gás e Quími-
ca. 

para se inscrever, 
o candidato deve-
rá acessar o link no 
site www.etpc.com.
br, preencher o for-
mulário com os da-
dos e efetuar o pa-
gamento da taxa de 
inscrição no valor de 
r$ 60 reais. a confir-
mação da inscrição 
é feita somente após 
a compensação 
bancária (baixa de 
pagamento). Caso 
o candidato queira, 
poderá realizar sua 
inscrição na etpC, 
bem como alterar 
alguma informação 
cadastrada no ato 
da inscrição

os alunos inscritos 
farão uma prova 

composta por 50 ques-
tões, sendo 20 de portu-
guês, 20 de Matemáti-
ca e 10 de atualidades, 
que será aplicada dia 
19 de novembro, com 
início previsto para às 
9h e término às 13h. 
os assuntos que serão 
cobrados estão no pro-
grama da prova junto 
com o edital completo 
no site da etpC.

em caso de classifica-
ção na primeira etapa, 
o candidato que esco-
lheu a opção de des-
conto e é da rede pú-
blica ou particular com 
a bolsa, deve apre-
sentar os documen-
tos para a avaliação 
socioeconômica que 
comprovem as infor-

mações concedidas 
no ato da inscrição. 
toda a documenta-
ção pode ser encon-
trada também no site 
da etpC.

para o diretor da 
etpC, rogério de pai-
va Lima, a formação 
técnica aliada ao en-
sino Médio contribui 
consideravelmente 
para as escolhas do 
futuro.”o aluno, ao 
cursar o ensino téc-
nico, além de já ter 
conhecimento para 
o trabalho, está mais 
preparado para a 
universidade. ele se 
sente mais seguro 
para encarar os no-
vos desafios” decla-
rou.

instituição da CsN oferecerá descontos em vários cursos

dIVuLGação

Secretaria oferece oportunidade 
para concluir o ensino fundamental
 estudantes de resende 
que não concluíram o en-
sino fundamental tem uma 
nova chance para fazê-lo. 
a secretaria de educação 
abriu inscrições para o exa-
me Municipal de Certifica-
ção de Conclusão do en-
sino Fundamental, que é o 
9° ano. os interessados têm 
até o dia 25 de novembro 
para se candidatar.
podem fazer o exame as 
pessoas com mais de 15 
anos. os documentos para 
realizar a inscrição são o 
CpF, cópia e original, iden-

tidade, cópia e original e 
comprovante de residên-
cia, cópia e original. Lem-
brando que os menores 
de 18 anos devem estar 
acompanhados do pai ou 
responsável legal que tam-
bém deverá apresentar 
seus documentos.
os interessados podem 
se inscrever no Colégio 
Municipal Getúlio Vargas, 
em Cidade alegria, ou em 
outras escolas públicas do 
município, como a novel 
de Carvalho em nova li-
berdade, dona Mariúcha, 

no santo amaro e Maria 
de assis Barboza, no Ca-
bral. o atendimento nas 
secretarias escolares é 
das 8h às 19h. 
as provas serão realiza-
das no dia 3 de dezem-
bro, às 14h na escola em 
que o candidato se ins-
creveu. a prova será ob-
jetiva e com questões de 
Lingua portuguesa, Inglês, 
artes, história, Geografia 
e Ciência, abordando 
assuntos do fundamental, 
além de uma prova de 
redação.



Elaine, em dia especial
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GLOBO
06:00-Via Brasil
07:00-Como será?
09:00-É de Casa
11:57-praça tV - 1ª edição
12:44-Globo esporte
13:15-jornal hoje
14:00-treino de Fórmula 1
15:09-estrelas
15:54-Caldeirão do huck
18:38-sol nascente
19:19-praça tV - 2ª edição
19:39-rock story
20:30-jornal nacional
21:12-a Lei do amor
22:05-Zorra
22:43-altas horas
00:32-Zero 1
00:50-supercineroubo a 
Máfia
02:36-CorujãoCorpo Fe-
chado
04:24-Corujãosintonia de 
amor

