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Concurso 

‘Operação sim’ 

Prefeitura de Japeri abre 
um concurso para preencher 
214 vagas que pedem do 
ensino fundamental incom-
pleto ao médio finalizado. 

Agentes da 62ª DP (Im-
bariê) cumprem prisões 
em Duque de Caxias de 
acusados de vários cri-
mes. 

3
Divulgação

AlertA máximo! 

Senador Lindberg Farias em uma das caminhadas em apoio a dobradinha Rogério Lisboa-Carlos Ferreira, o Ferreirinha, apoiados pela presidente cassada Dilma Rousseff

Duas caras, 
uma só face! 

Nova Iguaçu volta a ser assombrada pela ameaça do retorno de uma velha dobradinha à 
Prefeitura: o deputado estadual Rogério Lisboa, candidato a prefeito pelo PR, e o sena-

dor Lindbergh Farias (PT) são suspeitos de esquema fraudulento durante a gestão de 
‘Lindinho’ entre 2005 e 2010. O resultado dessa herança maldita foi um rombo de mais 
de R$  1 bilhão aos cofres do município, que provocou caos na saúde e educação.  Pas-

sados seis anos, o povo, que não esquece o que a dupla da política iguaçuana fez, agora 
tem a chance de dar o troco nas urnas no próximo dia 30  nas eleições de 2º turno.

Não se engane!
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PM é morto 

Fraude eleitoral 

O terceiro-sargento do Co-
mando de Operações Espe-
ciais (COE) da Polícia Militar, 
Alexander Silva da Costa, foi as-
sassinado no bairro de Austin.

Um total de R$ 659,3 mi-
lhões nas receitas e despesas 
de campanhas pode estar 
relacionado a indícios de irre-
gularidades.

Terror do roubo de carga 
grampeado pela 58ª DP
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Galo gigante 

Galo gigante II

em Jaguariúna, no 
interior de são paulo, 
um galo índio gigan-
te chama atenção.  
com penas curtas 
e corpo esguio, ele 
chega a atingir 1,24 
metro de compri-
mento, altura equi-
valente a de uma 
criança de 8 anos. os 
produtores afirmam 
que se trata do maior 
exemplar do mundo.

eles chegaram a 
recusar uma ofer-
ta de R$ 80 mil 
pela ave. o frango 
paulista recebeu 
o nome de ‘ca-
nário Diamante’ 
pelos produtores. 
para chegar aos 
124 centímetros de 
comprimento, os 
criadores desenvol-
veram técnicas de 
manejo e melhora-
mento genético. 

cientistas de várias instituições brasileiras anun-
ciaram, na manhã de ontem, a descoberta do 
que dizem ser o maior dinossauro já encontrado 
no país, com 25 metros de comprimento. o fóssil 
que levou à conclusão foi encontrado em presi-
dente prudente, no interior de são paulo. 

a ans (agência nacional de saúde suple-
mentar) lançou ontem um novo modelo de 
cuidado por planos de saúde de pacientes 
com câncer, doença que é a segunda cau-
sa de morte na população brasileira. 

batizado de oncoRede, o projeto - de ade-
são voluntária - propõe reorganizar o sistema de 
atendimento para integrar informações e profis-
sionais envolvidos nas várias etapas do proces-
so: da suspeita do câncer ao tratamento.

Dinossauro 

Planos de saúde Planos de saúde II

na indonésia, um homem de 24 anos foi sus-
peito de invadir o sistema de computador de 
uma empresa de publicidade e colocar um ví-
deo pornô em um outdoor localizado em um 
cruzamento movimentado da capital Jacarta, 
na semana passada.

Hacker 

no próximo dia 10, o instituto do câncer 
do estado de são paulo começa a  segun-
da fase de testes da fosfoetanolamina sinté-
tica, conhecida como a ‘pílula do câncer’. 
serão incluídos na pesquisa 20 pacientes 
com diferentes tipos de câncer. Dez já inte-
gram o estudo.

o Yahoo chamou de “enganadoras” as acusa-
ções de que teria colocado à disposição da inte-
ligência norte-americana centenas de milhões de 
emails de seus usuários.  por meio de uma nota, o 
grupo diz que sempre usou um critério “restritivo” 
para permitir o acesso de autoridades aos dados 
pessoais dos clientes. 

Acusações 

Prazo de inscrição é prorrogado 
os três editais de concursos para atuar no hospital universitário 

antônio pedro (huap), da universidade federal fluminense (uff), 
em niterói, tiveram seus prazos de inscrição prorrogados, segundo 
decisão da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh) 
publicada no Diário oficial da união, ontem. para se cadastrar é 
preciso entrar no site da organizadora (http://www.ibfc.org.br/). 

Prefeitura abre concurso 
a prefeitura de Japeri abriu um concurso para preencher 

214 vagas que pedem do ensino fundamental incompleto ao 
médio finalizado. as incrições começaram ontem e as taxas de 
participação variam de R$ 54,50 a R$ 64,50. interessados terão 
até o dia 4 de novembro para se manifestar. todos serão sub-
metidos a provas objetivas nos dias 3 e 4 de dezembro.

Empresa abre processo seletivo 
com fábrica em itaguaí, na baixada fluminense, a empresa 

nuclebrás equipamentos pesados (nuclep) está com as inscri-
ções abertas para seu processo seletivo que visa contratar 55 
aprendizes. os cadastros serão feitos no site da organizadora do 
concurso (http://www.funrio.org.br), a funrio, até 2 de novembro. 
há a cobrança de uma taxa de R$ 38. 

Brasileiros ricos superam 71 mil 
Dados da Receita federal apontam que antes de o 

brasil entrar em recessão, houve um ligeiro aumento da 
concentração de renda e riqueza no topo da pirâmide 
social brasileira. o número de contribuintes com renda 
mensal superior a 160 salários mínimos subiu de 71.440 em 
2013 para 74.611 em 2014. 

Grupo aprova emissão de debêntures
a 13ª emissão de debêntures simples da companhia no valor 

de entre R$ 750 milhões e R$ 1,013 bilhão foi aprovado ontem pelo 
conselho de administração do grupo pão de açúcar. a emissão 
se dará em regime de colocação privada à ares serviços imobi-
liários e os recursos da oferta serão destinados exclusivamente à 
compra de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros. 

Movimento nos shoppings tem queda
pesquisa divulgada ontem pelo ibope inteligência e 

pela Mais fluxo revela que o movimento nos shoppings 
em todo o país segue em queda, e egistraram recuo de 
3,5% em setembro em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. em números absolutos, o resultado representa 7,5 
milhões de visitas a menos aos shoppings do país. 

Pílula do câncer 

UFF

NUCLEP

CONTRIBUINTES

CRISE

‘Cadáver de sereia’ intriga internautas

Pílula do câncer II
segundo informações da médica e pes-

quisadora do instituto, Milena ak, a primeira 
fase de testes, já finalizada, provou que o 
medicamento não é tóxico para as pesso-
as. ela explica que ainda é precoce tentar 
avaliar se a pílula obteve eficácia contra a 
doença.

JAPERI

BILHÃO

Divulgação

um conjunto de fotos publicado no facebook por um usuário, em 
que é possível ver, numa praia, um objeto que parece ser uma cria-
tura com cabeça humana e cauda de peixe, já foi compartilhado 
por mais de 20 mil pessoas. “hoje, em great Yarmouth, achamos o 
que parece uma sereia morta na beira da praia”, diz ele.  great 
Yarmouth fica na costa leste da grã-bretanha. pelas imagens, fica 
difícil reconhecer do que se trata na verdade. Muitas pessoas ana-
lisaram as fotos com ceticismo e dizem se tratar algo produzido de 
propósito para chamar atenção. será?

Perdeu, não pagou!
um político veterano da baixada já decla-

rou em alto e bom tom que que vai dar volta 
nos credores porque perdeu a eleição e não 
tem como pagar. ao responder a um empre-
sário que cobrava pelos serviços prestados, 
ele foi duro e estúpido ao extremo: “só se eu 
der o c... na zona”. 

levou volta
cresce a fila dos revoltados que trabalha-

ram para candidatos durante a campanha 
e não enbolsaram a grana. Mas por ironia do 
destino, neste ano, muitos políticos também 
levaram a pior, não somente nas urnas, ao 
amargarem derrota após o fim das apura-
ções, mas nos bastidores. 

Pilantragem geral 
e o prejuízo financeiro foi igualmente amar-

go. o sombra ouviu relatos de candidatos 
que se arrependeram amargamente de ter 
confiado em cabos eleitorais que embolsa-
ram pacoteiras de dinheiro, quando a desti-
nação da grana tinha como objetivo único 
pagar o batalhão que trabalhou para garim-
par votos. 

Duas vezes derrota 
um exemplo de trapaça vem de Duque de 

caxias, onde um candidato despejou rios de 
dinheiro nas mãos dos pseudos cabos eleito-
rais, calculou a quantidade de votos que le-
varia, mas no resultado das somas ficou com 
cara de tacho e sem a grana. 

Confiou além da conta
em nova iguaçu aconteceu exemplo pa-

recido com um vereador que tinha tudo pra 
levar a reeleição, entretanto foi traído por 
alguns dos seus contratados. foi tanto prejú 
que o político parece estar desiludido com 
a política e também com aqueles envolvidos 
nela. e quem não ficaria!?
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Futuro de Nova Iguaçu 

Suposta eleição de Rogério Lisboa pode trazer ao comando da Prefeitura 
ex-prefeito acusado de deixar rombo de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. 

Ferreirinha, Lindberg Farias e Rogério formam o trio que cobiça a Prefeitura de Nova Iguaçu

Velhos aliados da política 

a ameaça de um 
retorno de lindberg 
farias à prefeitura de 
nova iguaçu, defensor 
incondicional da ex-
-presidente Dilma Rous-
seff (Foto), afastada do 
cargo através do im-
peachment por crime 
de responsabilidade 
fiscal, está diretamente 
ligada a uma provável 
eleição do deputado 
estadual Rogério lis-

boa (pR), que teve a can-
didatura a prefetito pela 
coligação ‘trabalho, fé 
e humildade’ indeferida. 
a defesa do político en-
trou com recurso que será 
avaliado e votado hoje 
pela Justiça eleitoral. 

o atual prefeito acre-
dita que a população vai 
rejeitar, pelo voto, no dia 
30 de outubro, a candi-
datura de seu adversário, 
caso o tribunal Regional 

eleitoral do Rio de Ja-
neiro (tRe-RJ) decida 
pelo segundo turno em 
nova iguaçu. segundo 
ele, na hipótese de uma 
nova eleição, quem 
votou em Rogério vai 
mudar de voto porque 
ele e o seu candidato a 
vice, o vereador ferreiri-
nha (pt), foram secretá-
rios municipais quando 
o pt administrou nova 
iguaçu.

DIvuLgação / RePRoDução / FaCebook

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

nova iguaçu pode-
rá reviver os anos 
amargos da era 

petista que começou 
em janeiro de 2005 e se 
estendeu até março de 
2010 quando o então 
prefeito lindbergh farias 
(pt-RJ) deixou o governo 
para assumir a cadeira 
de senador. Marcado 
por atos de improbidade 
administrativa,  a gestão 
de ‘lindinho’, como o 
parlamentar é carinho-
samente chamado pe-
los simpatizantes, passou 
pelo município da baixa-
da e deixou um rastro de 
destruição, com acentu-
ada crise em áreas priori-

tárias como saúde e edu-
cação. 

as nuvens suspeitas 
também permaneceram 
estacionadas sobre seu 
governo ao longo dos 
quase dois mandatos de 
lindberg. não se pode 
esquecer que o caixa da 
era petista ficou com um 
rombo de cerca de R$ 
1,25 bilhão resultante de 
supostos desvios de ver-
bas e ações fraudulentas. 

“só eu sei como en-
contrei a prefeitura quan-
do entrei aqui para go-
vernar nova iguaçu. a 
saúde um caos, a ma-
ternidade Mariana bu-
lhões fechada, nenhum 
escola construída, 40 mil 
crianças fora das salas 

Lisboa: alvo de investigação por esquema fraudolento

de aula, o previni saque-
ado, telefones cortados, 
a administração pública 
no fundo do poço. não 
podemos viver esta tra-
gédia novamente des-
tacou bornier, lembran-
do que, hoje, administra 
a cidade num cenário 
econômico de recessão, 
queda nas receitas fede-
ral, estadual e municipal 
e desemprego”, disse 
ontem o prefeito nelson 
bornier (pMDb e mais 17 
partidos), acrescentando 

que a maioria dos elei-
tores iguaçuanos ainda 
não esqueceu dos ma-
les que o pt e seu aliado 
Rogério lisboa, que era 
secretário de obras, fize-
ram. 

INveStIgaDo PeLo StF
 e veLhoS aLIaDoS

De acordo com repor-
tagem do jornal ‘o es-
tãdão’, em sua edição 
do dia 22 de março de 
2013, lindbergh farias 
é o senador com maior 

número de investigações 
no supremo tribunal fe-
deral (stf). ele responde 
a 15 inquéritos (fase pre-
liminar de investigação) 
e a uma ação penal na 
corte. somente naquele 
ano, quatro investiga-
ções chegaram ao su-
premo. 

ainda segundo o jor-
nal, o petista também 
foi réu numa ação pe-
nal sob a acusação de 
ter retido dados técnicos 
que construiram o ajui-

zamento de uma ação 
civil pública e ainda res-
ponde a inquéritos por 
crimes de responsabili-
dade, contra o sistema 
financeiro, formação de 
quadrilha e corrupção. o 
site afirma que a maioria 
das apurações a que fa-
rias responde diz respeito 
a infrações à lei de lici-
tações, em 11 inquéritos 
referentes à passagem 
de seis anos dele pela 
prefeitura de nova igua-
çu. 

‘Lindinho’ e Rogério respondem a processo 
em julho deste 

ano, a juíza Maria 
aparecida silvei-
ra de abreu, da 1ª 
vara cível de nova 
iguaçu, bloqueou 
os bens do senador 
lindbergh farias - 
ao lado de outras 
oito pessoas. ele é 
réu por improbida-
de administrativa, 
relativo à época 
em que estava à 
frente da prefeitura 
de nova iguaçu. 

o ex-prefeito é 
acusado pelo Mi-
nistério público es-
tadual de contratar 
uma empresa de 
forma ilícita para 
realizar obras de 
saneamento na ci-
dade, entre 2005 
e 2006. a ação ci-
vil pública é movi-
da pelo núcleo de 
nova iguaçu da 3ª 
promotoria de Justi-
ça de tutela cole-
tiva.

no caso, o Minis-

tério público acusa a 
prefeitura e a com-
panhia de Desen-
volvimento de nova 
iguaçu (codeni) de 
terem contratado de 
forma ilícita a empre-
sa Rumo novo enge-
nharia para obras de 
saneamento, no ano 
de 2005 e no primeiro 
semestre de 2006.

De acordo com a 
promotoria, a Rumo 
novo era “uma socie-
dade de fachada” e 
um dos sócios, fran-

cisco de assis Mar-
tins pinto, era primo 
do então secretário 
municipal de obras, 
Rogério Martins lis-
boa. ambos respon-
dem também como 
réus no processo.

através de to-
mada de preços, 
a ‘Rumo’ venceu 
oito contratos que 
totalizavam R$ 5,9 
milhões, apesar de 
não ter equipamen-
tos e empregados 
próprios.

