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Corpo com marcas de perfuração de bala foi encontrado por populares 
que passavam próximo ao Campo do Pinta e Borda. Divisão de Homicí-
dios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a motivação para o crime.

Coronel da PM é exonerado 
depois da invasão na Alerj
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Cadáver é 
desovado 

em córrego de 
Queimados
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União bloqueia contas do Rio
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PM agarra ‘funcionários’ do 
tráfico em São João de Meriti

Além de ‘Chesma’ e ‘Soldado’, o 21º BPM apreendeu um adolescente na boca

Os agentes também apreenderam com o trio pó, erva e um rádio transmissor

Fim da angústia!
Jovem que desapareceu na Baixada Fluminense quando ia fazer entrega 
em Duque de Caxias é encontrado para alívio da família

6
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Causa nobre
um grande canil, que 

está sendo construído em 
Nova Iguaçu, precisa de 
fundos para terminar a 
obra. o projeto visa abrigar 
mais de 200 animais de rua. 

5

Conscientização
Campanha criada 

pelo Cisbaf aponta a 
importância da pre-
venção de doenças 
cardiovasculares. Fun-
cionários foram avalia-
dos. 

Unidos pelo mesmo crime
pai e filho são acusados de coagir oficial de justi-

ça e acabam presos suspeitos de serem milicianos.

dIvulgAção dIvulgAção
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Caso de comoção

Caso de comoção II

um abrigo de ani-
mais da virgínia postou 
a foto de um cachorri-
nho que foi picado por 
uma cobra e teve uma 
reação alérgica. Com 
isso, seu rosto inchou três 
vezes a mais que o ta-
manho normal. o bea-
gle logar já foi tratado 
e passa bem. o abrigo 
fez questão de avisar a 
todos que o pequeno 
está normal e brincando 
como se nada tivesse 
acontecido. 

os bombeiros da cida-
de de Nashville salvaram 
um gatinho chamado 
de Thomas Jefferson que 
estava preso num cano 
de escoamento no dia 
das eleições americanas. 
Segundo informações, o 
gato entrou pela parte 
de cima do cano e caiu 
três andares até ficar 
preso. ele foi resgatado, 
está em segurança com 
seu dono e passa bem. 

Com a chegada do verão, nada melhor que tomar 
precauções contra os raios ultravioletas. A pele seca cos-
tuma perder a barreira de proteção que fica na cama-
da superficial. Quando isso acontece, ela fica expostas a 
danos externos, como o atrito, sabão e também o calor. 
o diagnóstico para isso é que os raios uv, mesmo sem 
presença solar, envelhecem a pele e causam câncer. 

Autoridades sanitárias da Alemanha detectaram vá-
rios casos de gripe aviária, do tipo H5N8, em diversas aves 
ao redor do lago Konstanz, no sudoeste do país. Foi o 
que informou o Ministério da Agricultura do estado Baden 
Württenberg na última quarta-feira. o laboratório do Ins-
tituto Nacional de Infecções Animais Friedrich confirmou 
que 30 patos foram encontrados mortos. 

Cientistas do Reino unido desenvolveram um teste de 
HIv usando um pendrive que pode fazer uma leitura rá-
pida e precisa do quanto de vírus está no sangue do pa-
ciente. o dispositivo foi criado por cientistas do Imperial 
College de londres, usa o padrão comum, tirando uma 
gota de sangue do paciente e depois cria um sinal elé-
trico lido por computadores para determinar o resultado. 

Atenção aos raios UV

Gripe aviária Tecnologia aliada a saúde

os casos de Sífilis aumentaram drasticamente nos úl-
timos cinco anos. os casos registrados, de 1,2 mil, foram 
a mais de 65 mil. É preciso ter atenção ao problema, 
principalmente as grávidas, pois há um risco do bebê 
carregar a doença. No ano passado, 220 bebês morre-
ram no Brasil por causa da doença e também pela falta 
de medicamento, não só aqui, como no mundo inteiro. 

Números alarmantes 

um estudo encomendado pela Sociedade Brasileira 
de diabetes revelou que no Brasil existem mais de 14,3 
milhões de pessoas vivendo com a doença, o que 
corresponde a 9,4% da população. o levantamento 
foi feito para deixar claro a importância de se comba-
ter a diabetes, principalmente pela proximidade do 
dia Mundial contra a doença, em 14 de novembro.

Foi anunciado ontem, nos estados unidos, o lan-
çamento do playStation 4 pro pelo valor equivalen-
te a R$ 1.450  no Brasil. o novo modelo é mais po-
tente que o convencional, mas não é o sucessor. Já 
o maior rival, a Microsoft, pretende lançar o projeto 
Scorpio até o final do ano que vem. Ainda não há 
informações da chegada do novo console ao Brasil. 

Console novo

3,1 mil vagas
A empresa disponibiliza esta semana 3.104 vagas de estágio 

para todo o Brasil. As oportunidades são para os mais dife-
rentes níveis de escolaridade. entre as empresas que solicitam 
estagiários, estão as da área de Farmácia, Física, pedagogia, 
Tecnologia e publicidade. Interessados acessar o site www.
nube.com.br escolher e concorrer a oportunidade desejada.

Prorrogado
A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições do processo 

seletivo para 450 vagas de oficiais temporários de 2ª classe 
da reserva para ambos os sexos. A remuneração inicial é 
de R$ 8 mil. o período prorrogado permite inscrição pelo 
site www.ingressonamarinha.mar.mil.br até o dia 2 de de-
zembro. A taxa é de R$ 55. 

Concurso para PM
A polícia Militar de São paulo divulgou o edital para concurso 

público com 2.293 vagas para soldado pM 2ª classe. o salário é 
de R$ 2.992,54. A fundação vunesp é a organizadora do proces-
so. os candidatos precisam ter nível médio completo, idade mí-
nima de 17 anos e altura entre 1,55 e 1,60 (mulheres e homens). 
Interessados se inscrever no site www.vunesp.com.br. 

Varejo em queda
As vendas no comércio varejista brasileiro registraram a 

terceira queda seguida em setembro. em comparação com 
o mês anterior, o recuo foi de 1%, segundo dados do órgão. 
A retração é a maior para esse período do mês desde 2002, 
quando chegou a 1,2%. os resultados foram divulgados on-
tem. Com isso, o varejo acumula queda de 6,5% no ano. 

Medida que pode dar certo
A companhia aérea com rotas pela América latina anun-

ciou um novo modelo de negócios para voos domésticos na 
região, afim de aumentar o volume de passageiros com tari-
fas até 20% mais baratas. A mudança deve ser implementa-
da no primeiro semestre de 2017 de mogo progressivo para 
voos na Argentina, Chile, Colômbia, equador, Brasil e peru. 

Decisões duras
o presidente dos Correios, guilherme Campos, afirmou 

ontem que deve tomar medidas duras caso o plano de 
demissão voluntária não seja o suficiente para equilibrar 
as contas e reverter os prejuízos. Segundo o presidente, se 
permanecer com resultados negativos, os Correios se tor-
nam uma estatal dependente de recursos da união.

Números alarmantes II

NUBE

POLÍCIA MILITAR

IBGE

CORREIOS

‘Escutando’ pelo braço

Aplicativo mais seguro
o WhatsApp do Android recebeu uma nova atu-

alização na última quarta-feira, contando com um 
novo recurso de segurança para quem for transferir 
a conta para outro aparelho. Trata-se de uma veri-
ficação em duas etapas, além da confirmação via 
SMS, o app permite que o usuário crie uma senha 
numérica de seis dígitos na hora de acessar. 

MARINHA

LATAM

ReuTeRS

um paciente chinês, que perdeu a orelha em um acidente, teve reim-
plantada uma orelha artificial, feita com cartilagem e retirada da pró-
pria costela dele. o membro foi implantado temporariamente em seu 
braço no hospital da universidade Xi’an Jiaotong, na China e funciona 
bem. As fotos do procedimento foram divulgadas pela Reuters na última 
quarta-feira. essa técnica é conhecida por ‘retalho pré-fabricado’. 

Saindo pelo ladrão 
Quase no apagar das luzes de 2016, 

um prefeito da Baixada resolveu mos-
trar serviço. ou melhor, já começou a 
trabalhar para limpar a sujeira acumu-
lada por anos de esquemas fraudulen-
tos que abriram um rombo nos cofres 
da prefeitura. e o alvo da ação são os 
fantasmas. 

Sessão de exorcismo 
de uma só vez, ele usou o poder da 

caneta para exorcizar todos os fantas-
mas que povoavam os prédios dos ór-
gãos da prefeitura. Contratados para 
os chamados ‘cargos comissionados’, 
sugaram o quanto puderam o dinheiro 
dos cofres públicos. 

Pior que a encomenda 
Mas a situação é pior que a enco-

menda. Além dos gordos salários que 
recebiam, os fantasmas ainda tinham  
que participar do esquema em que 
eram obrigados a repassar uma por-
centagem para os responsáveis por 
conseguir as tais nomeações. 

Fazendo a festa
Com o esquema de nomeações vin-

do à tona, quem está fazendo a festa 
são os adversários políticos. durante a 
campanha eleitoral em outubro, muitos 
deles chegaram a denúnciar o golpe 
das contratações contra os cofres da 
prefeitura. 

Vai para o MP
Acusado de ser um dos ladrões do 

dinheiro público, um dos candidatos a 
prefeito na região já avisou que vai de-
nunciar o esquema das ‘falsas’ contra-
tações no Ministério público e prome-
teu jogar m... no ventilador. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Crise finanCeira  

Medida adotada pela segunda vez em uma semana foi motivada por dívida de R$ 140 milhões. 
dIvulgAção

União bloqueia contas do RJ
Antonio Carlos

Editoriahorah@ig.com.br

Governo pode ter gastos com 
publicidade limitados no RJ

Governador Pezão enfrenta a maior crise financeira sem precedentes no estado do RJ

em um prazo de 
uma semana, 
a união deter-

minou um novo blo-
queio das contas do 
governo do estado. 
dessa vez, por causa 
de uma dívida de R$ 
140 milhões. na últi-
ma segunda-feira, as 
contas do governo 
já haviam sido blo-
queadas por falta 
de pagamento de 
uma outra dívida, de 
R$ 170 milhões, que 
o estado tinha com 
a união. Ao todo, os 
bloqueios somam R$ 
310 milhões. Segundo 
informações, a previ-
são é que o bloqueio 
permaneça até hoje. 