TV RECORD

SBT
06:00-ChaVes  
07:00-sÁBado anIMado   
10:00-parQue patatI patatÁ    
10:30-Mundo dIsneY   
12:30-Kenan e KeL    
14:15-proGraMa rauL GIL
18:30-ChaVes   
19:15-dueLo de Mães 
19:45-sBt BrasIL   
20:30-esQuadrão da Moda   
21:30-heLLs KItChen   
22:45-saBadão CoM CeLso 
portIoLLI
01:00-CIne BeLas artes  
02:45-sBt notíCIas

REDE TV

na estrada 

05:00-programa ultrafarma
08:00-america sub
08:30-Familia debaixo da Gra-
ça.
09:00-Vitória em Cristo
10:00-rompendo em Fé
10:30-proclamai
11:00-Igreja universal do reino 
de deus
12:00-assembleia de deus no 
Bras
13:00-Familia debaixo da Gra-
ça
13:30-Camisaria Fascynius
14:00-superLiga de Vôlei.
16:15-série B
18:30-ritmo Brasil
19:30-amaury jr. show
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de deus.
21:30-redetV news
22:15-operação de risco
23:00-Mega senha
00:30-encrenca - reprise
02:30-Igreja Bola de neve
03:00-Igreja da Graça no seu 
Lar

alice enfrenta Carolina. sinhá exi-
ge que Cesar se desculpe com Mas-
sao. ralf descobre que Milena não 
foi ao cursinho. Vittorio flagra alice e 
Lenita conversando e fica intrigado. 
dora é rude com o marido. Yumi re-
preende Ciça por ser preconceituo-
sa com tiago. ralf e Kika procuram 
Milena. Massao arma uma cilada 
para Cesar. Milena se encontra com 
uma amiga em são paulo. 

Cesar tenta se 
aproximar de Alice

Melina foge 
de Ai a cavalo

josué deixa a festa para verificar a 
investigação do sumiço de Iru e Za-
queu. um gigante rouba um prato de 
comida na cerimônia dos hebreus. 
Yussuf fica chocado ao notar que é 
najara em baixo do véu. Melina foge 
de ai a cavalo. tobias ameaça Za-
queu com uma lâmina quente. Yana 
chega sem ser notada. 

RESUMOS DAS NOVElAS

Léo e diana vão embora. Gui pede 
a Bianca o contato de um bom ad-
vogado. Zacarias não conta para Zu-
leica o que descobriu. Lázaro manda 
ramon vigiar Zacarias. Gui conversa 
com Chiara sobre o irmão. Léo e dia-
na se encontram em um motel. Gui 
se preocupa ao saber que júlia/Lore-
na pode ser presa. 

léo procura Diana 
e Gui se enfurece

Otávio vai 
atrás de Rebeca

nico e seu pai fazem as pazes. Mau-
ricio conversa com rebeca. otávio vai 
atrás de rebeca e se encontra com 
Manuela. a garota diz que ele deve se 
afastar da mãe. o C1r descobre que 
os instrumentos estão todos quebrados. 
priscila e omar dizem para Benjamim 
que se arrependeram do que fizeram. 
rebeca e otávio conversam sobre o 
que aconteceu com paola. otávio diz 
que jamais faria nada para magoá-la.

06h30-programação univer-
sal
07h00-Fala Brasil especial
10h15-esporte Fantástico
12h00-the Love school
13h00-record Kids – pica-
-pau
15h30-Cine aventura – tro-
vão negro
17h30-Cidade alerta espe-
cial
19h45-jornal da record es-
pecial
20h30-programa da sabrina
23h00-Legendários
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-programação univer-
sal

Antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Sangue de reis no samba 
Grupo de pagode é a nova sensação das tardes de domingo nos bares da Baixada.

BAND
06:00-Minúsculos
06:10-ei! arnold
06:30-avatar
06:50-as aventuras de jimmy 
neutron
07:15-Conexão com deus
07:30-palavra de Vida
08:30-seicho-no-Iê na tV
09:00-Mudança de Vida
09:30-Família debaixo da Gra-
ça
10:00-Victorious
10:20-Minúsculos
10:30-Infomercial
11:00-true jackson
11:20-planeta sheen
11:30-top therm
11:45-Mackenzie em Movimen-
to
12:00-Vitória em Cristo
13:00-Magazine da Liga ueFa
13:30-Vídeos Incríveis
13:35-Vídeos Incríveis
13:45-nBB Caixa
16:00-Brasil urgente
19:20-jornal da Band
20:25-ezel
20:50-sila: prisioneira do amor
21:15-show da Fé
22:05-show Business preview
22:10-Mr. Bean
22:30-top Cine
00:20-show Business
01:10-Cinema na Madrugada
02:55-Cinema na Madrugada II
04:30-dragon Ball Z Kai
05:35-Vídeos Incríveis