Rua Cássio aragão em Nova Iguaçu: obra no meio do caminho

Divulgação
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alunos da escola Municipal adérito go-
mes gouveia, de são João de Meriti, foram 
convidados a visitar a casa da Moeda do 
brasil, onde puderam acompanhar de per-
to todo o processo de fabricação de pas-
saportes, cédulas e moedas do nosso país.

o clima de enterro 
na prefeitura de são 
gonçalo, que já é 
grande com a derro-
ta do prefeito neilton 
Mulim (pR) nas urnas, 
só tende a piorar. cer-
ca de dois mil servido-
res não concursados 
devem ser dispensa-
dos, progressivamente.

a alerj aprovou, em 
segunda discussão, o 
projeto que prevê mul-
ta de até R$ 2 mil a 
quem passar trote tele-
fônicos em serviços de 
atendimento a emer-
gência que envolvem 
remoções, resgates, 
combate a incêndios 
ou ocorrências policiais.

hoje, a comissão de cultura da alerj realizará uma so-
lenidade para comemorar os 90 anos da academia ca-
rioca de letras. a celebração acontecerá no plenário bar-
bosa lima sobrinho, no palácio tiradentes, às 18h30.

Marcelo crivella (pRb) e Marcelo freixo (psol) vão 
ouvir um sonoro “não” se realmente propuserem ao tRe 
que tempo do horário gratuito de televisão no segundo 
turno seja reduzido. cada um tem direito a dez minutos.

Nova Lei Derrota nas urnas 

Comemoração  Segundo turno 

Eles disseram... nós publicamos!
“É bom voltar aprovando projeto. ele tem uma finalidade educativa, que vai gerar 

economia dos recursos de pessoal, viatura e combustível que são gastos quando há 
um trote”. flávio bolsonaro (psc), ao falar sobre seu projeto aprovado no plenário.

assistentes sociais de caxias, realizaram 
ontem, mais uma ação na praça do pa-
cificador, no centro, de encaminhamen-
to dos moradores de rua. a operação é 
realizada nos quatro distritos e vem sendo 
intensificada naquela área da cidade.

a secretaria de obras de caxias con-
cluiu ontem, a limpeza do valão da Rua 
Marcio santos silva, na comunidade nos-
sa senhora das graças, na Mantiquira. o 
serviço foi feito por equipes de obras de 
Xerém para evitar alagamentos.

DiReto ao ponto

sem dinheiro sequer para pagar aos servidores e 
com déficit projetado superior a R$ 10 bilhões em 2016, 
a administração pública do Rio agoniza. nesse contex-
to, o tribunal de contas do estado divulgou relatório 
que quantifica em R$ 138 bilhões os benefícios tributá-
rios concedidos entre 2008 e 2013. este número gigan-
tesco fez muita gente séria chegar a uma conclusão 
óbvia: para favorecer empresários poderosos, o gover-
no abriu mão de receber essa montanha de recursos e 
agora o cidadão paga o preço da ‘bondade’.

Grande final! Disponível Boletim na mão  
o leão de nova iguaçu 

irá rugir no próximo sábado, 
quando será realizada a gran-
de final de samba-enredo, às 
22h. cinco obras são finalistas 
e estão prontas para a disputa 
do concurso que irá eleger o 
hino oficial do enredo de 2017.

Já estão disponíveis no 
portal do tribunal superior 
eleitoral (tse) os boletins de 
urna (bus) de todas as se-
ções eleitorais onde houve 
votação no último domin-
go, primeiro turno das elei-
ções Municipais 2016.

De posse dos bus, o eleitor 
que escaneou o código QR 
(QR code) do boletim que foi 
impresso e afixado na sua se-
ção eleitoral, poderá auditar o 
resultado do pleito diretamen-
te do seu celular por meio do 
aplicativo ‘boletim na Mão’.

Operação

Obras 
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Haiti

Moradores da vila são João, reclamam 
da falta d’água desde a última quarta-feira. 
a população alega que diversos bairros de 
são João de Meriti se encontram na mes-
ma situação. a cedae, que deveria fazer 
o abastecimento, abandonou o município.

Rio e seus benefícios tributários 

o prefeito de Mes-
quita, Rogelson san-
ches fontoura, o 
gelsinho guerreiro 
(pRb), retornou ner-
voso ao trabalho. irri-
tado com a derrota 
nas urnas ele decidiu 
demitir todos os ocu-
pantes de cargos 
comissionados em 
função nos segun-
do, terceiro e quarto 
escalões da adminis-
tração municipal. o 
total de exonerados 
deve chegar a dois 
mil até sexta-feira, 

Demissão por vingança 
em Mesquita

pois ele deverá des-
pedir também con-
tratados temporários. 
a alegação é de 
que o governo preci-
sa fazer cortes para 
fechar o exercício 
fiscal de 2016, mas o 
que se comenta nos 
corredores da prefei-
tura é que ele está ir-
ritado por ter perdido 
a eleição para Jorge 
Miranda (psDb), por 
uma diferença de 
5.457. gelsinho teve 
40.865 votos e Miran-
da 46.322.

COOPERJAPERI recebe apoio de empresas
ReciclageM

O projeto aumenta a quantidade de produtos recicláveis e a renda dos trabalhadores.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Eleições são adiadas após passagem de furacão

Moradores da Rua 
genuíno siqueira, no 
morro da caixa D’água, 
em são João de Meriti, 
estão sofrendo com o 
aparecimento de ca-
ramujos africanos que 
trazem graves proble-
mas à saúde da po-
pulação. o local é co-
nhecido como barreira, 
localizado em frente à 
‘casa do pelé’, como 
é conhecido pela vi-
zinhança. os morado-
res clamam por ajuda 
e buscam o apoio da 
vigilância sanitária do 
município.  

gelsinho guerreiro não digeriu bem a derrota nas urnas

RepRoDução 

Raphael bittencouRt

o conselho eleitoral 
provisório do haiti (cep) 
anunciou ontem, o adia-
mento das eleições ge-
rais previstas para o pró-
ximo domingo, por conta 
dos danos provocados 
pelo furacão Matthew, 
que mantém o sul do 
país sem comunicação. 
conforme informou, na 
próxima semana o órgão 
anunciará a nova data 
da votação. até a última 
segunda-feira e apesar 
da passagem do potente 
furacão, o cep garantia 
a realização da disputa, 
crucial para a estabilida-
de política e social do 

país, embora alguns meios 
de comunicação venti-
lassem a possibilidade de 
adiamento. o furacão 
Matthew tocou terra terça 
no haiti deixando pelo me-
nos nove mortos, milhares 
de deslocados e comu-
nidades inteiras isoladas, 
principalmente no sudo-
este do país. o governo 
não consegue estabelecer 

Infestação de caramujos em Jardim Meriti 
contato com várias regi-
ões do sul, atingidas seve-
ramente pelo fenômeno 
e não foi possível nem 
mesmo quantificar os da-
nos causados por Mat-
thew em um país muito 
vulnerável aos desastres 
naturais e que ainda não 
se recuperou das devas-
tadoras consequências 
do terremoto de 2010.

 trabalho de agentes de reciclagem no município 

Divulgação  

Moradores limpam casa destruída por passagem do furacão

RepRoDução

uma parceria entre 
diversas empresas e 
a cooperativa de 

trabalho dos catadores de 
Materiais Recicláveis de 
Japeri (coopeRJapeRi), 
tem colaborado de 
maneira significativa com 
o sucesso do trabalho dos 
agentes de reciclagem 
do município. elas têm 
fornecido diferentes 
tipos de materiais, como 
papelão, papel, plástico 
e ferro. a coopeRJapeRi 
tem o apoio da prefeitura 
de Japeri, através da 
secretaria do ambiente 
e Desenvolvimento 
sustentável (seMaDes).

em janeiro, por exemplo, 

foram recolhidas 5,4 
toneladas de materiais 
recicláveis. Já em agosto, 
este quantitativo subiu 
para 14,3 toneladas. 
a expectativa é de 
que os números subam 
ainda mais a partir de 
agora. na última terça-
feira, a coopeRJapeRi 
recebeu cerca de quatro 
toneladas de papel 
da empresa premium 
flex papéis e Resinas, 
nova colaboradora da 
cooperativa. o acordo 
prevê a doação desta 
mesma quantidade 
de material a cada 
dez dias, totalizando 
aproximadamente 12 
toneladas ao mês.

a média de material 

reciclável recebido pela 
copeRJapeRi entre os 
meses de maio e agosto 
foi de 12,7 toneladas. 
somando este quantitativo 
às 12 toneladas que virão 
da premium flex papéis 
e Resinas, os agentes 
de reciclagem deverão 
dobrar a quantidade 
de material recolhido, 
elevando também a 
renda da cooperativa.

não é possível falar um 
valor preciso de quanto 
cada agente irá receber, 
pois os materiais recicláveis 
sofrem alteração de 
valor, de acordo com o 
momento do mercado. em 
julho, por exemplo, foram 
recolhidos 10,8 toneladas 
de material e um lucro de 

R$ 8.343,60. Já em agosto 
foram coletadas 14,3 
toneladas (3,5 a menos 
que no mês anterior), mas 
que renderam R$ 5.764,40.

além da premium 
flex papéis e Resinas, a 

coopeRJapeRi conta 
com o apoio da apae 
Japeri, khal condimentos, 
complexo penitenciário 
de Japeri, comissária Rio, 
Restaurante bem na hora, 
D. R. dos santos indústria e 

comércio de estofados e 
artefatos de espumas, epp, 
alpha colchões, arteck 
Mineração ltda Me, bord 
tex, grupo DeMillus e 
laminados Japeri industrial 
ltda.
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Cadastramento das famílias no programa

Famílias recebem chaves da 
casa própria em Resende

Sul FlumINeNSe 

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Programa Minha Casa Minha Vida contempla moradores com 616 casas. 

em maio deste ano 
foram entregues 192 
apartamentos do 
programa Minha 
casa Minha vida do 
condomínio Morada 
da barra. em 2013, 
48 unidades desse 
empreendimento já 

haviam sido ocupa-
das.

o secretário muni-
cipal de habitação 
e Regularização fun-
diária, nelson leite, 
explicou que todo 
o processo, desde a 
aprovação do projeto 

para a liberação de 
recursos para o mu-
nicípio até a entrega 
das chaves às famílias 
contempladas, de-
pende de etapas que 
devem ser cumpridas 
junto à caixa econô-
mica.

segundo nelson, a 
responsabilidade do 
município é essen-
cialmente o cadas-
tramento das famí-
lias para o programa, 
atendendo aos crité-
rios previstos em lei. 
Resende possuía o 

cadastro de 8.100 fa-
mílias e, após a pré-
-seleção, enviou uma 
lista com 1.253 nomes 
para a caixa, que re-
alizou outra avaliação 
para verificar a vera-
cidade das informa-
ções e o cumprimento 

dos requisitos. Dessa 
lista, foram selecio-
nados 900 nomes 
para receberem no-
vamente a visita dos 
assistentes sociais e 
então a caixa eco-
nômica escolheu os 
beneficiados.

o evento gratuito acontece em volta Redonda e Resende respectivamente

o prefeito José 
Rechuan par-
ticipou on-

tem, da entrega das 
chaves aos contem-
plados do programa 
Minha casa Minha 
vida, nos condomí-
nios gardênia e tu-
lipa, localizados no 
parque Minas gerais. 
a entrega, teve a 
participação de re-
presentantes da cai-
xa econômica fede-
ral e da secretaria 
Municipal de habita-
ção e Regularização 
fundiária.

“conseguimos, ain-
da em 2009, viabilizar 
a vinda do progra-
ma para Resende, 
conseguindo liberar 
a construção de 856 
unidades. para reali-
zar o empreendimen-
to, o município doou 
os terrenos para a 
caixa econômica fe-
deral e desde então 
trabalhamos duro e 

em conjunto para 
entregar essas casas. 
É uma enorme satis-
fação participar da 
realização do sonho 
de tantas pessoas, 
que poderão agora 
viver com a dignida-
de merecida” ressal-
ta Rechuan.

as famílias benefi-
ciadas assinaram os 
contratos no último 
dia 20 de setembro. 
o residencial tulipa 
conta com 212 uni-
dades, enquanto 
o gardênia possui 
404. ambos possuem 
casas de 40 metros 
quadrados compos-
tas por dois quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e quintal, 
além de salão de 
festas, área de lazer, 
quadra esportiva, 
parque infantil, gua-
rita e interfone.

os imóveis são 
destinados a grupos 
familiares com ren-
da de zero até R$ 
1.800,00 mensais, que 
pagarão 120 presta-

Residencial tulipa conta com 212 unidades, enquanto o gardênia possui 404 imóveis

Divulgação

Secretaria apresenta Plano 
de Políticas Públicas na UGB

Centro universitário geraldo Di biase, em volta Redonda 

‘Caminhada do Amicão’ será 
realizada no fim de semana

Divulgação
Divulgação

ções a partir de R$ 
80, de acordo com a 
renda de cada um. 
os critérios para a se-
leção dos beneficia-

dos estão previstos 
pela portaria nº 412, 
de 06/08/2015, do 
Ministério das cida-
des. a prioridade foi 

para famílias prove-
nientes de áreas de 
risco, sustentadas por 
mulheres e/ou com 
idosos ou deficientes, 

cada residencial tem 
uma cota de 3% de 
imóveis adaptados 
para atender esse 
público.

a secretaria Muni-
cipal de políticas pú-
blicas para Mulheres 
de volta Redonda 
fará uma assembleia 
hoje, para apresen-
tar o i plano Munici-
pal de políticas públi-
cas para Mulheres, 
no auditório do cen-
tro universitário ge-
raldo Di biase (ugb), 
no bairro aterrado. 
o evento tem início 
às 14h, e segundo a 
secretária da pasta, 
glória amorim, este 
é o resultado de três 
a quatro meses de 
trabalho onde mais 
de 3 mil mulheres 
foram ouvidas, em 
cerca de 40 bairros 
na elaboração do 
plano.

ela acrescentou 
que para a cons-
trução deste plano 
municipal a equipe 
da secretaria foi aos 
bairros e conversou 
com as mulheres 
para saber o que 
elas querem e como 
podem influir nesta 
política pública fei-
ta para elas como 
espaço de poder 
e participação nas 

decisões. Mulheres 
artesãs, universitárias, 
donas de casas, mu-
lheres negras, cata-
doras (agentes am-
bientais) interagiram 
com os profissionais 
públicos que estão 
levantando as opi-
niões para construir 
um plano com trans-
parência e demo-
cracia.