No fim de outu-
bro, por determina-
ção judicial, houve 
também um arresto 
(apreensão das recei-

tas recebidas foram 
apreendidas para 
pagar diretamente 
as dívidas) de R$ 146 
milhões, determinado 
pela 8ª vara de Fazen-
da pública. A Secreta-
ria de Fazenda infor-
mou que o dinheiro 
recolhido já foi usado 
para pagar servidores. 

PAGAMentO de 
nOVeMBRO eStá 
COMPROMetidO 

em entrevista a im-
prensa, o governador 
do Rio, luiz Fernando 
pezão (pMdB), disse 
que não terá dinhei-
ro para pagar o salá-
rio de novembro dos 
servidores estaduais 
até o décimo dia útil 
do mês por causa do 
arresto das contas do 
governo, determina-
do pela Justiça.

“Hoje e amanhã eu 
quero fazer esse ca-
lendário, com o secre-

Mais de R$ 200 milhões em isenções 
diante da crise fi-

nanceira do estado, 
joalherias do Rio de 
Janeiro foram be-

neficiadas com isen-
ções fiscais milionárias 
nos últimos anos. de 
acordo com núme-

ros levantados com 
base em dados da 
Secretaria de esta-
do de Fazenda, entre 

2008 e 2013, 21 firmas 
desse segmento dei-
xaram de pagar R$ 
231.112.411,14 em im-

dIvulgAção

tário de Fazenda. ele 
já vai ter condições 
de divulgar o calen-
dário de pagamentos. 
A educação começa 
a receber, a seguran-
ça pública, quero ver 
todo o funcionalismo. 
esses setores que a 
gente tinha priorizado 
para pagar”, disse pe-
zão.

A Sefaz divulgou 
nota informando que 
o bloqueio afeta “a 
gestão dos recursos 
do caixa do estado e 
compromete o fluxo 
de pagamento dos 
servidores públicos do 
mês de outubro”.

Ainda segundo o 
órgão, dos R$ 140 mi-
lhões bloqueados on-
tem, R$ 81 milhões são 
referentes à repatria-
ção de recursos no 
exterior. outros R$ 59 
milhões são do repas-
se do Fundo de parti-
cipação dos estados. 

postos aos cofres do 
estado do Rio, tudo 
graças ao decreto 
41596/2008, que reduz a 

alíquota do Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS) 
de 13% para 6%.

A Assembleia 
legislativa do Rio 
(Alerj) aprovou on-
tem, por unanimi-
dade, a proposta 
que limita de R$ 56 
milhões para R$ 6 
milhões os gastos 
do governo com 
publicidade e pro-
paganda. o projeto 
do deputado es-
tadual Wanderson 
Nogueira (pSol/RJ) 
que estabelece um 
teto de 0,01% do or-
çamento do estado. 

um dos argumen-
tos utilizados por 
Wanderson é que 
não há fundamen-
to do estado gastar 
com propaganda 
enquanto existem 
pessoas que estão 
tendo seus alugueis 
sociais cortados, por 
exemplo. “Não tem 
motivo nenhum pra 
fazer propaganda. 
Fazer publicidade 
só se for da incom-
petência em gerir 
o estado. Milhares 
de pessoas estão 
tendo seus direitos 
cortados e nós pre-
cisamos encontrar 
alternativas palpá-

veis para amenizar 
essa crise. essa eco-
nomia, por exemplo, 
dá pra pagar um ano 
de aluguel social”, 
destacou Nogueira. 

o governo flumi-
nense gastou mais de 
R$ 1,5 bilhão nos oito 
anos do governo Sér-
gio Cabral e pezão 
no que diz respeito 
a publicidade e pro-
paganda. em média, 
isso representa R$ 
200 milhões anuais. 
Só em 2015/2016, fo-
ram R$ 100 milhões 
empregados para 

este fim. “propa-
ganda é para ser 
feita quando todos 
estão recebendo 
em dia, o estado 
com as finanças 
em dia, atendendo 
todas as necessida-
des básicas e ofe-
recendo dignidade 
para as pessoas. 
Nada disso ocorre 
e precisamos mu-
dar essa lógica ur-
gentemente”, diz 
o autor da lei. o 
projeto segue para 
sanção do gover-
nador.

ex-governador Sérgio Cabral em frente à Prefeitura de Paris

dIvulgAção

Vereador é condenado por 
improbidade administrativa 

A 1ª procuradoria de 
Justiça de Tutela Co-
letiva do Ministério pú-
blico do estado do Rio 
de Janeiro (MpRJ), ob-
teve a confirmação da 
sentença proferida em 
ação civil pública junto 
à 22ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do 
estado do Rio de Janei-
ro (TJRJ) e condenou o 
vereador Marcus Auré-
lio de Siqueira Santos, 
do município de Men-
des, na região Serrana, 
pela prática de ato de 
improbidade adminis-
trativa.

o acórdão, relatado 
pelo desembargador 
Carlos eduardo Moreira 
da Silva, condenou o 
vereador à suspensão 
de seus direitos políticos 
pelo prazo de cinco 
anos, além da proibi-
ção de contratar com 
o poder público pelo 
período de três anos e 
multa por danos morais 
no valor de R$ 10 mil.
A ação originou-se de 
pronunciamento na 
Câmara de vereado-
res de Mendes, em de-
zembro 2010, no qual o 
parlamentar, após de- Marcus Aurélio Siqueira

A oAB/RJ realiza, às 11h do 
próximo dia 21, em frente 
ao Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, o ato ‘lentidão 
que pesa no bolso’ em pro-
testo ao colapso do Judiciá-
rio estadual. 
Segundo os organizadores, 
o objetivo é usar a força 
da advocacia para cobrar 
mais celeridade e eficiência 
da Justiça a fim de reparar 
os imensos prejuízos causa-
dos pela morosidade do Ju-
diciário. Assim, a Seccional 
está convocando advoga-

OAB fará ato contra colapso do Judiciário 
dos de todo o interior flu-
minense para participar do 
evento público, que conta-
rá com a participação dos 
presidentes do Conselho 
Federal da oAB, Claudio la-

machia, e da oAB/RJ, Felipe 
Santa Cruz (foto). 
“o ato será uma demons-
tração de união da cate-
goria para valores funda-
mentais”, disse Felipe.

dIvulgAção

fender publicamente a 
compra de votos, con-
fessou tal prática que, 
além de improba, cons-
titui crime eleitoral.
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Com o slogan ‘Não compre, adote’, a 
5º edição da Feira de Adoção, realizada 
no último sábado, dia 29, no calçadão de 
Nilópolis, garantiu um novo lar para 32 ani-
mais. A ação tem o apoio da prefeitura do 
município. 

A Câmara Téc-
nica de proteção 
Animal, em parceria 
com os protetores 
de animais do mu-
nicípio e a prefeitura 
de Nilópolis, já co-
meçaram a realizar 
as cirurgias de es-
terilização dos ani-
mais cadastrados.

A Secretaria de educa-
ção divulgou que a pré-
-matrícula para a rede 
municipal em 2017, co-
meçou na última segun-
da-feira, e vai até o dia 
30 deste mês para alunos 
da educação infantil e 
do 1° ano do ensino fun-
damental que não este-
jam matriculados na rede. 

o programa iniciou em maio e cerca de 250 ani-
mais foram cadastrados para a realização da cirurgia. 
A prioridade é para os protetores de animais, pessoas 
de baixa renda e cães adotados nas feiras de ado-
ção promovidas pela CTpA.

o projeto lutando por vidas, criado pelo mestre 
Jorge Turco, comemora um ano e gera atividades 
para cerca de 400 crianças e adolescentes meri-
tienses, na sede da guarda Civil Municipal de São 
João de Meriti.

Pré-matrícula Projeto

Programa de adoção Ação social 

Eles disseram... nós publicamos!
“Você continuar pagando, apesar da limitação do gasto público, R$ 150 mil para 

servidor é um acinte, é um horror”. o presidente do Senado Renan Calheiros (pMdB) 
chama supersalários de ‘horror’ e instala comissão sobre o tema.

A prefeitura de São João de Meriti, 
decreta ponto facultativo na próxima 
segunda-feira, nas repartições públi-
cas do município, em razão do Feria-
do da proclamação da República na 
próxima terça-feira. 

para acabar com supersalários de ser-
vidores requisitados, a Comissão de orça-
mento da Assembleia legislativa apresen-
tou uma emenda ao projeto de lei que 
reduz a remuneração do governador, vice, 
secretários e subsecretários.

dIReTo Ao poNTo

A confirmação da vitória de donald Trump na cor-
rida para suceder a Barack obama na Casa Branca 
causou perplexidade em boa parte do mundo. Can-
didato que se colocou à margem do sistema político, 
o magnata do setor imobiliário conseguiu atrair o voto 
e a esperança de milhões de americanos insatisfeitos, 
muitos dos quais afetados pelos efeitos econômicos 
e sociais da crise financeira de 2008. As promessas 
de Trump implicam, enfim, uma mudança radical de 
rumo dos euA, com efeitos mundiais. 

Salário Anistia de impostos Benefício 
A proposta é que os subsídios 

de funcionários requisitados ou 
cedidos que atuam no gover-
no do estado não ultrapassem o 
teto constitucional (cerca de R$ 
27 mil). vinte e três funcionários 
requisitados de outros órgãos ga-
nham acima do teto.

A prefeitura de Nilópolis pror-
rogou o prazo para a anistia de 
impostos. a iniciativa vai garan-
tir que pessoas que tenham dé-
bitos de IpTu, ISS, TIMe e outros 
tributos possam quitá-los com 
descontos e com a opção do 
parcelamento.

para garantir o benefício, os 
contribuintes terão que com-
parecer munidos de Rg, CpF, 
comprovante de residência e 
contrato social (pessoa jurídi-
ca) na Secretaria de Fazen-
da, localizada no 1º andar da 
prefeitura de Nilópolis.

