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Alex Castellar, que foi candidato a deputado estadual pelo Partido 
da República, teria sido indicado pelo ex-governador Anthony Garoti-
nho (PR) para um importante cargo em um dos escalões do governo 
de ‘Rogério Malvadeza’. Cidade também sofre invasão de grupo li-
gado ao ex-prefeito e senador Lindberg Farias (PT), que deixou rombo 
bilionário e estaria dando as cartas no novo governo. 

Mais um cambono de 
Garotinho chega para 
destruir Nova Iguaçu

Alex Castellar caminhou com a família Garotinho em campanhas eleitorais

Foto: reprodução

Rio 40º 
com tiro,
porrada 
e bomba 

O Centro do Rio voltou a se transformar em praça 
de guerra em frente ao prédio da Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro (Alerj). Um protesto de servido-
res estaduais revoltados com o atraso dos salários e o 
‘pacote de maldades’ do governo Luiz Pezão terminou 
em quebra-quebra. A confusão aconteceu enquanto 
era realizada a abertura dos trabalhos legislativos em 
que o presidente da Casa, Jorge Picciani (PMDB), foi 
reeleito. Manifestantes entraram em confronto com po-
liciais militares e uma pessoa ficou ferida.  Terror no Centro do Rio: ônibus é incendiado por manifestantes (acima) e mulher é atingida por spray de pimenta

Foto: Luiz souza Fontarena/estadão conteúdo/ricardo moraes/reuters

Adalberto Coelho foi ferido com bala de borracha
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Aumento
ANTT determina o re-

ajuste de preços do pe-
dágio da ponte que liga 
Rio a Niterói.

3

Vergonhoso 
Policiais militares são pre-

sos no flagra ao cobrar pro-
pina para filho de oficial da 
Aeronáutica no Rio. 
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No escuro
Moradores de Duque 

de Caxias sofrem com 
constantes falta de ener-
gia e acusam Ampla. 
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Carnificina 
na Baixada 

Em menos de 24 horas, cinco pessoas 
foram assassinadas em dois municípios 
da Baixada Fluminense. Em um bairro de 
Nova Iguaçu, três homens acabaram na 
vala e os corpos deixados em uma área 
de desova. Em Queimados, o cerol cortou 
outros dois. A Divisão de Homicídios não 
descarta nenhuma hipótese para os cri-
mes, inclusive a de vingança.

Foto: baixada viva notícias 

Dois dos três corpos abandonados em um bairro de Nova Iguaçu: vingança?
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Zero empatia

Na água

Chega de descul-
pas e panfletos que 
emporcalham as 
ruas. Neste carnaval 
será mais fácil encon-
trar camisinha gra-
tuita: pelo seu smar-
tphone. O app ‘Aqui 
Tem Camisinha’ já 
apelidado de ‘Uber 
da camisinha’, vai 
te guiar até o ponto 
mais próximo de dis-
tribuição de preser-
vativos gratuitos.

Um restaurante bel-
ga ‘The Pearl’ está ofe-
recendo aos clientes a 
oportunidade de comer 
debaixo d’água. O res-
taurante subaquático foi 
construído em uma das 
piscinas do centro de 
mergulho, em Bruxelas, 
capital do país. A refei-
ção é servida em uma 
cápsula com cerca de 
dois metros de largura, 
que fica fixada em uma 
plataforma submersa.

Parece um pouco inacreditável, mas a segu-
rança dos Estados Unidos pode estar nas mãos 
do nível de proteção de um Android 4.4. Isso mes-
mo. Donald Trump, novo presidente do país, pare-
ce ter ignorado a instrução do Serviço Secreto e 
continua usando seu celular antigo para acessar 
a internet e usar o Twitter, o que pode abrir bre-
chas para ataques de hackers.

A cingapuriana Gayathiri Bose, de 33 anos, quer pro-
cessar a polícia da Alemanha após oficiais de seguran-
ça do aeroporto de Frankfurt pedirem que ela apertasse 
os seios para provar que amamenta. De acordo com a 
“BBC”, a mulher contou que os agentes desconfiaram do 
fato de que ela viajava com uma bomba de tirar leite.

O jornalista Evaristo Costa, queridinho das redes sociais, 
foi tema de uma festa em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul. Logo que ficou sabendo, ele não conseguiu se 
segurar e correu para o Facebook comentar. O jornalista 
também fez um compilado de fotos da festinha temática 
em sua homenagem, e postou: “Esse dia foi loko!”.

Segurança

Leite Foi louco

Os médicos que trabalham em pronto-socorro 
já estão acostumados com praticamente todo 
tipo de acidente bizarro. Mas com certeza Ashley 
Glawe assustou a equipe do hospital ao chegar lá 
com uma cobra pendurada em sua orelha. Em um 
post viral do Facebook, a americana explicou que 
seu réptil de estimação, Bart, passou no buraco do 
seu alargador por conta própria. 

Cobra

Se você sofre de insônia, esta pode ser uma no-
tícia interessante. Uma pesquisa realizada pela Uni-
versidade da Pensilvânia aponta que ficar acorda-
do e dormir tarde da noite pode ser uma boa tática 
para combater a falta de sono. E atenção: ficar na 
cama tentando encontrar o sono perdido pode 
causar uma condição crônica.

Até aí tudo bem! Se não fosse por um detalhe: o 
carro utilizado para a aventura foi um Renault Clio 1.0 
ano 2016 -- veículo considerado incomum para uma 
aventura. Ao todo foram 8 mil km percorridos desde a 
saída da capital fluminense. Raphael conta que foram 
quase dois meses planejando a viagem. “Apesar do 
bom planejamento tivemos que mudar alguns pontos”.

Viagem II

Marinha recebe inscrições
A Marinha recebe, até sexta-feira, dia 3, as inscrições do 

Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para 
Praças Temporários. São 650 vagas em todo o país, para 
candidatos de ambos os sexos A taxa de participação é 
de R$ 50. As inscrições podem ser feitas através do site da 
marinha: https://www.ensino.mar.mil.br/.

Empresa contrata vendedor
Empresa em Nova iguaçu contrata vendedor de 

imóveis para contato com o público, atendimento 
pessoal e telefônico; além de promover anúncios em 
sites. Para concorrer é necessário ter disponibilidade 
de tempo. Intessados devem entrar em contato atra-
vés do telfone: (21) 969556343.

Vaga para secretária júnior
Empresa localizada em nova iguaçu, especializada em aten-

dimento odontológico, contrata jovens para vaga de aprendiz 
em secretariado.  Para concorrer é necessário morar próximo a 
região. A preferência é para adolescentes de 14 anos. Horário 
flexível e benefícios de almoço e passagem. Inscrições através 
do site: http://www.sine.com.br/. 

Balança tem superávit de US$ 2,72 bilhões 
As exportações brasileiras superaram as importa-

ções (superávit) em US$ 2,72 bilhões em janeiro de 
2017, informou o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC). Trata-se do maior saldo 
positivo para meses de janeiro desde 2006 (US$ 2,83 
bilhões). Deste modo, foi o melhor resultado para o 
mês em 11 anos. 

Índia apresenta orçamento 
A índia apresentou um orçamento para ajudar os po-

bres com aumentos nos gastos do governo e cortes nos 
impostos, conforme o primeiro-ministro, Narendra Modi, 
tenta recuperar a simpatia dos eleitores afetados pela 
sua recente repressão ao “dinheiro sujo”.O ministro das Fi-
nanças, Arun Jaitley, anunciou aumentos nos gastos com 
áreas rurais, infraestrutura e combate à pobreza.

Produção da indústria fecha com queda de 6,6%
A produção da indústria brasileira terminou dezembro 

em alta de 2,3% em relação ao mês anterior, mas acu-
mulou, ao longo de 2016, queda de 6,6%, foi o terceiro 
ano seguido em que o segmento registrou resultado ne-
gativo, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cura

Processo seletivo

APrendiz

economiA nAcionAl

crise

Doença do homem-árvore

Viagem
“Tudo é possível quando se quer de verdade”. É com 

esta frase que o fotógrafo Raphael Czamanski Pizzino, 
28 anos, resume a viagem de carro que fez com a 
noiva, a servidora pública Helena Dias da Costa, 27 
anos, do Rio de Janeiro até o deserto do Atacama, 
no norte do Chile, no fim dezembro, numa lua de mel 
antecipada.

emPrego

economiA internAcionAl

DIVULGAçãO

Quando uma verruga parecida com uma casca apareceu no rosto de Sahana 
Khatun, de dez anos, há quatro meses, o pai da menina não se preocupou muito. 
Agora os especialistas temem que Sahana seja a primeira pessoa do sexo feminino a 
ser diagnosticada com epidermodisplasia verruciforme, mais conhecida como ‘do-
ença do homem-árvore’. Se este for mesmo o diagnóstico, ela entra para o minúsculo 
grupo de pessoas no mundo todo, todos homens, que sofrem com esta doença.

A verdade dói 
Acostumado a ser manda chuva no trabalho, 

um político influente tem ficado incomodado 
com seu passado sujo que está vindo à tona 
depois que ele assumiu o comando de um im-
portante órgão. Acostumado a armar esquemas 
para tirar vantagem financeira, em governos 
anteriores, o moço estaria tentando implantar o 
mesmo ‘sistema’ na prefeitura.

Tem concorrência 
E o povo que adora maldar, não perde tem-

po. Já anda dizendo que ele encontrou um con-
corrente à altura, e, por isso mesmo está furioso 
porque o sujeito estaria diretamente ligado ao 
prefeito, que disse não abrir mão de seu assessor. 
È a tal guerra de egos para ver quem mais faz 
sacanagem.

Serviu de ponte 
Uma parlamentar está com o filme queimado 

após seus eleitores descobrirem que a espertinha 
usou seu reduto eleitoral de ponte para ganhar 
poder e, assim, abandonar a cidade que a ele-
geu. Conhecida por ser fundamentalista religio-
sa, a moça chegou até a peregrinar pelas igrejas 
com o pires na mão para arrecadar dinheiro e 
alimentar sua campanha. 

Os infiltrados 
Ninguém quer o inimigo por perto. Mas quando 

ele resolve se infiltrar, o jeito é conviver com esse 
mal. Em pelo menos três prefeituras da Baixada 
‘protegidos’ de ex-prefeitos continuam dando o 
ar da graça, mesmo não sendo concursados. 

Caso curioso, não?
Em um dos casos, uma espécie de braço direi-

to do ex-prefeito segue em um importante cargo 
na prefeitura, sem ser notada pelos aliados do 
atual governo. Uma fonte cita que ela passa des-
percebida porque ainda não houve um pente 
fino para levantar quantos são os funcionários na 
ativa.  

-
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Câmara muniCipal de belford roxo

tumulto na volta

A Casa não votou nenhuma proposta, mas Jorge Picciani foi reeleito presidente.