“o resultado vem 
de um trabalho 
coletivo que será 
apresentado para a 
análise das mulhe-
res que estarão pre-
sentes, objetivando 
esta participação 
das mulheres nas 
questões ligadas a 

educação, saúde, 
esportes, na qualifi-
cação profissional e 
geração de rendas. 
o objetivo é conser-
tar o que não estiver 
perfeito e avançar 
nesta política públi-
ca para as mulheres, 
buscar essa auto-
nomia das mulheres 
para a vida” comen-
tou gloria amorim.

a secretaria ago-
ra está atendendo 
em novo endereço, 
na Rua antonio bar-
reiros, 232, nossa se-
nhora das graças. 
os telefones de con-
tato são: (24) 3339 
9520, 3339 9519 e 
3339 9025.

acontece no pró-
ximo fim de semana, 
em volta Redonda e 
Resende, respectiva-
mente, a 3ª edição da 
caminhada do ami-
cão. com iniciativa da 
tv Rio sul, a participa-
ção é de graça. não 
há necessidade de 
inscrição. nas duas ci-
dades, o percurso da 
caminhada será em 
torno de 1km.

em volta Redonda, 
a caminhada será re-
alizada às 14h30 de 

sábado, na ilha são 
João. serão oferecidos 
serviços de vacinação, 
cadastramento para 
castração e exposição 
de espécimes dos princi-
pais animais peçonhen-
tos causadores de aci-
dentes com pequenos 
animais. haverá ainda 
água corrente para os 
animais.

em Resende, o evento 
será no domingo, a par-
tir das 9h, no parque das 
Águas, no bairro Jardim 
Jalisco. os donos pode-

rão receber informa-
ções sobre bem estar 
animal, vacinação, 
adoção e adestra-
mento. também have-
rá água corrente para 
os animais.

SoLIDaRIeDaDe
com o intuito de 

arrecadar doações, 
o participante pode-
rá levar 1kg de ração 
para evento. ele será 
doado a uma orga-
nização protetora de 
animais.
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Menor é capturado por PMs 
durante tentativa de assalto

ação da polícia

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

O adolescente foi apreendido com arma e munições.

um menor foi 
a p r e e n d i d o 
acusado de 

roubar um carro na 
tarde da última se-
gunda-feira, em nova 
iguaçu. policiais do 

20° bpM (Mesquita) 
foram alertados por 
rádio de que um pá-
lio branco, placa kYh 
9316 estaria sendo 
monitorado pelo ras-
treador. os agentes 
intensificaram o pa-
trulhamento na via 
light, e localizaram o 

veículo em posse de 
quatro criminosos na 
descida do viaduto 
do extra.

antes da fuga, os 
marginais bateram 
em vários carros que 
estavam parados no 
trânsito. os três ho-
mens conseguiram 

fugir, um menor foi 
capturado tentando 
se desfazer de um re-
vólver calibre 32 com 
seis munições intactas 
e o carro foi recupe-
rado. o adolescen-
te foi encaminhado 
para a 52ª Dp (nova 
iguaçu).

Assalto a ônibus 
policiais do Des-

tacamento ostensi-
vo de vila de cava 
(Dpo) prenderam 
um homem acu-
sado de assaltar 
um ônibus da linha 

nova iguaçu x tin-
guá.

segundo informa-
ções, os agentes fo-
ram avisados pelo 
motorista da empre-
sa que um homem 

estaria praticando as-
salto dentro do coleti-
vo. os policiais conse-
guiram parar o ônibus 
e deter o acusado, 
que portava uma 
pistola de brinque-

do e R$ 82,00 em 
espécie que havia 
tomado do moto-
rista. o caso foi en-
caminhado a 52ª 
Dp (nova iguaçu), 
onde foi registrado.

Divulgação

o adolescente foi pego enquanto tentava fugir 

Sargento da Polícia Militar é 
morto a tiros em Nova Iguaçu 

alexander silva da 
costa, de 42 anos, ter-
ceiro-sargento do co-
mando de operações 
especiais (coe) da po-
lícia Militar, foi assassi-
nado na madrugada 
de ontem, no bairro de 
austin, em nova igua-
çu.

De acordo com o 20º 
bpM (Mesquita), o sar-
gento passava de moto 
pela estrada dos incon-
fidentes, quando ban-
didos num carro bran-
co o emparelharam em 
uma suposta tentativa 
de assalto. um dos mar-
ginais que ocupava o 
veículo, disparou várias 
vezes contra a vítima. 
os marginais conse-

guiram fugir do local 
do crime. a Divisão de 
homicídios da baixada 
fluminense (Dhbf) está 
investigando o caso.

alexander também 
já foi lotado no bata-
lhão de operações 
especiais, o bope. ele 
estava lotado no coe 

desde dezembro de 
2015. o terceiro-sargen-
to tinha 16 anos na cor-
poração.

evangélico, s costa, 
como era conhecido, 
participava do grupo 
gospel ‘tropa de lou-
vor’, formado por poli-
ciais do bope. 

alexander era terceiro-sargento do Coe

Divulgação

Gerente do tráfico roda na 
mão da PM em S. J. de Meriti

Durante operação 
no Morro azul, em 
são João de Meri-
ti, policiais militares 
do grupo de ações 
táticas (gat) do 
21°bpM, prenderam 
na manhã da última 
terça-feira, um ho-
mem suspeito de ge-
renciar o tráfico de 
drogas na região.

os agentes fa-
ziam patrulhamen-
to no local quando 
foram avisados que 
um homem, suposto 
gerente da ‘boca 
de fumo’ estaria co-
mercializando entor-
pecentes na comu-
nidade. após busca 
na área,  encontra-
ram o marginal em 

posse uma pistola ca-
libre 9 mm, 11 muni-
ções, 200 cápsulas de 
cocaína e 56 trouxi-

nhas de maconha. o 
caso foi encaminha-
do à 64°Dp (vilar dos 
teles).

Material apreendido por policiais do gat

Assaltante é morto e comparsa preso 
a guarnição do 20° bpM 

(Mesquita) foi alertada que 
dois homens em uma moto 
honda titan preta, suposto 
produto de roubo, estavam 
efetuando assaltos próximo 
à casa de show gregos e 
troianos, em nova iguaçu, 
na noite da última terça-
-feira. os militares avistaram 
os maginais porém os mes-
mos conseguiram fugir, logo 
após, os agentes foram 
informados de que havia 
uma colisão de uma moto e 
um ônibus próximo à guar-
nição.

ao chegarem no local, 
os criminosos foram reco-
nhecidos pelos pMs e com 
eles foram apreendidos um 
revólver calibre 38 mm, com 
6 munições intactas nume-

ração raspada e uma bolsa 
com um telefone celular. em 
seguida, um homem che-
gou ao local do acidente e 
se identificou como vítima 
dos acusados caídos ao 
solo, provando ser o dono 
do aparelho celular.

os mesmos foram socor-
ridos pelo corpo de bom-

beiros e conduzidos ao hos-
pital da posse (hgni), mas 
um deles não resistiu, vindo 
a óbito. o outro estava pre-
so em custódia. a vítima foi 
conduzida junto com a rés 
furtiva e a arma apreendi-
da à 53°Dp (Mesquita), para 
efetuar o registro de ocor-
rência.

Motocicleta roubada usada pelos assaltantes 

Divulgação Civil recupera carga de R$ 600 mil

após intensa troca 
de tiros no Morro da 
Quitanda, em costa 
barros, na Zona nor-
te do Rio, a polícia 
civil recuperou nes-
ta terça-feira, cargas 
roubadas avaliadas 
em mais de R$ 600 mil.  
policiais da Delegacia 
de Roubos e furtos de 
carga (DRfc), coor-
denados pelo dele-
gado Marcelo Martins, 
encontraram caixas 
de produtos de higie-
ne, peças de veículo 
e pedaços de salmão, 
óleo e ketchup.

Dois homens foram 
presos acusados de 
roubar a carga de 
peixe, na noite da úl-
tima segunda-feira. De 
acordo com a polícia, 
a dupla age na co-
munidade dominada 
pela facção amigos 
dos amigos (aDa). 
apesar do tiroteio, nin-
guém ficou ferido.

CaRga De FRIoS 
avaLIaDa eM 

R$ 290 MIL
na quarta-feira, po-

liciais da DRfc liber-
taram um motorista 

de caminhão que era 
mantido refém por 
bandidos no Morro da 
Quitanda, em costa 
barros. ele foi rendido 
por dois homens ar-
mados com fuzis no 
arco Metropolitano, 
na baixada fluminen-
se, e levado para um 
barraco na comu-
nidade. no local foi 
apreendida parte da 
carga de frios que era 
transportada pelo mo-
torista – lasanha, sala-
me e pizza. o material 
está avaliado em R$ 
290 mil.

Cargas roubadas no morro da Quitanda, em Costa barros, na Zona Norte

Divulgação

Suspeito de roubos no Rio é capturado
policiais do 24º bpM 

(Queimados) prenderam, 
na noite da última terça-
-feira, carlos Mateus da 
silva santos, de 18 anos, 
suspeito de realizar roubos 
na Rua das Mangueiras, 
em itaguaí. o marginal foi 
encontrado após os pMs 
receberem uma informa-
ção de sua localização 
por meio do Whatsapp do 
portal dos procurados.

os agentes faziam patru-
lhamento na região quan-
do abordaram carlos junto 
com um menor de idade. 
o suspeito ofereceu 50 gra-
mas de ouro aos policiais 
para não ser preso. com 
ele foram apreendidos 15 
sacolés de maconha, dois 
celulares roubados e R$ 
12 em espécie. carlos foi 
encaminhado para a 48ª 
Dp (seropédica) onde foi 

constatado um mandado 
de prisão em aberto con-
tra ele, pelo crime de rou-
bo. Depois ele seguirá para 
um presídio e ficará à dis-
posição da Justiça.

Quem tiver qualquer in-
formação a respeito da 
localização de foragidos, 
denuncie pelo portal dos 
procurados (96802-1650) ou 
Disque Denúncia (21) 2253-
1177.
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Civil captura ladrão de carga

a mãe da adoles-
cente de 14 anos que 
foi torturada por outras 
quatro adolescentes 
em trindade, goiânia 
(go), classificou o ata-
que como “desumano” 
e condenou as envolvi-
das. por ciúmes do ex-
-namorado de uma de-
las, as jovens se uniram 
para agredir a vítima. 
toda a ação foi filma-
da. 

o caso criou polê-
mica em redes sociais, 
onde o vídeo do ata-
que foi publicado. após 
a repercussão, as sus-
peitas foram apreendi-

das.
“não tem perdão uma 

coisa dessas porque isso 

aí é desumano”, la-
mentou a mãe da viti-
ma ao portal g1. 

Mãe não perdoa torturadoras da filha 

Agentes da 58ª DP flagraram criminoso no momento da abordagem a uma 
vítima em Nova Iguaçu. Ele confessou ter praticado outros roubos na região.

um suspeito de 
roubo de carga 
foi preso em fla-

grante por agentes da 
58ª Delegacia de polí-
cia da posse, em nova 
iguaçu. Rian Damaso 

Rian Damaso, de 24 anos, no momento em que é conduzido pelo policial da 58ª DP (Posse)

Agentes cumprem prisões 
preventivas em D. de Caxias

Assassino de funkeira vai 
a júri popular na segunda

Fábio foi capturado por roubo a pedrestre

PM prende foragido da Justiça 
pelo Whatsapp de ‘Procurado’ 

Divulgação

Reprodução / Facebook

Foram apreendidos materiais de informática e auto peças

Jovens usaram um facão e um pedaço de pau 

DIVULGAÇÃO

viana, de 24 anos, tinha 
acabado de assaltar 
um motorista, quando 
a vítima parou o carro 
nas imediações da dis-
trital e pediu socorro.

segundo informa-
ções do delegado 
paulo Roberto lima de 
freitas, titular da Dp, os 

no próximo dia 
10, Milton severia-
no vieira, o Miltinho 
da van, será levado 
a júri popular que 
acontece no fórum 
de nova iguaçu. 
ele é acusado de 
assassinar a funkei-
ra cícera alves de 
sena, a amanda 
de bueno, em abril 
do ano passado. o 
crime aconteceu 
dentro da residên-
cia do casal. a ses-
são está marcada 
para começar às 
11h. além da mor-
te, Miltinho respon-
de ainda por roubo 
de veículo e porte 
ilegal de arma de 
fogo.

segundo as inves-
tigações, amanda 
foi morta por mo-
tivos passionais. a 

vítima e Miltinho fi-
caram noivos quatro 
dias antes do crime. 
no dia seguinte ao 
noivado, a dançari-
na disse ter duas re-
velações do seu pas-
sado para fazer ao 
companheiro. Duran-
te a conversa, aman-
da contou que havia 
trabalhado na boate 
de striptease império 
e que fora condena-
da por tentar matar 
uma colega, dentro 
do estabelecimento, 
na cidade de tagua-
tinga, em brasília.

Miltinho disse em 
depoimennto que, 
ao voltar para casa, 
os móveis da residên-
cia estavam “parcial-
mente destruídos” - a 
funkeira teria feito 
isso por estar com ci-
úmes de uma ex-na-

morada de Milton. 
os dois discutiram 
e, depois de gritos 
e palavrões dentro 
da mansão, o bate-
-boca evoluiu para 
agressões físicas.

Miltinho da van 
jogou a dançari-
na no jardim e ba-
teu com a cabeça 
dela pelo menos 
12 vezes no chão. 
em seguida, deu 
dez coronhadas na 
funkeira. com uma 
escopeta, lhe deu 
ainda cinco tiros e, 
segundos depois, 
rendeu funcioná-
rios e roubou um 
gol. após fugir, ele 
foi capturado por 
agentes da Divisão 
de homicídios da 
baixada fluminense 
(Dhbf) ao capotar 
na via Dutra.

policiais perceberam 
quando a vítima do 
roubo parou o carro 
nas proximidades da 
unidade e, muito assus-
tado, indicou onde es-
tava o suspeito. 

“imediatamente, os 
agentes foram na di-
reção do criminoso e 

fizeram a abordagem. 
com ele foram encon-
trados a carga rouba-
da bem como um apa-
relho bloqueador de 
sinal (JaMMeR)”, disse.

 
CoNFeSSou o
 Roubo Na DP 

na delegacia, Rian 

não só confessou a 
participação no rou-
bo de carga como 
também assumiu ter 
praticado outros rou-
bos na região de 
nova iguaçu. ainda 
segundo o delegado, 
ele indicou onde es-
tavam produtos rou-
bados. 

ao realizar diligên-
cias na residência até 
o endereço e, com a 
autorização da mãe, 
encontraram diversos 
produtos roubados 
em outra oportunida-
de. Rian vai responder 

pelo crime de “roubo 
majorado pelo con-
curso de pessoas e 
pela restrição da liber-
dade da vítima. paulo 
Roberto informou que 
novas diligências se-
rão efetuadas com o 
objetivo de descobrir 
outros crimes patrimo-
niais praticados pelo 
bandido. “Quem foi 
vítima de roubo nos 
últimos meses deve 
comparecer à dele-
gacia para possível 
reconhecimento do 
criminoso”, disse o de-
legado. 

sob o comando do 
titular da 62ª Delega-
cia de polícia (imba-
riê), delegado Marcos 
santana, agentes da 
unidade deflagraram a 
operação sim, e cum-
priram três mandados 
de prisão preventiva 
ligados ao sistema de 
meta integrada da po-
lícia civil. 

as prisões ocorre-
ram nos bairros de vila 
sapê e imbariê, em Du-
que de caxias. os pre-
sos foram identificados 
como fábio octávio 
botelho da silva, de 21 
anos, que tinha manda-
do de prisão pendente 
por roubo a transeunte 
(pedestre) expedido 
pela 3ª vara criminal 
do município; Matheus 
da conceição Men-
donça, 22, com pre-
ventiva expedida pela 
mesma vara por roubo 
de veículos; e Douglas 

da silva oliveira, 32, 
que foi condenado a 6 

anos de prisão por rou-
bo a mão armada. 

o foragido da Justiça, 
Renato barbosa alves, de 
33 anos, foi recapturado 
por policiais militares do 
serviço reservado (p2) do 
20º bpM (Mesquita) na ma-
nhã de ontem, na Rua na-
tividade, bairro novo hori-
zonte, em nilópolis.

os agentes chegaram 
ao paradeiro do marginal 
após receberem uma in-
formação de sua localiza-
ção através do aplicativo 
do Whatsapp dos procura-
dos (96802-1650), que infor-
mou sobre a presença de 
Renato na localidade. se-
gundo os pMs que efetua-
ram a prisão, depois de ser 

cercado na casa, Renato 
se entregou sem resistên-
cia.

ele estava na condição 
de evadido de sistema pe-
nitenciário, após receber 
o benefício de indulto de 
páscoa, e não retornar des-
de 27 de março deste ano 
ao instituto penal edgard 
costa. o foragido foi enca-
minhado à 57ª Dp (nilópo-
lis) onde foi feito o registro 
de ocorrência, e de lá foi 
levado para um presídio, 
onde cumprirá o restante 
pena por ser condenado 
por tráfico de drogas. 