Ponto facultativo

Emenda 
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ESTADOS UNIDOS

o despejo irregular de lixo e entu-
lho pode ser visto em vários pontos da 
Baixada, inclusive na Rua Josefina, Mi-
guel Couto, em Nova Iguaçu. No terre-
no baldio é possível ver restos do que 
foram móveis, peças de carro e pneus.

Vitória de Trump representa mudança

os servidores efetivos de 
Rio das ostras estão há 
mais de três anos sem 
reajuste salarial, mesmo 
assim a folha de pa-
gamento de pessoal é 
apontada como a gran-
de vilã, causa principal 
do péssimo momento 
que o município está vi-
vendo. Quem entende 
do riscado afirma que a 
arrecadação está mes-
mo bastante reduzida, 
mas que a queda na 
receita não é a grande 
responsável pela falta de 
obras e pela precarieda-
de dos serviços presta-
dos pela administração 
municipal. o problema 
está numa gestão que 

Má gestão 
compromete finanças 

teve um volume de re-
cursos, em números atu-
alizados, na ordem de 
R$ 2,6 bilhões, mas optou 
por inchar a folha com 
cargos comissionados 
e contratados, além de 
abusar no aumento e nas 
gratificações para alguns 
privilegiados, como é o 
caso do chefe de gabi-
nete do prefeito Alcebía-
des Sabino, Aldem vieira, 
que recebia duas vezes, 
uma como servidor cedi-
do com ônus a prefeitura 
pelo Tribunal de Justiça e 
outra como ocupante de 
cargo confiança, quando 
deveria, como determi-
na a lei, receber apenas 
uma remuneração.

Abrigo para animais abandonados 
SeRvIço púBlICo 

Protetores buscam apoio para concluir obra de canil no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Donald Trump: ‘Presidente de todos’

estudantes e pesso-
as que moram nas re-
dondezas da universi-
dade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (uFRRJ) 
em Nova Iguaçu, an-
dam sofrendo com o 
mal cheiro e o exces-
so de lixo despejado 
em um terreno bal-
dio, em frente à insti-
tuição. 

o espaço, que está 
tomado por urubus, 
virou um verdadeiro 
depósito improvisado 
por carroceiros e po-
pulares que transitam 
ali. Frequentadores 

Sabino deixa tudo bagunçado e com contas a pagar

RepRodução 

dIvulgAção 

 Mesmo com Hillary 
Clinton apontada como 
favorita em praticamente 
todas as pesquisas de in-
tenção de voto e nas pro-
jeções feitas por institutos 
e pela imprensa, donald 
Trump foi eleito o 45º presi-
dente dos estados unidos. 
em seu discurso de vitória, 
prometeu reunir a nação 
e reconstruir a infraestru-
tura do país, dobrando o 
crescimento econômico. 

“Serei presidente para 
todos os americanos”, 
disse. “Trabalhando jun-
tos, vamos começar a 
tarefa urgente de reunir 
nossa nação. É isso que 

quero fazer agora por nos-
so país.” 

Trump disse que Hillary 
ligou para ele para para-
benizá-lo pela vitória. “ela 
me ligou para me para-
benizar por nossa vitória, e 
eu a parabenizei por uma 
campanha muito, muito 
dura. ela lutou muito forte”, 
disse presidente eleito em 

Terreno baldio vira lixeira em frente à Rural 
seu discurso. 

Algumas horas após 
o anúncio da vitória de 
Trump, Hillary Clinton fez 
o discurso em que re-
conheceu a derrota. A 
democrata disse que o 
resultado foi ‘doloroso’, 
agradeceu à família, aos 
obama e aos apoiadores 
de campanha.

O espaço está sendo construído no quintal da dona Gira, de 60 anos

dIvulgAção  

trump ao lado dos filhos e da mulher Melania trump

RepRodução

um canil que está 
sendo constru-
ído no bairro 

Cerâmica, em Nova 
Iguaçu para abrigar 
cerca de 200 ani-
mais abandonados 
e recolhidos por pro-
tetores está precisan-
do de doações para 
que possa ser con-
cluído. “estamos pre-
cisando de cimento, 
areia, pedra, ferro e 
principalmente o cus-
teio da mão de obra 
do pedreiro e do 
ajudante que custa 
R$ 180 a diária. essa 
tem sido nossa maior 

dificuldade”, disse o 
protetor de animais, 
denílson Marques, um 
dos idealizadores do 
projeto. 
o espaço está sendo 
construído no quintal 
da dona gira, de 60 
anos, uma protetora 
bastante conheci-
da na região que há 
aproximadamente 25 
anos recolhe e rece-
be animais abando-
nados e os acolhe em 
sua residência, que 
atualmente somam 
110 cães e 58 gatos. 
“eu e os animais fi-
caremos muito feli-
zes com a conclusão 
dessa obra. Com este 

canil nosso trabalho 
ficará bem melhor”, 
disse dona gira.
para conseguir ali-
mentar esses quase 
200 animais que cui-
da atualmente, dona 
gira conta com doa-
ções de pessoas que 
conhecem e acom-
panham a sua luta, 
e mesmo diante das 
dificuldades, ela não 
demonstra desânimo, 
pelo contrário, sem-
pre otimista e sorri-
dente.
Quem puder colabo-
rar com qualquer tipo 
de doação deve en-
trar em contato com 
o telefone 98665-8482.

da vila olímpica de 
Nova Iguaçu, próximo 
ao local citado, re-
clamam do descaso 

e pedem que a pre-
feitura tome alguma 
providência para a 
retirada do lixo. 
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Chamado de Medida Certa, iniciativa visa conscientizar colaboradores sobre vida mais saudável.

PARANÁ

 uma campanha 
mobilizada pela inter-
net, chamada ‘Cata-
ratas day 2016’, co-
memora amanhã os 
cinco anos da eleição 
das Cataratas do Igua-
çu, no paraná, como 
uma das sete novas 
maravilhas da nature-
za. A ação foi estimu-
lada através das redes 
sociais com o uso da 
hashtag #Cataratas-
day2016 . A meta é 
impactar mais de 100 
milhões de pessoas em 
todo o mundo, com o 
compartilhamento de 
fotos e vídeos e regis-
trar ao menos cinco mil 
selfies no ponto turísti-
co. o tema dessa edi-
ção é ‘Celebre a Biodi-
versidade’.  

os moradores da ci-
dade poderão visitar 

Cisbaf cria programa de informação 
e prevenção a doenças cardíacas

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o parque Nacional do 
Iguaçu de graça. para 
tanto é preciso apresen-
tar comprovante de resi-
dência. 

dIvulgAção

essa será a terceira edi-
ção do evento. em 2015, 
o evento mobilizou mais 
de 70 milhões de pesso-
as nas redes sociais e nas 

mídias convencionais. 
Foram feitas 2,8 mil sel-
fies e 6.245 postagens 
com a hashtag da 
campanha.

A duração da ci-
rurgia é entre 3 a 5 
horas. Algumas pes-
soas podem perder 
temporariamente 
a sensibilidade na 
região dos glúteos. 
Na maioria dos ca-
sos, 24 horas.

A retirada dos 
pontos é feita após 
15 dias.

É recomendado 
manter a região 
bem higienizada. É 

possível sentar de-
pois da primeira se-
mana, mas sempre 
com cuidado. Na 
primeira semana o 
ideal é dormir de 
bruços para evitar 
dores.

pode-se voltar as 
atividades após 20 
dias. Não realizan-
do exercícios que 
exijam esforço físico 
intenso nos 2 primei-
ros meses.

dr. Renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do es-
tado do Rio de Janeiro (CReMeRJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MeC (Ministério da educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
e-mail do doutor Renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Prótese de Glúteo - Parte II

Campanha pelas Cataratas do Iguaçu

Ponto foi indicado como uma das sete novas maravilhas da natureza

BeTo BARATA / pReSIdêNCIA

uma campanha 
criada pelo Cis-
baf, (Consórcio In-

termunicipal de Saúde 
da Baixada Fluminense), 
que fala da prevenção 
e diagnóstico precoce 
de Fatores de Risco Car-
diovasculares, realizada 
através do Núcleo de 
educação permanente 
(Nep), tem como objetivo 
identificar os colaborado-
res com o maior risco de 
desenvolverem doenças 
cardiovasculares, voltada 
para colaboradores que 
trabalham no consórcio e 
na Central de Regulação 
do Samu da Baixada Flu-
minense. A iniciativa resul-
tou no programa Medida 
Certa, que visa conscien-
tizar e estimular a adoção 
de hábitos de vida mais 
saudáveis entre os funcio-
nários. 
durante a campanha fo-
ram realizadas aferição 
da pressão arterial, glice-
mia capilar, peso e altura. 
diante dos números apre-
sentados, a secretária 
executiva do Cisbaf, dra. 
Rosangela Bello, sugeriu 
a criação do programa 
Medida Certa. Na práti-
ca, alguns hábitos inter-
nos já foram modificados: 
os biscoitos presentes nas 
reuniões foram substitu-
ídos por frutas; parceria 
com uma empresa de 
refeições para o forneci-
mento de um cardápio 
mais equilibrado; estímu-
lo à prática de exercí-

cios físicos; dentre outras 
ações. os colaboradores 
identificados com dois 
ou mais fatores de risco 
estão recebendo orien-
tações específicas para 
maior controle das pato-
logias existentes.
Segundo a coordenado-
ra do Telessaúde/Nep/
Cisbaf, dr.a Sônia Zimba-
ro, o balanço da cam-
panha revelou resultados 
surpreendentes. entre o 
público avaliado, 70% era 
feminino e 30% masculi-
no, um terço deles, cerca 
de 37%, apresentou um 
quadro de sobrepeso, 
quando o Índice de Mas-
sa Corporal é superior a 
25, num cálculo referente 
a altura e peso. do res-
tante, 28% estão obesos, 
com IMC acima de 30 
e 18% tiveram, na aferi-
ção da pressão arterial, 
níveis superiores a 130/80 
mmHg, ou o famoso 13 
por 8. o cardiologista Zim-
baro registrou que as pes-
soas com a pressão em 
níveis acima do indicado 
já podem ser considera-
das hipertensas. Além dis-
so, outros 11% dos avalia-
dos apresentaram de 2 a 
3 fatores de risco para o 
desenvolvimento de do-
enças cardiovasculares.
A campanha contou 
com a atuação da en-
fermeira do Telessaúde/
Nep/Cisbaf, Ana lúcia 
guimarães, do enfermei-
ro, Júlio César de Miran-
da, e do estudante de 
enfermagem e Radiolo-
gia, Rodolfo Ferreira.  Funcionários da Central de Regulação do Samu Baixada (Cisbaf), também foram avaliados