Servidores fazem protesto no  
retorno das atividades na Alerj

Antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Os servidores esta-
duais fizeram uma 
nova manifesta-

ção em frente à Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) na manhã 
de ontem, dia em que a 
Casa retorna do recesso 
de fim de ano. Os manifes-
tantes pedem principal-
mente pela regularização 
dos pagamentos. Houve 
confronto entre PMs e os 
protestantes após repre-
sentantes de Sindicatos 
tentarem puxar as grades 
de proteção para a en-
trada na Casa. Durante a 
confusão, uma pessoa fi-
cou ferida e um ônibus foi 
incendiado na ação. 

Pela manhã, o trânsito 
na Rua Primeiro de Março 
ficou fechada ao tráfego 
de veículos. Os servido-
res da Cedae, que está 
envolvida numa possível 
privatização, questiona-
ram a medida durante o 
protesto. Eles pediram que 
a empresa não fosse usa-
da como uma moeda de 
troca pelo poder estadu-
al para receber o ‘socor-
ro’ financeiro. Segundo os 
trabalhadores, a empre-
sa gerou lucro de R$ 300 
milhões em 2016 e, por 
causa disso, pediram que 
a área do saneamento re-
ceba mais investimentos. 
“A Cedae e uma empresa 
pública que leva saúde. A 
Cedae cobra 3,09 por mil 
litros de água. A empre-

sa de saneamento não 
é gasto, e investimento 
e sempre foram jogadas 
para segundo plano”, 
destacou Roberto Rodri-
gues, do sindicato que re-
presenta os trabalhadores 
da Cedae.

Às 13h de ontem, a 
Alerj reabriu oficialmente 
as portas e recomeçou os 
trabalhos, mas sem votar 
propostas. É um dia para 
os parlamentares para to-
marem nota do que está 
por vir nas próximas sema-
nas. Em jogo está a pro-
posta do governo federal 
para viabilizar recursos 
financeiros ao Rio de Ja-
neiro em troca de contra-
partidas. Desde o agrava-
mento da crise, em 2015, 
o estado já anunciou uma 

Manifestantes entraram em confronto com seguranças aos redores da Alerj

Casa votará medidas
O novo pacote 

apresentado na in-
terinidade de Dor-
nelles propunha 
vender dez imóveis 
do Estado, entre 
eles a Ilha de Bro-
coió. Apesar disso, 
nada foi vendido. 
O vice-governador 

chegou a comentar 
a possibilidade de se 
vender a Cedae, algo 
que este ano de 2017 
se concretizou como 
exigência do gover-
no federal e serviria 
de contrapartida pela 
renegociação da dí-
vida com a União. Pe-

zão mesmo era resis-
tente à medida.

Já o popular ‘paco-
te de maldades’, foi 
aprovado pela Alerj 
no retorno de Pezão 
ao cargo, ele estava 
de licença em trata-
mento a um câncer, 
como o anúncio do 

estado de calamida-
de pública financeira 
do Rio. Mais decretos 
vieram e o número 
de secretarias do RJ 
deveria cair para 12, 
além de ser fixado um 
prazo para extinguir 
o Aluguel Social, que 
custeava, por exem-

plo, a moradia de ví-
timas da trágedia na 
Região Serrana do 
estado. Pezão ainda 
enviou à Casa mais 22 
medidas e, em nova 
tentativa, tentou apro-
var o aumento da alí-
quota de contribuição 
previdenciária, mas 

com uma novida-
de: cobrança ex-
tra por 16 meses de 
16%. Se aprovada, 
os servidores do es-
tado passariam a 
pagar 30% dos salá-
rios como forma de 
contribuição para a 
RioPrevidência.

série de propostas que 
não passaram pela Casa, 
mas a grande maioria foi 
barrada pelos parlamen-
tares. 

Prevendo outros pos-
siveis protestos nos próxi-

mos dias, a assessoria da 
Alerj informou que o efe-
tivo que fará a segurança 
na região será o mesmo 
do fim do ano passado. 
Ao todo, 500 homens da 
Polícia Militar e da Força 

Nacional farão um reve-
zamento para guardar o 
perímetro do palácio. Gra-
des foram posicionadas 
para evitar que os mani-
festantes se aproximem 
das portas do edifício. 

MÁRCIO ALVES / AGÊNCIA O GLOBO

Presidente é reeleito
O deputado Jor-

ge Picciani foi ree-
leito presidente da 

Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro 
(Alerj), com 64 votos 

a favor e seis contra. 
Essa é a sexta vez que 
o deputado vai co-

mandar a Casa. So-
mente a bancada do 
PSOL (Eliomar Coelho, 

Marcelo Freixo, Flávio 
Serafini, Paulo Ramos 
e Wanderson Noguei-

ra) somada ao Dr. 
Julianelli votaram 
contra o PMDB. 

Mais um cambono de Anthony 
Garotinho em Nova Iguaçu 

A onda de invasão do 
grupo do ex-governa-
dor Anthony Garotinho 
(PR) em Nova Iguaçu 
não para de avançar. 
Depois de Cleiton de 
Souza Rodrigues ter sido 
nomeado secretário 
de Governo do prefei-
to Rogério Malvadeza’, 
outro político que está 
chegando a cidade 
caminhou lado a lado 
com o presidente es-
tadual do PR durante 
as últimas campanhas 
eleitorais em Campos 
dos Goytacazes, no Sul 
fluminense, e em Teresó-
polis, na Região Serrana. 

Segundo informa-
ções de uma fonte, 
Alex Castellar, que foi 
candidato a deputado 
estadual, teria sido o 
candidato indicado por 
Garotinho para um im-
portante cargo em um 
dos escalões de ‘Mal-
vadeza’. O político seria 
uma espécie de cam-
bono (serviçal) do ex-

-governador do Rio para 
cumprir qualquer ordem 
dada por ele. Ele junta-
-se também ao então se-
cretário de Obras de São 
João de Meriti, na gestão 
de Sandro Matos (PR). 
Rodrigo Henriques, co-
nhecido como ‘Drigão’, 
teria sido nomeado para 
a Secretaria Municipal de 
Habitação. 

CONTRATAÇÃO DE 
FORNECEDORES

O ‘homem forte de 
Nova Iguaçu’, como Clei-
ton é conhecido estaria 
por trás da contratação 
de duas empresas forne-

cedoras de merenda 
escolar para o municí-
pio. 

A Homebrid, localiza-
da em Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Rio, 
e a Milano, com sede 
em Duque de Caxias, 
em conversa gravada 
com autorização da 
Justiça, Garotinho fala 
com Cleiton a respeito 
da futura formação do 
governo em Nova Igua-
çu. O assessor demons-
tra interesse em ocupar 
a Secretaria de Gover-
no, por ser a pasta res-
ponsável, segundo ele, 
por “operar” todas as 
outras.

REPRODUçãO

Alex Castellar em apoio a Garotinho e família

Ministério da Saúde começa o 
mutirão de cirurgias em hospitais

O Ministério da Saúde 
informou que está reu-
nindo em todos os hos-
pitais federais do Rio um 
mutirão de cirurgias, con-
sultas e exames pré-cirúr-
gicos para ajudar a de-
safogar as filas de maior 
demanda do Sistema 
municipal de Regulação. 
A ação foi feita ontem, 
em parceria conjunta do 
órgão com a Secretaria 
Municipal de Saúde.

De acordo com o Mi-
nistério, esse mutirão irá 
durar 90 dias e será re-
alizado de segundas a 
sextas-feitas. Durante 

esse período, os hospitais 
federais do Andarí, Ipane-
ma, Lagoa, Bonsucesso, 
Cardoso Fontes e dos Ser-
vidores do Estado deve-
rão realizar 5.460 cirurgias 
e consultas aos pacientes. 

A previsão é que sejam 

realizadas 3.160 cirurgias 
de média e alta comple-
xidade nas áreas da pe-
diatria, oftalmologia de 
catarata, hérnia, de vesí-
cula e procedimentos ci-
rúrgicos de dermatologia, 
como as biópsias. 

REPRODUçãO

A ação anunciada no início da semana está acontecendo

ANTT reajusta tarifas de pedágios da Rio-Niterói
Uma resolução da 

Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) publicada on-
tem no Diário Oficial da 
União aprovou o reajuste 
das tarifas de pedágios 
da BR-101/RJ, no trecho 
da divisa entre o Rio de 

Janeiro e o Espírito Santo, 
ligados à Ponte Presiden-
te Costa e Silva (Ponte 
Rio-Niterói), trecho explo-
rado pela concessioná-
ria Autopista Fluminense.

O valor cobrado no 
local passa de R$ 4,50 
para R$ 5 nas praças de 

pedágio P1, em Campos 
dos Goytacazes, P2, em 
Conceição de Maca-
bu, P3, em Casimiro de 
Abreu, P4, em Rio Bonito, 
e P5, em São Gonçalo.

A resolução entra em 
vigor a partir da zero 
hora de amanhã.
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A Caixa Econômica Federal divulgou, 
ontem, o resultado da seleção de obras 
inscritas na Mostra Bienal CAIXA de No-
vos Artistas 2017/2018. Informações no 
site: programasculturaiscaixa.com.br

Os deputados es-
taduais do Rio estão 
que é um só deses-
pero com a possível 
delação premiada 
do Sérgio Cabral. 
Talvez a prisão de 
dezenas de parla-
mentares seja ape-
nas uma questão 
de tempo!

O novo partido cria-
do no país, o Frente 
Favela Brasil, diz que 
disponibilizará 50% 
dos cargos para mu-
lheres e traz algumas 
outras propostas le-
gais. Talvez seja um 
frescor em meio a po-
lítica tracional. Seria 
uma boa esperança?

A coluna Radar diz que os senadores Hum-
berto Costa e Jorge Viana, defensores de 
Eunício Oliveira não entendem o que se pas-
sa nas cabeças dos seus colegas Lindbergh 
e Gleisi Hoffmann.

Para eles os colegas estão “incitando a 
militância” e “agem como adversários”. Pa-
rece que os dois querem mesmo é uma boa 
desculpa para sair do Partido dos Trabalha-
dores (PT). Estamos de olho!

Novo partido Delação

Desculpa Desculpa II

Eles disseram... nós publicamos!
“Dos R$ 189,2 milhões que se afirma terem sidos pagos em custeio, somente R$ 15,5 milhões foram 

destinados ao pagamento das despesas”. A reitora da Uerj, Maria Georgina Muniz, destacou a eco-
nomia de mais de 30% feita pela Universidade, que está em crise.

Moradores da Rua Luiz de Camões, no Bairro 
da Luz, em Nova Iguaçu, estão ansiosos para 
uma provável revitalização da praça local, 
que seria palco de um empreendimento imo-
biliário. 

O terreno público foi vendido para a iniciati-
va privada, no valor de R$ 2.900.027,00, em um 
acordo entre a prefeitura da cidade e a Jerôni-
mo da Veiga Empreendimentos e Participações. 
Mas a justiça revogou a decisão.