Quem tiver qualquer in-
formação a respeito da 

localização de foragidos 
da Justiça, favor denun-
ciar pelos seguintes canais: 
Whatsapp ou telegram 
dos procurados (21) 96802-
1650.

DIVULGAÇÃO
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Indícios de irregularidades nas receitas e despesas de campanhas ultrapassam meio milhão de reais. 

BRASíLIA

o ex-presidente 
luiz inácio lula da 
silva foi indiciado 
ontem pela polí-
cia federal (pf) por 
corrupção passiva 
em contratos firma-
dos pela empreitei-
ra odebrecht com 
a empresa exergisa, 
que tinha seu sobri-
nho taiguara Rodri-
gues dos santos com 
um dos sócios, em 
angola, na África.

segundo repor-
tagem publicada 
ontem pela revista 
‘Época’, a polícia 
federal diz que há 
evidências de paga-
mento mascarado 

Lula é indiciado mais uma vez por corrupção 
de R$ 20 milhões em 
propinas por parte da 
empreiteira. para os in-
vestigadores do caso, 
os contratos só teriam 
sido assinados por cau-
sa do parentesco do 
ex-presidente com tai-
guara e das relações 
próximas entre o lula e 
a empreiteira odebre-
cht.

o sócio da exergisa 
também foi indiciado, 
mas por corrupção e 
lavagem de dinheiro, 
assim como sete exe-
cutivos da construto-
ra, incluindo Marcelo 
odebrecht. ainda de 
acordo com a ‘Época’, 
o líder petista era cha-
mado de ‘chefe maior’ 
nas conversas entre a 

TSE e TCU identificam possíveis 
fraudes em doações no 1º turno 

apesar de os pes-
quisadores terem 
levado em conta 
vários outros fato-
res, tais como taxas 
de tabagismo, uso 
de álcool e peso, 
os comentaristas 
disseram que suas 
influências podem 
ter sido subestima-
das.

no entanto, es-
pecialistas de vá-
rios países con-
cordaram que os 
resultados merece 
uma investigação 
mais aprofundada.

orientações die-
téticas atuais re-
comendam o leite 
e outros produtos 
lácteos como boas 
fontes de proteína 
e cálcio, essencial 
para a saúde dos 
ossos. não há ne-
nhuma sugestão 
no estudo de que 
beber um copo de 
leite por dia não 
seja saudável. os 
pesquisadores não 

fazem uma distin-
ção entre o leite in-
tegral, semi-desna-
tado ou desnatado.

cu r io samente , 
outros produtos 
lácteos, incluindo 
iogurte e queijo fo-
ram relacionados a 
uma melhor saúde 
óssea e a um ris-
co de mortalidade 
mais baixa.

os autores suge-
riram que a causa 
de efeitos adver-
sos do leite podem 
ser da galactose, 
um tipo de açúcar, 
com níveis eleva-
dos no leite não fer-
mentado, mas não 
nos produtos fer-
mentados. a con-
clusão foi de que a 
galactose tem efei-
tos prejudiciais, tais 
como inflamação 
e desequilíbrios quí-
micos em estudos 
com animais, mas 
a evidência de seu 
papel na saúde hu-
mana é escassa.

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 

Leite pode não ser tão 
bom para nós - Parte II

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

empreiteira e taiguara.
o empresário é filho 

de Jacinto Ribeiro dos 
santos, irmão da pri-
meira mulher de lula, 
já falecida. o ex-presi-
dente já é réu em dois 
processos decorrentes 
da operação lava 
Jato. no primeiro, res-

ponde por corrupção 
passiva e lavagem de 
dinheiro por supos-
tamente ter recebi-
do R$ 3,7 milhões em 
‘vantagens indevidas’ 
da construtora oas, 
incluindo um aparta-
mento tríplex no gua-
rujá (sp).

MaRcelo caMaRgo/ agência bRasil

Lula foi indiciado pela PF por contratos com odebrecht

um total de R$ 
659,3 milhões 
nas receitas e 

despesas de cam-
panhas pode estar 
relacionado a in-
dícios de irregulari-
dades identificados 
pelo  tribunal supe-
rior eleitoral (tse).

Juntamente com 
o tribunal de contas 
da união (tcu), o 
órgão divulgou on-
tem que identificou 
200.011 casos. É a 
primeira análise feita 
após a votação do 
primeiro turno, que 
aconteceu no últi-
mo domingo.  

De acordo com 
o tse, entre os in-

dícios levantados 
pelos técnicos es-
tão: 37.888 doa-
dores inscritos no 
programa bolsa fa-
mília que doaram 
R$ 36.877.030,61; 
55.670 doadores de-
sempregados que 
desembolsaram R$ 
84.293.201,68; 24.646 
doadores cuja renda 
conhecida é incom-
patível com o valor 
doado que destina-
ram R$ 207.119.049,07 
para as campanhas; 
43.382 casos com 
concentração de 
doadores em uma 
mesma empresa 
com desembolso 
de R$ 90.787.549,74; 
14.510 doadores só-
cios de empresas 

que recebem recur-
sos da administração 
pública que deram 
R$ 187.263.765,45; o 
número de doado-
res de campanha 
mortos aumentou 
de 143 para 250.

abeRRaçõeS 
aCIMa Da LeI 

o tse divulgou os 
casos específicos: 
uma pessoa que re-
cebe bolsa família 
e fez uma doação 
de R$ 1,2 milhão em 
bens e serviços esti-
máveis em dinheiro; 
pessoa física sem 
renda doou R$ 1,030 
milhão; 35 pessoas 
físicas que efetua-
ram doações acima 
de R$ 300 mil tendo 

renda incompatí-
vel; professor uni-
versitário que doou 
R$ 300 mil; sócio de 
empresa de candi-

dato que doou re-
cursos próprios de 
R$ 3 milhões; segun-
do maior emprega-
dor privado atua na 

área de educação 
superior e 11 de seus 
empregados injeta-
ram R$ 616 mil em 
campanha.

Ministro gilmar Mendes é presidente do tribunal Superior eleitoral: suspeitas como alvo

RepRoDução 

Sócio beneficiário do Bolsa Família 
com relação a 

fornecedores, fo-
ram detectados 
os seguintes indí-
cios de irregulari-
dades: empresa, 
cujo sócio é be-
neficiário do pro-

grama bolsa famí-
lia, prestou serviço 
de R$ 1,75 milhão; 
dois fornecedores 
de campanha com 
situação inativa 
ou cancelada que 
prestaram serviços 

de campanha aci-
ma de R$ 400 mil; 
empresa de trans-
porte e turismo com 
dois funcionários e 
contratada para a 
campanha por R$ 
187 mil; empresa de 

filiado a partido, 
aberta em junho de 
2016, e que prestou 
serviço no valor de 
R$ 250 mil.

De acordo com 
reportagem do por-
tal g1, o órgão divul-

gou que as informa-
ções estão sendo 
rastreadas pela Jus-
tiça eleitoral e pas-
sadas ao Ministério 
público para veri-
ficar, caso a caso, 
se há regularidades. 

Dependendo da 
gravidade, as pu-
nições variam en-
tre multa e cas-
sação do registro 
do candidato, 
caso comprova-
do abuso.

Queixas contra bancos crescem 21% 
um mês após início de paralisação

o site Reclame 
aqui divulgou que o 
número de reclama-
ções de clientes con-
tra os cinco maiores 
bancos do país atin-
giu o maior patamar 
do ano no mês de 
setembro, com 10,2 
mil queixas. o núme-
ro representa alta de 
21% em relação a 
agosto.

o volume de recla-
mações cresceu du-
rante o período de 
greve dos bancários. 
os trabalhadores en-
traram em greve no 
dia 6 de setembro e 
continuam parados 
por tempo indeter-

minado.
segundo o site, na 

comparação com 
setembro de 2015, 
quando foram regis-
tradas 8,6 mil recla-
mações, a alta no 
número de queixas 
foi de 17%, ainda 
considerando os cin-
co maiores bancos.

o Reclame aqui é 
um portal que reú-
ne reclamações de 
consumidores contra 
empresas e abre um 
canal de comunica-
ção entre eles.

a greve dos ban-
cários completou 31 
dias hoje. É a maior 
paralisação da ca-

tegoria desde 2004, 
segundo a confe-
deração nacional 
dos trabalhadores 
do Ramo financeiro 
(contraf-cut). até 
o dia anterior, a pa-

ralisação fechou 
13.104 agências e 44 
centros administrati-
vos, o que represen-
ta 55% do total de 
agências de todo o 
brasil.

greve bancária segue sem negociação em todo país

HORA H
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GLOBO
05:02-hora um
05:59-bom Dia local
07:30-bom Dia brasil
08:50-Mais você
10:17-bem estar
10:58-encontro com fáti-
ma bernardes
11:57-praça tv - 1ª edição
12:34-globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
14:00-vídeo show
14:55-sessão da tardetu-
do Que uma garota Quer
16:31-vale a pena ver de 
novocheias de charme
17:30-Malhação: pro Dia 
nascer feliz
18:04-sol nascente
18:56-praça tv - 2ª edição
19:18-haja coração
20:15-Jornal nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal nacional
21:08-a lei do amor
21:45-futebol
23:45-adnight
00:30-Jornal da globo
01:09-programa do Jô
01:49-castle
02:27-corujãoo profeta

TV RECORD

SBT
06:00-pRiMeiRo iMpacto  
08:00-caRRossel aniMa-
Do    
08:30-MunDo DisneY  
10:30-boM Dia e cia   
13:45-fofocanDo   
15:15-casos De faMÍlia
16:15-MaR De aMoR    
17:00-lÁgRiMas De 
aMoR    
17:45-abisMo De paiXão    
18:30-a gata 
19:45-sbt bRasil   
20:30-cÚMplices De uM 
Resgate
21:30-chiQuititas  
22:00-pRogRaMa Do 
Ratinho   
23:15-a pRaça É nossa   
00:30-the noite coM 
Danilo gentili 
01:30-JoRnal Do sbt  
02:15-sbt notÍcias

REDE TV

iniciativa bacana 

05:00-igreja internacional 
da graça de Deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do 
Reino de Deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do 
Reino de Deus 
18:00-sem Rodeios 
19:15-Redetv news 
20:30-igreja internacional 
da graça de Deus. 
21:30-tv fama 
22:45-Documento verda-
de 
00:00-leitura Dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do 
Reino de Deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

cesar garante a sinhá que con-
seguirá enganar alice e tanaka. 
bernardo ciceroneia Yumi em são 
paulo. Ralf pede perdão a hirô e 
sua família. alice se surpreende 
com o amadurecimento de Mario. 
cesar insiste para ter acesso a to-
dos os documentos da empresa e 
finge preocupação com alice. van-
da teme a aproximação de Júlia e 
nuno. tiago e Dora namoram. 

Sinhá prepara uma 
armadilha para Mangabeira

Deus começa 
a falar com Josué

Josué se emociona ao encontrar 
um anjo de Deus. a figura divina man-
da o guerreiro se descalçar para pisar 
na terra santa. o anjo desaparece e 
as nuvens começam a se mexer. Deus 
começa a falar com Josué. o senhor 
começa a dar orientações para a in-
vasão à Jericó. kalesi diz que fará san-
dor sofrer profundamente. 

RESUMOS DAS NOvELAS

flávia foge de apolo. shirlei conhe-
ce guido sem saber que o padrasto 
de felipe é seu pai. Jéssica orienta car-
mela em seu plano contra shirlei. shirlei 
tenta se aproximar de vitória. bruna 
convida giovanni para morar na ar-
gentina com ela. isabel conta a apolo 
que eles descobriram uma prima de 
afonso que mora no exterior. 

Murilo visita 
Carol no abrigo

Dóris invade a 
conta de Matheus

isabela conta que se sente pressiona-
da. sabrina procurar o homem misterioso 
que sumiu. geraldo quer que navarro e 
vargas roubem Regina, que finge ser pa-
ola. a banda c1R também está se prepa-
rando para tocar em um novo quadro do 
programa Raul gil. Meire assiste empolga-
da a atração do Raul gil e diz para Dinho 
que as crianças do c1R vão levá-la para 
conhecer seu astro. Dóris invade a conta 
do Matheus em uma rede social.

06h00-faixa Regional
06h30-balanço geral Ma-
nhã
07h30-faixa Regional
08h55-fala brasil
10h00-hoje em Dia
12h00-faixa Regional
13h00-horário político
13h20-faixa Regional – con-
tinuação
14h45-amor e intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-cidade alerta
18h00-cidade alerta / pro-
gramação local
19h30-escrava Mãe
20h30-horário político
20h50-a terra prometida
21h50-Jornal da Record
23h00-câmera Record
00h15-programa do porchat
01h15-fala Que eu te escuto
02h00-programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Samba retratado em quadrinhos 
Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias produzirá 
obra sobre o centenário do principal ritmo brasileiro. 

BAND
06:00-Jornal bandnews
07:30-café com Jornal
08:00-café com Jornal - 
edição brasil
09:10-Dia Dia
10:10-os simpsons
12:30-Jogo aberto Debate
13:20-os Donos da bola
15:00-game phone
16:15-brasil urgente
19:20-Jornal da band
20:20-sila: prisioneira do 
amor
20:30-a informar
21:25-Religioso - show da 
fé
22:35-polícia 24h - Melho-
res Momentos
23:00-polícia 24h
00:25-os simpsons
00:25-band eleições
00:50-Jornal da noite
01:40-Que fim levou?
01:45-os simpsons
02:30-só Risos - pegadinhas
03:00-igreja universal

É muito importante lem-
brar ao seu companheiro 
que você admira tudo 
o que ele ou ela faz por 
você. agradeça até pelos 
gestos menores. não veja 
tudo de bom que acon-
tece entre vocês como 
algo natural e automáti-
co, diga a sua alma gê-
mea o quanto você a 
valoriza. Demonstre seus 
sentimentos. não tenha 
vergonha de dar amor e 
carinho, pois isso é funda-
mental para criar um vín-
culo forte entre os dois. 