Fatores de risco e agravantes
A hipertensão ar-

terial, o diabetes, a 
obesidade, o taba-
gismo e o sedentaris-
mo são as principais 
causas das doenças 

cardíacas como, o 
infarto do miocárdio, 
acidente vascular ce-
rebral e a insuficiência 
cardíaca. Alguns há-
bitos, associados aos 

fatores de risco au-
mentam ainda mais 
as chances de uma 
pessoa desenvolver 
doenças cardiovascu-
lares. Bebidas alcoóli-

cas, tabagismo, coles-
terol elevado, glicose 
alta, estresse excessi-
vo, dentre outros. Al-
guns desses fatores 
podem ser evitados, 

tratados e controla-
dos, ou ainda modi-
ficados. outros são 
imutáveis, como o his-
tórico familiar e a et-
nia, mas conhecê-los 

serve como alerta 
para que a pes-
soa adote hábitos 
saudáveis e faça 
visitas ao médico 
periodicamente.
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Pai e filho milicianos são 
presos em Nova Iguaçu

Combate ao Crime

Policiais prendem integrantes da milícia, que se recusaram a receber uma decisão judicial.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A polícia Civil, por 
meio da 58ª dp 
(posse), defla-

grou na manhã de on-
tem, uma operação 
policial coordenada 
pelo delegado de po-
lícia paulo Freitas, com 
o objetivo de prender 
milicianos que atua-
vam em Nova Iguaçu.

No dia 26 de setem-
bro, um oficial de jus-
tiça se dirigiu até vila 
de Cava, em Nova 
Iguaçu, para cumprir 
uma decisão judicial 
que determinava a 
apreensão de uma 
van. o oficial localizou 
o veículo e apresentou 

o mandado ao moto-
rista que lhe entregou 
a chave e informou 
que chamaria o pro-
prietário do automó-
vel. pouco depois, três 
homens, chegaram 
ao local armados, to-
maram as chaves das 
mãos do oficial e lhe 
coagiram, dizendo 
que ali quem ‘manda-
va’ eram eles.

Após diligências, a 
polícia Civil identificou 
dois dos três homens, 
Antônio Carlos Mo-
desto Serpa, conheci-
do como ‘pepito’, de 
48 anos, e Anthony 
Maycon de Souza Ser-
pa, de 21 anos, filho 
de Antônio. o delega-

do representou pela 
decretação das pri-
sões dos dois crimino-
sos, medidas deferidas 
pela Justiça.

pai e filho foram pre-
sos em casa, e não 
ofereceram resistência 
à ação policial.

de acordo com o 
delegado paulo os 
autores serão indicia-
dos pelos crimes de 
constituição de milícia 
armada e roubo. eles 
serão encaminhados 
ao Complexo peniten-
ciário em Bangu.

A polícia Civil conti-
nua realizando diligên-
cias para identificar o 
terceiro envolvido e lo-
calizar a van. O delegado da 58ª delegacia de Polícia, na Posse, coordenou a operação

dIvulgAção 

Draco faz operação na Baixada
No dia 22 de se-

tembro deste ano, 
agentes da dele-
gacia de Repres-
são às Ações Crimi-
nosas organizadas 
e de Inquéritos 
especiais (draco) 
e da Subsecreta-
ria de Inteligência 
da Secretaria de 
Segurança, reali-
zaram uma opera-
ção para cumprir 
cinco mandados 

de prisão preventi-
va e 15 de busca e 
apreensão de mili-
cianos. 

A ação, que tem 
apoio do grupo de 
Atuação especial de 
Combate ao Crime 
organizado (gae-
co), foi realizada em 
Nova Iguaçu, com o 
objetivo combater a 
atuação de milicia-
nos no bairro Cabu-
çu.

os investigadores 
chegaram ao grupo 
após o assassinato de 
um pré-candidato à 
Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu. de 
acordo com a polí-
cia, o chefe do grupo 
era o subtenente da 
polícia Militar, Manoel 
primo lisboa, assas-
sinado em junho. ele  
era pré-candidato a 
vereador em Nova 
Iguaçu.

um dos procurados 
na operação era da-
niel de oliveira, apon-
tado como braço di-
reito de Manoel. os 
outros mandados de 
prisão eram contra: 
leandro emmanuel 
Marques Fontes, co-
nhecido como ‘Ba-
tata do Cabuçu’ e 
responsável pela co-
brança de sinais clan-
destinos de Tv a cabo 
e de transporte alter-

nativo; gabriel da Sil-
va Santos e os irmãos 
demétrio Menezes 

Barbosa e leandro 
Menezes Barbosa, o 
‘Batata do Aliança’.

Policiais da Gaeco cumpriram mandato de busca
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Quadrilha é capturada no Danon 
policiais militares do 20° 

BpM (Mesquita) entraram 
na comunidade do danon, 
em Nova Iguaçu, na última 
terça-feira, afim de reprimir 
o tráfico de drogas no lo-
cal.

os agentes avistaram 
três adolescentes em ati-
tude suspeita e uma jovem 
identificada como Fernan-
da Sabino dos Santos, de 
20 anos. Ao realizarem a 
abordagem, foi encontra-
do com o grupo 17 table-
tes de maconha, 26 pinos 
de cocaína, 01 rádio trans-
missor e R$ 9,00.

eles foram encaminha-
dos à 53ª dp (Mesquita) 

junto com o material apre-
endido.

três adolescentes e uma jovem de 20 anos foram detidos

dIvulgAção 

Caminhoneiro é executado em 
tentativa de assalto na Z. Norte

dIvulgAção

um motorista de ca-
minhão que transpor-
tava legumes para as 
Centrais de Abasteci-
mento do estado (Ce-
asa) foi morto ao pas-
sar pela Avenida Brasil, 
perto de Acari, na Zona 
Norte do Rio, na ma-
drugada de ontem. de 
acordo com as primei-
ras informações da polí-
cia Militar, a vítima iden-
tificada como donizeti 
de Souza, de 61 anos, 
teria sofrido uma tenta-
tiva de assalto, na pista 
lateral da via expressa, 
no sentido Zona oeste.

os bandidos fugiram 
e até o fechamento 
desta edição, não hou-
ve informações sobre 
quantos assaltantes 

participaram do crime 
nem detalhes da dinâmi-
ca da ação.

o caso está sob a in-
vestigação da delegacia 
de Homicídios da Capital 
(dH). Agentes da espe-

cializada estiveram no 
local do crime, ainda 
durante a madrugada, 
e realizaram a perícia. o 
corpo de donizeti foi en-
caminhado para o Insti-
tuto Médico legal (IMl).

Assalto aconteceu na pista lateral da via expressa

A polícia Rodoviária Fe-
deral (pRF) inicia hoje, a 
operação proclamação 
da República, com refor-
ço no policiamento em 
todo o Brasil. Até a próxi-
ma terça-feira, a pRF in-
tensificará suas ações no 
policiamento em trechos 
com maior índice de aci-
dentes e criminalidade. 
Com a expectativa de 
aumento no fluxo de ve-
ículos, o órgão realizará 
operações simultâneas 
para coibir infrações de 
trânsito em diversos pon-
tos das rodovias federais.

para sensibilizar o moto-
rista, o órgão vai aprovei-
tar o feriado prolongado 
para realizar campanhas 
educativas mostrando 
que uma conduta mais 

prudente do condutor vai 
refletir na redução de aci-
dentes de trânsito.

No Rio de Janeiro, os 
principais trechos onde 
haverá reforço no poli-
ciamento serão a ponte 
Rio-Niterói (BR-101), Niterói-
-Manilha (BR-101), Rio-San-

tos (BR-101), Rio-Teresópolis 
(BR-116), dutra (BR-116) e 
Rodovia Washington luiz 
(BR-040), além da região 
Norte Fluminense. em ca-
sos de emergências nas 
rodovias federais, a pRF 
pode ser chamada atra-
vés do telefone 191.

ideia é melhorar o policiamento em todo o Brasil

dIvulgAção 

Dupla é presa por policiais em Mesquita
policiais militares do 20° 

BpM (Mesquita) em patru-
lhamento pela Avenida 
união, em Mesquita, na 
manhã de ontem, foram 
informados por um popular 
que dois suspeitos estavam 
tentando praticar assalto 
nas proximidades.

Ao avistarem a dupla 
em uma moto, os agentes 
realizaram a abordagem 
e encontraram com os 
mesmos, uma pistola de 
brinquedo e após consul-

ta do veículo, constataram 
ser produto de roubo. Foi 
dada voz de prisão e os 
marginais foram conduzi-
dos para a 52ª dp (Central 
de flagrantes).

HOMeM é PReSO 
COM dROGAS

Ao entrarem na comuni-
dade da Bacia, em Nova 
Iguaçu, na última quarta-
-feira, uma outra guarni-
ção do 20° BpM (Mesquita) 
prendeu um homem iden-

tificado como luis Carlos, 
que teria envolvimento 
com o tráfico de drogas 
local. luis Carlos vinha cor-
rendo pela linha férrea 
e ao ser abordado pelos 
pMs, foi encontrado com o 
mesmo uma sacola plásti-
ca em uma de suas mãos 
contendo 08 tabletes de 
maconha e R$ 60 em espé-
cie. o acusado foi conduzi-
do a 52°dp (Nova Iguaçu), 
onde foi autuado por tráfi-
co de entorpecente.

PRF reforça a segurança com operação
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Quatro jovens fo-
ram encontradas 
decapitados den-
tro de um carro 
em Alvorada (RS), 
próximo a porto 
Alegre, na última 
quarta-feira. de 
acordo com a Bri-
gada Militar do 
Rio grande do Sul, 
as vítimas, todos 
homens, estavam 
com pés e mãos 
amarrados e sinais 
de tortura. Três cor-
pos estavam no 
porta-malas e um 
no banco traseiro

policiais militares 
informaram que 

Jovens são achados decapitados 
em carro abandonado em estrada

Denúncia levou policiais militares do 21º BPM até comunidade dominada 
por facção criminosa onde dois suspeitos foram presos com drogas. 

