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Polêmica 
Vice-prefeito do Rio que 

acumula dívida em impos-
tos é defendido pelo pre-
feito Marcelo Crivella.
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Oportunidades
Belford Roxo encerra no 

sábado as inscrições para 
preencher 283 vagas tem-
porárias em diversos cargos.
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Na seca 
Obra da Cedae pode 

deixar quatro bairros da 
Zona Sul carioca sem 
água a partir de ama-
nhã.
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Ataque
Tentativa de assalto dei-

xa policial civil e uma mu-
lher baleados em comér-
cio na Zona Norte do Rio.
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Sufoco 
Estado paga segun-

da parcela dos salá-
rios de dezembro dos 
servidores.
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Segurança
Policia Militar faz cerco 

a bandidagem nas prin-
cipais rodovias de Duque 
de Caxias. 
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Uma pobre Nova Iguaçu
Arrombada pelo então prefeito petista Lindbergh Farias, que deixou dívida de mais de R$ 1 bilhão e que ainda 

estaria dando as cartas, Nova Iguaçu amargou grave crise na gestão de Sheila Gama. Agora, no governo de 
Rogério ‘Malvadeza’ é ameaçada pelo grupo do ex-governador do Rio Anthony Garotinho, que já teria indica-
do nomes como o do atual secretário de Governo, Cleiton Silva, e de Habitação, Rodrigo Henriques. 

Fotos: reprodução

Suposto assaltante é amarrado 
a poste e fuzilado por justiceiro

Patrick Soares de Lima Ribeiro foi cercado por moradores que amarraram os pés do suspeito: miliciano teria efetuado os tiros
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Fotos: baixada viva

Decisão
Nova Iguaçu enfrenta 

Boa Vista em busca da 
primeira vitória na Taça 
Guanabara.
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Eike na PF
Eike Batista presta depoi-

mento na Polícia Federal 24 
horas após ser preso em ae-
roporto do Rio. 

67

Cega de ciúmes da 
namorada, 

demônia taca fogo 
em casa e mata  

bebê carbonizado
Criminosa disse à polícia que não sabia que criança estava no imóvel. Após cometer 

o ato hediondo, a vagaba, que possui 14 filhos, foi linchada pela população e só não foi 
encontrar o capeta porque os agentes da lei chegaram a tempo.  

Policial 
é baleado 

em São João 
de Meriti

7

O policial militar es-
tava de folga quan-
do foi baleado no 
abdômen, perna e 
braço. De acordo 
com a PM, agentes 
do 21º BPM (São João 
de Meriti) foram acio-
nados para verificar 
a ocorrência.

Fotos: reprodução/Facebook
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Zero empatia

Nota dez

Um taxista de Ho-
bart, cidade austra-
liana, deu enorme 
exemplo de falta 
de empatia com 
o próximo. Na se-
gunda-feira passa-
da, ele se recusou 
a aceitar a corrida 
de Verina Bowden, 
grávida de nove 
meses, até o hospi-
tal. A justificativa? 
“A corrida era mui-
to curta”.

Um gesto de genti-
leza que ocorreu em 
Buenos Aires, na Argen-
tina, tem recebido elo-
gios de internautas que 
consideram que o ver-
dadeiro amor é aquele 
que se estende a todos 
os seres, inclusive aos 
animais. Um motorista 
de ônibus deu abrigo 
a dois cães de rua que 
estavam assustados 
com a forte chuva que 
caía na cidade.

O mundo dos pet’s se torna uma tendência cada 
vez mais promissora para quem quer empreender. Pro-
va disso, é a empresária Andressa Gontijo, que, da 
carreira de veterinária em domicílio, estendeu sua es-
pecialidade para um ramo relativamente novo: babá 
de animais de estimação. Foi assim que em 2010 criou 
a empresa My Pet’s Nanny, franquia especializada em 
hospedar os bichos enquanto os donos viajam.

O documentário ‘Á Luz do Dia’ reacende o debate 
sobre os desafios e dificuldades que muitas travestis 
e transexuais enfrentam na busca por um emprego 
formal no mercado de trabalho. Com experiências, 
idades, formações, todas têm o mesmo problema: a 
falta de oportunidades. Vale a pena assistir!