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

Divulgaçãoo samba com-
pleta neste 
ano 100 anos, 

materializado pela 
música pelo telefone, 
do cantor e compo-
sitor Donga, em 1916. 
para marcar esse im-
portante momento 
cultural, Duque de 
caxias lançará no fi-
nal do ano uma his-
tória em quadrinhos 
retratando todas as 
fases do principal rit-
mo musical brasileiro. 
para ensinar a arte e 
descobrir novos ta-
lentos, a prefeitura, 
através da secretaria 
de cultura e turismo, 
com a capa comics 
e a escola de samba 
mirim pimpolhos da 
grande Rio firmaram 
parceria para estimu-
lar crianças e adoles-
centes. 
no mês passado, um 
grande evento no pi-
lotis da biblioteca Mu-
nicipal leonel brizola, 
na praça do pacifi- o lançamento acontecerá no final do ano em história em quadrinhos retratando as fases do principal ritmo musical brasileiro

cador, marcou o lan-
çamento do projeto 
atraindo centenas de 

pessoas interessadas 
na oficina de histórias 
em quadrinhos que 

será realizada durante 
os meses de outubro 
e novembro e com o 

lançamento da revis-
ta sobre o centenário 
do samba. 
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Com relação ao 
dinheiro, não abuse e 
terá tudo o que precisa. 
Disposição para realizar 
mudanças que tomem 
sua vida pacífica e 

harmoniosa. Isso se estende ao seu 
trabalho, promovendo a perfeita 
interação. Bom momento no campo 
financeiro. Número: 01.

Áries

Momento de 
determinação para 
realizar suas atividades. 
Reveja suas metas 
de vida e pense em 
novas iniciativas. 

Busque sua serenidade e cuide de seus 
relacionamentos. A sorte está acenando 
para você. Bom momento no campo 
sentimental. Cor: violeta. Número: 04.

Touro

Você está precisando 
deixar seus pensamentos 
ocorrerem mais soltos, 
dê asas a sua imaginação, 
entregue-se um pouco a 
esse mundo de fantasias 
e faça as coisas que vier 

a sua cabeça. As vezes é bom sair um 
pouco da realidade, deixar que esse lado 
que vive preso, fale alto. Bom momento 
no campo profissional e social. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 07.

Gêmeos

Apesar de algumas 
dificuldades, a fase e 
positiva para os nativos 
deste signo, com um 
grande impulso na vida 
profissional. Você ficará 

encantado(a) com a própria competência, 
e se sentirá seguro(a) de si. As pessoas ao 
redor reconhecerão o seu valor. Número: 
10.

Câncer

Tenha consciência dos 
seus passos e faça tudo 
com segurança. Você 
não se contenta com  
pouco e deve batalhar 
pelo que deseja. Fase 
ideal a concretização 

de projetos de trabalho. No amor, 
muito diálogo e compreensão. 
Bom momento no campo 
emocional. Número: 13.

Leão

Essa é a hora para 
se reaproximar de 
alguém que você não 
vê há muito tempo. 
Concentre-se nos seus 
objetivos, porque eles 

pedem pequenas mudanças. Perceba 
a importância de ser flexível neste 
momento e abra-se às idéias dos 
outros. Cor: vermelho. Número: 16.

Virgem

Você poderá descobrir 
formas alternativas 
de aumentar seus 
ganhos. Você está muito 
inteligente. Trabalho: Não 
há nada que não possa 
ser resolvido facilmente. 

É o novo, o diferente, o inusitado e o 
que resulta de criatividade que dá certo 
agora. Número: 19.

Libra

Os astros favorecem 
suas tarefas e a vida 
social. Estará irradiando 
simpatia, captando os 
apoios de que necessita. 
Sol – favorece suas 

alianças. Terá maior capacidade de gerar 
harmonia e entendimento. Positivo para 
o amor e as reconciliações. Bom senso 
nas questões de dinheiro. Bom momento 
no campo amoroso e familiar. Cor: 
laranja-claro. Número 22.

Escorpião

Você está precisando 
colocar um pouco mais 
de incentivo em sua vida. 
Vive do passado e não 
quer olhar para frente, 
para poder ver o futuro de 

alegrias que te espera. Procure fazer 
cosias que você gosta, saia de casa, 
visite os amigos, vá ao parque. Anime-
se. Número: 25.

Sagitário

Prepare-se para um 
aumento no volume 
de trabalho e de 
r e s p o n s a b i l i d a d e . 
Sua percepção crítica 

sobre seu desempenho profissional 
é aguçada, e as impressões 
estão aprofundadas. Isso indica 
mudanças que poderão acontecer. 
Cor: azul-celeste. Número: 28.

Capricórnio

Vida familiar 
agradável e 
movimentada. Bom 
relacionamento com 
os habitantes do lar. 
Momento de troca 

de informação e de vivências, que 
enriquecem o espírito de todos. A 
comunicação entre pais e filhos, 
marido e mulher, é fundamental 
para o desenvolvimento.

Aquário

Os astros vão ajudar a 
lidar com as imagens 
fantásticas que estão 
vindo do céu. Sua 
imaginação não vai 
conhecer limites e tanto 

pode provocar medo como abrir 
portas desconhecidas da percepção 
e da criatividade. Cor: amarelo-ouro. 
Número: 31.

Peixes
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PORTARIA Nº 2314 DE 08 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 11/07/2016, ÉRICA 
AMÉRICO FRAGA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessora de Gestão e banco de dados da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2278 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, NATHÁLIA 
MARIANO DA SILVA TEODORO, para o cargo em 
comissão cc4 de assessor de assuntos de Medidas 
alternativas 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. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2405 DE 15 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15/08/2016, RENAN 
SOUZA SILVA FERNANDES, para o cargo em comissão 
cc4 de assessor de desenvolvimento empresarial da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda.

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2123 DE 03 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GISELE DE 
FREITAS GONÇALVES, para o cargo em comissão 
cc4 de Gerente da atenção especializada da 
secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2119 DE 03 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, WENDELL 
REIS DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor do setor de Vigilância epidemiológica da 
secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2085 DE 02 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JUSSARA 
GEORGETE GARCIA DE SOUSA, para o cargo em 
comissão cc1 de diretora de ensino da secretaria 
Municipal de educação, esporte, lazer e cultura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2084 DE 02 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GILVÂNIA 
VELLOSO PRADO, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de ensino da secretaria Municipal de 
educação, esporte, lazer e cultura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2079 DE 02 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JACQUELINE 
MAURICIA KUWATA, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de Gestão administrativa da secretaria 
Municipal de Meio ambiente. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2072 DE 02 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MÁRCIO 
GUIMARAES DOS SANTOS, para o cargo em 
comissão cc2 de coordenador do setor de empenho 
e liquidação da secretaria Municipal de fazenda e 
Planejamento. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2183 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 

leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LORENA 
CORREA DE SOUZA BALIEIRO, para o cargo 
em comissão ssM de subsecretária da secretaria 
Municipal de Meio ambiente. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2371 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, PRISCILA 
PEDRO DELFINO, para o cargo em comissão cc2 
de coordenador do setor de eventos da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2364 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, LUCIANA 
MARIA OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc4 
de Gerente da atenção especializada da secretaria 
Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2341 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, RAQUEL 
PINESCHI FERREIRA, para o cargo em comissão 
cc4 de assessora de almoxarifado  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. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2340 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, ROSINÉA 
CONCEIÇÃO SILVA QUIRINO, do cargo em comissão 
cc4 de assessor de Patrimônio da secretaria Municipal 
de assistência social, direitos humanos e habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, ROSINÉA 
CONCEIÇÃO SILVA QUIRINO, para o cargo em 
comissão cc3 de assessora de Programas sociais  
da secretaria Municipal de assistência social, direitos 
humanos e habitação. 
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Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2166 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de Porto real, no uso de 
suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LIDIANE APARECIDA DE AMORIM, 
para o cargo em comissão cc2 de coordenador de Procedimentos e Gestão 
administrativa da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2169 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de Porto real, no uso de 
suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS, para o 
cargo em comissão cc3 de assessor do sistema de água da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

PORTARIA Nº 2180 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de Porto real, no uso de 
suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ ANTÔNIO XAVIER DE MOURA, 
para o cargo em comissão cc3 de assessor de Próprios Municipais da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

DECRETO Nº 2051 DE 05 DE OUTUBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias Municipais, crédito 
suplementar no valor global de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), 

para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei Municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo 
ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da 
lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.28.846.000.2.032 46907100 0000 780.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903003 1612 100.000,00

Total 880.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

03.01.04.122.101.2.034 33909100 0000 50.000,00

03.01.04.122.101.2.034 33909200 0000 119.000,00

03.01.04.122.101.2.034 44906100 0000 100.000,00

03.01.04.122.101.2.034 46909100 0000 100.000,00

05.02.10.301.101.2.031 31900400 0000 411.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903905 1612 100.000,00

Total 880.000,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 1612 – MAC – Média Alta Complexidade
 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita Municipal –

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE DE PANELA 
DELICIOSA

2 kg de coxão mole 
ou patinho ou coxão 
duro/1 cebola/1 pi-
mentão vermelho/1 
pimentão verde/1 
pimentão amarelo/2 
caldos de picanha/
tempero a gosto.

em uma panela de 
pressão fite a carne e 
deixe bem dourado 
dos 2 lados.
Depois reserve na mes-
ma panela frite a cebo-
la e os pimentões.
volte a carne para 
panela e coloque os 
temperos e cubra com 
água até tampar a car-
ne.
coloque a tampa e 
deixe cozinha na textu-
ra que desejar
Muito prático e gostoso.

SHAKSHUKA COM 
CARNE MOÍDA

250 g de carne moída pa-
tinho/1 lata de extrato de 
tomate/3 tomates madu-
ros e picados/1 pimentão 
amarelo pequeno corta-
do em tiras pequenas/1 
pimentão vermelho pe-
queno cortado em tiras 
pequenas/1 cebola pe-
quena cortada em tiras/3 
dentes de alho amassa-
dos/4 colheres (sopa) de 
azeite/4 ovos/coentro a 
gosto/sal a gosto/páprica 
picante a gosto/cominho 
a gosto/pimenta caiena 
em pó a gosto/pimenta 
do reino a gosto/1 tablete 
de tempero vermelho.

Ingredientes

Modo de preparo

em uma panela pequena, 
refogue a carne moída 
com o tempero vermelho 
e a pimenta do reino, de-
pois reserve.
em uma frigideira grande, 
aqueça-a com azeite, de-
pois coloque a cebola em 
tiras para refogar até ficar 
transparente.
acrescente os pimentões 
cortados em tiras e refo-
gue mais um pouco até 
murchar.
Quando os pimentões já 
estiverem murchos, acres-
cente os tomates picados, 
os alhos amassados, o sal, 
a páprica picante, a pi-
menta caiena e o comi-
nho.
Quando o tomate mur-
char bem, acrescente o 
extrato de tomate até que 
cubra a mistura se neces-
sário, acrescente ½ copo 
(americano) de água.
espere o molho de toma-
te levantar fervura, a essa 
altura você tem um molho 
pastoso e quase homogê-
neo.
acrescente a carne moí-
da já pronta e reservada 
anteriormente e mexa até 
ficar uniforme no molho.
Quebre os ovos dentro de 
uma xícara e depois colo-
que em cima do molho.
tampe a frigideira, para 
que os ovos cozinhem no 
molho e vapor, se gostar 
da gema um pouquinho 
mole deixe 4 minutos, mas 
se preferir ela durinha dei-
xe 6 a 7 minutos.
Desligue o fogo, jogue co-
entro por cima e sirva.

atos oficiais

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 
012/2016

PROCESSO: 00673/2016

FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
8.666/93.

OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO FIRMADO 

NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/00528, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO 
EM MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA.

EMPRESA CONTRATADA: L&M MATERIAIS, 
MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ: 00.808.110/0001-84

PERIODO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), 
perfazendo o valor global de R$ 78.000,00 (Setenta 
e oito mil, reais).

DATA: 04/10/2016.
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Festa rubro negra em Cabuçu

Anderson Luiz

38

baIxada

Desportistas festejam fase rubro negra 
em aniversário temático do Flamengo.

Parabéns, Ana Kelly!

hoje é o seu dia!  
uma menina linda, 
abençoada por Deus  
que hoje está com-
pletando mais uma 
primavera. por onde 
você passa cultiva 
amizade com esse sor-
riso lindo e simpático . 
Quero lhe desejar um 
feliz aniversário, muito 

amor, paz, saúde e que 
Deus prospere tudo de 
bom em sua vida, que 
voce continue sendo 
essa menina incrivel, 
e que possa alcançar 
todos os seus objetivos 
e realizar seus sonhos.

te amo muito!
De seu irmão, keven 

lemos. 

a fase do flamengo 
no campeonato 
brasileiro vem fa-

zendo sua apaixonada 
torcida se manifestar de 
todas as maneiras para 
demonstrar seu amor ao 
clube. Recentemente, o 
rubro negro foi tema de 
aniversário do desportista 
nil tatuador que comple-
tou 40 anos, que movimen-
tou um grande número de 
amigos e familiares que 
agitaram o evento regado 
a muitos abraços e expec-
tativas pela belíssima festa. 
o tema sobre o flamengo, 
foi ideia da esposa de nill, 
alessandra, que foi respon-
sável por toda a decora-

ção da festa com banners, 
faixas e bolas rubro negras. 
nill é pai do jogador lor-
ran, do Queimados e que 
disputou o campeona-
to estadual da série b na 
categoria infantil. em uma 
das mais tradicionais e co-
nhecidas famílias de ca-
buçu, nill tem um histórico 

esportivo social influente 
na região, e por isso, todo 
o carinho por parte dos 
amigos e familiares. Quan-
do a bola rolou, além das 
atenções para o momen-
to festivo, todos ligados no 
jogo do flamengo. como 
o tema era todo rubro 
negro, até mesmo quem 

torcia para outro clube se 
vestia do ‘Manto sagrado’ 
para participar do evento. 
a festa chegou ao conhe-
cimento da diretoria do 
flamengo que, agrade-
cida, sabe da importân-
cia de ações como essa 
para fomentar ainda mais 
a paixão pelo Mais Que-
rido. além de estar sendo 
passado em dois pontos, 
o jogo ainda teve acom-
panhamento pelas rádios. 
o evento seguiu após a 
vitória do flamengo, aca-
bando, então, com mais 
comemoração pelo rubro 
negro estar lutando para 
conquistar mais um título 
brasileiro.

em tarde rubro negra, torcida do Mengão faz a festa para ilustre torcedor

anDeRson luiZ
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Ingredientes

Modo de preparo

MISTO QUENTE DE 
FORNO À MINHA 

MODA

Margarina para untar
12 fatias de pão de for-
ma (sem a casca)
1/2 lata de molho de to-
mate pronto (coloquei 
1 sache de sazon sabor 
do nordeste)
6 fatias de presunto (ou 
a gosto)
4 colheres de sopa de 
requeijão
12 fatias de mussarela 
(ou a gosto)
1/2 caixa de creme de 
leite
1 tomate grande corta-
do em rodelas
orégano a gosto

unte um refratário com 
margarina
forre o fundo com 6 fa-
tias de pão de forma
colocar metade do mo-
lho de tomate tempera-
do, presunto, camada 
de requeijão, metade 
da mussarela, restante 
do pão de forma, molho 
de tomate, creme de 
leite, mussarela, tomate 
em rodelas, orégano
leve o refratário ao 
forno até a mussarela 
derreter (fiz no micro-
-ondas)

MINI PIZZA PÃO
Ingredientes

20 fatias de pão caixa 
(de forma)
3 fatias de presunto
400 g de queijo (mussa-
rela)
1 tomate
orégano
200 ml de molho de pi-
zza (pode ser de extra-
to)
se preferir, frango des-
fiado ou carne de sol 
desfiada

Modo de preparo

separe as fatias de 
pão caixa e coloque o 
molho/extrato em pe-
quena quantidade em 
cada uma
Rale o queijo mussare-
la por cima das fatias e 
coloque o presunto em 
pequenos pedaços
coloque outra camada 
de queijo
adicione 1 fatia de to-
mate e o orégano por 
cima
leve ao forno a 180º c e 
aguarde cerca de 10 a 
15 minutos

MOLHO BRANCO 
PARA MACARRÃO

Ingredientes
1 cebola pequena pi-
cada
1 colher de margarina
1 caixa de creme de 
leite
1/2 litro de leite
1 colher (sopa) de mai-
sena
1 xícara de queijo rala-
do
pimenta-do-reino
1 colher (sobremesa) de 
sal

Modo de preparo

em uma panela, derre-
ta a margarina e acres-
cente a cebola, o sal e 
a pimenta-do-reino
Quando a cebola esti-
ver bem transparente, 
acrescente o creme de 
leite e misture
Dissolva a maisena no 
leite e adicione ao mo-
lho
Quando o molho estiver 
com uma consistência 
firme, desligue o fogo 
e acrescente o queijo, 
mexendo bem, para ele 
não grudar
sirva com macarrão ou 
arroz de forno

DECRETO N.º 4.132 DE 05 DE OUTUBRO DE 2016.