PM encurrala tráfico em Meriti

viu um grupo arma-
do abandonar o 
veículo. Ao checar 
a situação, eles en-
contraram os corpos 
e verificaram que o 
automóvel havia sido 

roubado. A perícia 
constatou que dois 
dos jovens tinham 
passagem pela po-
lícia, mas não for-
neceu a identifica-
ção completa.

Policiais preservam local onde estão os corpos

RepoRodução/RBS Tv

Três suspeitos de tra-
ficar drogas foram 
detidos por agentes 

do Batalhão de polícia 
Militar de São João de 
Meriti (21º BpM) numa 
comunidade dominada 
por uma facção crimi-
nosa no município na 

última quarta-feira. Com 
eles foi apreendida uma 
quantidade de drogas 
não divulgada pela 
guarnição. 

de acordo com a pM, 
a sala de operações da 
corporação recebeu 
denúncia que informa-
va sobre o grupo que 
estava comercializando 

entorpecente na co-
munidade da linha, no 
bairro engenheiro Bel-
ford. A equipe de pMs 
foi até o endereço in-
dicado e acabou pren-
dendo o marginal apon-
tado como o gerente 
da linha, conhecido 
como ‘Chesma’. Além 
dele também foi preso 

o bandido identificado 
como ‘Soldado’, que 
seria ‘vapor’ da boca 
(responsável por vender 
a droga, um adolescen-
te foi apreendido. 

BAndO tentA 
ReSGAtAR 

COMPARSAS 
durante a ação, 

comparsas dos de-
tidos atacaram a 
guarnição a tiros 
numa tentativa frus-
trada de resgatar o 
trio. Houve troca de 
tiros e o grupo conse-
guiu fugir. o 21º BpM 
não divulgou se hou-
ve feridos durante o 
confronto. 

Foram apreendi-
dos além do entor-
pecente, um celular 
e rádio transmissor. o 
registro da ocorrên-
cia foi feito na 64ª dp 
(São João de Meriti), 
onde os bandidos 
foram autuados por 
tráfico de drogas e 
associação. 

Os agentes prenderam além do gerente da ‘boca’, identificado como Chesma, o marginal conhecido como ‘Soldado’ e um adolescente. Pó e erva foram apreendidos

RepRodução/FACeBooK

Corpo de homem é achado sob 
ponte em córrego de Queimados

o cádaver de um 
homem foi encontra-
do por populares na 
manhã de ontem, na 
estrada Santa Amé-
lia, embaixo da ponte 
próximo ao Campo do 
pinta e Borda em Quei-
mados. A vítima, um 
rapaz que não havia 
sido identificado até 
o fechamento desta 
edição, de cor branca 
e idade aproximada 
de 30 anos, pode ter 
sido executada em 
outro lugar e o corpo 
abandonado no local. 

A divisão de Homi-
cídios da Baixada Flu-
minense (dHBF), que 
investiga o caso, bus-
ca imagens de câme-
ras de vigilância da 
região em busca de 
identificar possível mo-
vimentação estranha 
na região que possa 
ajudar a traçar uma 

linha para elucidar o 
crime. 

núMeRO de MORteS 
CReSCeM nA BAixAdA 

levantamento reali-
zado pelo Instituto de 
Segurança pública do 
Rio de Janeiro (ISp) re-
vela um aumento no 
número de homicídios 

dolosos na Baixada 
Fluminense neste ano. 
de acordo com o ór-
gão, em setembro de 
2016 a polícia Civil re-
gistrou 161 mortes nes-
sa modalidade. Já no 
período do ano pas-
sado 119 pessoas fo-
ram assassinadas na 
região. 

A vítima teria sido assassinada em outro local

Suspeito é ferido em morro do Rio
uma operação 

de policiais da uni-
dade de polícia 
pacificadora (upp)
Coroa/Fallet/Fogue-
teiro terminou com 
um suspeito ferido e 
outro preso. A ação 
contou com o apoio 
da upp São Carlos e 
do grupamento de 
Intervenções Táticas 

(gIT) das upps, no Mor-
ro da Coroa, na região 
central do Rio, na ma-
nhã de ontem. 

A polícia Civil infor-
mou que o baleado, 
que não teve a iden-
tidade revelada, foi 
levado para o Hos-
pital Municipal Sou-
za Aguiar, no Centro. 
Com ele, segundo os 

pMs, foram apreen-
didos um fuzil AR-15, 
um carregador e 
munição. Já com o 
preso havia, ainda 
de acordo com os 
policiais, uma pisto-
la, um radiotransmis-
sor e drogas. o caso 
está sendo registra-
do na 7ª dp (Santa 
Teresa).

Pai sequestrado diante do filho 
ainda não foi ouvido pela polícia

Sequestrado por ban-
didos, diante do filho de 5 
anos, que ficou sozinho na 
calçada, na última quarta-
-feira, em duque de Ca-
xias, o homem ainda não 
prestou depoimento. A de-
legada Juliana emerique, 
titular da 59ª dp (duque de 
Caxias), informou que ele 
ainda não prestou depoi-
mento porque está abala-
do. A vítima era aguarda-
da na tarde de ontem na 
distrital. 

“A criança está bem. de 
acordo com o pai, ela não 
apresenta nenhuma altera-
ção. o pai está desespera-
do e ainda não estava em 
condições de prestar de-
poimento”, destacou a de-
legada. o caso está sendo 
investigado como roubo 

com privação de liberda-
de. os policiais já sabem 
que o homem teria sido ví-
tima de uma quadrilha que 
tem sempre a mesma dinâ-
mica: usa carros roubados 
para outros assaltos.

“eles procuram abor-

dar pessoas que estejam 
chegando no trabalho, 
chegando numa festa ou 
em suas residências. São 
momentos no qual as pes-
soas estão um pouco mais 
vulneráveis”, contou a de-
legada.

Câmera flagrou desespero do filho da vítima

Coronel da PM é exonerado no Rio
o clima esquentou na 

polícia Militar. No dia se-
guinte à manifestação 
de servidores da seguran-
ça pública estadual na 
Alerj, o coronel Rodrigo 
Sanglard do comando do 
Batalhão de policiamen-
to em grandes eventos 
(Bpge) foi exonerado. A 
decisão foi publicada na 
última terça-feira no bole-
tim da corporação. 

Segundo garante o 
próprio Bpge, a manifes-
tação reuniu aproxima-
damente 10 mil servidores 

da segurança, entre eles, 
um grupo se destacou da 
multidão tentando forçar 
a entrada na Alerj. eles 
retiraram tapumes e inva-
diram o plenário da casa, 
chegando a ocupar a 
sala da presidência e su-
bir na mesa. 

Ainda dentro da casa, 
houve casos de depreda-
ção a sala da vice-presi-
dência e outros prejuízos. 
A polícia civil ainda apura 
quem foram os autores 
do ato de vandalismo.

Além do Bpge, outras 

corporações fizeram a se-
gurança da casa duran-
te o protesto. em ofício, 
o chefe do estado Maior 
geral da Corporação 
determinou que também 
participaram da opera-
ção os militares do Bata-
lhão de Choque, do 5° 
BpM (praça Harmonia) do 
grupamento Aeromóvel 
e o Comando de polícia 
pacificadora. 

A assessoria de comu-
nicação da polícia Militar 
informou que a mudança 
já estava programada.
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Vereador cria projeto a favor de 
manter o Restaurante Popular 

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Objetivo é fazer com que as unidades não sejam fechadas em 2017.

o vereador Wa-
shington gra-
nato (pTC) 

apresentou um projeto 
de lei que promete 
beneficiar aos usuários 
do Restaurante popu-
lar de volta Redonda. 
A intenção é que a 
gestão do restaurante 
fique a cargo do po-
der executivo. o par-
lamentar tomou essa 
decisão após saber 
que empresas que ad-
ministram as unidades 
alegarem que o gover-
no estadual possui dívi-
das desde janeiro com 
elas, que ultrapassam 
os R$ 18 milhões. 
Alguns gestores dos 

restaurantes já anun-
ciaram o fechamento 
de unidades, cortan-
do o convênio com 
elas. A pior notícia fica 
pela falta de previsão 
de retorno. para isso, 
granato quer evitar 
o agravamento do 
problema na cidade, 
trazendo consigo a 
quantidade de pesso-
as beneficiadas pelo 
serviço e que, antes 
não se alimentavam 
bem, e agora conse-
guem fazer a refeição 
diariamente. “os res-
taurantes são extrema-
mente funcionais para 
a população, não só 
de rua. Conheço mui-
tos trabalhadores que 
economizam durante 
o mês almoçando ou 

tomando café da ma-
nhã. Não é justo com 
a população perder 
mais esse benefício” 
reforçou. 
granato ainda ressal-
tou que o atual pre-
feito, Antônio Francis-
co Neto (pMdB), já 
informou que arcará, 
até dezembro, com 
os encargos inerentes 
ao funcionamento do 
restaurante da cidade. 
“esta iniciativa foi mui-
to positiva, mas temos 
que nos preocupar 
com o funcionamen-
to após dezembro. 
Se for preciso, vamos 
nos reunir com o novo 
prefeito, Samuca Sil-
va, para traçar uma 
forma para solucionar 
este problema, caso o 

fechamento da unida-
de de volta Redonda 
seja realmente anun-

ciado. vamos dialogar 
e achar uma maneira 
de manter o restauran-

te aberto e atenden-
do a população com 
qualidade”, disse.