Previsão do tempo - rio de janeiro

Mais uma prima-
vera para elaine, 
que na próxima se-
gunda-feira com-
pleta mais um ano 
de vida. a bela jo-
vem vai reunir fami-
liares e amigos para 
comemorar a data 
festiva. Que deus 
continue iluminan-
do seus camninhos 
e conceda muitos 
anos de primavera, 
e lhe dê muita paz, 
saúde, felicidade e 
harmonia. È o que 
deseja seu amigo 
alexandre. 

ÁLBuM de FaMíLIa 

dIVuLGação

o samba 2 Kings 
pede licença 
pra ficar! nasci-

do no dia 2 de outubro 
deste ano, o grupo for-
mado por sete jovens 
que têm a música no 
sangue, virou a nova 
sensação das tardes 
de domingo na região 
de Cabuçu, em nova 
Iguaçu. 

Com um repertório 
recheado de sucessos 
de bambas do samba 
e do pagode, o grupo 
já conquistou um seleto 
público que frequenta 
um dos principais points 
do bairro: o Boteco da 
esquina, que fica na 
praça de Cabuçu. os 
‘reis do samba’ come-
çam a tocar a partir 
das 15 horas e colocam 
todo mundo para suar 
até às 22 horas. 

segundo o empresá-
rio do grupo, o objetivo 
é conquistar cada vez 
mais espaços para apre-
sentações e, em um fu-
turo não muito distante, 
entrar em estúdio para 
gravar o primeiro Cd, os ‘reis do samba’ começam a tocar a partir das 15 horas e colocam todo mundo para suar até às 22 horas

e quem sabe um dVd. 
“por enquanto estamos 
nos apresentando em 
bares, mas em breve 
o grupo vai conquis-
tar outras plateias com 
shows para um público 
mais numeroso”, afirma 
Maurício. ele conta que 
há uma proposta para 
apresentações no pa-
radiso Club. “ainda es-
tamos fechando essa 
ideia, mas já está quase 

tudo encaminhado 

TRabalho 
lEvaDo a séRio 

pelas declarações 
do empresário, o grupo 
chegou mesmo para 
garantir um lugar ao sol 
no mercado da músi-
ca. a ideia é comparti-
lhada por Gleison, que 
toca cavaco e tam-
bém é vocalista. 

“estamos levando 

esse trabalho a sério. 
não viemos para brincar 
e queremos seguir nes-
sa estrada, batalhando 
com otimismo para dar 
certo. esse é o desejo de 
cada cabeça que faz 
o samba 2 kings”, diz o 
músico, que já integran-
te do extinto grupo de 
pagode ‘Faksamba’, 
que era formado por ra-
pazes do bairro.

além de Gleison, o 

‘samba 2 King’ é for-
mado por ricardinho 
(banjo e voz), GpC (vo-
cal e percussão). Felipe 
(pandeiro), Gilberto (sur-
do), Luan (tan tan). para 
quem quer acompa-
nhar as apresentações 
do grupo, basta entrar 
no seguinte endereço: 
https://www.facebook.
c o m / s a m b a 2 K i n g s . 
Contatos para shows: 
(21) 97381-4782. 
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Trabalho: a vindoura 
semana apresentará um 
cenário profissional mais 
promissor. Os astros 
assinalam progresso 
através de puxadas rotinas 

profissionais. Você estará com maior 
disposição para correr atrás do que 
almeja. Amor: aguarde felizes surpresas. 

Áries

Trabalho: selecione suas 
prioridades e escolha a que 
merece maior atenção. Já, 
que a vindoura semana 
exigirá maior empenho e 
objetidade para alcançar 

uma melhor produtividade profissional. 
Amor: sua sinceridade e alegria agradarão 
a todos. 

Touro

Trabalho: pensamento 
positivo e poder de 
realização juntos, 
valem muito progresso 
profissional. Permita que 
eles andem sempre juntos! 
Quem vai ganhar sempre 

com essa caminhada é você! Amor: clima 
de romance trará muita alegria na vida a 
dois. 