“Dispõe sobre exonera-
ções de servidores e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO, a observância do decreto Municipal nº 4.123, de 15 de setembro 
de 2016,

      DECRETA:

Art. 1º - ficam exonerados todos os servidores ocupantes de cargo em comissão e 
função gratificada da Administração Pública Municipal, excetuando:

i – os secretários Municipais e o Procurador-Geral;

ii – os secretários do Gabinete do Prefeito;

iii – os secretários adjuntos e o Procurador-Geral adjunto;

iV - os subsecretários Municipais e os subprocuradores;

V – os membros dos conselhos Municipais;

Vi – os diretores das unidades escolares;

Vii – os diretores das unidades de saúde;

Viii – os servidores pertencentes ao quadro do hospital Geral jorge júlio 
costa dos santos;

iX- os servidores lotados na assessoria especial de recursos humanos;

X- os servidores da comissão Permanente de licitação de Materiais e ser-
viços;

Xi – os servidores da coordenadoria executiva do conselho Municipal de 
assistência social;

Xii – os servidores da coordenadoria executiva do conselho Municipal dos 
direitos da Pessoa idosa;

 Xiii – os servidores da coordenadorias dos centros de referência de as-
sistência social;

XiV – os servidores da coordenadorias dos centros de referência espe-
cializados de assistência social;

XV – os servidores do centro de convivência de atenção a Pessoa idosa 
- aPi;

XVi – os servidores da coordenadoria do bolsa família;

XVii – os servidores da assessoria especial de bens e Materiais;

XVii – os servidores lotados na secretaria Municipal de controle;

XiX – o coordenador do tesouro Municipal;

XX – o coordenador de contabilidade;

XXi – o coordenador de orçamento;

XXii –a diretora de Gabinete da Procuradoria Geral do Município;

XXiii –os servidores lotados na coordenadoria do Procon;

XXIV – a Coordenadora do Centro de Mediação de Conflitos;

XXV – os servidores da junta administrativa de recursos de infração;

XXVi – o coordenador do centro integrado de segurança Pública, da se-
MseP;

XXVii – o coordenador do centro integrado de segurança Pública, da se-
Mtti;

XXViii – os servidores lotados na subprocuradoria da divida ativa e exe-
cução fiscal;

XXiX – os servidores lotados na assessoria especial de controle e Gestão 
de demandas do Ministério                 Público e judicial, da Procuradoria 
Geral do Município;

XXX – os servidores da assessora especial de limpeza urbana;

XXXi –o inspetor da inspetoria Geral de receita e fiscalização tributaria.

Art. 2º - a assessoria especial de recursos humanos, da seMasP, provi-
denciará todas as medidas           necessárias para o cumprimento fiel do 
presente diploma.

 Art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-
do as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N.º 4.133 DE 05 DE OUTUBRO DE 2016.

“Dispõe sobre exonera-
ções de servidores e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO, a observância do decreto Municipal nº 4.123, de 15 de setembro 
de 2016,

      DECRETA:

Art. 1º - ficam exonerados todos os servidores ocupantes de cargo em comissão, 
descritos no anexo único, da secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos, na forma lá descrita. 

Art. 2º - a assessoria especial de recursos humanos, da seMasP, providenciará 
todas as medidas necessárias para o cumprimento fiel do presente diploma.

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

ANEXO ÚNICO

noMe funÇÃo a contar de

fabio freitas Palmeira ass. tec. V 21/08/16

claudio damião conceição dias ass. tec. V 21/08/16

jorge felipe coimbra da silva ass. tec. V 24/08/16

luis Guilherme alves santos ass. tec. V 30/08/16

jeferson da silva ass. tec. V 30/08/16

Paulo cesar Gomes barreto filho ass. tec. V 03/09/16

hilton luiz dias de souza ass. tec. V 03/09/16

Maxwel luiz silva santos ass. tec. V 03/09/16

felipe de castro Gomes ass. tec. V 21/09/16

edmilson santos de santana ass. tec. V 21/09/16

andré Monteiro dos santos ass. tec. V 21/09/16

rafael de farias lima ass. tec. V 21/09/16

ronaldo santos tavares ass. tec. V 21/09/16

alexsandro da silva Pereira ass. tec. V 21/09/16

alexsandro Martins de oliveira ass. tec. V 21/09/16

edimilson soares da silva dias ass. tec. V 21/09/16

josé carlos de souza Machado ass. tec. V 21/09/16

luciano neves da silva ass. tec. V 21/09/16

leonardo alves de andrade ass. tec. V 23/09/16

josimar da silva Pereira ass. tec. V 24/09/16

tiago da silva ass. tec. V 26/09/16

fábio rodrigues sabino ass. tec. V 26/09/16

luis cleber nascimento de oliveira ass. tec. V 26/09/16

Marcelo de oliveira barbosa ass. tec. V 26/09/16

cesar josé da silva ass. tec. V 29/09/16

leandro Pereira da silva ass. tec. V 29/09/16

Marcio luiz da silva ass. tec. V 30/09/16

david ferreira de oliveira ass. tec. V 01/10/16

edilson de lima barbosa ass. tec. V 03/10/16

rogério oliveira de almeida ass. tec. V 03/10/16

júlio cesar da silveira cândido ass. tec. V 03/10/16

Maicon da conceição ass. tec. V 04/10/16

leonardo Mello campos ass. tec. V 04/10/16

joão Paulo castro ass. tec. V 04/10/16

Matheus ferreira dos santos ass. tec. V 04/10/16

tarcisiobella Muniz ass. tec. V 04/10/16

josias Pereira da silva ass. tec. V 04/10/16

luiz carlos hermogenes ass. tec. V 04/10/16

Wellington da sila souza ass. tec. V 05/10/16

luiz claudio dias da silva ass. tec. V 05/10/16

silvio dos santos ass. tec. V 05/10/16

john hebert de souza ribeiro ass. tec. V 05/10/16

Marco aurélio Monteiro lavoura ass. tec. V 05/10/16

ranon Vieira da silva amaral ass. tec. V 05/10/16

Matheus da conceição lima ass. tec. V 05/10/16

jorge edson souza da silva ass. tec. V 05/10/16

jorge roberto de carvalho ass. tec. V 05/10/16

nícolas Pereira Vieira ass. tec. V 05/10/16

Waldyr fonseca dos santos ass. tec. V 05/10/16

edmilson cândido Gonçalves ass. tec. V 05/10/16

Gabriel lima sales ass. tec. V 05/10/16

cristiano sebastião campos toledo ass. tec. V 05/10/16

Marcelo do amaral costa junior ass. tec. V 05/10/16

carlos alberto da silva ass. tec. V 05/10/16

evaldo Maria de jesus ass. tec. V 05/10/16

orlandino de castro batista ass. tec. V 05/10/16

carlos felipe da cunha ass. tec. V 05/10/16

joão batista de oliveira silva ass. tec. V 05/10/16
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Ingredientes

Torta napolitana

Massa:
250 g de manteiga ou 
margarina
2 ovos
sal a gosto
1 colher (de sobremesa) 
de fermento
farinha de trigo até soltar 
das mãos (por volta de 1 
kg)
Recheio:
200 g de presunto picado 
(ou atum, frango, salsicha. 
. . )
200 g de mussarela
2 claras em neve
1 pitadinha de sal
orégano a gosto
1 tomate picado
1 lata de creme de leite
2 gemas
100 g de parmesão ralado 
(50g para o recheio e 50g 
para cobrir)

Modo de preparo

Massa:
Junte a margarina com os 
ovos e misture bem
adicione o sal e o fermen-
to
Junte a farinha e sove 
bem
forre o fundo e a lateral 
de uma forma de fundo 
removível (tamanho mé-
dio)
Recheio:
bata as claras e adicione 
as gemas sem parar de 
bater
pare de bater e acrescen-
te o creme de leite e 50 g 
de queijo ralado e a pita-
dinha de sal
arrume em camadas na 
forma, o presunto, o toma-
te, a mussarela e orégano
cubra tudo com o creme 
e as 50 g restante de quei-
jo ralado
leve ao forno quente até 
dourar
só desenforme frio

Ingredientes

Modo de preparo

Macarrão de 
abobrinha

6 abobrinhas
carne moída refogada
1 xícara de molho de to-
mate
2 dentes de alho picados 
e amassados
azeite para refogar
1 copo de requeijão light
2 colheres de leite
sal, pimenta-do-reino e 
orégano a gosto

corte a abobrinha em fa-
tias fininhas no sentido do 
comprimento e depois em 
tirinhas fininhas com um 
apontador de legumes, 
pra quem não tem pode 
ser na faca mesmo
coloque a abobrinha 
para cozinhar como se 
fosse macarrão, e retire 
quando estiver “al dente”
escorra a água da abo-
brinha e coloque água 
gelada pra que encerre o 
cozimento
numa panela, aqueça 
o azeite, o alho, o sal, o 
orégano e a pimenta-do-
-reino a gosto
coloque a abobrinha 
apenas pra temperar
Molho:
coloque o requeijão no 
micro-ondas com um 
pouco de orégano, sal, 
pimenta-do-reino e 2 co-
lheres de leite
Misture com a carne mo-
ída já refogada, o leite e 
temperos
coloque sobre a abobri-
nha e leve para gratinar

raquel da silva duarte ass.téc.V 05/10/16

rocilda januário de souza ass.téc.V 05/10/16

deivison Mendes santos ass.téc.V 05/10/16

lazaro de oliveira Gomes ass.tec.V 05/10/16

carlos augusto ferreira Gonzaga ass.tec.V 05/10/16

altai Martins Gomes ass.tec.V 05/10/16

elcio dias ass.tec.V 05/10/16

jandre soares rocha ass.tec.V 05/10/16

jose Gonzaga de oliveira ass.tec.V 05/10/16

nildo felix de lima ass.tec.V 05/10/16

rafael Pena de oliveira ass.tec.V 05/10/16

Marcio cardoso Pinheiro ass.tec.V 05/10/16

carla cristina da s. ferreira da silva ass.tec.V 05/10/16

Marcio cardoso Pinheiro ass.tec.V 05/10/16

Genivaldo dos santos Pereira ass.tec.V 05/10/16

Vinicius hora cruz ass.tec.V 05/10/16

jeferson Moraes Pimenta ass.tec.V 05/10/16

amarildo Macedo ass. téc.V 05/10/16

silvaney calixto Gomes ass.tec.V 05/10/16

elizeu ary da silva barbosa ass.tec.V 05/10/16

juceleide carvalho Martins ass.tec.V 05/10/16

fatima aparecida dos santos lima ass.tec.V 05/10/16

bruna da silva barros ass.tec.V 05/10/16

Wellington fortunato de oliveira ass. especial ii 05/10/16

cleber ramos da silva diretor ii 05/10/16

Portaria nº.2075/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 3161, de 01/10/2013, que concedeu a aposentadoria por 
idade e tempo de contribuição à servidora DENISE PONTES MATULEVICIUS, ma-
trícula n° 10/73.205, efetiva no cargo de Professora ii, nível ii, lotada na seMed, 
com fundamento no artigo 6°, da ec 41/2003, da crfb/88 c/c artigo 83, da lc 
083/2006, com proventos mensais e integrais de r$ 3.018,21 (três mil, dezoito reais 
e vinte e um centavos) sendo: r$ 1.886,38 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais 
e trinta e oito centavos) correspondente ao valor do vencimento base do cargo (lei 
n° 1.090, de 07 de abril de 2006, lei n° 723, de 09/12/1998, lei n° 890, de 07/05/02 e 
lei n° 998, de 02/04/2004, lei n° 1.090 de 07/04/2006 e lei n° 1.096, de 05/05/2006) 
e r$ 1.131,83 (um mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos), a título 
de 60% (sessenta por cento) de adicional por tempo de serviço, – triênio (art. 7º, da 
lei n° 003/1993), conforme contido nos autos do processo PMbr n° 04/0001063 e 
PreVide n° 2013/00107.

Portaria nº.2076/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 966/GP/2008, de 22/12/2008, que retificou a Portaria n° 
380/GP/2008, de 24/06/2008, que concedeu a pensão por morte a ÂnGela Maria 
silVa de andrade, na condição de cônjuge do ex-servidor aposentado antonio 
da costa Pinheiro de andrade, efetivo no cargo de Professor - d, da seMed, 
matrícula n° 10/014.791, falecido em 27 de setembro de 2007, com fundamento no 
artigo 40, § 7°, i da crfb/88, com redação dada pelo parágrafo único, do artigo 
6ª, da ec 41/2003 c/c artigo 73, i, da lc n° 083/2006, com proventos mensais e 
integrais no valor de r$ 1.157,10 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e dez cen-
tavos), sendo: r$ 1.051,91 (um mil, cinquenta e um reais e noventa e um centavos), 
referente ao vencimento básico do cargo (lei nº 1090 de 07/04/2006) e r$ 105,19 
(cento e cinco reais e dezenove centavos) referente a 10% (dez por cento) de adi-
cional por tempo de serviço – triênio (art. 7º, da lei 003/1993), conforme contido 
nos autos do processo PMbr n° 04/0001860/2008 e PreVide n° 2008/00001. esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar 
de 27 de setembro de 2007 e efeitos financeiros a partir de 29/03/2012, conforme 
art. 2° da ec 70/2012.

Portaria nº.2077/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 764/GP/2013 de 05/02/2013, que  concedeu a aposenta-
doria Voluntária por idade à servidora IVANETE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 
matrícula 10/16188, no cargo efetivo de secretária escolar da seMed, com funda-
mento no artigo 40, § 1°, inciso iii, alínea “b” da crfb/88, com redação dada pela 
ec 41/2003 e artigo 63, incisos i a iii da lc 083/2006, com proventos mensais e 
proporcionais de          r$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), incluída a com-
plementação constitucional prevista no § 2º, do art. 201, da crfb/88, conforme 
contido no Processo administrativo n° 04/0002105/2012 e PreVide n° 2012/00256. 
esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
contar de 06 de fevereiro de 2013.