Granato alega que Projeto de Lei visa beneficiar a população que usa o serviço

Má administração gera reflexos
granato apro-

veitou para con-
firmar que o pro-
blema da má 
administração es-
tadual tem afeta-
do todos os setores 

do Rio de Janeiro, em 
especial as empresas 
que administram o 
Restaurante popular. 
em várias cidades 
da Região Metropo-
litana e do Sul Flumi-

nense, as unidades já 
não estão funcionan-
do regularmente, em 
outros casos, as por-
tas estão fechadas. 
“A polícia Militar vem 
sofrendo muito com 

atrasos salariais. Se ar-
riscam muito e quan-
do chega o dia de 
receber enfrentam 
essa situação. o mes-
mo acontece com os 
funcionários públicos, 

que prestam serviço 
e mesmo assim são 
desvalorizados. Te-
mos que repudiar as 
ações que estão sen-
do tomadas pelo go-
verno estadual. pre-

cisamos mostrar 
nossa indignação 
com essa situação 
e traçar maneiras 
para que o cida-
dão não seja pre-
judicado”.

dIvulgAção

Chuva forte volta a assustar 
moradores do Sul Fluminense

No final da tarde da 
última quarta-feira, um 
temporal deixou ruas 
alagadas e derrubou ár-
vores, em volta Redon-
da. Segundo os bombei-
ros, foram registrados 16 
chamados para aten-
der ocorrências como 
alagamento e queda 
de árvores. A defesa Ci-
vil da cidade informou 
que a chuva foi isola-
da e os bairros mais ati-
gindos foram o Centro, 
Conforto e Jardim ponte 
Alta. Choveu por aproxi-
madamente 1h50. 

Já em Barra Mansa 
não caiu um temporal, 
mas choveu granizo na 
tarde de terça-feira. pro-
dutores rurais de Santa 
Rita de Cássia, tiveram 
prejuízos com a chuva. 
A Associação dos pro-
dutores Familiares reve-
lou que hortas de alfa-
ce, cebolinha, couve 
e outras verduras que 
estavam prontas para 
a colheira ficaram des-
truídas.

A associação infor-
mou que os prejuízos 
ainda estão sendo cal-

culados, mas podem 
chegar a R$ 40 mil. pro-
dutores perderam todo 
o plantio após a chuva 
de granizos. lembrando 
que o bairro é o maior 
produtor de hortaliças 
da região e um dos 
maiores do Rio de Janei-
ro. 

AtençãO PARA 
O FinAL de SeMAnA
Segundo informações 

do Clima Tempo, em 
volta Redonda, o tempo 
pode fechar para o final 
de semana, com possi-
bilidades de pancadas 
de chuva isoladas ainda 
amanhã, mas não em 
grande nível. Já em Bar-
ra Mansa, a possibilida-
de de chover amanhã 
é maior, podendo se ex-
tender ao longo do final 
de semana, com menos 
intensidade. 

A defesa Civil registrou queda de árvores em Volta Redonda

ClAudINeI evANgelISTA  

Mancha escura submerge no 
meio do Rio Paraíba do Sul

Moradores da re-
gião volta grande 
3, em volta Redon-
da, repararam algo 
incomum no Rio pa-
raíba do Sul. uma 
mancha escura sur-
giu nas águas na 
última quarta-feira, 
no início da noite, 
logo após a chuva 
forte que atingiu o 
município. 

de acordo com a 
Secretaria do Meio 
Ambiente, não hou-
ve qualquer notifi-
cação e, devido a 
isso, não havia infor-
mações concretas 
sobre o motivo e o 
que era essa man-
cha. uma equipe 
do Instituto estadual 
do Ambiente (Inea) 
foi enviada ao lo-
cal na manhã de 
ontem para uma 
apuração.

Segundo o ana-
lista ambiental da 
equipe, o proble-

ma não se tratava 
de óleo diesel, mas é 
possível que seja uma 
língua negra de es-
goto, já que em pe-
ríodo chuvoso é co-
mum ter enxurradas 
que levem os dejetos 

da cidade para os 
rios. o Inea vai iden-
tificar em que parte 
do Rio a mancha 
começou a ser vis-
ta para entender as 
causas do proble-
mas.

A mancha negra, ao centro, foi registrada por morador

CláudIo HeNRIQue SouZA/ARQuIvo peSSoAl

Prazo para desconto no IPTU termina dia 30
o cadastramento para 

aposentados, pensionistas 
e deficientes físicos de vol-
ta Redonda que queiram 
pedir a isenção de 50% no 
IpTu (Imposto Territorial pré-
dio urbano) de 2017, ter-
mina no próximo dia 30 de 
novembro. 

o contribuinte inadim-
plente no período do re-
querimento ou com dé-
bitos inclusos em dívida 
Ativa, terá o seu pedido in-

deferido no ato do reque-
rimento.

Aqueles que receberam 
o benefício em anos an-
teriores devem estar com 
a Carta de Requerimen-
to em posse, que chega 
pelos correios no endere-
ço do imóvel cadastrado 
com o benefício. Assim que 
recebê-la, o contribuinte 
deve comparecer em um 
dos locais de atendimento. 

para renegociar, basta ir 

ao Auditório do Furban, na 
praça Sávio gama que fica 
ao lado da prefeitura de 
volta Redonda, no Aterra-
do ou na subprefeitura da 
cidade, na Av. Antônio Al-
meida, 46, no bairro Retiro. 
o horário de atendimento 
é de segunda a sexta, das 
12h às 17h30. É preciso le-
var toda a documentação 
pessoal, laudo médico ou 
atestado de óbito e tam-
bém o carnê do IpTu.

Espetáculo reúne música e poesia
A boa para essa 

sexta-feira em volta 
Redonda é o espetá-
culo ‘Tríade - do eté-
reo à Composição do 
Ser’, que reúne dança 
e poesia. A atração 
será realizada no Te-
atro gacemms 2, em 
Santa Cecília, à partir 
das 20h. A classifica-

ção é livre. 
de acordo com a 

assessoria, o objetivo 
do espetáculo é levar 
ao público o tema da 
construção do ser, que 
parte de um abstrato 
até o concreto, com 
a figura da deusa Trí-
plice, que representa 
o passado, o presente 

e o futuro em apenas 
um ser.

os ingressos custam 
R$ 20 (inteira), R$ 10 
(meia) e R$ 8 (asso-
ciados). eles já estão 
a venda na bilheteria 
do teatro e podem ser 
comprados de segun-
da a sexta, entre 9h e 
18h. 



Mais uma primavera!
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GLOBO
05:00-Hora um
06:00-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-Mais você
10:09-Bem estar
10:49-encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-praça Tv - 1ª edição
12:47-globo esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-vídeo Show
15:05-Sessão da Tardegrande 
Menina, pequena Mulher
16:39-vale a pena ver de No-
voCheias de Charme
17:51-Malhação: pro dia Nas-
cer Feliz
18:21-Sol Nascente
19:10-praça Tv - 2ª ediçãoTitulo 
da atração
19:33-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A lei do Amor
22:22-globo Repórter
23:11-lista Negra
23:53-Jornal da globo
00:31-programa do Jô
01:11-Revenge
02:01-CorujãoInterativo
03:50-CorujãoMaria - uma Mis-
são de Amor

TV RECORD

SBT
06:00-pRIMeIRo IMpACTo  
08:00-CARRoSSel ANIMAdo    
08:30-MuNdo dISNeY  
10:30-BoM dIA e CIA   
13:00-A uSuRpAdoRA  
14:15-FoFoCANdo
15:15-CASoS de FAMÍlIA    
16:15-MAR de AMoR    
17:00-lágRIMAS de AMoR    
18:30-A gATA 
19:45-SBT BRASIl   
20:30-CúMplICeS de uM ReSgATe
21:30-CHIQuITITAS  
22:00-pRogRAMA do RATINHo   
23:15-TelA de SuCeSSoS   
01:00-THe NoITe CoM dANIlo 
geNTIlI 
02:00-JoRNAl do SBT  
02:45-SBT NoTÍCIAS

REDE TV

NA eSTRAdA 

05:00-Igreja Internacional da 
graça de deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor pra você
11:53-Top Therm
12:00-Igreja universal do Reino 
de deus
15:00-A Tarde é Sua
17:00-Igreja universal do Reino 
de deus
18:00-Te peguei
18:05-Master game
19:15-vídeos Impactantes
19:30-RedeTv News
20:30-Igreja Internacional da 
graça de deus.
21:30-Tv Fama
22:45-Mariana godoy entrevista
00:00-leitura dinâmica
00:30-programa Amaury Jr
01:30-Igreja universal do Reino 
de deus.
03:00-Igreja da graça no Seu 
lar

Cesar despista Mario. peppino tenta 
conversar com Milena. Mieko pensa 
em comprar roupas novas e Yumi im-
plica com a mãe por causa de da-
masceno. Mario mente para Carolina 
e diz que terminou com Alice. geppi-
na e gaetano decidem ir a São pau-
lo para ver dom Manfredo. Carolina 
procura Cesar. Hirô se oferece para 
ajudar Cesar a reconquistar Alice. Ralf 
conversa com vittorio. 

Hirô se oferece 
para ajudar César

Chaia estranha 
a demora de Zaqueu

Tobias coloca uma faca no pesco-
ço de Zaqueu e o conduz para lon-
ge dali. o arqueiro consegue tirar o 
anel de noivado e o solta no chão. 
Salmon e Raabe trocam elogios. Me-
lquias fala com Jéssica e critica a 
cananeia. Kalu avisa que é preciso 
fazer algo contra Zaíra. Chaia estra-
nha a demora de Zaqueu.

ReSUMOS dAS nOvelAS

gui tenta se explicar para diana. Júlia 
se apresenta como lorena. Nelson con-
forta Júlia/lorena. diana intimida Zaca-
rias, que a enfrenta. gui defende o filho 
diante da família e o surpreende. Nelson 
conta para Júlia/lorena sobre Zacarias. 
diana marca um encontro secreto. láza-
ro finge ser solidário a gui. Nelson oferece 
sua casa para hospedar Júlia/lorena. 

Júlia se apresenta 
como lorena

Paola vai atrás de 
Rebeca no vilarejo

Flora leva o vestido que fez para lola. 
Alicia agradece Flora. A mulher expli-
ca que está adorando costurar. geral-
do é preso em um restaurante de alto 
padrão. Safira conta para priscila que 
geraldo foi preso. priscila fica chatea-
da por se tratar de seu pai. paola vai 
atrás de Rebeca no vilarejo e diz que 
ela própria quer contar o que aconte-
ceu em paris. Rebeca pede que paola 
se afaste dela e de otávio. 