DIRETO AO PONTO

A esperança do taxista Alexandre Meirelles e da dona 
de casa Maria de Fátima Pereira de Araújo está próxi-
ma, no chão de ardósia da casa que dividem. Os seis 
pés de Cannabis sativa serão utilizados na produção 
do Canabidiol, medicamento usado no combate a 
epilepsia – distúrbio que acomete o filho do casal, Ga-
briel, de 14 anos. A família, uma das três em território 
fluminense autorizada da Justiça para cultivar a erva, 
celebra os bons resultados. Um pequeno avanço para 
o grande retrocesso da guerra as drogas.

Popstar Saudoso Tá pior
O prefeito de Nova Igua-

çu, Rogério Lisboa, mostrou a 
cara no RJ TV, prometeu em 
três meses atender às reivindi-
cações de moradores, pulou 
de alegria junto com a repór-
ter e bateu palmas para ele 
próprio. Ridículo!

O vereador de Nova igua-
çu Doutor Cacau definiu a 
Saúde Municipal na gestão 
Bornier como eficiente, para 
ele, do Hospital da Posse às 
35 Clinicas da Família tudo 
funcionava à contento. É 
sério isso?

O Triel mandou ver dizendo 
que Rogério Lisboa se superesti-
mou, por emparedar Bornier nos 
debates de campanha achou 
que era mais capaz, agora en-
rolado em seu amadorismo con-
seguiu o que parecia impossível: 
que o que era ruim ficasse pior.

Praça

Praça II
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Um estudante morreu enquanto come-
morava sua aprovação no vestibular, na úl-
tima terça-feira, em Soure, no arquipélago 
do Marajó, no Pará. O jovem teria proble-
mas cardíacos e ficou muito emocionado.

Um pequeno avanço

O município de Japeri 
fechou o primeiro mês 
de 2017 com o total 
de R$ 5.183.694,68 em 
repasses do Fundo de 
Manutenção e Desen-
volvimento da Educa-
ção Básica e de Valori-
zação dos Profissionais 
da Educação, R$ 2,5 
milhões a mais que o 
valor da folha de pa-
gamento do pessoal 
do setor, estimado em 
R$ 2,6 milhões. Mesmo 
assim o prefeito Carlos 
Moraes Costa (foto) 
afirma que não há 
como conceder au-

Japeri vai esperar decisão 
judicial sobre concurso

mento aos servidores e 
alega que a folha de 
pessoal da Educação 
consome 90% da recei-
ta do Fundeb. As de-
clarações do prefeito 
estão no áudio de uma 
entrevista por ele con-
cedida ao site Japeri 
News, na qual compa-
ra a situação dos pro-
fessores locais com os 
da cidade vizinha, Pa-
racambi, onde os pro-
fissionais de ensino re-
cebem, em média, R$ 
1.400 por mês contra os 
R$ 2.450 do menor salá-
rio na rede de Japeri.

Inscrições para Conselho Muncipal de Cultura
BELFORD ROXO

Profissionais e instituições interessados podem concorrer ao edital aberto.
Assessoria 
de imprensa

Moradores de uma 
rua sem saída, a Rua 
Silvio Caldas, no bair-
ro Chapéu do Sol tem 
sofrido muito com as 
chuvas desde dezem-
bro. Um morro próximo 
ao local está desmo-
ronando e lotando as 
casas com muita água 
e lama. Moradores pe-
dem ajuda aos vere-
adores e autoridades 
municipais em uma 
rede social na internet. 
“Precisamos de uma 
solução para esse pro-
blema”, escreveu um 
morador.

O senador Eunício 
Oliveira (PMDB-
-CE) foi eleito 

ontem presidente do 
Senado e do Congresso 
Nacional para os próxi-
mos dois anos. Ele rece-
beu 61 votos e derrotou 
na eleição José Medei-
ros (PSD-MT), que rece-
beu 10 votos, outros 10 
senadores votaram em 
branco.
Pai de quatro filhos, Euní-
cio nasceu em setembro 
de 1952 em Lavras da 
Mangabeira, município 

Lama de sobra em Duque de Caxias
REPRODUçãO

A Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura fica na Avenida Bob Kennedy, s/nº, bairro Piam

DIVULGAçãO

Brasília

Profissionais e institui-
ções da área cultu-
ral de Belford Roxo, 

interessados em compor 
o Conselho Municipal 
de Políticas Culturais, 
têm do dia 8 ao dia 10 
para se apresentarem à 
Secretaria Municipal de 
Cultura da Prefeitura, na 
Avenida Bob Kennedy, 
s/nº, bairro Piam, para 
fazerem suas inscrições. 
Segundo o secretário 
municipal de Cultura, 
Bruno do Nascimento 
Nunes, uma listagem 
nominal de todos que 
se apresentaram, será 
publicada em portaria 
nos Atos Oficiais.”Em se-
guida, anunciaremos a 

data da eleição para 
integrar o Conselho”, 
disse.

A convocação foi 
feita através de edital, 
publicado na edição 
da última terça-feira 
no Hora H. Todos os in-
teressados terão que 
apresentar documen-
tação no ato da inscri-
ção. Para as instituições 
serão necessários: ata, 
estatuto, CNPJ, relatório 
de atividade na área 
de Cultura nos últimos 
dois anos. Já os profissio-
nais que trabalham no 
ramo deverão apresen-
tar ofício de indicação 
e relatório comprovan-
do, no mínimo, dois anos 
de atividade.

Peemedebista é aliado do presidente Michel Temer

no Centro-Sul do Ceará, 
localizado a 400 quilôme-
tros da capital, Fortaleza. 
O senador é casado com 
Mônica Paes de Andra-
de, filha do ex-deputado 
e ex-presidente do PMDB 
Paes de Andrade (que 

morreu aos 88 anos em 
2015). Aliado do presi-
dente Michel Temer, Eu-
nício Oliveira vai suceder 
no cargo Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) e contro-
lará um orçamento de 
R$ 4,2 bilhões por ano.

Carlos Moraes conta que servidores nõo terão aumento

REPRODUçãO 

REPRODUçãO/G1

Eunício Oliveira é o novo 
presidente do Senado
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A subsecretaria está disposta a atender 29 mil pessoas com deficiência

WAsHington

Antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Japeri vai ga-
nhar nos próxi-
mos 60 dias a 

Subsecretaria do Di-
reito da Pessoa com 
Deficiência. A nova 
instituição está sendo 
concebida pelo pre-
feito Carlos Moraes 

para funcionar dentro 
da estrutura da Secre-
taria de Ação Social 
e Trabalho (Semast), 
integrada também 
com todos os órgãos 
do governo municipal.

 Com uma popu-
lação estimada em 
100.526 habitantes, o 
município abriga hoje 

Oportunidade 
Segundo infor-

mações o prefei-
to Carlos Mora-
es e o secretário 
de Ação Social e 
Trabalho, Márcio 

(Rodrigues Rosa) Bibi, 
querem implemen-
tar políticas públicas 
em caráter perma-
nente para que a 
população veja que 

já é possível viver em 
Japeri com respeito 
e dignidade. Os por-
tadores de deficiên-
cia já podem procu-
rar atendimento na 

sede da Secretaria 
Municipal de Ação 
Social, na Avenida 
São João Evangelis-
ta, s/n, no Centro de 
Engenheiro Pedreira.

DIVULGAçãO

População de Xerém sofre com falta de energia

Japeri prepara proposta 
de atendimento especial

O presidente dos 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, disse 
ontem que irá exor-
tar seus colegas re-
publicanos no Se-
nado a invocarem 
uma mudança de 
regra para forçar o 
voto da maioria na 
aprovação de seu 
indicado à Suprema 
Corte se os demo-
cratas bloquearem 
a votação do nome 
escolhido.

Como alguns opo-
sitores estão questio-
nando a escolha do 
juiz federal de ape-
lações Neil Gorsuch 
um dia depois de o 
presidente anunciá-
-lo, Trump disse que 
não irá querer que 
um impasse parla-
mentar interfira na 

além de comerciantes 
perderem alimentos 
por causa do proble-
ma.

O calor é outro in-
cômodo para idosos 
e crianças e está afe-
tando negativamen-
te a população, que 
tem reclamado cons-
tantemente da falta 
de energia e, princi-
palmente, da demora 
para reestabelecer o 
serviço. 

Os moradores se per-
guntam aonde estão 
os políticos responsá-
veis por Duque de Ca-
xias, deputados que 
deveriam zelar pela 

Faltou muita criatividade ao presidente da Câmara 
Municipal de Duque de Caxias, vereador Sandro Lélis. 
Em recente entrevista aos coleguinhas dá imprensa lo-
cal, interessados em saber que medidas ele adoraria 
para salvar o município do caos em que se encontra, o 
presidente disse que é necessário se “unir” ao executivo. 
A Casa Legislativa foi um dos focos das crises caxienses. 
Na próxima entrevista, Lélis deve anunciar a invenção 
da roda...

#Inventararoda

Não é criação de Janete Clair, nem Dias Gomes, ou 
qualquer novelista, apenas e ridiculamente, mais um ca-
pítulo da novela sobre transporte gratuíto para idosos. A 
Câmara Civil, do Tribunal de Justiça do RJ, decidiu que um 
cidadão idoso só precisa apresentar sua identidade para 
viajar de graça. Essa luta é uma piada de mau gosto, pois 
a lei já diz isso e as empresas de ônibus, acobertadas pe-
las autoridades, é que inventaram um tal cartão.

aprovação.
Ele se pronunciou 

durante um encon-
tro com grupos de 
interesse que irão 
apoiar a escolha de 
Gorsuch que, se con-
firmado, irá restaurar 
a maioria conserva-
dora da alta corte.

Trump foi inda-
gado se exortaria 
o líder da maioria 
no senado, Mitch 

Novo capítulo 

DIVULGAçãO

A Prefeitura de Belford 
Roxo continua realizando 
a Operação Tapa Bura-
co em vários bairros da 
cidade. Ontem o asfalto 
chegou na Rua Castro Al-
ves, bairro Sâo Bernardo. 
Operários da Secretaria 
Municipal de Conserva-
ção passaram todo o dia, 
recapeando com asfalto, 
todo trecho esburacado 
daquela rua.

Em apenas um mês de 
administração a Prefeitura 
tem promovido a conser-
vação das principais ruas 
do município. A Operação 
Tapa Buraco já esteve na 
Estrada Manoel de Sá, no 
bairro Lote XV; na Avenida 
Automóvel Clube entre 
os bairros A Avenida Joa-
quim da Costa Lima, uma 
da principais, também foi 
beneficiada com recape-
amento em vários trechos, 
assim como as Avenidas 
Floripes Rocha e Benjamim 
Pinto Dias, no Centro.

Operação 
Tapa Buraco

Donald Trump promete fazer mudança 
drástica na Suprema Corte americana

 

Apesar de toda a decepção com o depoimento de Eike  
Batista na Policia Federal realizado ontem,  nenhum pers-
simismo deve imperar.  Nenhuma delação surgiu até hoje 
no primeiro depoimento e devemos comemorar, isto sim, o 
fato de Eike ter sido preso pelo MInisterio Publico do Rio de 
Janeiro em um desdobramento da Lava Jato.