Portaria nº.2078/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° n° 1025/GP/2012, de 08/08/2012, que concedeu a aposen-
tadoria por idade e tempo de contribuição ao servidor RUBENS FERREIRA VAZ, 
matrícula   n° 10/4577, efetivo no cargo de auxiliar de consultório dentário, da se-
Mus, com fundamento no artigo 40, § 1°, inciso iii, alínea “a” da crfb/88, com reda-
ção dada pela  ec 41/2003, c/c artigo 62, da lc 083/2006, com proventos mensais 
e integrais no valor de r$ 809,16 (oitocentos e nove reais e dezesseis centavos), 
conforme contido nos autos do processo PMbr n° 04/004210/2011 e PreVide  n° 
2011/00669. esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 09/08/2012.

Portaria nº.2079/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° n° 500/GP/2007, de 18/10/2007, que concedeu a pensão 
por morte a TERESA SOARES ASSIS, na condição de companheira do ex-servidor 
carlos alVes, falecido em 01/09/2007, efetivo no cargo de agente fiscal, matrí-
cula n° 10/75.799, com fundamento no artigo 40, § 7°, ii, da crfb/88, com redação 
dada pela ec 41/2003 c/c artigo 73, ii, da lc 083/2006, com proventos mensais 
no valor de r$ 3.328,15 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos), 
enquanto persistir a qualidade de dependente (art. 14 da lc n° 083/2006), confor-
me contido nos autos do processo administrativo PreVide n° 2007/00277 e PMbr 
n°04/003480/2007. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagin-
do seus efeitos a contar de 01/09/2007.

Portaria nº.2080/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribuição e idade, a servidora MARLI 
DA CONCEIÇÃO, matricula nº 10/7484, efetiva no cargo de Merendeira, da se-
Med, admitida em 21/07/1995, com fundamento no art. 6º, da ec 41/2003 c/c art. 
83, da LC 083/2006, com proventos mensais e integrais a ser oportunamente fixado 
e apostilado nos termos do art. 91, da lc 083/2006, conforme contido nos autos 
do processo administrativo PMbr nº 37/002064/2016 e PreVide nº 2016/000318. 
esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Portaria nº.2081/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

retificar o apostilamento de fixação de Proventos, publicado em 02/04/2014, 
da aposentadoria voluntariamente, por idade e tempo de contribuição, concedida à 
servidora jucelea Vasconcelos silVa WierZchon, matrícula nº  10/78.271, 
através da Portaria nº 349/GP/2014, de 18/03/2014, para que passe a constar: 

- Proventos mensais e integrais no valor de r$ 3.198,30 (três mil, cento e noventa e 
oito reais e trinta centavos), sendo: r$ 1.807,63 (hum mil, oitocentos e sete reais e 
sessenta e três centavos) correspondentes ao vencimento base do cargo (decreto 
nº 632, de 11/06/96, lei nº 723, de 09/12/98, lei nº 890, de 07/05/02, lei nº 998, de 
02/04/2004, lei nº 1.090, de 07/04/ 2006, lei nº 1.096, de 05/05/2006, lei nº 1.394, 
de 22/02/2011 e lei nº 1.463, de 14/06/2013); r$ 903,81 (novecentos e tres reais e 
oitenta e um centavos) correspondentes a 50% (cinquenta por cento) de adicional 
de tempo de serviço – triênio (art. 7º, da lei Municipal nº 003/1993) e r$ 486,86 
(quatrocentos e oitenta e seis centavos e oitenta e seis centavos) correspondentes 
a incorporação salarial de 50% (cinquenta por cento) do estipêndio do cargo em 
comissão de diretora, símbolo das-8,  conforme contido no Processo PreVide nº 
2016/00145 e 2013/00016. esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 19 de março de 2014. 

Portaria nº.2082/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribuição e idade e tempo de contri-
buição, a servidora DIONIZE ALVES DO NASCIMENTO, matricula nº 10/15.421, 
efetiva no cargo de Professor ii, e, da seMed, admitida em 09/03/1998, com fun-
damento no art. 6º, da ec 41/2003 c/c art. 83, da lc 083/2006, com proventos 
mensais e integrais a ser oportunamente fixado e apostilado nos termos do art. 91, 
da lc 083/2006, conforme contido nos autos do processo administrativo PMbr nº 
37/00651/2016 e PreVide nº 2016/000107. esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Portaria nº.2083/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Aposentar, voluntariamente por idade o servidor ODACIR CARDOSO COELHO, 
matrícula 10/15.310, admitido em 04/03/1998, no cargo efetivo de inspetor de alu-
nos, da seMed, com fundamento no art. 40, § 1°, iii, “b”, da constituição federal, 
com redação dada pela ec n° 41/2003 c/c artigo 63, da lc n° 083/2006, com proven-
tos mensais e proporcionais a ser oportunamente fixados e apostilados, conforme 
contido nos autos do processo administrativo PMbr n° 37/0003388/2016 e PreVi-
de n° 2016/00440. esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Portaria nº.2084/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 3181/GP/2013 de 07/10/2013 que concedeu a aposenta-
doria por idade e tempo de contribuição a servidora RITA DE CASSIA SEPULVEDA 
DA SILVA, matrícula nº 10/78.092, efetiva no cargo de Professora classe ii, nível ii, 
da seMed, com fundamento no artigo 6° da ec 41/2003 c/c § 5°, do artigo 40, da 
crfb/88 e artigo 83 da lc nº 083/2006, com proventos mensais e integrais de r$ 
2.711,45 (dois mil, setecentos e onze reais e quarenta e cinco  centavos), sendo: r$ 
1.807,63 (hum mil, oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos), correspon-
dentes ao vencimento base do cargo (decreto n° 632, de 11/06/96, lei n° 723, de 
09/12/98, lei n° 765, de 07/07/99, lei 890, de 07/05/02, lei n° 998, de 02/04/2004, 
lei n° 1.090, de 07/04/2006, lei n° 1.096, de 05/05/2006) e  r$ 903,82 (novecentos 
e três reais e oitenta e dois centavos), a título de 50% (cinquenta por cento) de adi-
cional de tempo de serviço – triênio, conforme art. 7°, da lei Municipal n° 003/93, 
conforme contido nos autos do processo administrativo PMbr nº 04/002267/2013 e 
PreVide nº 2013/000277. esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de outubro de 2013.

Portaria nº.2085/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 542/GP/2008 de 04/08/2008, que  concedeu a pensão por 
morte a NILCÉA RODRIGUES APOLINÁRIO,na qualidade de cônjuge do servidor 
isaias caldeira aPolinário, ocupante de cargo efetivo de motorista, matrícula 
n° 10/13.656, falecido em 04/07/2008, com fundamento inciso ii, do § 7°, do artigo 40 
da crfb/88, e artigo 73, inciso ii da lc 083/2006, no valor de r$ 718,02 (setecentos 
e dezoito reais e dois centavos), conforme contido no Processo administrativo n° 
04/0002428/2008 e PreVide n° 2008/00496. esta portaria entrará em vigor na data 
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 04 de julho de 2008.

Portaria nº.2086/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 105/GP/2008, de 25/02/2008, que concedeu a Pensão por 
Morte DELCY DE MEDEIROS PEDRO, na condição de companheira do ex-servidor 
josÉ Paulo dos santos, falecido em 09/01/2008, que ocupava o cargo efetivo 
de agente fiscal, matrícula n° 10/67.830, com fundamento com fundamento no arti-
go 40, § 7°, inciso i, da crfb/88 com redação dada pela ec 41/2003 c/c artigo 73, 
i, da lc 083/2006, no valor de r$ 3.637,70 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais 
e setenta centavos), sendo: r$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), a título de venci-
mento base do cargo (lei n° 765/99), r$ 401,70 (quatrocentos e um reais e setenta 
centavos), referente ao adicional por tempo de serviço, na proporção de 65% (ses-
senta e cinco por cento) – triênio      (art. 7°, da lei n° 003/1993), r$ 2.000,00 (dois 
mil reais) referente ao adicional de produtividade (lei n° 1.093/2006) e r$ 618,00 
(seiscentos e dezoito reais) referente ao adicional de produtividade (lei n° 2.374/92), 
conforme contido nos autos do processo PMbr n° 04/0000449/2008 e PreVide 
n° 2008/00027. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo 
seus efeitos a contar de 09 de janeiro de 2008.  

Portaria nº.2087/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 0069/GP/2015 de 19/01/2015, que retificou a Portaria n° 
379/GP/2008, de 24/06/2008, que concedeu a Pensão por Morte à CARLOS AL-
BERTO FERREIRA, na condição de cônjuge da ex-servidora, aposentada CÉLIA 
SARMENTO FERREIRA, matrícula 10/64.123, efetiva no cargo de Professora clas-
se ii, nível ii, falecida em 03/05/2008, com fundamento no artigo 40, § 7°, i, da 
crfb/88, com redação dada pela ec 41/2003, c/c artigo 73, i, da lei complemen-
tar n° 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de r$ 1.992,31 (um 
mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), a razão de 100% 
(cem por cento), sendo: r$ 1.374,01 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais e 
um centavo), correspondentes ao vencimento base do cargo (decreto n° 632, de 
11/06/96, lei n° 723, de 09/12/98, lei n° 765, de 07/07/99, lei 890, de 07/05/02, lei 
n° 998, de 02/04/2004, lei n° 1.090, de 07/04/2006, lei n° 1.096, de 05/05/2006), 
r$ 618,30 (seiscentos e dezoito reais e trinta centavos), a título de 45% (quarenta e 
cinco por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio, conforme art. 7°, da lei 
Municipal n° 003/93, conforme contido nos autos do processo administrativo PMbr 
04/0001861/0087 e PreVide 2008/00226. esta portaria entrará em vigor na data da 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 03/05/2008.

Portaria nº.2088/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Refixar os proventos da pensão por morte concedida pela Portaria n° 692/GP/2008, 
de 21/10/2008, a nelson jorGe calil e a jandYra teiXeira calil, na condi-
ção de pais (genitores) do ex-servidor nelson jorGe calil filho, matrícula nº 
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Ingredientes

Modo de preparo

BACALHOADA

1,5 kg de bacalhau salga-
do
800 g de batatas descas-
cadas e em fatias entre 
0,5 e 1 cm
1 pimentão verde cortado 
em tiras
1 pimentão vermelho cor-
tado em tiras
2 cebolas grandes fatia-
das
2 dentes de alho picadi-
nhos
2 tomates maduros sem 
pele e sem semente corta-
dos em pedaços grandes 
salsa picada
100 g de azeitonas pretas 
sem caroço
1 pitada de pimenta-do-
-reino (se gostar)
3 ovos cozidos
azeite para regar
sal a gosto

Deixe o bacalhau de mo-
lho de um dia para o ou-
tro, trocando a água pelo 
menos 3 vezes
Desfie e reserve
em uma panela grande, 
coloque as batatas, cubra 
com água e cozinhe por 
cerca de 20 minutos, com 
a panela tampada
escorra, corte as batatas 
em rodelas finas e reserve
em um refratário retan-
gular untado com azeite, 
faça camadas, começan-
do com os tomates, de-
pois a cebola, as batatas, 
o bacalhau, as ervilhas, os 
pimentões, as azeitonas e 
o cheiro-verde
tempere com 1 colher 
(chá) de sal e 1 colher 
(café) de ajinomoto, e re-
gue com o azeite
Repita o processo e fina-
lize com os ingredientes 
que restarem
finalmente, distribua sobre 
a superfície as rodelas de 
ovo cozido, regue nova-
mente com o azeite de 
oliva e leve ao forno baixo 
(150°), pré-aquecido, por 
cerca de 1 hora ou até 
que os ingredientes este-
jam “al dente”
sirva em seguida
sirva com arroz branco, 
salada verde e o vinho da 
sua preferência
se sobrar, sirva frio no dia 
seguinte
É uma delícia também

MOUSSE DE LIMÃO

1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1/2 copo (americano) de 
suco puro de limão
bis de limão

Ingredientes

Modo de preparo

no liquidificador, bata o 
leite condensado e o cre-
me de leite por 3 minutos
acrescente aos poucos o 
suco de limão e continue 
batendo
Despeje o mousse em um 
refratário e leve à geladei-
ra
na hora de servir, triture o 
bis e coloque por cima do 
mousse para decorar

10/14.728, aposentado no cargo de Professor de inglês - d, falecido em 21/07/2008, 
com fundamento no art. 6º-a, introduzido pela emenda constitucional nº 70/2012, 
com proventos mensais e integrais no valor de r$ 1.451,63 (hum mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), sendo: r$1.262,29 (hum mil, du-
zentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) a titulo de vencimento básico 
do cargo (lei nº 723, de 09/12/98, lei nº 765, de 07/07/99, lei nº 890, de 07/05/02, 
lei nº 998, de 02/04/2004, lei nº 1.090, de 07/04/ 2006) e r$ 189,34 (cento e oitenta 
e nove reais e trinta e quatro centavos) correspondentes a 15% (quinze por cento) de 
adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7º, da lei nº 003/1993), conforme contido 
no processo PreVide nº 2008/00561 e PMbr nº 04/003211/2008.  esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 21 
de Julho de 2008 e efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

Portaria nº.2089/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

RETIFICAR a Portaria nº 3098/8GP/2013, de 23/09/2013, que concedeu aposenta-
doria voluntária por tempo de contribuição e idade à servidora VERA LUCIA CAS-
TELLAR, matrícula nº 10/75.744, do cargo efetivo de Professor ii, nível ii, com fun-
damento no art. 6º, da ec 41/2003, da cf/88 c/c art. 83, da lc 083/2006, com 
proventos mensais e integrais de r$ 3.651,21 (três mil, seiscentos e cinquenta e um 
reais e vinte e um centavos), sendo: r$ 1.807,63 (hum mil, oitocentos e sete reais 
e sessenta e três centavos) correspondente ao valor do vencimento base do cargo 
(lei nº 723, de 09/12/1998) e r$ 1.174,96 (hum mil, cento e setenta e quatro reais 
e noventa e seis centavos) correspondentes a 55% (cinquenta e cinco por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7º, da lei Municipal nº 003/1993) 
e r$ 668,62 (seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) cor-
respondente a incorporação salarial de 50% do estipêndio do cargo em comissão 
símbolo das-9, (§ 2º, do art. 26, da loM), conforme contido nos autos do processo 
administrativo PMbr nº 04/003338/2010 e PreVide nº 2010/00453. esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 24 
de setembro de 2013. 