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em dia
12h00-Faixa Regional
13h20-Faixa Regional – Con-
tinuação
14h45-Amor e Intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-escrava Mãe
20h40-A Terra prometida
21h40-Jornal da Record
22h45-Super Tela – A era do 
gelo 2
01h15-Fala Que eu Te escuto
02h00-programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Casuarina, inteiro e autoral 
Grupo lança sétimo álbum em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal - edi-
ção Brasil
09:10-dia dia
10:10-os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto debate
13:00-os donos da Bola
15:00-game phone
16:00-Brasil urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-ezel
20:50-Sila: prisioneira do Amor
21:15-Show da Fé
22:00-pânico na Band
23:45-o Mundo Segundo os 
Brasileiros
00:35-Jornal da Noite
01:25-Que Fim levou?
01:30-os Simpsons
02:15-glee
02:55-pegadinhas
03:00-Igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

No último dia 4, 
vânia Andrade co-
memorou mais uma 
primavera. ela é es-
posa do delegado do 
Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC) 
em Nova Iguaçu, Jor-
ge Miguel.

o casal comemorou 
a data junto do filho 
paulo em um restau-
rante da cidade. “Mais 
que minha esposa, 
você é minha amiga, 
minha motivadora e 
minha companhei-
ra. Agradeço e louvo 
a deus todos os dias 

álBuM de FAMÍlIA 

dIvulgAção

Com um disco in-
teiramente au-
toral, o quinte-

to Casuarina lança o 
novo trabalho com 13 
composições assinadas 
por, ao menos, um de 
seus integrantes. No Cd 
também há parcerias 
com Moacyr luz, Alu-
ísio Machado, Sérgio 
Fonseca, João Martins 
e Alaan Monteiro, além 
de participação espe-
cial de Maria Rita.

“em todos os nossos 
outros discos autorais 
fomos chamando mú-
sicos conforme as de-
mandas de cada faixa. 
Agora, pela primeira 
vez, fizemos o plane-
jamento contrário: de-
finido o conjunto das 
canções, avaliamos a 
melhor formação para 
defendê-las”, conta 
um dos vocalistas do 
grupo, João Cavalcan-
ti.

o grupo apresentou 
o novo trabalho em 
apresentação ontem 
à noite, no Teatro SeSI 
duque de Caxias em O grupo apresentou o novo trabalho em apresentação ontem à noite, no teatro SeSi

pela tua vida. Feliz ani-
versário! Que as bênçãos 
do Senhor sejam abun-
dantemente derrama-

comemoração ao dia 
Nacional da Cultura, 
que aconteceu no úl-
timo dia 5, dentro da 
programação especial 
para homenagear o 
samba, ritmo que é a 
cara do Brasil. 

APReSentAçãO eM 
diVeRSOS PAiSeS

Formado na cidade 
do Rio de Janeiro no 
ano de 2001, o grupo 
já se apresentou em 
diversos países como 
Angola, Bélgica, Ca-
nadá, Cuba, eslovênia, 
espanha e euA. em ‘7’, 
os cinco integrantes do 
Casuarina daniel Mon-
tes (violão de 7 cordas), 
gabriel Azevedo (voz e 
percussão), João Ca-
valcanti (voz e percus-
são), João Fernando 
(bandolim e voz) e Ra-
fael Freire (cavaquinho 
e vocais) são acom-
panhados da mesma 
banda que acompa-
nha o grupo desde os 
ensaios: diego Zanga-
do (bateria), João Faria 
(baixo), Nelson Freitas 
(piano) e Renato Alber-
naz (percussão).

das sobre tua vida.”
Nós te amamos! 

Jorge Miguel, paulo e 
família.
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Trabalho: Dar muitas 
voltas para chegar ao que 
interessa é bem possível, 
mas com dedicação e 
bem provável que consiga 
chegar lá rapidamente. Por 

quê não tentar? Amor: uma conversa 
esclarecedora com seu par dará mais 
segurança à relação. 

Áries

Trabalho: use sua boa 
percepção para localizar 
oportunidades. Não é 
hora de perder chance 
profissional. Ela não 
aparece sempre. Fique 

alerta. Alguma coisa boa está vindo aí. 
Amor: foque na conquista de quem pensa 
igual a você. Progresso amoroso. 

Touro

Trabalho: esteja 
disponível para 
conhecer novas culturas. 
Aproxime-se de pessoas 
influentes e mostre as 
suas habilidades. Isso 
poderá lhe trazer uma 

oportunidade não imaginada. Amor: 
fuja da rotina, drible a monotonia para 
movimentar o romance. 

Gêmeos

Trabalho: agitação 
não faltará na sua 
vida profissional. 
Cuidado com seus 
impulsos. Relaxe! Isso 
não custa nada! Você 

está precisando se divertir. Promova 
passeios para esfriar a cabeça. 
Amor: não espere demais da pessoa 
amada. Seja flexível. Cor: azul.

Câncer

Trabalho: muita clareza 
mental. Aproveite para 
solucionar problemas. 
Bom momento 
para fazer acordos 
ou palestras. Será 
difícil resistir a seus 

argumentos devido a sua excelente 
expressão verbal. Amor: afeto e que 
contará ponto para uma relação 
feliz.

Leão

Trabalho: suas 
iniciativas são 
promissoras. Nada 
conterá a trajetória delas 
para o sucesso. Acredite 
no seu potencial 

realizador e continue ousando, pois 
talento não lhe falta. Amor: sucesso 
no relacionamento. Chegou sua vez 
de ser feliz de verdade. 

Virgem

Trabalho: propostas 
de expansão surgirão 
a qualquer momento. 
É da sua habilidade 
que depende quase 
tudo neste período. 
Com dedicação poderá 

subir mais um degrau na sua vida 
profissional. Aguarde! Amor: é hora 
de se reaproximar de quem te ama. 

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 2065 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016. 

declara facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 14 de 
novembro de 2016, e dá outras providências.

                a Prefeita do município de Porto real, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º - fica decretado ponto facultativo nas repartições Públicas 
municipais o dia 14 de novembro do corrente ano.

Artigo 2º - Ficam ressalvados os serviços essenciais que não podem 
sofrer interrupção no funcionamento, sob pena de risco à saúde, segurança da 
população e o bom desempenho da administração.

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA N.º 2554 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016

  a Prefeita municiPal de Porto real, no uso de 
suas atribuiÇÕes leGais, em esPecial o estatuto dos servidores 
PÚblicos de Porto real e o decreto 1308/2010,
     R E S O L V E :

   Art. 1º - TORNAR PÚBLICA para ciência dos 
interessados, abaixo, a relação dos servidores, admitidos no período compreendido 
entre junho e setembro de 2013, aprovados no estágio Probatório.

   Parágrafo Único – fazem parte desta relação os 
servidores admitidos anteriormente a este período que, por qualquer das razões 

elencadas no art. 27 do estatuto dos servidores Públicos de Porto real e no art. 4º 
do decreto 1308/2010, tiveram o Período de estágio Probatório suspenso.

Matrícula Adm Cargo Lotação

6869 01/10/13 dentista saúde coletiva saúde

6870 01/10/13 biólogo saúde

6874 01/10/13 Médico Ultrassonografista saúde

6875 01/10/13 médico Pediatra saúde

6893 04/10/13 médico Pneumologista saúde

7140 28/12/13 técnico em meio ambiente meio ambiente

7141 28/12/13 dentista clínico Geral saúde

   Art. 2º - os servidores relacionados no art. 1º desta 
Portaria adquirirão estabilidade no dia seguinte ao que completarem 3 (três) anos de 
efetivo exercício no cargo para o qual foram nomeados.

   Art. 3º - não fazem parte desta relação os servidores 
reprovados no estágio Probatório e aqueles que, embora tenham sido admitidos no 
lapso temporal citado no art. 1º, por qualquer das razões elencadas no art. 27 do 
estatuto dos servidores Públicos de Porto real e no art. 4º do decreto 1308/2010, 
estiveram licenciados ou afastados de suas funções.

   Art. 4º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

DECRETO Nº 4.148 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

“dispõe sobre a designação de membros para compor 
o conselho municipal de acompanhamento e controle 

social do fundo de manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da educação-cacs-fundeb de belford roxo, para o 
biênio 2016/2018 e dá outras providências.”

o Prefeito do municiPio de belford roxo, 
estado do rio de janeiro, no uso de suas atri-
buições legais e:

° considerando o que dispõe a lei nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007;

° considerando o que dispõe a lei municipal nº 1119, de 
27 de fevereiro de 2007;

° considerando o que dispõe a lei municipal nº 1405, 
de 02 de junho de 2011;

° considerando o que dispõe a Portaria fnde nº 481, 
de 11 de outubro de 2013.

DECRETA:

art. 1º- ficam designados para compor o conselho 
municipal de acompanhamento e controle social do 
fundo de manutenção e desenvolvimento da educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação- cacs-fundeb de belford roxo, para o biênio 
2016/2018 os seguintes membros:

a)02(dois) representantes do Poder executivo munici-
pal:

titular: marcia cristina Pintode oliveira brandão

suplente: jeane dias castro delgado

titular: josé carlos Gomes

suplente: sany cerqueira Pereira

b) 01(um)representante dos Professores da educação 
básica Pública:

titular: andrea luiza de Paula – e.m. Priscila bouças 
villanova

suplente: agda mariaferreira  lobo – e.m. jardim 
Glaucia

c) 01(um) representante dos diretores das escolas bá-
sicas Públicas:

titular: vera lucia castellar–e.m. Priscila bouças villa-
nova

suplente: Patricia oliveira regosino – e.m. Yolanda-
costa dossantos

d) 01(um) representante dos servidores técnico-admi-
nistrativos das escolas básicas Públicas:

titular: josé Wamberto vieira de souza – e.m. jardim 
Glaucia

suplente: lizandra alves martins sant’anna – e.m. ma-
noel Gomes

e) 02(dois) representantes dos Pais de alunos da edu-
cação básica Pública:

titular: cristina lucia marçal vieira – e.m. heliópolis

suplente: sergio luiz dos santos rocha – e.m. josé 
Pinto teixeira

titular: josefa leite da silva – cieP municipalizado 
constantino reis

suplente: marta da conceiçãosantana ferreira – cieP 
municipalizado constantino reis

f) 02(dois) representantes dos estudantes da educa-
ção básica Pública:

titular: ricardo souza dos santos – e.m. eja Profa. 
maria lucia sindra soares

suplente: jonata silva costa – e.m. eja Profa. maria 
lucia sindra soares

titular: alba fernanda silva de lima oliveira santana – 
e.m. manoel Gomes

suplente: renan Pereira da silva – e.m. manoel Gomes

g) 01(um) representante do conselho municipal de 
educação:

titular: adriel dias marinho da silva

suplente: andré silva Prata

h) 01(um) representante do conselho tutelar:

titular: cássio silva do nascimento

suplente: marineide camargo da costa

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4.149 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