Não traz nenhum proveito os discursos que vem 
acontecendo nas redes socias, em relação as de-
clarações do Vereador Iguaçuano , Doutor Cacau. 
Tudo porque o vereador afirmou que a saúde em 
Nova Iguaçu prestava bom atendimento até dezem-
bro passado.

Moradores da região pedem socorro as autoridades 

A constante falta 
de energia toda vez 
que chove, mesmo 
em pouca quantida-
de se tornou comum 
no distrito de Xerém, 
em Duque de Caxias. 
Na última segunda 
feira, foram seis horas 
de falta de energia, 
das 18h até a meia 
noite. No Capivarí já 
são mais de 12 h sem 
luz, período que pode 
se estender até a dois 
dias.  

Os moradores da 
região acreditam que 
2017 está batendo re-
cordes no quesito fal-
ta de energia elétrica, 

28.992 pessoas, equi-
valente a 28.82% da 
população, segundo 
o IBGE, com algum 
tipo de deficiência 
física, auditiva, inte-
lectual ou múltiplas.
Chefe da Coorde-
nadoria Municipal 
de Integração Social 
da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Co-
ordef), Valnei Costa 
anunciou ontem que 
a nova subsecreta-
ria vai funcionar com 
atendimento social 
e psicológico, Banco 
de Cadeira de Ro-
das, Banco de Em-
pregos, Vale Social e 
atendimento médico 
no Centro de Acolhi-
mento ao Deficiente 
(CAD).

Valnei Costa contou 
que encontrou a Co-
ordef em total aban-

dono. “Estava tudo 
entregue às baratas 
e aos ratos, com mui-
ta sujeira, compu-
tadores quebrados 
e arquivos abando-
nados. Encontramos 
também pessoas 
que não recebiam 
o vale social, desde 
2015.”, informou.      

 Ainda de acordo 
com Valnei Costa, 
a subsecretaria vai 
atuar com projetos 
ligados às áreas da 
saúde, educação, 
esporte e lazer. “Va-
mos dar dignidade 
e respeito à popu-
lação de Japeri, es-
pecialmente às pes-
soas portadoras de 
algum tipo de defi-
ciência”, anunciou 
Valnei Costa, que 
também é cadei-
rante.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

REPRODUçãO

McConnell, a usar a 
chamada “opção 
nuclear” para alterar 
as regras de forma a 
tornar a confirmação 
mais fácil.”Sim, se ter-
minarmos com o mes-
mo impasse que tive-
mos em Washington 
durante mais de oito 
anos; sendo justo com 
o presidente (Barack) 
Obama, muito mais de 
oito anos”, afirmou.

O Presidente Trump invocou uma mudança de regra

A Coordef voltou a funcionar a todo vapor 

Meu primo, Getúlio Barbosa de Moura, foi a maior ex-
pressão política surgida em Nova Iguaçu. Reconhecido 
como um dos maiores oradores da história iguaçuana, o 
“Dr. Getúlio”, como era chamado, aliou a capacidade da 
fala com uma incrível habilidade de fazer política e foi sem-
pre respeitado. Sua trajetória é rara e fez sua carreira, des-
de vereador (foi presidente da Câmara Municipal/1936_ 
-1937), até ocupar, de forma interina (substituindo Ranie-
ri Mazilli), o cargo de presidente do Brasil. Getúlio Mou-
ra consta da relação oficial dos Presidentes, editada e 
atualizada pela Fundação Getulio Vargas. Nessa época, 
ele era Ministro Chefe da Casa Civil. Além de vereador, 
ele foi deputado federal (1946/1951-1951/1955/1959-
1963/1966-1966/1968), sendo cassado em 1969 pelo 
AI-5 (Ditadura Militar), em função de seus inflamados 
discursos. O hábil Getulio liderou a Revolução de 30, to-
mando a prefeitura com soldados (foto acima), fican-
do no cargo até 1933 e depois, retornando em1945. 
Disputou a eleição para governador (1958), com Ro-
berto Silveira e foi ainda, presidente da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil e da Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro, além de Secretário Estadual de Obras. 
Para honrar sua memória e seu passado de grande ho-
mem da vida pública do país, no dia 6 de dezembro de 
2012, a Câmara Federal, realizou uma Sessão Solene histó-
rica, onde devolveu simbolicamente, a Getulio Moura, seu 
mandado de Deputado Federal, cassado pelos militares.

Nosso Presidente

REPRODUçãO

qualidade e o bem-
-estar social não se 
movem para ajudar 

os caxienses que pre-
cisam literalmente en-
contrar uma luz nesse 
denso e escuro túnel. 
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PMs são presos em flagrante por 
pedir propina a filho de sargento  

dinHeiRo sujo

Antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Eles cobraram R$ 1 mil para 
liberar o jovem. Os agentes 
também ficaram com o 
material apreendido.

Suspeito de abusar de menina de 
11 anos é preso em Nova Iguaçu 

Policiais da 58ª DP 
(Posse) prenderam, no 
fim da tarde da última 
terça-feira, um suspeito 
de abusar sexualmente 
de uma menina de 11 
anos, em Nova Igua-
çu. De acordo com in-
formações da polícia, 
um parente da vítima 
flagrou conversas no 
celular entre o homem, 
de 48 anos, e a crian-
ça.

O parente contou 
que o suspeito chama-
va a menina de “meu 
amor”, dizia que a 
amava e ainda man-
dava fotos íntimas. Em 

depoimento, a crian-
ça disse que o homem 
tentou beijá-la e ga-
nhar a sua confiança, 
já que conhecia a 
família dela. A vítima 
lembrou ainda que ele 
passou alguns fins de 
semana na casa de 
seus familiares e ten-
tava abusá-la quando 
ficavam sozinhos.

Durante uma bus-
ca domiciliar na casa 
do suspeito, a polícia 
apreendeu grande 
quantidade de fotos 
e vídeos pornográficos 
envolvendo menores 
de idade. Além disso, 

os policiais encontra-
ram cinco munições 
e um coldre de arma 
de fogo. A polícia in-
formou que as inves-
tigações ainda estão 
em andamento para 
tentar identificar ou-
tras possíveis vítimas 
do suspeito.

O homem respon-
derá por estupro de 
vulnerável, será indi-
ciado por porte ilegal 
de armas e também 
por armazenar ma-
terial contendo ima-
gens de sexo explícito 
envolvendo crianças 
e adolescentes.

Quatro policiais mi-
litares lotados no 
22º BPM (Maré) 

foram presos em flagran-
te, na última terça-feira, 
pela Corregedoria Geral 
da corporação, acusa-
dos de cobrar propina 
de mil reais de um jovem 
de 19 anos. O rapaz, filho 
de um sargento da Ae-
ronáutica e sobrinho de 
um PM, foi parado pelos 
agentes na Avenida Al-
mirante Frontin, em Ra-
mos, na Zona Norte do 
Rio. Em seu carro, um Kia 
Cerato, foram encontra-
dos onze balas de revól-
ver calibre 38, um adap-
tador para colocar a 
munição em armas, uma 

touca-ninja, um revólver 
de brinquedo, uma al-
gema, um facão e uma 
taser (arma de choque). 
Os PMs pegaram o ma-
terial e, também, o reló-
gio da vítima.

O jovem foi liberado 
para ir em casa pegar 
o dinheiro para pagar 
a quantia exigida pelos 
PMs. Ao chegar, con-
tou a parentes o que 
acontecera e foi acon-
selhado a fazer conta-
to com a Corregedoria. 
O órgão, então, enviou 
uma equipe da 1ª De-
legacia de Polícia Judi-
ciária Militar (DPJM) ao 
local marcado para o 
dinheiro ser entregue. Os 
quatro soldados do 22º 
BPM, identificados como 

Breamkamp, B.lopes, Oli-
veira e Alex Dias, rece-
beram voz de prisão em 
flagrante.

“O material encon-
trado com eles era to-
talmente incompatível 

Os policiais presos foram encaminhados para a Unidade Prisional da corporação, em Niterói.

Galpão é atingido por incêndio
Um incêndio de gran-

des proporções atingiu 
um galpão localizado 
na RJ-104, em Alcânta-
ra, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana 
do Rio, na madrugada 
de ontem. O fogo teria 
começado por volta 
das 5h.

Bombeiros de sete 
quartéis: São Gonçalo, 
Colubandê, Niterói, Rio 
Bonito, Maricá, Caju e 
São Cristóvão, traba-
lharam no combate as 
chamas. Às 8h50 era 
realizado o trabalho 
de rescaldo. De acor-
do com militares, nin-

guém ficou ferido. No 
local funcionaria uma 
loja de autopeças e de 
vistoria de gás veicular. 
Pelo menos três lojas 

próximas também fo-
ram atingidas. Ainda 
não há informações 
sobre as causas das 
chamas.

Três pessoas foram 
presas com 50 quilos de 
maconha pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
na rodovia BR-101, em 
Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense, na 
madrugada de ontem. 
A droga, que seria leva-
da para o Espírito Santo, 
estava escondida dentro 
do porta-malas de um 
carro.

Os policiais da 8ª Dele-
gacia (Campos) faziam 

uma blitz na altura do km 
78, quando desconfiaram 
dos ocupantes de um 
Palio e decidiram fazer a 
abordagem. 

A droga foi encontra-
da em duas sacolas plás-
ticas no porta-malas do 
carro. Havia 53 tabletes 
de maconha, totalizando 
50 quilos. O motorista, de 
35 anos, estava acompa-
nhado de um casal, de 
32 e 33 anos.

Eles confessaram que 

Publicitário está prestes a se entregar 
O publicitário Francisco 

de Assis Neto, que é con-
siderado o último foragido 
da Operação Eficiência, 
que apura o esquema 
de lavagem de dinheiro 
e recebimento de propi-
nas pelo ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral, está 
prestes a se entregar, se-
gundo informações de 
seu advogado. De acor-
do com a defesa do pu-
blicitário, que é também 
é conhecido como Kiko, 
ele vai antecipar seu re-
torno ao Rio. Kiko está em 
viagem de férias com a 
família nos Estados Unidos.

O publicitário é suspeito 
de ter recebido de doleiros 
R$ 7,7 milhões, em três me-
ses, nas operações de la-
vagem de dinheiro. Ele foi 
subsecretário-adjunto da 
Secretaria de Comunica-
ção do Governo do Rio até 
30 de dezembro de 2013, 
quando foi exonerado.

Kiko é um dos sócios da 
empresa Corcovado Co-
municação, que funciona 
em uma sala na rua Nilo 
Peçanha, no Centro do 
Rio. O endereço é citado 

na lista apontada pelos 
doleiros de Sérgio Cabral. 
Em um dos emails da in-
vestigação da Polícia 
Federal, mandado por 
Carlos Bezerra, membro 
da organização crimino-
sa, Kiko é chamado de 
“Zambi”, em referencia ao 
cantor Kiko Zambianchi.

Na semana passada, 
o juiz da 7ª Vara Federal 
Criminal Marcelo Bretas 
pediu a prisão de nove 
pessoas suspeitas de en-
volvimento no esquema. 
Três já estavam presos, 
entre eles Sérgio Cabral, 
e quatro foram presos no 
dia da operação. O em-

presário Eike Batista, que 
também estava nos Es-
tados Unidos se entregou 
na última segunda-feira.

O empresário depôs 
pela primeira vez, des-
de a prisão, na sede da 
Polícia Federal, na tarde 
da última terça-feira. Se-
gundo fontes, Eike ad-
mitiu ter pago US$ 16,5 
milhões (R$52 milhões) a 
Cabral, através de um 
contrato de fachada en-
tre a Arcádia, empresa 
dos irmãos doleiros Re-
nato e Marcelo Chaber, 
sediada no Uruguai, e 
a Golden Rock Founda-
tion, de sua propriedade .

pegaram a droga no Rio 
Comprido, na Zona Norte, 
e que receberiam R$ 2 
mil para levar a maconha 
até Guarapari, litoral do 
Espírito Santo, onde seria 
revendida. Os agentes 
também encontraram um 
revólver calibre 38 com a 
numeração raspada. A 
arma estava escondida 
embaixo do banco do 
carona. O caso foi regis-
trado na 134ª DP (Cam-
pos dos Goytacazes).

FABIANO ROCHA/ EXTRA

com o que poderiam es-
tar portando. Não houve 
como justificar” contou 
um policial que partici-
pou da prisão.

Após serem autuados 
na 1ª DPJM, os soldados 

presos foram encami-
nhados para a Unidade 
Prisional da corporação, 
no Fonseca, em Niterói, 
Região Metropolitana do 
Rio. Já o rapaz vítima da 
extorsão foi encaminha-

do para uma delegacia 
da Polícia Civil. 

Ele alegou que o ma-
terial que transportava 
era para o pai, que es-
taria internado em um 
hospital. 

Bandidos são presos com 50 quilos de 
maconha dentro de carro na BR-101

DIVULGAÇÃO

Os criminosos transportavam 50 quilos de maconha no porta-malas do carro.

REPRODUÇÃO

Incêndio de grandes proporções atingiu galpão.

Eike foi orientado pelo advogado em depoimento.

DIVULGAÇÃO
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O final da noite da 
última terça-fei-
ra e a madru-

gada de ontem foram 
de muita violência em 
dois municípios da Bai-

xada Fluminense. A Di-
visão de Homicídios da 
região (DHBF) investiga 
as motivações de cinco 
assassinatos. Somente 
em Nova Iguaçu, três 
homens foram executa-
dos no bairro Corumbá, 

Bandidagem passa o cerol 
e manda cinco pra vala

localizado no terceiro 
distrito da cidade. 

Os corpos teriam sido 
levados para a região, 
após as vítimas serem 
mortas em outro local. 
Segundo uma equipe 
do 20º Batalhão de Po-

lícia Militar (Mesquita), 
que foi acionada para 
atender a ocorrência 
e depois comunicou os 
crimes à especializada, 
as vítimas foram encon-
tradas em um matagal 
na Estrada São José, 

As mortes aconteceram em dois municípios da Baixada durante a madrugada.

Homem abre fogo durante casamento
Uma cerimônia de 

casamento em Limo-
eiro de Anadia, Agres-
te de Alagoas, quase 
terminou em tragédia 
no último sábado. Tes-
temunhas gravaram 
um vídeo e publica-
ram nas redes sociais. 
O homem entra na 
igreja logo após os 
noivos e aborda pai e 
filho, Cícero Barbosa 
da Silva, de 62 anos, 
e Edmilson Bezerra da 
Silva, 37. 

A polícia informou 
que Humberto Fer-
reira Santos, conhe-
cido como Betinho, 
confessou o ontem 
o crime. Após prestar 
depoimento, ele foi 
levado para a Casa 
de Custódia da Polí-

cia Civil. 
“Você que matou 

meu pai”, afirma o ati-
rador ao chegar em 
frente às vítimas, sa-
cando a arma. Ele dis-
parou seis vezes e saiu 
andando da igreja de 
forma tranquila. Os 

sAlvAdor

Suspeito invadiu a igreja e atirou contra convidados

Dois dos três corpos encontrados no Corumbá (e) que não foram identificados. ‘Valdo’ e ‘Sapão’ foram surpreendidos pelos atiradores em ruas de Queimados

BAIXADA VIVA NOTÍCIAS

que dá acesso a uma 
pedreira e uma fazen-
da, no Tinguazinho. Elas 
estavam com marcas 
de tiros na cabeça. 

Internautas usaram 
as redes sociais para 
fazer comentários so-

bre a violência que, de 
acordo com eles, está 
aterrorizando quem 
mora na região. Até 
o fechamento desta 
edição as vítimas não 
tinham sido identifica-
das. 

Amigos são executados em Queimados
Ainda na noite de 

terça-feira, em Quei-
mados, duas pessoas 
foram executadas na 
Rua Santo Tirso, Jardim 
Alzira. 

As vítimas foram 

identificadas como Os-
valdo Almeida da Silva, 
mais conhecido como 
‘Valdo’, e Clébio Juvên-
cio de Almeida Lucas 
Júnior, o ‘Sapão’. Se-
gundo informações, ele 

era muito conhecido na 
localidade por trabalhar 
como segurança em 
uma tradicional casa 
de festas. 

De acordo com rela-
tos de testemunhas, dois 

REPRODUçãO

homens em uma moto-
cicleta teriam efetuado 
disparos enquanto as 
vítimas conversavam e 
fugiram. Uma equipe 
da DHBF realizou perícia 
no local, e um procedi-

mento policial foi instau-
rado. 

A especializada pro-
cura por câmeras de 
segurança na tentativa 
de identificar e prender 
os autores do crime. Ne-

nhuma hipótese para 
o duplo homicídio 
está sendo descarta-
da pela Polícia Civil, 
que aponta acerto de 
contas como uma das 
principais motivações.

Tráfico do Grão Pará fica encurralado
Traficantes da co-

munidade Grão Pará 
ficaram encurralados 
durante uma opera-
ção de agentes do 
20º Batalhão de Polí-
cia Militar (Mesquita) 
para reprimir a venda 
de entorpecentes. A 
guarnição, composta 
pelos sargentos Lean-
dro e Chaves realizou 
a ação na manhã de 
ontem, prendeu sus-
peitos e apreendeu 
uma pequena quan-
tidade de drogas.

De acordo com 
informações da cor-
poração, logo que 
entraram na comu-
nidade os PMs sur-
preenderam cinco 
marginais, que fugi-
ram ao perceberem 
a aproximação da 

viatura. Houve um 
cerco e três deles 
acabaram presos. Eles 
foram identificados 
como Loram Sterque 
da Silva, de 19 anos, 
apontado como o 
chefe do tráfico; Fe-
lipe de Souza Santos, 
20; e  Fábio Araújo de 
Castro Barbosa, 21, 
conhecido como Ra-

tinho. 
Com o trio foram 

encontrados 33 pinos 
de cocaina, 35 trouxi-
nhas de maconha e 
um telefone celular. 

Ainda segundo a 
PM, os suspeitos têm 
passagem por tráfico 
e porte de armas e 
foram levados para a 
53ª DP (Mesquita). 

O trio de criminosos foi capturado durante a operação

REPRODUçãO/PLANTãO POLICIAL

PMs podem ter problemas psiquiátricos

convidados ficaram 
em pânico.

As duas vítimas fo-
ram levadas para a 
Unidade de Emergên-
cia do Agreste, em 
Arapiraca e ainda 
não se sabe qual é 
seu estado de saúde.

A Polícia Militar já de-
finiu que pretende aten-
der 2 mil policiais em 2017. 
Durante o lançamento do 
Fórum de Policiais Mortos, 
na última terça-feira o 
comandante-geral da PM, 
coronel Wolney Dias, ao 
citar a importância do tra-
balho do setor de psicolo-
gia da PM, brincou dizen-
do que não duvidava que 
pudesse vir a ser paciente. 
Na última segunda-feira, 
foi divulgado que 1,4 mil 
agentes pediram licença 
psiquiátrica em 2016 no 
Rio de Janeiro. 

"Não falei isso por aca-

so. Eu disse para mostrar 
que todos estão sujeitos 
a isso", explicou o coman-
dante-geral da PM. "À me-
dida que o nosso policial 
é melhor assistido, ele tem 
uma condição de apoio 
institucional melhor, quem 
ganha com isso é a socie-
dade", disse Dias.

As medidas fazem parte 
do Programa Permanente 
de Capacitação Continu-
ada (PPCC) da PM para 
diminuição da vitimização 
de PMs: 3 mil morreram 
entre 1994 e 2016 de cau-
sas não naturais na Polícia 
Militar do Rio de Janeiro. O 

trabalho psicológico mais 
intenso está sendo feito 
nos batalhões com maior 
letalidade: 3º BPM (Méier), 
7º BPM (São Gonçalo), 
12º BPM (Niterói), 25º BPM 
(Cabo Frio), 41 º BPM (Ira-
já), 39º BPM (Belford Roxo), 
4º BPM (São Cristóvão), 
9ºBPM (Rocha Miranda) , 
21ºBPM (São João de Me-
riti), 22º BPM (Benfica), 16º 
BPM (Olaria), 27º BPM (San-
ta Cruz) e 20º BPM (Nova 
Iguaçu). 

O corpo de ajuda psi-
cológica da PM é com-
posto por 98 psicólogos e 
5 psiquiatras. 

Civil apreende arma e drogas em Araruama
Agentes da 118ª 

Delegacia de Polícia 
(Araruama) apreen-
deram na tarde da 
última terça-feira, 
uma pistola de cali-
bre restrito das Forças 
Armadas e grande 
quantidade de dro-
gas dentro de uma 
casa abandonada 
no bairro Fonte Lim-
pa. 

Informações obti-
das durante investi-
gações da unidade 
apontam que após 
a prisão da maioria 
dos integrantes da 
organização crimi-

nosa da Favela do 
Corte, realizada du-
rante a Operação 
Tyrfing deflagrada 
pela delegacia no 
ano passado, os tra-
ficantes do local se 
uniram a bandidos 
do Rio para retomar 
a venda de drogas.  

DINÂMICA
Segundo o delega-

do titular Luiz Henri-
que Marques Pereira, 
os agentes identifica-
ram um imóvel aban-
donado, localizado 
na Rua Anete Rama-
lho Issa,  que havia 

sido invadido e esta-
va sendo usado por 
traficantes oriundos 
de uma favela do Rio 
de Janeiro. "Esses cri-
minosos haviam che-
gado recentemente 
na cidade com a in-
tenção de  tomar as 
bocas de fumo do 
bairro Outeiro, domi-
nadas por um grupo 
rival", disse. 

Foram apreendidos 
uma pistola Canik 
9mm de fabricação 
turca, 527 tabletes de 
maconha e 1870 pa-
pelotes de cocaína. 
Ninguém foi preso.  
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AToS ofICIAIS

eSTAdo do rIo de JANeIro

Prefeitura Municipal de Porto Real

PORTARIA Nº 0110 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇÕeS LeGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXONERAR,  por aposentadoria, a partir de 31 de 
Janeiro de 2017,  o servidor abaixo relacionado:

•	 GILMAR BARQUETTE ABRAHÃO, matrícula 
2574, ocupante do cargo de Médico do Trabalho, do quadro 
permanente, da Secretaria Municipal de Saúde, a vista do 
Processo 4247/16..

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito

                                       PORTARIA Nº 0111 DE 30 DE 
JANEIRO DE 2017.

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇÕeS LeGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXTINGUIR,  em 31/12/2016, por término de 
prazo, os contratos de trabalho dos servidores  da Secretaria 
Municipal de educação, Cultura, esporte e Lazer conforme 
relacionados abaixo:

DOCENTE I – ENSINO FUNDAMENTAL

Nome    Nº	Processo

Gilson vicente da Silva  769/17

Ana Paula de Souza Silva 799/17

DOCENTE I – EDUCAÇÃO INFANTIL

Priscila Cristina Ines  700/17

Sueli Alves dos Santos  684/17

Maiara Machado da Silva  805/17

Wivianne Gonzaga Carvalho 804/17

             DOCENTE IV – EDUCAÇÃO FISÍCA

Carlos Jose de Souza  738/17

ORIENTADOR PEDAGOGICO

erika Gonçalves dos Santos Alves  794/17

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0112 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇÕeS LeGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  CONCEDER, a partir de 01/02/2017, licença sem 
vencimentos  por um período de 02 (dois) anos,  a servidora 
MARIETA JUDITH FERRAZ FERREIRA, matrícula nº 
5354, função docente Iv – educação física do quadro 
permanente da Secretaria Municipal  de educação, Cultura 
e Turismo, de acordo com Art. 124 da  Lei Municipal nº 
376, de 01 de dezembro de 2009, a vista do Processo nº 
4775/16. 

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0113 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇÕeS LeGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR, a partir de 01/02/2017, a licença sem 
vencimentos concedida a servidora VALDICEIA LUIZA DE 
SOUZA CONCEIÇÃO, matrícula nº 5652, função orientador 
Pedagógico da Secretaria Municipal de educação, Cultura 
e Turismo, a vista do Processo nº 374/17. 

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0196 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/02/2017, HENRIQUE 
MILLER BALIEIRO, para responder pela direção Geral do 
Hospital Municipal São francisco de Assis. 

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0197 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/02/2017, JEAN 
CARLOS DOS SANTOS SILVA, para responder pela 
Secretaria Municipal de ordem Pública. 

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

Jorge	Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0198 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/02/2017, MARIA 
MADALENA FERREIRA DE SOUZA, para responder pela 
Secretaria Municipal de esporte e Lazer. 

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0199  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇÕeS LeGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXONERAR,  por aposentadoria, a partir de 01 de 
fevereiro de 2017,  a servidora abaixo relacionado:

•	 ROSANA VALERIA SPALA TENORIO, matrícula 
2981, ocupante do cargo de Médica Ginecologista, do 
quadro permanente, da Secretaria Municipal de Saúde, a 
vista do Processo 896/17.

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 200 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS 

R E S O L V E:

Art. 1º - CESSAR, a partir de 01/02/2017, os efeitos da 
Portaria nº 598 de 2013, que cedeu a servidora CArLA 
SoUZA GoNÇALveS, Médica Anestesista 24hs, para o 
município de rio das ostras.

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0201 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, MARIZE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão 
CC1 de diretora de Planejamento da Secretaria Municipal 
de fazenda e Planejamento. 

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0202 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, JOSÉ LUIZ 
RIBEIRO XAVIER, para o Cargo em Comissão CC1 de 
diretor de Trabalho e renda da Secretaria Municipal de 
desenvolvimento econômico, Trabalho e renda. 

Tenha calma: os 
negócios vão melhorar. 
O importante é aprender 
com as dificuldades. 
Pense que tudo tem 
o lado positivo. Faça 

amigos e divirta-se são pequenos 
instantes de prazer que se eternizam 
na memória. Bom momento no 
campo profissional. Cor: branca. 
Número: 01.

Áries

Uma aura de 
magnetismo estará se 
manifestando em todas 
as suas atitudes. Esse 
brilho todo é resultado 
de uma relação mais 

amorosa. No plano profissional, você 
encontrará respostas para tudo que 
está buscando. Bom momento no 
campo espiritual. Cor: bege. Número: 
05.

Touro

No campo afetivo 
haverá sinceridade 
e respeito. Fase de 
muita franqueza, que, 
entretanto, não será 
usada como arma 

para ferir o outro, mas sim como uma 
maneira de mostrar a sua boa vontade 
e deixar que o outro lhe conheça um 
pouco melhor. Cor: branca. Número: 
07.

Gêmeos

Ponha em prática todas 
as suas ideias e as 
coisas que estiverem ao 
seu alcance, pois tudo 
que fizer terá resultado 
positivo. Bom período 

para lidar com pessoas mais jovens, 
suas ideias estarão muito criativas e 
você poderá ajudar muito a alguém. 
Novas experiências no amor.

Câncer

Use a sua determinação 
e mude o seu estilo de 
vida, adotando novos 
hábitos. Os resultados 
esperados virão com 
alegria, mas você 
não deve apressar as 

coisas. Bom momento no campo 
das amizades. Conhecerá pessoas 
novas. Sorte no amor Cor: laranja 
escuro. Número: 10.

Leão

Boa energias e paz são 
as promessas desta fase. 
Uma proteção extra 
vai ajudar e contribuir 
para a realização dos 
seus sonhos. Guarde 

uma parte do seu dinheiro para a 
realização daquele sonho especial. 
Bom momento no campo sentimental. 
Cor: verde-claro. Número: 14.

Virgem

Período cheio de 
alegria, inteligência 
e jogo de cintura. 
Amigos saudosos 
vão aparecer 
i n e s p e r a d a m e n t e 
e convites para 

encontros serão irrecusáveis. Um 
contato profissional importante pode 
surgir numa festa. Bom momento 
no campo financeiro. Cor: havana. 
Número: 17.

Libra

Sensação de 
segurança e 
autoconfiança, o 
que influenciará 
beneficamente a sua 
vida profissional. 

A rotina de trabalho muitas vezes 
causa um desgaste na criatividade e 
na dedicação das pessoas. Quando 
aparece alguém animado é um 
incentivo para todos. Número: 20.

Escorpião

A sua atenção 
estará voltada 
para o casamento 
e associações em 
geral. Você estará 
mais sociável e 

magnético(a), mas poderá ser presa 
de ciúmes exagerados. Não bloqueie 
nem freie seus sentimentos para 
poder conhecê-los. Cor: azul-escuro. 
Número: 23.

Sagitário

Estão em alta a 
inteligência e o bom 
humor. Chegou a hora 
de colher o que plantou. 
Quanto mais investir 
na profissão, mas irá se 

sentir realizado(a). Com isso, uma 
promoção ou até mesmo uma boa 
proposta para um novo trabalho pode 
surgir. Cor: violeta. Número: 27.

Capricórnio

Confie na sua mente 
que está muito 
prática e objetiva, 
encontrando com 
facilidade saídas 
e soluções para 

problemas em qualquer área. 
Mantenha o otimismo: não dê 
ouvidos aos medrosos e pessimistas 
que insistem em ver grandes perigos 
em tudo. Cor: rosa. Número: 29.

Aquário

Não fique esperando 
pelo emprego dos 
sonhos. Muito menos 
por um dia de sorte 
que pode mudar 
toda a sua vida 

profissional. Vá à luta! Mantenha 
seus pés na realidade. Dedique-se à 
carreira com muita vontade. Tanto 
esforço será logo recompensado. 
Cor: lilás. Número: 32.

Peixes

ATOS OFICIAIS QUINTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2017

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0203 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, NILSON 
CAMARGO LOPES, para o Cargo em Comissão CC2 
de Gerente de obras da Secretaria Municipal de obras e 
Serviços Públicos.

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0204 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, HUMBERTO 
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, para o Cargo em 
Comissão CC2 de Gerente de Transportes da Secretaria 
Municipal de obras e Serviços Públicos.

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0206 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, FRANCINE 
CHINELATTO SCODRO, para o Cargo em Comissão CNe 
de Superintendente de Políticas Sociais da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, direitos Humanos e 
Habitação.  

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0207 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, JEAN CARLOS 
COSTA, para o Cargo em Comissão CC3 de Coordenador de 
Atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0208 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, MÁRCIA 
FERREIRA DA SILVA, para o Cargo em Comissão CC4 de 
Assessor de relações Comunitárias da Secretaria Municipal 
de Governo.  

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0209 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

o PrefeITo do MUNICÍPIo de PorTo reAL, No USo 
de SUAS ATrIBUIÇoeS LeGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/02/2017, MARLENE 
DA SILVA, para o Cargo em Comissão CC4 de Assessor 
de relações Comunitárias da Secretaria Municipal de 
Governo.  

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

Jorge	Serfiotis
Prefeito 

AToS ofICIAIS

eSTAdo do rIo de JANeIro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E 
B E L F O R D  R O X O

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO N° 4.204, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

estabelece a Programação financeira e o Cronograma 
Mensal de desembolso da Administração direta, para 
o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições e, em conformidade com o 
disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei comple-
mentar 101 de 04 de maio de 2000.

d e C r e T A:

Art. 1º - fica estabelecido, na forma dos Anexos I, II 
e III, a Programação financeira da receita Mensal, 
as Metas Bimestrais de Arrecadação e o Cronograma 
Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 
2017 da Administração direta, conforme o disposto no 

parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101, 
de 04 de maio de 2000.

 Art. 2º - A verificação do cumprimento dos anexos cita-
dos no artigo 1º ficará a cargo da Casa Civil e será por 
Órgão da Administração.

Art. 3º - Verificado desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá 
ser reconduzido por ato próprio do Órgão que lhe causar, 
por meio de limitação de empenhos e movimentação fi
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AToS ofICIAIS

eSTAdo do rIo de JANeIro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

nanceira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Com-
plementar 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 4º - No caso dos órgãos não promoverem a limita-
ção no prazo estabelecido no artigo anterior, fica auto-
rizada a Casa Civil a promover a limitação dos valores, 
segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

Art. 5º - Não serão objetos de limitação de empenhos 

as despesas que constituam obrigações constitucio-
nais, legais e aquelas ressalvadas pela Lei de diretrizes 
orçamentárias.

Art. 6º - os limites estabelecidos neste decreto pode-
rão, eventualmente, sofrer alterações através de crédi-
tos adicionais e/ou suplementares.

Art. 7º - os valores referentes aos repasses para o Po-
der Legislativo obedecerão ao disposto no inciso III do 

artigo 29-A da Constituição federal.

Art. 8º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro 
de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PrefeITo MUNICIPAL
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eSTAdo do rIo de JANeIro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS QUINTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2017

Ingredientes

BOLO VERDE DE 
LIMÃO

4 ovos
1/2 copo americano de óleo
1 copo de iogurte natural
1 pacote de gelatina de li-
mão
1 pacote de mistura pra bolo 
de limão
1 colher de sobremesa de 
fermento
1 lata de leite condensado
1 limão

Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, 
o iogurte, óleo, gelatina e a 
mistura do bolo
Acrescente o fermento e mis-
ture bem
Asse em forno médio, pré-
-aquecido, por cerca de 40 
minutos, ou até dourar

COBERTURA:

Coloque o leite moça em 
uma vasilha, esprema o suco 
de 1 limão e misture bem
Leve à geladeira e reserve
Retire o bolo do forno após 
assado, deixe esfriar, em se-
guida cubra o bolo com a 
cobertura
Para enfeitar, coloque em 
cima da cobertura raspas de 
casca de limão a gosto
Muito bom para ser servido 
gelado como sobremesa

Ingredientes

BOLO DE CENOURA

3 cenouras picadas
1 copo de óleo
2 xícara de açúcar
3 xícaras de faarinha de trigo
1 colher de fermento
1 pitada de sal
3 ovos

Modo de preparo

Bate as cenouras, o óleo, 
açúcar, as gemas bata no 
liquidificador durante 6 mi-
nutos, em uma tigelas
Bata as claras em neves
Coloque o batido em uma 
tigela e coloque a farinha, 
mexa bem o restante as 
claras e o fermento
Leve ao forno durante 30 
minutos

Ingredientes

TORTA GELADA 
DE CHOCOLATE

4 ovos
2 xícaras (chá) de leite
100 g de manteiga, em tem-
peratura ambiente
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de chocolate 
em pó solúvel Nestlé
2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
1/2 colher (sopa) de fermen-
to em pó
1 pote de sorvete de choco-
late Nestlé (2 litros)
1 lata de creme de leite Nes-
tlé
1 tablete de chocolate meio 
amargo Nestlé, picado

Modo de preparo

Bata no liquidificador os 
ovos com a metade do lei-
te, a manteiga, o açúcar, o 
chocolate em pó e a fari-
nha peneirada com o fer-
mento. espeje esta mistura 
numa assadeira retangular 
untada
Leve ao. forno médio por 
cerca de 25 minutos
Forre uma forma redonda 
(25 cm de diâmetro) com 
papel alumínio
Faça uma camada com 
metade do bolo esfarelado 
e umedeça com uma parte 
do leite restante
Espalhe o sorvete e faça 
outra camada de bolo es-
farelado e umedecido
Cubra e leve ao freezer 
para endurecer
Aqueça o creme de leite 
em banho-maria
Desligue o fogo, junte o 
chocolate picado e mexa 
até derretê-lo
Desenforme o bolo e cubra-
-o com o creme de choco-
late. Decore com chocola-
te em raspas ou granulado 
e sirva.

deCreTo Nº 4.205 de 01 de fevereIro de 2017.

“dispõe sobre a nomeação do Conselho fiscal do                 
PrevIde”

 o PrefeITo do MUNICÍPIo de BeLford roXo, 
estado do rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o Poder de Autotutela Adminis-
trativa.

 d e C r e T A :

 Art. 1° - ficam nomeados para compor o Conselho fis-
cal – CoNfIS, do Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de Belford roxo – PrevIde, 
na forma do § 4º, do art. 54, da Lei Complementar nº 
083/2006, os membros efetivos e respectivos suplen-
tes, a saber:

a) representantes do Poder executivo:
° Titular: IvAN dAHer de oLIveIrA JUNIor
° Suplente: LUIZ CLAUdIo vIeIrA rANGeL

b) representantes do Poder Legislativo:
° Titular: JoSÉ MAUrICIo rIBeIro
° Suplente: ANGeLA ANdreIA PorTUGAL vIANA

c) representante dos Servidores Ativos:
° Titular: ferNAdo JoSÉ NoGUeIrA dA CoSTA
° Suplente: CrISTIANo LIMA BArroSo
 Art. 2° - este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1° de ja-
neiro de 2017, revogando as disposições em contrário.

 Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PrefeITo MUNICIPAL

deCreTo Nº 4.206 de 01 de fevereIro de 2017.

“dispõe sobre a nomeação do Conselho de                
Administração do PrevIde”

 o PrefeITo do MUNICÍPIo de BeLford roXo, 
estado do rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o Poder de Autotutela Administra-
tiva

 d e C r e T A :

Art. 1° - ficam nomeados para compor o Conselho de 
Administração do Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de Belford roxo – PrevIde, 
na forma do § 4º, do art. 40, da Lei Complementar nº 
083/2006, os membros efetivos e respectivos suplentes, 
a saber:

a) representantes do Poder executivo:
° Titular: CHrISTIAN vIeIrA dA SILvA
° Suplente: roSeMere de oLIveIrA MAIA
° Titular: edILeA dA SILvA roZeIrA
° Suplente: CIrLeNe SILvA ferreIrA

b) representantes do Poder Legislativo:
° Titular: deLÁrIo de SoUZA rIBeIro
° Suplente: PATrICIA de MeNdoNÇA CorTeZ

c) representante dos Servidores Ativos:
° Titular: reGINA TANIA MorAeS de ArAUJo
° Suplente: edISoN GoNÇALveS de AGUIAr

d) representantes dos Servidores Inativos e Pen-
sionistas:
° Titular: UNdere ALMeIdA de SoUZA
° Suplente: JoSÉ CAMILo

e) representantes do PrevIde:
° Titular: Pedro PAULo dA SILveIrA
° Suplente: LeoNeL CAMArGo
  

  Art. 2° - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1° de 
janeiro de 2017, revogando as disposições em contrá-
rio.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PrefeITo MUNICIPAL

PorTArIA Nº 706/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.
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AToS ofICIAIS

eSTAdo do rIo de JANeIro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

PIMENTÃO 
RECHEADO COM 

CARNE MOÍDA

2 pimentões médios ou 
grandes
300 g de carne moída
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picado
Sal a gosto
1 pedaço pequeno de ba-
con (opcional)
1 cenoura pequena (opcio-
nal)
2 fatias de presunto
2 fatias de queijo
3 colheres (sopa) de requei-
jão

Modo de preparo

Lave bem os pimentões
Faça um buraco no pé de 
cada pimentão, como uma 
tampa
Retire toda a semente de 
dentro limpando tudo
Deixe reservado
Tempere a carne e deixe re-
servada também

RECHEIO:

Refogue a cebola e o alho 
picados
Acrescente o bacon corta-
do em cubos
Deixe dourar
Coloque a Carne moída e 
mexa bem
Misture a cenoura cortada 
em cubos
Coloque um copo de água 
e deixe cozinhar até a ce-
noura cozinhar e secar a 
água
Corte as fatias do presunto 
e queijo em pedaços pe-
quenos
Acrescente à carne e desli-
gue o fogo
Coloque o requeijão e 
mexa bem
Pegue os pimentões, colo-
que o recheio dentro pre-
enchendo por completo
Corte um pedaço de papel 
alumínio ( proporcional ao 
pimentão ) e cubra cada 
pimentão
Coloque-os em uma forma 
de alumínio ou refratária
Leve ao forno pré-aqueci-
do, a 220º, por 20 minutos
Sirva de preferência bem 
quentinho

Ingredientes

Modo de preparo

CHEESECAKE
MINEIRO

1 lata de leite condensa-
do; 1 forminha de queijo 
fresco com cerca de 500 
g; 1 colher de sopa de 
farinha de trigo; 3 ovos in-
teiros; 1 xícara de chá de 
açúcar

COBERTURA:
200 g de goiabada
50 ml de água

Separar as claras das ge-
mas e batê-las em neve. 
Bater todos os outros in-
gredientes no liquidifica-
dor. Depois de bem batida 
a massa no liquidificador, 
envolver as claras em 
neve na misturas. Despejar 
em um pirex untado com 
margarina e farinha e co-
locar no forno médio por 
cerca de 40 minutos
COBERTURA:

Derreter a goiabada 
numa panela acrescen-
tando a água conforme 
for necessário. Assim que 
o cheescake sair do forno, 
despejar a goiabada so-
bre a torta assada
Servir gelado

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
da Secretaria Municipal de Conservação.

LUIS dJALMA roSA
vALMIr BArroS
SÉrGIo LUIZ de SoUZA
ALBrTo JoSÉ doS SANToS
PAULo rIBeIro de fIGUeIredo
JoSÉ JAILToN dA SILvA
MArCoS ANToNIo SANToS de SoUZA
MArCIo reINALdo dA roCHo CUNHA
reNATo roCHA CUNHA NoGUeIrA
eLIAS  veNTUrA dA roCHA
Pedro AUGUSTo rIBeIro
LUIS WAGNer SANToS
ALdeMIr dA CoNCeIÇÃo doS SANToS
ITAMAr de BrITo MAToS
ANToNIo MArCoS SANToS de SoUZA
JoSÉ frANCISCo doS SANToS
roBSoN feLIPe dA SILvA
JorGe LUIS de SoUZA SoAreS
reGINALdo LoPeS dA SILvA
HerCULeS eUGeNIo GoMeS
MArCIo ANToNIo de SoUZA
JUAreZ deodoro
LUCIANo dIAS de CASTro
Pedro PoNTeS
vALTAIr QUeIroZ
JorGe vICeNTe de oLIveIrA
JoSÉ ANISIo SANToS de SoUZA
GerALdo AMorIM dA SILvA
JoSÉ GABrIeL doS SANToS  fILHo
CICero ANToNIo MATToS
CArLoS HeNrIQUe de SoUZA
reINALdo doS SANToS
oSÉIAS oLIveIrA dA CrUZ
SÉrGIo de freITAS
ANToNIo CArLoS doS SANToS
WeSLeY dA roCHA rodrIGUeS
fABIo verNeCK TAvAreS
CLeBer JorGe JULIo do vALe
SÉrGIo BoNIfÁCIo doS SANToS
LeANdro SILvA SANToS
PAULo roBerTo vIeIrA
GLeIdSoN GULINeLI PAeS
deJAIr NUNeS rIBeIro
LUIS dA CoNCeIÇÃo
HeLIo Pedro de oLIveIrA
JUSCeLINo BArreTo dA SILvA
GABrIeLe dA SILvA doS SANToS

PorTArIA Nº 707/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da 
Secretaria Municipal de Conservação.

MAICoN de SoUZA GoMeS
ABeL TeIXeIrA
roBSoN BArBoSA NoGUerA
KArINA dA SILvA SoUZA

PorTArIA Nº 708/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Chefe de Subprefeitura, símbolo CC-5, 
da Secretaria Municipal de Conservação.

JUAreZ de SoUZA
MArCeLo dA SILvA
rICArdo dIAS AdoLfo
PAULo CeZAr ferreIrA BArreTo
JorGe JULIo oLIveIrA de MorAeS

PorTArIA Nº 709/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
MArCoS AUreLIo MorAeS LoPeS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-
6, da Secretaria Municipal de Conservação.

PorTArIA Nº 710/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal,  
para exercerem o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal da Mulher.

vANIA GoMeS PIreS
vANeSSA CrISTINA BArBoSA vAZ

PorTArIA Nº 711/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de vigilân-
cia Sanitária.

roBSoN PereIrA do NASCIMeNTo
SIMoNe GUerrA dA roCHA

PorTArIA Nº 712/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
ALUIZIo AUGUSTo CUNHA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Se-
cretaria Municipal de Serviços Público.

PorTArIA Nº 713/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
eLAINe SILvA ferreIrA, do cargo em comissão de 
Chefe do Setor de Pregões, símbolo CC-7, da Secreta-
ria Municipal de Compras e Suprimentos.

PorTArIA Nº 714/GP/2017 de 01 de fevereIro 
de 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
ALeX reIS, para exercer o cargo em comissão de Che-
fe do Setor de Pregões, símbolo CC-7, da Secretaria 
Municipal de Compras e Suprimentos.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PrefeITo MUNICIPAL

errATAS:
NA PorTArIA Nº 628/GP/2017 de 27 de JANeIro 

de 2017, publicada em 28/01/2017.
onde se Lê: SUeLI CArdoSo de JeSUS; 
Leia-se: SUeLI CArdoSo dA SILvA de JeSUS.

NA PorTArIA Nº 680/GP/2017 de 31 de JANeIro 
de 2017, publicada em 01/02/2017.
onde se Lê: JoSe NeveS; 
Leia-se: JoSe NeveS de oLIveIrA.

onde se Lê:SAMUeL LUCIdIo SILvA; 
Leia-se: símbolo SAMUeL LUCIANo SILvA.

NA PorTArIA Nº 679/GP/2017 de 31 de JANeIro 
de 2017, publicada em 01/02/2017.
onde se Lê: rAfAeL BrAINer JUNIor; 
Leia-se: rAfAeL ANdrAde BrAINer JUNIor.

NA PorTArIA Nº 699/GP/2017 de 31 de JANeIro 
de 2017, publicada em 01/02/2017.
onde se Lê: ANToNIo CArLoS NoGUeIrA LIAZAr-

do; 
Leia-se: ANToNIo CArLoS NoGUeIrA LIZArdo.

NA PorTArIA Nº 637/GP/2017 de 27 de JANeIro 
de 2017, publicada em 28/01/2017.
onde se Lê: ANA PAULA rodrIGUeS CoeLHo; 
Leia-se: ANNA PAULA rodrIGUeS CoeLHo.

NA PorTArIA Nº 613/GP/2017 de 27 de JANeIro 
de 2017, publicada em 28/01/2017.
onde se Lê: JeAN PIerrI eQUIdorNe; 
Leia-se: JeAN PIerre eQUIdorNe.

NA PorTArIA Nº 615/GP/2017 de 27 de JANeIro 
de 2017, publicada em 28/01/2017.
onde se Lê: JoSIANe CHAveS CASeMIro; 
Leia-se: JoSIANe CHAveS CASIMIro.

NA PorTArIA Nº 593/GP/2017 de 26 de JANeIro 
de 2017, publicada em 27/01/2017.
onde se Lê: CrISTIANo frANCISCo LINS; 
Leia-se: CrISTIANo frANCISCo LINS PereIrA.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PrefeITo MUNICIPAL

PorTArIA Nº 041/PrevIde/2017 de 01 de feve-
reIro de 2017.

TorNAr SeM efeITo: PorTArIA Nº 18/PrevI-
de/2017 de 16 de JANeIro de 2017. Publicada em 
17/01/2017.

Pedro PAULo dA SILveIrA

diretor-Presidente do-PrevIde

fUNdAÇÃo de deSeNvoLvIMeNTo SoCIAL de 
BeLford roXo – fUNBeL

PorTArIA N.º 0013/fUNBeL/2017 de 01 de feve-
reIro de 2017

excluir : CLArISSA dA SILvA ferreIrA, da portaria 
nº 005/fUNBeL/2017 de 27 de janeiro de 2017.

PorTArIA N.º 0014/fUNBeL/2017 de 01 de feve-
reIro de 2017

Nomear, a contar de 27 de janeiro de 2017, doUGLAS 
ANdrÉ rIBeIro, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC7, da fUN-
BeL. 

Getúlio de Jesus Mapa
diretor Presidente - fUNBeL

Matrícula 60/60336

errATAS:

Na Portaria nº. 010/fUNBeL/2017 de 31 de JANeIro 
de 2017. Publicada na edição do Jornal Hora H de 01 
de fevereiro de 2017.

oNde Se LÊ: designar, a contar de 02 de janeiro de 
2017.

LeIA-Se: designar,  a contar de 27 de janeiro de 2017.

Getúlio de Jesus Mapa

diretor Presidente - fUNBeL

Matrícula 60/60336

AToS ofICIAIS

eSTAdo do rIo de JANeIro

Câmara Municipal de Belford Roxo
PORTARIA Nº 069 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

NoMeAr, a contar de 02 de janeiro de 2017, dANIeL 
ferreIrA de CArvALHo, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo AG, da 
Câmara Municipal de Belford roxo, com lotação no 
gabinete do vereador JUAreZ dUArTe (JUAreZ dA 
fArMÁCIA), conforme processo nº 00363/2017.

PORTARIA Nº 070 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

NoMeAr, a contar de 02 de janeiro de 2017, Pedro 
fLorIANo rodrIGUeS, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo AG, da 
Câmara Municipal de Belford roxo, com lotação no 
gabinete do vereador ANToNIo LUIZ TAYANo dIAS 
(TAYANo), conforme processo nº 00364/2017.

PORTARIA Nº 071 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

NoMeAr, a contar de 02 de janeiro de 2017, MANo-
eL QUIrINo dA SILvA fILHo, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo AG, 
da Câmara Municipal de Belford roxo, com lotação no 
gabinete do vereador ANToNIo LUIZ TAYANo dIAS 
(TAYANo), conforme processo nº 00365/2017. 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 099 DE 01 DE FEVEREI-
RO DE 2017

designar os Servidores abaixo relacionados para com-
porem a comissão de inquérito Administrativo da Câ-

mara Municipal de Belford roxo-rJ.

• deLÁrIo de SoUZA rIBeIro – Presidente
• rHoLMer ABreU LoUZAdA – Membro
• ANGeLA ANdrÉA PorTUGAL – Membro

Publique-se e Cumpra-se

Belford roxo, 01 de fevereiro de 2017

MARKINHO GANDRA
Presidente

AVISO PARA CADASTRAMENTO

o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Belford roxo, comunica aos 
interessados que está procedendo permanentemente o 
registro Cadastral de fornecedores, nos termos do art. 
34 da Lei federal nº 8.666/93. Para maiores informa-
ções, os interessados devem dirigir-se à Câmara Muni-
cipal de Belford roxo, situada à Av. José Mariano dos 
Passos, 1214,Centro, Belford roxo – rJ, diariamente 
de 14:00 hrs às 18:00 hrs,exceto aos sábados, domin-
gos e feriados.

Belford roxo/rJ, 01 de fevereiro de 2017.

Fábio	dos	Santos	Araújo
Presidente	da	Comissão	Permanente	de	Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº 003/2007

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 00148/2017

A Câmara Municipal de Belford roxo – rJ, devidamente 
autorizada pelo exmo, Sr. vereador Presidente, vem tor-
nar público que fica marcada a licitação para aquisição	
de	equipamentos	de	informática,	para	atender	às	ne-
cessidades	do	prédio	sede	do	Poder	Legislativo	Mu-
nicipal, na modalidade Pregão Presencial, do tipo me-
nor	preço,	para	o	dia	15	de	fevereiro	de	2017,	às	13:00	
horas, em conformidade com a Lei federal nº 10.520 de 
17/07/2002, pelo decreto Municipal nº 2.510 de 18 de fe-
vereiro de 2009 e aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. 
Podem participar do processo licitatório todas as empre-
sas que tenham condições de atender as necessidades 
acima mencionadas, mediante apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 
Qualquer informação será prestada, no horário de 14:00 
às 18:00 horas na sala da CPL localizada na Av. José Ma-
riano dos Passos, 1214, Centro, Belford roxo/rJ, CeP>: 
26.130-570, Tel.: 2761-1254, fax: 2761-1254.

Belford roxo, 01 de fevereiro de 2017

Fábio	dos	Santos	Araújo
Pregoeiro
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Nova Opção lidera campeonato 
nas categorias sub-15 e sub-17

Anderson luiz

Copa Sinno de Verão esquenta e equipe reassume a liderança nas duas categorias.

baixada

`

A Copa Sinno de Ve-
rão está pegando 
fogo. Um dos desta-

ques do certame, o Nova 
Opção FC segue invicto 
não só na competição, 
mas com a invencibilida-
de que já dura 23 jogos. 
No último fim de semana, 
a equipe comandada 
por Marcelo de Paula ba-
teu o Barro Vermelho por 
5 a 0, com gols de Jona-
thas (duas vezes), Vitinho 
(duas vezes) e Samuel. 
Com o resultado, o Nova 
Opção assume de forma 
isolada a primeira coloca-

ção na competição, com 
16 pontos. Os resultados 
da rodada foram esses: 
Nova Belém 3 x 1 Guerrei-
ros; Resenha 3 x 0 Estrela 
Carioca; Juscelino 15 x 0 
Fair Play. Próxima rodada: 
Nova Belém x Nova Op-
ção; Guerreiros x Resenha; 
Barro Vermelho x Fair Play 
e Estrela Carioca x Laranja 
Mecânica.

SUB-19: O time sub-19 
do Nova Opção também 
conseguiu um importante 
resultado ao passar pelo 
Califórnia por 5 a 2. Marcos 
Vinícius (três vezes), Yuri e 
Caio marcaram os gols do 
Nova Opção, enquanto 

que Jader e Paulinho des-
contaram para o Califór-
nia. Com a vitória, o Nova 
Opção assume a liderança 
isolada com 16 pontos, e 
se prepara para enfrentar 
o Destac, segundo coloca-
do, com 15. Os outros resul-
tados foram: Destac 3 x 1 
Castelo Branco; Resenha 
3 x 0 EFAB; Juscelino 3 x 1 
Tropa/Talentos e Joga Dez 
2 x 1 Laranja Mecânica. 
A próxima rodada terá os 
seguintes confrontos: Jus-
celino x Joga Dez; Castelo 
Branco x Resenha; Califór-
nia x Tropa/Talentos; EFAB 
x Laranja Mecânica e Des-
tac x Nova Opção. Equipe sub-17 goleou e assumiu a ponta isolada. Time está mantendo série invicta

BERNARDO GLEIZER