Portaria nº.2090/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribuição e idade, a servidora MAR-
GARIDA FRANCISCA DE REZENDE CERQUEIRA, matricula nº 10/14.457, efetiva 
no cargo de Professora de educação especial - e, admitida em 17/03/1998, com 
fundamento no art. 6º, da ec 41/2003 e art. 83, da lc 083/2006, com proventos 
mensais e integrais a ser oportunamente fixado e apostilado nos termos do art. 91, 
da lc 083/2006, conforme contido nos autos do processo administrativo PMbr nº 
04/0001450/2013 e PreVide nº 2013/00174. esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Portaria nº.2091/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribuição e idade, a servidora MARIA 
BENEDITA PEREIRA DA SILVA, matricula nº 10/6122, efetiva no cargo de Professor 
ii, nivel ii - a, da seMed, admitida em 02/03/1995, com fundamento no art. 6º, da 
ec 41/2003 c/c § 5º, do art. 40, da crfb/88 e art. 83, da lc 083/2006, com proven-
tos mensais e integrais a ser oportunamente fixado e apostilado nos termos do art. 
91, da lc 083/2006, conforme contido nos autos do processo administrativo PMbr 
nº 37/001915/2016 e PreVide nº 2016/00304. esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Portaria nº.2092/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

CONCEDER, o benefício de Pensão por Morte a RENNAN REIGADAS MEIRA PON-
TES DE CARVALHO, na condição de filho da servidora CELIA REIGADAS MEIRA, 
Matricula 10/5.322, orientadora educacional, falecida em 31/01/2016, com funda-
mento no art. 40, § 7º, ii, da constituição federal, com redação dada pela emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c artigo 73, i, da lei complementar nº 083/2006, com 
proventos mensais e integrais no valor de r$ 2.580,72 (dois mil, quinhentos e oiten-
ta reais e setenta e dois centavos), a razão de 100% (cem por cento) do valor dos 
proventos até 09/05/2016, conforme contido nos autos do processo administrativo 
PreVide nº 2016/00470. esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 31 de janeiro de 2016.

Portaria nº.2093/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

CONCEDER, o benefício de Pensão por Morte a VICTOR SILVA DE SOUZA, por si, 
na condição de cônjuge, e ao menor GUILHERME SALGUEIRO BERTOLOT, repre-
sentado por seu pai GLAYSON BERTOLOT DA SILVA, na condição de filho menor, 
ambos dependentes da servidora NYRVANA NATALY SALGUEIRO DE SOUZA, 
matrícula nº 01-1268/09, efetivo(a) no cargo de técnico jurídico legislativo da câ-
mara Municipal, falecida em 02/01/2016, com fundamento no art. 40, § 7º, ii, da 
constituição federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 41/2003 c/c 
artigo 73, ii, da lei complementar nº 083/2006, com proventos mensais e integrais 
no valor de r$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), correspondentes a 
100% (cem por cento) do valor da ultima remuneração da servidora no cargo na 
data anterior ao óbito, a razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos de-
pendentes, sendo ao primeiro de forma vitalícia e ao segundo até o atingimento da 
maioridade civil, conforme contido nos autos do processo administrativo PreVide 
nº 2016/00070 e ap 2016/00489. esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2016.

Portaria nº.2094/GP/2016, de 05 de outubro de 2016.

Aposentar, voluntariamente, por idade e tempo de contribuição,  a servidora NAN-
CIR DOS REIS GARCIA COSTA, matrícula 10/5801, admitida em 02/03/1995, no 
cargo efetivo de Professor ii, e, da seMed, com fundamento no art. 6º, da ec 
41/2003 e art. 83, da lc nº 083/2006, com proventos mensais e integrais que serão 
fixados e apostilados oportunamente (art. 91, da LC 083/2006), conforme contido 
no Processo PreVide nº 2016/00321 e PMbr nº 37/0002193/2016. esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATAS:

na Portaria nº 1990/GP/2016 de 02 de seteMbro de 2016, publicada em 
03/09/2016.

onde se le: selMa dos barbosa;

leia-se: selMa dos anjos barbosa.

na Portaria nº 1990/GP/2016 de 02 de seteMbro de 2016, publicada em 
03/09/2016.

onde se le: rafael andrade brainer;

leia-se: rafael andrade brainer junior.

na Portaria nº 1990/GP/2016 de 02 de seteMbro de 2016, publicada em 
03/09/2016.

onde se le: Vania PitanGa beZerra Passos;

leia-se: Vania lucia PitanGa beZerra Passos.

na Portaria nº 1990/GP/2016 de 02 de seteMbro de 2016, publicada em 
03/09/2016.

onde se le: daiana da costa Mendes do nasciMento;

leia-se: daiana da costa MeneZes do nasciMento.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
  PREFEITO

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS

Ficam fixados e apostilados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os proven-
tos mensais e proporcionais da aposentadoria voluntária por idade, a razão de 
5.934/10.950, incluída a complementação constitucional de r$ 188,52 (§ 2º, do art. 
201, da crfb/88), concedida ao servidor IVETE ALEXANDRE DE ALBUQUER-
QUE, matricula nº 10/17.766, através da Portaria nº 1.792/GP/2016, de 02/08/2016, 
publicada no jornal “hora h”, de 03/08/2016. o presente ato entrará em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04/08/2016. ref: Pro-
cesso nº 37/00038/2016

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS

Ficam fixados e apostilados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os proven-
tos mensais e proporcionais da aposentadoria voluntária por idade, a razão de 
5.801/12.775, incluída a complementação constitucional de r$ 314,32 (§ 2º, do art. 
201, da crfb/88), concedida ao servidor DANILO DE ALMEIDA FARIA, matricu-
la nº 10/20.010, através da Portaria nº 1.793/GP/2016, de 02/08/2016, publicada 
no jornal “hora h”, de 03/08/2016. o presente ato entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04/08/2016. ref: Processo nº 
37/005497/2015

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS e de FUNDAMENTAÇÃO

Ficam fixados em R$ 4.333,94 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e noventa 
e quatro centavos), os proventos integrais da aposentadoria voluntária, por tempo 
de contribuição e idade, concedida à servidora LUSINETE PEREIRA BACALHAU, 
matrícula n° 10/17.668, efetiva no cargo de assistente social da seMus, através 
da Portaria nº 1328, de 1°/06/2016, publicada no jornal “hora h”, de 02/06/2016, 
sendo:      r$ 3.467,15 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quinze cen-
tavos), a título de vencimento base do cargo (lc nº 132, de 26/04/2012) e r$ 866,79 
(oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) correspondentes a 
25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo de serviços – triênio (art. 7º, 
da lei 003/93). o presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a partir de 02/06/2016. esta portaria entrará em vigor na data da 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 02/10/2013.ref: Processo nº 
04/0001772/2013 e PreVide 2013/00227

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 1790/GP/2016, de 02/08/2016, publicada 
no jornal “hora h”, de 03/08/2016, os proventos mensais e integrais da aposenta-
doria voluntária por idade e tempo de contribuição concedida a servidora FATIMA 
REGINA DE MENEZES MOULIN, matrícula nº 10/5442, cargo de supervisão esco-
lar, no valor de r$ 2.794,39 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta 
e nove centavos), sendo: r$ 2.069,92 (dois mil, sessenta e nove reais e noventa e 
dois centavos), a titulo de vencimento básico do cargo (lei nº 723, de 09/12/1998) e 
r$ 724,47 (setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), correspon-
dentes a 35% (trinta e cinco por cento) de adicional de tempo de serviços – triênio 
(art. 7º, da lei 003/93). o presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 03/08/2016. ref: Processo nº 04/005980/2013

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS 

Ficam fixados em R$ 1.080,94 (um mil, oitenta reais e noventa e quatro centavos), 
os proventos proporcionais da aposentadoria voluntária por idade, concedida à ser-
vidora JOSANE MESQUITA CAMPOS, matrícula n° 10/17.662, efetiva no cargo de 
assistente social, através da Portaria nº 1421, de 07/06/2016, publicada no jornal 
“hora h”, de 08/06/2016. o presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 08/06/2016. ref: Processo nº 37/0005856/2015 
e PreVide 2015/00867

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
  PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 08/02432/2016. anexo nº: 08/01492/2016): jul-
Go reGular a prestação de contas do servidor. sandra Maria batista fer-
reira de araÚjo –  subsecretária especial de atenção à saúde da Mulher, crian-
ça e adolescente - matrícula 60/46550, da secretaria Municipal de saúde, referente 
ao processo de adiantamento nº: 08/01492/2016– s.f nº 014/2016, lastreado no 
parecer da Secretaria Municipal de Controle às fls. 17. Em 04 de outubro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
  PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 211 DE 10 DE JUNHO DE 2001

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora JANE RODRIGUES GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, matrícula 10/6071, ocupante do cargo de Professor II, lotado na se-
cretaria Municipal de educação – seMed. o tempo de serviço de 5.053 (Cinco mil 
e cinqüenta e três) dias, correspondendo a 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 
08 (oito) dias. sendo 3.039 (Três mil, e trinta e nove) dias, correspondendo a 08 
(oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias conforme certidão de tempo 
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 278 
(Duzentos e setenta e oito) dias, correspondendo a 09 (nove) meses e 08 (oito) 
dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pela Prefeitura Municipal 
de Nova Iguaçu – PMNI que integram o processo administrativo nº. 04/1153/2000. 
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 
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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

PORTARIA N.º 394 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de PRISCILLA SOARES DA 
SILVA, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/22.440, lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, por ter 
infringido os artigo 143 e 146 da lei complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/0475/2014.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

Republicado Por Incorreção

PORTARIA N.º 396 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a FRANCISCO GOMES RODRIGUES, ocupante do cargo de Gari, matrí-
cula nº 10/18.492, LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, com início em 01/10/16 e 
término em 31/12/16, correspondente ao período aquisitivo de 26/05/00 a 25/05/05, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4035/2013. a publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 397 DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006,      

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ANGELA MARTA 
SOUZA ROCHA

37/5024/2016 14.816 PROF. EDUC. 
FISICA

30 27/09/16 A 
26/10/16

DULCELENES DU-
MAS MACIEL

37/5000/2016 10.706 AUX. ENFER-
MAGEM

15 13/09/16 A 
27/09/16

JOSE DE BARROS 
DE SANTANA FILHO

37/4991/2016 18.568 CALCETEI-
RO

30 15/09/16 A 
14/10/16

JORGE PAULO MU-
NIZ

37/5005/2016 20.179 AUX. DE 
ALMOXARI-

FADO

30 23/09/16 A 
22/10/16

LICIANA PEREIRA 
DE OLIVEIRA

37/4992/2016 58.109 PROFES-
SOR II

14 18/09/16 A 
01/10/16

MARCELA DE SOU-
ZA SILVA

37/5022/2016 44.770 PROF. MATE-
MATICA 

30 22/09/16 a 
21/10/16

LEILA DA SILVA 
XAVIER

37/5025/2016 6476 PROF. HIS-
TORIA

30 26/09/16 A 
25/10/16

MONICA BATISTA 
DE MENESES MA-
CHADO

37/5003/2016 17.956 TEC. ENFER-
MAGEM

30 20/09/16 A 
19/10/16

MARCIA MARIA DA-
MASCENO REIS

37/4990/2016 47.810 PROF. EDUC. 
ESPECIAL

30 19/09/16 A 
18/10/16

NEVIA MENDONÇA 
MACHADO

37/5026/2016 5845 PROFES-
SOR II

30 23/09/16 A 
22/10/16

PAULA FERNANDA 
BARBOSA ALCAN-
TARINO

37/5004/2016 4565 ODONTOLO-
GO

30 29/09/16 A 
28/10/16

TALITA GOES DIAS 37/4984/2016 44.587

52.868

PROF. EDUC. 
FISICA

20 27/09/16 A 
16/10/16

 a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA N.º 398 DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da lei complementar n.º. 
083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

conceder a GLAUCIA NORONHA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor II, lo-
tada na secretaria Municipal de educação, esporte e turismo - seMest, matrícula 
nº. 10/52.909, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a contar de 28/09/2016 e tér-
mino em, 25/01/2017 conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/5015/2016. 
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 399 DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITIVO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
DEJAIR 
COELHO DA 
COSTA

37/3454/2016 5900 PROF. O. 
T. COMER-

CIAIS

02/03/10 A 
01/03/15

03/10/16 A 
02/01/17

ELIANA DE 
JESUS ES-
TEVES

37/0071/2014 20.103 AUX. AD-
MINISTRA-

TIVO

03/11/10 A 
02/11/15

01/10/16 A 
31/12/16

LEA SOUZA 
DA SILVA 
GOMES

37/2036/2016 10.019 ASSISTEN-
TE SOCIAL

16/01/11 A 
15/01/16

01/11/16 A 
30/11/16

01/01/17 A 
31/01/17

01/05/17 A 
31/05/17

ROSANE 
D’ALMEIDA 
LIMA

37/3500/2016 15.395 PROFES-
SOR II

09/03/98 A 
08/03/03

03/10/16 A 
02/01/17

SIMONE 
LIMA PAU-
LINO CAPU-
CHO

37/3657/2015 5515 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

03/10/16 A 
02/01/17

  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA N.º 400 DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a servidora MARIA APARECIDA DA COSTA ARAUJO, ocupante do car-
go de Professor II, matrícula nº 10/5601, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/0403/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
03/03/00 a 02/03/05 03/10/16 a 02/01/17

03/03/05 a 02/03/10 01/02/17 a 30/04/17

03/03/10 a 02/03/15 01/05/17 a 31/07/17
                  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

     JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
       secretário Municipal de administração e serviços Públicos

ERRATAS:

Na portaria nº 395 de 27 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
01/10/2016, referente à Kely Christina da Silva Costa.

Onde se lê: Matricula 10.866             

Leia-se: Matricula 20.866

Na portaria nº 251 de 22 de junho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
28/06/2016, referente à Eni de Jesus Silva.                                                            

Onde se lê: Período aquisitivo 21/07/16 a 20/07/16               

Leia-se: Período aquisitivo 21/07/05 a 20/07/10

Na portaria nº 251 de 22 de junho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
28/06/2016, referente à Joventina

Angélica dos Santos                  

 Onde se lê: Período aquisitivo 02/05/16 a 01/08/16                    

Leia-se: Período aquisitivo 02/03/05 a 04/03/10

Onde se lê: Período da licença 02/03/05 a 04/03/10                    

Leia-se: Período da licença 02/05/16 a 01/08/16

Na portaria nº 267 de 30 de junho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
02/07/2016, referente à Selma Maria do Nascimento Rubim.                                                    

Onde se lê: Processo n° 04/0964/2012                 

Leia-se: Processo n° 04/0364/2012

Na portaria nº 359 de 02 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
03/09/2016, referente à Oseli Lucia da Rocha Ventura.                                                       

Onde se lê: Período aquisitivo 08/07/04 a 07/07/09                    

Leia-se: Período aquisitivo 15/06/09 a 14/08/16

Na portaria nº 377 de 14 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
21/09/2016, referente à Carla Wilma de Moraes Pinto.                                            

Onde se lê: Período da licença 01/09/16 a 30/09/16                  

Leia-se: Período da licença 02/09/16 a 01/10/16

Na portaria nº 347 de 25 de agosto de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
30/08/2016, referente à Jovenil Cortes Trubat.                                               

Onde se lê: Período da licença 01/10/16 a 31/12/16

Leia-se: Período da licença 01/10/16 a 31/12/15

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

PORTARIA Nº 002/SEMTR/2016 DE 05/10/2016,

 “dispõe sobre a substituição de Membro comissão 
especial de controle Patrimonial da portaria nº 001/seMtr/2016”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais.

art. 1º - designa a servidora lucilene Martins teiXeira – Matrícula 60/046.626, 
que terá as atribuições de controle dos bens patrimoniais adquiridos por esta se-
cretaria Municipal de trabalho e renda de belford roxo/rj e encaminhamento de 
inventário periodicamente segundo critério estabelecido no termo de convênio, res-
ponsabilizando-se pelo uso adequado dos referidos bens, guarda e elaboração de 
relatório final, observando as medidas administrativas pertinente, em substituição a 
servidora DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA – Matrícula 60/046.543.

art. 2º - esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições anteriores. 

JADIR ELIAS CARVALHO DOS SANTOS

SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA