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 institucio-
nalizado que importa na passagem do comando político 
de um mandatário para outro com objetivo de assegurar 
a este o recebimento de informações e dados necessá-
rios 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 Go-
verno, com o objetivo de preparar os atos de iniciativa 
da próxima administração municipal, composta pelos 
seguintes 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
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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

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, 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 

PORTARIA Nº.2171/GP/2016, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

o Prefeito do município de belford roxo, usando das atribuições que lhe conferem 
a legislação em vigor e considerando o não comparecimento no prazo estabelecido 
para posse no cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal II,

R E S O L V E:

tornar sem efeito a nomeação do nome abaixo relacionado, consubstanciado no § 
6º, do art. 13, da lei complementar nº 014/97:

Classificação

Nome

26 luiZ feliPe ProcoPio da silva

PORTARIA Nº.2172/GP/2016, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

NOMEAR, a contar desta publicação, para ocupar o cargo de Auditor Fiscal Tri-
butário Municipal II, os candidatos abaixo relacionados, aprovado em concurso 
Público para preenchimento de cargos vagos, do quadro de pessoal da secretaria 
municipal de fazenda. o nomeado deverá comparecer no prazo de 30 dias, a partir 
da data da publicação de 9:00 às 17:00 h.,na Prefeitura municipal de belford roxo 
– assessoria especial de recursos humanos – aerh, sito à av. floripes rocha nº 
378 sala 107 -  centro – belford roxo, portando os documentos abaixo relacionados. 
o não comparecimento do candidato no prazo acima mencionado acarretará sua 
eliminação no concurso Público.

Original e Cópia autenticada dos seguintes documentos:

identidade

cPf

diploma do ensino médio completo 

comprovante de residência

Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos

Carteira de vacinação dos filhos menores de 10 anos

Declaração de escolaridade dos filhos a partir de 07 anos

título de eleitor

comprovante da última votação

certidão de nascimento ou casamento

Pis ou PaseP

declaração de imposto de renda completa / situação cadastral do cPf

Certificado de reservista

atestado médico admissional expedido pelo médico do trabalho do município

02 fotos 3x4

comprovante de conta corrente do itaú

certidão negativa de antecedentes criminais (estadual e federal)

comprovante de inscrição do concurso

OBS: Para a realização do exame médico admissional, o candidato deverá 
comparecer na policlínica portando os exames de Hemograma completo, RX 
do Tórax (PA/Perfil) e eletrocardiograma.

Local Endereço Dia e horário
Policlínica Esp. da Prata

Tel: 2761-6298

Av. José Mariano dos 
Passos, 948 – Prata – 
Belford Roxo

5ª as 14h. (chegar 1 hora an-
tes, atendimento por ordem de 
chegada)

Classificação

Nome

27 elaine maria da cunha Peres

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

EXTRATO DE CONTRATO

Processo:  03/000205/2016.

contrato nº 019/semasdh/2016.

PreGÃo Presencial nº 044/2016

contratante: municÍPio de belford roxo.

contratada: PacKvalle informatica ltda-me.

do objeto: o Presente contrato tem por objeto contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços aplicado à tecnologia de informação, compreen-
dendo as atividades de desenvolvimento e manutenção de sites e portais web:

do PraZo: o serviço deve ser realizado no período de 12 (doze) meses.

do valor: r$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

ProGrama de trabalho. 03.02.08.244.045.2.024.000

desPesa:3.3.90.30.00

fonte: 017 – fnas

nota de emPenho: 0182 de 11/10/2016

data : 13/10/2016.

TERMO ADTIVO 001

Processo:  04/0001790/2006.

contrato nº 02/semad/2014.

locatário: municÍPio de belford roxo.

locador: andrÉ luiZ santana leal.

do objeto o imóvel objeto do presente contrato é o situado na rua argentina, nº 
64, lote a, Quadra a – centro – belford roxo/rj, para implantação do almoxarifado 
central em atendimento a secretaria municipal de administração.

do PraZo: o prazo da presente locação é de 30 (trinta) meses.

do valor: r$ 8.188,31 (oito mil cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos)

ProGrama de trabalho. 04.01.04.122.001.2.025.000

desPesa:3.3.90.36.00

fonte: 000 – ordinários nÃo vinculados

nota de emPenho: 0054 de 12/08/2016

data : 23/09/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE BELFORD ROXO.

CMDCA

CONVOCATORIA

o cmdca (conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de belford 
roxo), no uso de suas competências regimentais e ainda o disposto nas leis muni-
cipais nº 1382/2010, 1528/2015, 1392 e lei federal nº 8.069/90, CONVOCA todos 
os Conselheiros titulares e suplentes para reunião extraordinária no dia 16 de 
novembro de 2016, as 10:00 hs na sede dos conselhos.

PAUTA:

	mudança da sede do conselho municipal dos direitos da criança e do 
adolescente (cmdca).

 
     SIMONE MARIA DE ALCANTARA ROSA

  Presidente CMDCA-BR

Ingredientes

DRUMET NO FORNO

1 kg de drumet/2 limões
sal a gosto/alho a gos-
to (sugiro uns 4 dentes)/
orégano (uma colher de 
sopa/shoyu (2 colheres 
de sopa)/pimenta-do-
-reino em pó (1/2 colher 
de chá)/saco para as-
sar ou papel alumínio 
para cobrir o tabuleiro.

Modo de preparo

Tempere os drumets 
com limão, alho espre-
mido, orégano, sal a 
gosto e um pouco de 
pimenta-do-reino em 
pó.
por último, coloque o 
molho shoyu (vai ficar 
bem molhadinho, com 
um caldinho), deixe 
descansando por uns 10 
minutos para pegar o 
tempero.
preaqueça o forno por 
uns 10 minutos.
Coloque toda a mistu-
ra, os drumet com os 
temperos e o caldo em 
um tabuleiro e cubra 
com o papel alumínio 
(se for usar o saco assa 
fácil, que é encontrado 
nos grandes mercados, 
é só despejar no saco, 
fechar e colocar no ta-
buleiro).
Coloque para assar por 
uns 30 minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

MIÚdOS de 
FRANGO REFOGADO

1 kg de moela de fran-
go
500 g de coração de 
frango
Suco de 2 limões/1 pi-
mentão vermelho pi-
cadinho/1 pimentão 
amarelo picadinho/1 
tablete de caldo de ga-
linha/1 tablete de caldo 
de carne/3 colheres de 
sopa de molho shoyu/2 
tomates picado sem se-
mente/1 cebola grande 
picadinha/3 colheres 
de sopa de colorífico 
(colorau, urucum)
6 colheres de sopa de 
azeite/Coentro picadi-
nho a gosto/Sal, alho e 
pimenta a gosto

Retire a gordura da moela e 
do coração, depois lave bem 
com o suco do limão e água 
fervendo, deixe escorrer.
em uma panela de pressão 
coloque 3 das colheres de 
azeite e alho amassado a 
gosto, frite bem e acrescente 
as moelas e o coração.
em seguida acrescente o ta-
blete do caldo de carne e de 
galinha, o colorau e cubra os 
miudos com água fervendo 
( Se achar necessário acres-
cente uma pitada de sal).
Tampe a panela e deixe fer-
ver 25 minutos após pegar 
pressão
Após os 25 minutos retire do 
fogo e escorra, reserve ape-
nas meio copo do caldo dos 
miudos.
em uma outra panela acres-
cente as 3 colheres restantes 
de azeite, a cebola pica-
dinha e o alho a gosto, frite 
bem e acrescente o tomate 
picadinho.
Refogue bem até formar um 
molho e então acrescente as 
3 colheres de shoyu.
Coloque os miudos e o meio 
copo do caldo dos muidos 
e por ultimo acrescente os 
pimentões vermelho e ama-
relo, o coentro e a pimenta 
a gosto, misture bem até for-
mar um refogado com caldo 
grosso e então é só saborear.
Sugestão: sirva com arroz 
branco, saladas e grãos di-
versos.
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Nova Iguaçu inicia preparação 
para a Copa São Paulo de Juniores

Anderson Luiz

baixada

Laranja da Baixada voltará a disputar competição da categoria depois de 20 anos.

38

Foi dada a larga-
da na preparação 
para a Copa São 

paulo de Juniores do 
ano que vem. A equipe 
sub-20 do Nova Igua-
çu se reapresentou na 
última terça-feira no 
Centro de Treinamento 
do clube, e passou na 
quarta por uma bateria 
de avaliações físicas, 
além de um treina-
mento com bola. Serão 
cerca de oito semanas 
até o início do torneio, 
na primeira semana de 
janeiro.

o Nova Iguaçu vol-
tará a disputar a com-
petição mais importan-
te da categoria depois 
de 20 anos, a última 
vez foi em 1996. Cam-
peão da Série B do Ca-
rioca Sub-20 este ano 

e sempre atingindo as 
fases finais do Carioca 
Série A nas temporadas 
anteriores, a laranja da 
Baixada chega cre-
denciada a fazer uma 
grande campanha na 
Copinha, apelido cari-
nhoso do torneio. 

Além dos jogado-
res remanescentes da 
campanha vitoriosa 
na Série B, o elenco 
que se reapresentou 
também contou com 
a presença de muitos 
atletas que disputaram 
o Campeonato Cario-
ca Sub-17, torneio em 
que o Nova Iguaçu 
terminou com a quinta 
colocação geral, atrás 
apenas dos quatro 
clubes de maior inves-
timento. o técnico Ar-
mênio Moura acredita 
que o NIFC tem tudo 
para ir longe. Sub-20 do Orgulho da Baixada se apresenta e penera elenco para a disputa da Copinha

BeRNARdo gleIZeR