Gêmeos

Trabalho: coloque 
ordem na sua vida 
profissional. Nada de 
assumir o que você 
não tem certeza que 
cumprirá. Faça uma 

coisa de cada vez e os resultados 
serão melhores. Amor: a noite 
promete ser agradável ao lado dos 
seus familiares. Cor: rosa. 

Câncer

Trabalho: planos 
ousados agitarão a 
vindoura. Tenha em 
mente o que deseja 
e ficará mais fácil 
conquistá-lo. Contatos 
profissionais surgirão 

na medida do seu empenho. Tudo 
indica que sua situação financeira 
melhorará. Amor: momentos 
felizes a dois.

Leão

Trabalho: avalie 
as situações antes 
de tomar decisões 
profissionais. Sua mente 
está mais focada em 
diversão do que nas 

responsabilidades das suas atividades. 
Reflita antes de tomar qualquer 
decisão. Amor: vida sentimental 
exigirá sua total atenção. 

Virgem

Trabalho: procure ter 
paciência. Valorize seu 
tempo. Boa hora para 
deixar a preguiça de lado 
e explodir em ousadia 
nos momentos a dois. 
A pessoa amada cobrará 

mais criatividade. Invista apenas no 
que acena com possibilidades de dar 
certo. Cor: lilás. Número: 16.

Libra

Trabalho: não tenha 
medo do sucesso 
não coroar o seu 
esforço profissional. 
Tenha certeza de 
que na vida tudo tem 

um tempo certo para acontecer. 
Então, vai fazendo o seu serviço e 
deixe o resto por conta do destino. 
Amor: curta os programas a dois. 

Escorpião

Trabalho: com 
perseverança você 
atingirá o seu objetivo 
profissional. Não se 
poupe. Corra atrás do 
que deseja e permita-

se progredir. Júpiter está abrindo 
os seus horizontes. O resto é com 
você. Amor: aproveite essa noite 
para se divertir pra valer. 

Sagitário

Trabalho: deixe seu 
lado profissional 
à vista, junte a ele 
eficiência, dinamismo 
e uma pitada de 

autoconfiança e veja no que dá. 
Grandes chances de progresso. 
Amor: acontecimentos marcantes 
estão prestes a acontecer em sua 
via. Prepare o coração! 

Capricórnio

Trabalho: nada 
de importante 
está previsto para 
esses dias no setor 
profissional. Seu 
lado mais social 

estará em destaque durante o 
fim de semana. Ótimo dia para 
realizar passeios divertidos 
junto dos seus amigos. Amor: 
felicidade amorosa vai te pegar! 

Aquário

Trabalho: tente 
relaxar e se desligar 
um pouco das 
responsabi l idades 
e preocupações 
profissionais neste 

final de semana. Aproveite esse 
bom momento astral para se 
divertir com pessoas amigas. 
Amor: a confiança mútua é a 
base do bom romance. 

Peixes
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DECRETO Nº 4.149 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

dispõe sobre a transição de governo local, a instituição de equipe de transição pelo 
candidato eleito para o cargo de Prefeito municipal e dá outras providências. 

o Prefeito de belford roxo, no exercício do seu cargo e no uso de suas atribuições 
legais, em especial a que lhe confere o art. 87, XXXIII, da lei orgânica municipal,

DECRETA:

art.1º - a transição de governo é o processo institucionalizado que importa na pas-
sagem do comando político de um mandatário para outro com objetivo de assegurar 
a este o recebimento de informações e dados necessários ao exercício da função 
ao tomar posse.

 Parágrafo único - fica instituída equipe de transição, que tem por objetivo inteirar-se 
do funcionamento da administração municipal, preparando os atos de iniciativa do 
novo Prefeito, a serem editado após o primeiro dia útil de janeiro de 2017.

art. 2º fica nomeada a comissão de Transição de Governo, com o objetivo de pre-
parar os atos de iniciativa da próxima administração municipal, composta pelos se-
guintes membros:

I – RICARDO TONASSI SOUTO;

II – FLAVIO FRANCISCO GONÇALVES

III – VANDER LOUZADA DA ARAUJO

IV – JADIR ELIAS CARVALHO DOS SANTOS

V – FLAVIO VIEIRA DA SILVA

VI – SERGIO SALES DOS SANTOS

VII – ALGACIR MAEDER MOULIN

VIII – ROGERIO MARIANO DOS PASSOS

IX – CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

X – JOÉ GONÇALVES SESTELLO

XI – MAXIMO TONASSI

XII – IGO ALENCAR DE MENEZES

XIII – PAULO SERGIO CORREA LUNA

XIV – JORGE EDUARDO BARRETO DE ANDRADE FILHO

XV – SIDNEI CORREA

XVI – ANDRE LUIZ SANTANA LEAL

XVII – RENATA SANTOS ROSADO

XVIII – CARLOS EDUARDO DA SILVA

XIX – RONALDO DIAS JUSTINO

XX – PEDRO PAULO DA SILVEIRA

XXI – GRAÇA HELENA M. DE ARAUJO NEVES

XXII- JOÃO CARLOS JULIÃO

XXIII – ANGELO LORENZINI

XXIV – ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA

XXV – LEANDRO FARIAS LIRA

XXVI – LUIZ CLAUDIO VIEIRA RANGEL

XXVII – JORGE SOARES BRAGA

XXVIII – ANTONIO CARLOS PINHO

XXIX – TATIANA ERVITE MUSSER LIMA

XXX – CLAUDECIR SOUZA DOS REIS

XXXI – LUIZ CARLOS DE AMORIM

XXXII – LUIS CARLOS FERREIRA CORREIA

XXXIII – BRUNO DO NASCIMENTO NUNES

XXXIV - BRAYAN LIMA CORDEIRO

XXXV – RAFAEL SABINO DO CARMO

Parágrafo único. A comissão de que trata este artigo ficará sob a coordenação do Sr. 
ricardo Tonassi souto.

art. 2º fica garantido à comissão de Transição de Governo o direito de acesso às 
informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo, 
bem como requisitar, realizar visitas in loco nas secretárias e nos demais órgãos 
públicos municípais por intermédio de seu coordenador, informações dos órgãos e 
das entidades da administração pública.

art. 3º os titulares das secretarias e demais órgãos da administração pública munici-
pal ficam obrigados a fornecer os dados e as informações que forem solicitados pelo 
coordenador da equipe de transição.

art. 4º. a secretaria do Governo municipal, quando solicitada, colocará à disposição 
dos candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e de vice-Prefeito do município:

I – local considerado próprio para as atividades da equipe de transição;

II – a infraestrutura e o apoio técnico-administrativo necessários ao pleno desempenho 
de suas atividades no período de transição governamental.

art. 5º - o coordenador da comissão de transição poderá baixar resolução, de-
legando poderes aos membros da equipe, com os fins previstos no art. 3º deste 
decreto.

art. 6º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

DECRETO N° 4.147, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria municipal de assistência social e direitos hu-
manos (semasdh), à secretaria municipal de saúde (semus), à secretaria 
municipal de Governo e desenvolvimento econômico (semGe) e à secretaria 
municipal de educação, esporte e Turismo (semesT), crédito suplementar de 
r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para atender à programação constante 
do anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II deste 
decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da lei 
federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo unI-
dade PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO

semas-
dh

fmas 03.02.08.243.045.2.023 3.3.90.30.00 17 120.000,00

semas-
dh

fmas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.36.00 17 70.000,00

semus fms 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 850.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 330.000,00

semGe sem-
Ge

39.01.04.131.005.2.030 3.3.90.39.00 00 165.000,00

semGe cT 39.02.04.122.001.2.017 4.4.90.52.00 00 135.000,00

semesT educ 44.01.12.361.026.2.043 3.3.90.39.00 15 330.000,00
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Anexo II

Em R$

ÓrGÃo unI-
dade

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

semas-
dh

fmas 03.02.08.243.045.2.023 3.3.50.43.00 17 190.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 16 279.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 113.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.33.00 16 14.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 24.000,00

semus fms 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 16 610.000,00

semus fms 08.01.10.305.050.2.014 4.4.90.52.00 16 140.000,00

se-
masP

adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 300.000,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 15 330.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora H de 11/11/2016

DECRETO N°, 4.150 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

“dispõe sobre a exclusão de servidores do decreto 4.132 e   dá outras providên-
cias”.

o Prefeito do município de belford roxo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento do disposto no artigo 88, da lei orgânica municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - ficam excluídos do decreto nº ° 4.132 de 05/10/2016, publicado em 06 de 
outubro de 2016, os demais   servidores ocupantes de cargo em comissão relacio-
nados abaIXo.

Art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

aleXandro Pedro

GIsele dos sanTos

rosana alves de souZa

Iolanda TrIndade GarcIa

valessa nascImenTo soares de souZa

valerIa suelI calIXTo dos sanTos

elIane da sIlva ferreIra

ronaldo da sIlva camIlo

ana marIa dIas GonÇalves 

KellY sIlva barbosa

elIane de aGuIar cosTa

vIrGInIa barcelos de carvalho

maIra lIma dos sanTos

debora KehdY Quaresma

IGor sanTos anTunes

munIra vIGuIs da sIlva

davId de arauZo lIsardo

rIcardo da Penha sIGolo

arlI marIZa de olIveIra vITal

marcos vInIcIus avedIsIan

Geane salGado TenÓrIo

delma sIQueIra sanTos de maTTos

helIo faZolo

luIZ alves franÇa

lucIana PeÇanha alves

leonardo alves sanTana

marlene souZa de moraes

raQuel de olIveIra ferreIra

rosenIlda cunha dIas

reGIane nascImenTo mello corTes Gomes

claudIa marIa baTIsTa da sIlva

Pamela aIres forTunaTo

TIaGo de olIveIra

jacson de olIveIra varIsTo

julIo cesar da cosTa casTro

crIsTIana aleXandre dos sanTos

andre luIs anselmo da sIlva dos sanTos

GIsele dos sanTos

valessa nascImenTo soares de souZa

valerIa suelI calIXTo dos sanTos 

elIane da sIlva ferreIra

crIsTIane ranGel malaQuIas 

jose neves de olIveIra

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº.2173/GP/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

NOMEAR, a contar de 11 de novembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, e ainda , consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto n.º 3954/2015, FARME SIL-
VARES GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de subsecretário opera-
cional administrativo de Transporte , símbolo ss, da secretaria municipal de Trans-
porte, Trânsito e segurança Institucional.

PORTARIA Nº.2174/GP/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de outubro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, ROSANGELA EUCLIDES PEREZ 
do cargo em comissão de diretor, símbolo d-1, da secretaria municipal de ciência 
e Tecnologia.

PORTARIA Nº.2175/GP/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

NOMEAR, a contar de 21 de outubro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, e ainda , consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto n.º 3954/2015, LEANDRO 
JOSÉ PEREZ LIRA, para exercer do cargo em comissão de diretor I, símbolo d-1, 
da secretaria municipal de ciência e Tecnologia.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADTIVO 001

Processo:  07/0000622/2013.
conTraTo nº 04/semecT/2015.
conTraTanTe: munIcÍPIo de belford roXo.
conTraTada: PacKvalle InformáTIca lTda-me.
do objeTo fica prorrogado do prazo do contrato celebrado através do Termo nº 
004/semecT/2015, 
do PraZo:  PerÍodo de 12 (doze) meses.
do valor: r$ 1.454.976,00 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 
novecentos e setenta e seis reai). 
da  raTIfIcaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 
original não alterada, suprimidas ou acrescidas por este Termo.
daTa : 25/01/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora H, de 24/02/2016.

Termo de aProvaÇÃo de PresTaÇÃo de conTas

Processo nº: 03/000372/2016.

considerando o que consta nos autos e o parecer favorável exarado pela secretária 
municipal de controle, aprovo a Prestação de contas parcial com ressalvas, apre-
sentada  pela aPae – assocIaÇÃo de Pais e amigos dos excepcionais, no valor de 
r$ 120.000,00 ( cento e vinte mil reais), face o ofício nº 8235/Gs/semasdh/2016.

data: 25/10/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Ingredientes

Modo de preparo

Filé a parmegiana

10 bifes filé mignon/1 
xícara de farinha de 
trigo/2 ovos/1 pitada 
de sal/farinha de ros-
ca/1 lata de extrato 
de tomate/1 pitadinha 
de açúcar/10 fatias de 
mussarela.

para a MILanesa:

Corte o filé em bifes 
não muito finos (por fa-
vor não bata) e tempe-
re-os a gosto.

passe os bifes na fari-
nha de trigo.

Bata ligeiramente os 
ovos (dois ou mais) com 
uma pitadinha de sal e 
passe os bifes nessa mis-
tura.

passe os bifes na fari-
nha de rosca.

Faça com que a 
massa fique bem aderi-
da aos bifes.

Frite os bifes, deixe-os 
em papel toalha para 
que sequem bem e co-
loque-os em uma forma 
refratária.

MontaGeM:

Faça um molho com 
extrato de tomate e 
uma pitadinha de açú-
car e coloque sobre os 
filés.

o melhor sempre será 
o seu próprio molho de 
tomates.

Cubra-os com as 
fatias de mussarela e 
coloque no forno por 
aproximadamente 10 
minutos.

pessoalmente prefi-
ro queijo prato e reco-
mendo polvilhar bas-
tante queijo parmesão 
ralado, antes de grati-
nar.

para acompanhar 
batatas fritas bem dou-
radas e arroz branco.

Fica uma delícia.

Rabada

2 kg de rabada fres-
ca/sal a gosto/Cebo-
la e alho/pimenta - do 
- reino a gosto/Cheiro 
verde/3 colheres de 
molho de tomate/4 co-
lheres de sopa azeite.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave primeiramente 
a rabada com vinagre.

depois tempere com 
sal, pimenta - do - reino 
e cheiro verde.

numa panela de 
pressão de 7 litros, junte 
o azeite.

depois, acrescente a 
cebola picada e o alho

Quando estiver dou-
rado, jogue a rabada 
e mexa para agregar o 
tempero.

adicione água até 
que cubra a rabada, 
tampe e deixe cozi-
nhando, após pegar 
pressão por 30 minutos.

em seguida, quando 
a rabada estiver mole, 
despeje o molho de to-
mate, verifique o sal e a 
pimenta.

deixe ferver mais um 
pouco e desligue.

deixe esfriar um pou-
co até que o óleo suba 
todo.

Com uma concha 
retire todo o óleo que 
fica por cima, deixando 
o prato mais suave.
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Nova Cidade vence a primeira 
partida e assume a liderança

Anderson Luiz

baixada

Fora de casa, a equipe derrotou o Mesquita com o gol de Ítalo.

38

o nova Cidade 
deu um gran-
de passo na 

briga pelo título da sé-
rie C do Campeonato 
Carioca sub-20. pela 
terceira rodada do 
triangular Final, Que-
ro-Quero foi ao está-
dio nielsen Louzada, 
o Louzadão, encarar 
o Mesquita e venceu 
com o gol solitário 
de ítalo, no segundo 
tempo. Com o resul-
tado, os nilopolitanos 
chegaram aos quatro 
pontos e ocupam a li-
derança, enquanto o 
tubarão da Baixada 
tem um e é o último.

jogando fora de 
casa, o nova Cida-
de partiu pra cima 
do adversário. apesar 

eMerson pereIra

disso, foi o Mesquita 
quem teve a primeira 
oportunidade, aos 9, 
quando joão pedro 
recebeu entre os za-
gueiros, mas o goleiro 
Marcos estava ligado 
e afastou o perigo. os 
rubros responderam 
após falha da defesa, 
onde ítalo apareceu 
livre e mandou por 
cima.

aos 20, Gabriel Mo-
raes cobrou falta da 
entrada da área e 
Cássio desviou para a 
linha de fundo, salvan-
do os mesquitenses. 
oito minutos depois, 
Marcelinho cruzou 
para joão paulo, que 
escorou e Marcos fez 
boa defesa.

no segundo tempo, 
o nova Cidade co-
meçou melhor. aos 14 

minutos, saint Clair foi 
lançado no ataque, 
avançou com liber-
dade e bateu da en-
trada da área, porém, 
mandou para fora. 
Mesmo passando a 
maior parte do tempo 
com a bola em seu 
domínio, os nilopolita-
nos tinham dificulda-
des no passe final.

Como de pé em pé 
a equipe não tinha 
êxito, foi na bola pa-
rada em que o gol da 
vitória saiu. aos 30 de 
jogo, ítalo aproveitou 
cobrança de escan-
teio pela direita, foi no 
alto e cabeceou na 
esquerda do goleiro 
Cássio, marcando 1 
a 0 para nova Cida-
de. no fim, o Mesquita 
tentou empatar, mas 
sem ter sucesso. Mesmo jogando fora, o Nova Cidade conseguiu imprimir o seu ritmo de jogo