Pesquisa publicada no periódico ‘Proceedings of 
the National Academy of Sciences’ (acesse o mate-
rial em inglês aqui) traz novas evidências científicas 
para o que muitas famílias já sabem: bebês apren-
dem a comer vendo o que os adultos ao seu redor 
estão comendo, pela observação.

Babás

Vale a pena Observadores

Um menino de 5 anos de idade vindo do Irã fi-
cou detido por horas no aeroporto de Washington 
no último sábado, dia 28, após o presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, impôr novas medidas 
anti-imigração no país. A mãe do garoto, iraniana, 
aguardava com a família a chegada do filho ao 
aeroporto. De acordo com as autoridades, o meni-
no tem cidadania americana e era seu aniversário.

Sem noção

Na Malásia, uma mãe enfrentou momentos difí-
ceis  quando teve que evitar que a filha de 3 anos 
fosse esmagada entre duas portas de elevadores. 
Em imagens gravadas por câmeras de um prédio, 
ela aparece chutando a criança para longe. “O 
elevador não tinha sensores. Existe apenas um bo-
tão dentro para deixar as portas abertas.

Só no Facebook, a página de humor Chapolin 
Sincero tem mais de 5 milhões de fãs. Mas na noite 
da última segunda-feira o perfil saiu do ar. De acor-
do com publicação oficial em rede social,  a expli-
cação é que o Grupo Chespirito, que detém os di-
reitos do seriado, mandou retirar a conta do ar por 
usar a imagem do personagem sem autorização.

Humor

Belford Roxo oferece 283 vagas 
Termina no próximo sábado as inscrições para o proces-

so seletivo que irá contratar temporariamente 283 profissio-
nais que irão atuar no Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC). As inscrições devem ser feitas na Vila Olímpica (Rua 
Lecílio, s/n, Piam), das 9h às 16h30. O resultado final será 
divulgado no dia sete de março.

Empresas recrutam para 767 vagas
Empresas de diversos segmentos estão com 767 va-

gas de emprego abertas no Estado do Rio de Janeiro. 
Os salários chegam até R$ 4 mil, mais benefícios. Há 
chances para profissionais com ensino fundamental 
incompleto a superior completo.  Inscrições no site: 
http://maisemprego.mte.gov.br/.

Tribunal de Justiça - RJ abre concurso
Foi republicado o edital do concurso público para Delega-

ção das Atividades Notariais e/ou Registrais, por Admissão e por 
Remoção, nos Serviços Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. As inscrições serão efetuadas de 13 
de fevereiro a 14 de março de 2017, sendo o valor da taxa de 
R$ 370,00. Inscrições no site: http://www.cetroconcursos.com.br.

Cresce rombo nas contas do governo
 O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou 

que o governo fará um bloqueio de R$ 4,69 bilhões no 
orçamento de 2017 para adequá-lo ao teto de gastos, 
mecanismo que limita as despesas públicas e que co-
meçou a valer neste ano. Segundo Oliveira, essa ade-
quação é necessária porque o governo federal gastou 
em 2016 um pouco menos que o previsto.

Preço da gasolina cai 
Após 3 altas semanais seguidas, o preço da gasolina 

nos postos caiu na semana encerrada no dia 28 de ja-
neiro. Segundo levantamento da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor 
médio do litro da gasolina no país recuou de R$ 3,774 
para R$ 3,765, uma queda de 0,24%.

Inflação caminha para perto de 3% 
O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou 

que a inflação continua em trajetória de queda e que 
o país deverá caminhar para metas mais baixas e mais 
próximas de outros países emergentes, “perto de 3%”. Ele 
ressalvou, entretanto, que esta avaliação se refere para 
o “longo prazo”.

Reflexo

Temporário

ediTal

economia nacional

dinheiro

Foragido tem pescoço ‘comprido demais’

Fonte segura
O carro de uma equipe canadense de jornalistas 

que fazia uma reportagem sobre buracos de rua teve 
um pneu furado ao passar sobre um buraco de rua. A 
CBC Newfoundland and Labrado afirmour que a equi-
pe estava filmando buracos em ruas movimentadas da 
região de Mount Pearl quando a van da reportagem 
ficou presa em um dos buracos, furando um pneu.

emprego

inflação

DIVULGAçãO

Um traficante de drogas condenado pela justiça britânica e foragido gerou 
comentários bem-humorados nas redes sociais por conta de seu pescoço con-
siderado pelos internautas “comprido demais”.Kyle Gilmore, de 23 anos, natural 
Hastings, foi preso por 2 anos e 8 meses em 2015 por posse de drogas com inten-
ção de venda. Ele foi libertado em julho de 2016, mas a polícia de Sussex afirma 
que ele quebrou as regras da soltura e agora terá de voltar à prisão.

Cheiro de cifre 
Um deputado federal, com reduto elei-

toral na Baixada Fluminense está inco-
modado com uma pulga atrás da orelha 
colocada por um amigo que sente chei-
ro de chifre de longe. O amigo em ques-
tão acha estranho, por exemplo, que a 
mulher do parlamentar poste nas redes 
sociais fotos ao lado do seu personal trai-
ner, numa academia.

E não é só isso
Linda e cheia de curvas, a esposa do 

político, que tem histórico de traição, tem 
andado estranha. Prova disso é que ela 
tem tido dores de cabeça frequentes 
exatamente na hora em que o marido 
quer brincar na cama. Isso ainda vai dar 
o que falar.

Descumprimento do dever 
Um secretário de um importante ógão 

na Baixada pode entrar na mira do Mi-
nistério  Público caso venha à tona a de-
núncia de que o espertinho teria contra-
tado uma empresa de sua propriedade 
para prestar serviço à prefeitura. 

Juntos até no crime 
O crime de prevaricação (praticado 

por funcionário público contra a Admi-
nistração Pública em geral, com deten-
ção de três meses a 1 ano), estaria tendo 
a conivência do prefeito, que é unha e 
carne com o tal secretário.

Absurdo, mas é real 
O mais absurdo é saber que mal come-

çou o governo e os cofres da prefeitura já 
estão sendo dilapidados pelas falcatruas 
do governo, que vê na crise uma forma 
de engordar a conta bancária. Péssimo 
exemplo. 

-
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Município que sofreu com um rombo milionário, volta a ser 
alvo da política suja, orquestrada por Garotinho e companhia.

Coitada de Nova Iguaçu
O ex-prefeito Lindbergh Farias, que deixou uma herança maldita de mais de R$ 1 bi, o prefeito Rogério Lisboa e Anthony Garotinho: Ligações suspeitas

DIVULGAçãO

Ainda se recupe-
rando do rombo 
de R$ 400 milhões 

no Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Muni-
cipais de Nova Iguaçu 
(Previni) e de uma he-
rança maldita de R$ 1,2 
bilhão deixados pela 
gestão de Lindbergh 
Farias, do PT-RJ (eleito 
duas vezes prefeito nos 
anos de 2005 a 2008 e 
2009 a 2013), passando 
pelo governo de Shei-
la Gama (PDT), Nova 
Iguaçu volta a ser co-
mandada por um políti-
co do mesmo grupo do 
agora senador petista. 

Rogério 'Malvadeza' 
(PR-RJ), que pode ter 
se tranformado numa 
espécie de marionete 
controlada pelos tentá-
culos influentes do ex-
-governador do Rio e 
presidente da executiva 
do PR, Anthony Garoti-
nho, implantou a incer-
teza entre os servidores 
públicos, e agora colhe 
a impopularidade.  

De acordo com uma 
fonte, sob o suposto 
comando de Garoti-
nho, 'Malvadeza' estaria 
abrindo as portas para 
grupos ligados ao ex-
-governador, responsá-
veis por devastar Cam-
pos dos Goytacazes, na 
região Sul fluminense, 

comandado pela pre-
feita Rosinha Garotinho. 

EMPRESAS LIGADAS A
‘TESTA DE FERRO’

Entre os nomes que 
integram o governo de 
Rogério ‘Malvadeza’ 
está o seu ex-assessor 
parlamentar, nomeado 
secretário de Governo, 
Cleiton de Souza Rodri-
gues, vice-presidente 
estadual do PR. Ligado 
a Garotinho, o ‘homem 
forte de Nova Iguaçu’ 
estaria por trás da con-
tratação de duas em-
presas fornecedoras de 
merenda escolar para o 
município. 

A Homebrid, localiza-
da em Jacarepaguá, 

na Zona Oeste do Rio, e 
a Milano, com sede em 
Duque de Caxias, foram 
contratadas em caráter 
emergencial por R$ 62 
milhões. Ainda segundo 
informações da fonte, o 
valor será rateado com 
as duas empresas. 

O curioso é que as 
fornecedoras presta-
ram serviço para a Pre-
feitura de Campos e 
também forneceram 
merenda escolar à 
rede municipal de ensi-
no de São João de Me-
riti. Coincidentemen-
te, o ex-secretário de 
Obras do governo do 
então prefeito de São 
João de Meriti Sandro 
Matos, Rodrigo Henri-

ques, conhecido como 
‘Drigão’ também teria 
ligações suspeitas com 
as duas empresas e in-

tegra o pimeiro escalão 
do governo de ‘Malva-
deza’ como secretário 
de Habitação. 

 Brigão foi secretário no governo de Sandro Matos

Flagrado em grampo com ex-governador
Em dezembro do 

ano passado, O Glo-
bo publicou, com 
exclusividade, uma 
gravação telefônica 
interceptada pela Po-
lícia Federal após à 
eleição de Marcelo 
Crivella (PRB) à prefei-
tura do Rio que mostra 
a expectativa do ex-

-governador Anthony 
Garotinho de que a fi-
lha, a deputada fede-
ral Clarissa Garotinho 
(PRB-RJ), seja nomea-
da no governo.

No diálogo, ele cita 
um acordo com o en-
tão candidato do PRB, 
para que Clarissa co-
mandasse o Desenvol-

vimento Social. 
Segundo a repor-

tagem, a conversa, 
gravada no dia 31 de 
outubro, com autoriza-
ção da Justiça, integra 
os autos do processo 
da Operação Chequi-
nho. Em outro trecho 
da conversa, Garoti-
nho fala com Cleiton 

(foto) a respeito da 
futura formação do 
governo em Nova 
Iguaçu. O assessor 
demonstra interesse 
em ocupar a Secre-
taria de Governo, 
por ser a pasta res-
ponsável, segundo 
ele, por “operar” to-
das as outras.

Marcelo Crivella defende vice 
que deve impostos ao município

Após a denúncia feita 
na semana passada pelo 
Jornal O Globo de que 
o vice-prefeito do Rio e 
secretário de Transportes, 
Fernando Mac Dowell 
acumulava uma dívida 
de mais de R$ 200 mil em 
ISS e IPTU, oriundos de 
uma casa num condomí-
nio de luxo na Barra da Ti-
juca, Zona Oeste do Rio, o 
prefeito Marcelo Crivella, 
defendeu o seu vice e 
aproveitou para afirmar 
que iria rever os valores 
de impostos federais co-
brados no município. 

“O vice-prefeito já está 
negociando. Como todo 
contribuinte ele tem di-
reito de renegociar as 
dívidas. E não só ele, mas 
todos os contribuintes. As 
pessoas passam por mo-
mentos difíceis na vida. 
Se a pessoa é rica e não 
paga é um mau exem-
plo. Agora, se a pessoa 
não tem condições de 
pagar e não pagou, en-
tão, ela precisa negociar. 
E a prefeitura está pronta 
para negociar para ela 
pagar”, disse Crivella.

O prefeito aproveitou 

para destacar que as dívi-
das não são tão incomuns, 
principalmente no Brasil, 
que tem esses momentos 
de expansão curtos e pe-
ríodos de crise longos. E 
enfatizou que Mac Dowell 
já está negociando e justi-
ficou a inadimplência do 
vice-prefeito. “É preciso 
notar um outro lado dessa 
moeda. Ele é um servidor 
público, foi meu colega 
na Emop há 30 e tantos 
anos, nós dois éramos en-
genheiros. Ele que fez tan-
to pelo Rio de Janeiro”, 
concluiu o prefeito.

Obra suspende o fornecimento 
de água em quatro bairros do Rio

Moradores do Centro, 
Catete, Flamengo e Gló-
ria, precisam ficar ligados 
e economizar água até 
amanhã. Uma obra da 
Cedae para ampliar o 
abastecimento na região 
portuária pode causar 
a suspensão do forneci-
mento do serviço nesses 
quatro bairros.

Através de uma nota, a 
companhia disse que as 
intervenções devem ser 
concluídas em um dia. En-
tre 10h e 22h, e o forneci-
mento restabelecido ime-
diatamente. De qualquer 

forma, a Cedae pede 
para que a população 
economize água, já que 
para que o abastecimen-
to seja totalmente norma-
lizado, principalmente em 
ruas localizadas em cotas 
elevadas, pode levar até 
72 horas.

O serviço será realizado 
na altura do número 455 
na Rua Marechal Jardim, 
em Benfica, na Zona Nor-
te, próximo ao reservató-
rio do Pedregulho. Os fun-
cionários vão remanejar e 
interligar tubulações para 
melhorar o fornecimento.

 A manutenção da Cedae levará um dia para conclusão

DIVULGAçãO
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No mês de fevereiro, o TopShopping 
dará início a uma excelente programa-
ção para a garotada com o “Domin-
go no Top”, que levará muita diversão 
com apresentações de peças teatrais.

Quem foi à feira 
de Areia Branca no 
último domingo, em 
Belford Roxo, teve a 
oportunidade de ficar 
bem informado sobre 
Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis. Além 
disso, pelo menos, 15 
mil preservativos foram 
doados em toda ação.

Por falar em Ca-
bral, como se não 
bastasse as festinhas 
de aniversário de pri-
são, vai virar suces-
so a marchinha de 
carnaval intitulada 
‘Hotel Bangu’, com-
posição do grupo Os 
Marcheiros. Essa ga-
lera não é mole.

O governo de Mesquita, por meio de sua Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou 
ontem a entrega de 2,5 toneladas de filés de peixe 
para 20 instituições que atendem a população ca-
rente do município. 

A ação será feita a partir do Banco de Ali-
mentos municipal, administrado pela Semas, e é 
fruto de um convênio firmado com o Ministério 
de Desenvolvimento Social e Agrário, através do 
Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.

Marchinha Educação

Ação social Ação social II

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

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

O ex-governador do Rio de Janeiro preso na 
Operação Lava Jato, Sérgio Cabral (PMDB), 
recebeu um dos maiores valores em propina, 
como apontam as investigações da Polícia Fe-
deral.

O peemedebista teria recebido US$ 78 milhões 
ao longo de seus dois mandatos como chefe do 
Executivo e também como deputado e senador. 
Desse total, ao menos US$ 16,5 milhões foram re-
passados pelo empresário Eike Batista.

DIRETO AO PONTO

O empresário Eike Batista foi preso por corrupção 
em mais uma operação da Polícia Federal. Desde 
então, a mídia não para de publicar notícias e mais 
notícias sobre o maravilhoso poder da justiça, que 
finalmente parece estar acontecendo. Os jornais se 
deliciam em postar que o empresário agora come 
macarrão com feijão e divide uma cela com outras 
seis pessoas. Mas até agora nada sobre questionar 
o sistema carcerário, nem mesmo a tal meritocra-
cia. Ah, essa imprensa não sabe nada sobre justiça!

Oposição Arquivado Voz do povo
O vereador Doutor Cacau, 

presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara, abriu de vez 
oposição contra o prefeito Ro-
gério Lisboa que sem nenhum 
critério técnico exonerou mil 
funcionários. Não era pra me-
nos,  né?

O senador Lindbergh Farias 
publicou Nota Oficial dizen-
do que o Procurador Geral 
Rodrigo Janot arquivou o in-
quérito contra ele na Lava-
-Jato. A mídia caiu de pau e 
talvez estivesse errada, não é 
mesmo?

O ex-governador Garotinho 
não aceitou a expulsão da filha 
Clarissa do PR e, se prepara para 
pular fora da legenda e a saída 
implica em levar alguns políticos 
que seguem a sua liderança, en-
tre eles, possivelmente, o prefeito 
de Nova Iguaçu Rogério Lisboa.

Dinheirão

Dinheirão II
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O site do Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu), do Ministério da Educação, foi 
hackeado na última segunda-feira após 
terem sido divulgados os resultados do 
Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. 

A imprensa não sabe o que é justiça

Montado no início de 
janeiro pela Secretaria 
de Saúde, o plano mu-
nicipal de combate ao 
mosquito Aedes Aegypti 
está levando ações efe-
tivas a todos os bairros 
de Rio das Ostras. Além 
do trabalho de rotina, 
as equipes já visitaram 
mais de 11 mil imóveis. 
As ações incluem uma 
série de mutirões pela 
cidade e o objetivo é 
manter a cobertura de 
100% do município. Os 
mutirões continuam até 
março, inclusive com 
atividades de educa-

Rio das Ostras em ação 
contra a dengue

ção em saúde e mobi-
lização da população. 
Na semana passada, as 
operações acontece-
ram nos bairros Extensão 
Serramar, Cidade Praia-
na, Cidade Beira Mar, 
Jardim Bela Vista e Lote-
amento Atlântica, onde 
mais de 6.100 imóveis 
foram visitados. A partir 
do dia 6 de fevereiro as 
equipes estarão no Lote-
amento Gelson Apicelo; 
dia 7, em Nova Cidade; 
dia 8, no Parque São Jor-
ge e Liberdade; dia 9, 
em Costazul e no dia 10, 
no bairro Ouro Verde.

Mutirão recupera trilha do Parque Municipal
NOVA IGUAçU

Atividade foi organizada pela Prefeitura, Meio Ambiente e alunos da UFRRJ.
assessoria 
de imprensa

Moradores da Rua 
Dona Olga, no Bairro 
Rancho Novo, estão in-
dignados com o esgoto 
a céu aberto que vem 
causando transtornos a 
população. O mal chei-
ro, a concentração de 
lixo e até mesmo fezes 
são as principais recla-
mações. “Em época de 
chuva não tem para 
onde a água escoar”, 
disse Leonisio Verneck, 
59 anos, morador. Em 
2015 a antiga gestão 
fez visita ao local, po-
rém nada foi feito até 
hoje.

O conflito com 
Donald Trump 
melhorou ligei-

ramente a popularida-
de do presidente me-
xicano Enrique Peña 
Nieto, de acordo com 
uma pesquisa publica-
da ontem e na qual o 
presidente dos Esta-
dos Unidos sofre uma 
rejeição generalizada 
entre os mexicanos.
A pesquisa, realizada 

pela empresa de con-
sultoria BGC e o jor-
nal ‘Excélsior’, aponta 

Valão a céu aberto em N. Iguaçu
YAGO SANTOS

Cerca de 20 pessoas passaram a manhã, limpando, capinando e recuperando os degraus da trilha

DIVULGAçãO

México

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente, Desenvol-
vimento Econômico, 
Agricultura e Turismo, 
e o Grupo Volunta-
riado, idealizado por 
uma professora da 
Universidade Federal 
Rural do Rio de Janei-
ro (UFRRJ), realizaram, 
no último sábado, o 
4º Mutirão de Manejo 
de Trilhas, no Parque 
Natural Municipal de 
Nova Iguaçu. Cerca 
de 20 pessoas pas-
saram a manhã lim-
pando, capinando, 
recuperando os de-

graus da trilha e repo-
sicionando placas de 
sinalização do local, 
que atrai de 150 a 250 
visitantes por dia. 

Nova Iguaçu apre-
senta um conjunto de 
unidades de conser-
vação, que represen-
tam 2/3 do território 
municipal, com bele-
zas naturais e biodi-
versidade exuberan-
te, com atrativos para 
o turismo ecológico, 
da Serra do Vulcão 
até Tinguá. São espa-
ços voltados para o 
turismo de aventura, 
para caminhadas em 
ambientes naturais e 
para o fomento da 
agricultura familiar.

Enrique Peña Nieto e o presidente dos EUA Donald Trump

que a aprovação do 
governo de Peña Nieto 
subiu de 11% em uma 
consulta em 11 de ja-
neiro para 16% na rea-
lizada na última segun-
da-feira.”A forma como 
o presidente Enrique 

Peña Nieto (...) tem en-
frentado as medidas 
de Donald Trump con-
tra o México é apoia-
da pela maioria dos 
mexicanos”, indica Ex-
célsior. relação com os 
Estados Unidos.

Cerca de 11 mil imóveis foram vistoriados pela prefeitura

REPRODUçãO 

REPRODUçãO/G1

Conflito melhora popularidade 
do presidente mexicano
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A medida é uma parceria entre as Secretaria de Obras e Meio Ambiente.

São paulo 

antonio carlos 
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A Prefeitura de 
Belford Roxo 
c o m e ç o u 

esta semana  a revi-
talização da baia de 
recuo para ônibus que 
fica na Rua Circular, 
Centro, próxima à es-
tação ferroviária. Trinta 

homens, três máqui-
nas e sete caminhões 
iniciaram trabalho de 
remoção do asfalto e 
compactação do solo. 
Ao todo, 350 metros da 
baia serão pavimenta-
dos. Os pontos de ôni-
bus foram transferidos 
provisoriamente para 
a Rua Deputado José 

Remodelação 
O secretário des-

tacou ainda que o 
canteiro que fica 
entre as ruas Circu-
lar e Deputado José 
Haddad será remo-

delado. Bruno Oliveira 
salientou ainda que o 
projeto global de re-
vitalização do Centro 
de Belford Roxo prevê 
a construção de uma 

galeria de águas plu-
viais, que será interliga-
da a um afluente do 
rio Sarapuí, diminuindo 
assim o risco de en-
chentes. “Pretendemos 

também reformar a 
Praça Eliaquim Ba-
tista, que há muitos 
anos não passa por 
uma intervenção ur-
banística”, acentuou.

HYAGOSANTOS/HORA H

Queimados recupera estrada na área rural

Belford Roxo realiza 
revitalização de baias

O presidente Michel 
Temer afirmou ontem 
que a inflação vai conti-
nuar em queda ao longo 
de 2017 e pode fechar o 
ano inclusive abaixo do 
centro da meta de 4,5 
por cento, dizendo que 
“quem planta responsa-
bilidade colhe indicado-
res saudáveis”.

Em discurso durante 
conferência de investi-
mentos em São Paulo, 
Temer disse que o ano 
começou com boas no-
tícias para a economia 
em decorrência das 
medidas de ajuste fiscal 
adotadas pelo governo, 
citando como exemplos 
a imposição de um limite 
para os gastos públicos e 
a apresentação de refor-
mas ao Congresso.

O presidente lembrou 
que a inflação oficial 

ensino.
A primeira via a receber 

as melhorias foi a Estrada das 
Piabas, que tem cerca de 
dois quilômetros. O trabalho 
vai beneficiar diretamente 
cerca de 90 produtores rurais 
dos bairros Jardim da Fonte 
e Santa Rosa, além de 300 
alunos da Escola Municipal 
Waldick Cunegundes, que 
retoma seu calendário letivo 
no próximo dia 6 de feverei-
ro. Na operação, estão sen-
do utilizadas duas máquinas 
patrol, uma retroescavadeira 
e dois caminhões. Além de 
receber saibro, as ruas ga-
nharão fresagem de asfalto.

O prazo de conclusão des-
ta primeira etapa das melho-

Dando sequência ao projeto de disciplinar e 
organizar o trabalho dos chamados “informais”, 
no Centro de Nova Iguaçu, agora virá a locali-
zação deles. Os locais já foram mapeados e in-
clusive, delimitados, com pintura e numeração 
no chão. Esses pontos serão entregues de acor-
do com o tempo em que o trabalhador já vem 
desenvolvendo essa atividade. Hoje começa o 
cadastramento na Vila Olímpica.

#Segundopasso

Gosto é gosto...Diz o ditado que se deve respeitar e 
que assim seja. Daí, a me provarem que exista qualquer 
utilidade em assistir o tal BBB/Global, vai uma distân-
cia incalculável. Inutilidade é bobagem pouca! Assim, 
como foi deprimente e vergonhoso, ver brasileiros fa-
zendo “self” ao lado Eike Batista, em aeroporto de Nova 
Iorque. Gente fora de propósito e que certamente, jus-
tifica esse cara. Coisa meio tipo BBB...

medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
fechou o ano passado 
com alta de 6,29 por cen-
to, dentro da margem 
de tolerância da meta 
do governo, e disse que 
os preços continuarão a 
cair ao longo de 2017.

Temer ressaltou que a 
redução da inflação e 
a queda dos juros, que 

Tipo BBB

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

A votação do pacote de medidas propostas pelo go-
vernador Pezão, vai esbarrar, de novo, na resistência dos 
servidores. E eles estão completamente certos. O governo 
do PMDB no RJ, como os servidores repetem a toda hora, 
não tem moral alguma pra exigir sacrifícios, impor cortes 
de salários, ou aumento de deduções previdenciárias. O 
discurso de que o estado faliu, não serve como desculpa. 
Faliu por que? ou, quem fez falir! As respostas não cabem 
aos servidores...

O Estado do Rio deve 
pagar até amanhã a se-
gunda parcela dos salários 
de dezembro dos servido-
res. Segundo o calendário 
divulgado pelo governo, 
o salário dos servidores 
ativos e inativos foi par-
celado em cinco vezes. O 
valor da segunda parcela 
será de R$ 688. Ainda não 
há data para pagamento 
do décimo terceiro.

A primeira parcela do 
salário de dezembro foi 
depositada no dia 26 de 
janeiro. No dia 2 de feve-
reiro, o governo vai pagar 
R$ 947, referente à tercei-
ra parcela, a quarta par-
cela no dia 6 de fevereiro, 
e o restante será pago no 
dia 8 de fevereiro.

A Secretaria Estadual 
de Fazenda informou que 
ainda não há data para 
o pagamento do décimo 
terceiro salário.

Rio paga 
parcela de 

salários

Temer diz que inflação em 2017 vai continuar 
em queda e pode ficar abaixo da meta de 4,5%

Governo sem moral

 

Bolso cheio. Outra vez o prefeito Rogerio Lisboa deixou 
os servidores da prefeitura de bolsos cheios. Desde ontem 
muitos funcionários já receberam parte do décimo terceiro 
salário. Agora, expectativa é por conta de receber Feverei-
ro, até 01 de março...

Pra não deixar cair no esquecimento e sempre 
bom avivar a cabecinha daqueles que aplaudiram 
os gastos com Copa-2014 e Rio-2016. O Maracanã 
custou R$1,5 Bi e vai precisar de mais 400 milhões, pra 
uns “reparozinhos”...

A Estrada das Piabas passa por reformulação de nivelamento
rias é de 15 dias. De acordo 
com o prefeito Carlos Vilela, 
o trabalho de recuperação 
das estradas será constan-
te e terá impacto direto no 
desenvolvimento econômi-
co do município. “Investir na 

O trabalho de recupera-
ção de estradas nas áreas 
rurais começou ser intensi-
ficado, a partir de ontem, 
em Queimados, na Baixada 
Fluminense. Logo pela ma-
nhã, os moradores do bairro 
Santa Rosa acordaram com 
os barulhos de máquinas e 
dos caminhões na porta de 
casa e não se incomoda-
ram nem um pouco por isso, 
já que foi por um bom mo-
tivo: A região é a primeira 
do município a ser contem-
plada pela ação, que visa 
melhorar o escoamento da 
produção rural e também 
vai facilitar a locomoção 
do transporte dos estudan-
tes da rede municipal de 

Haddad, ao lado da 
Circular. A previsão é 
que a obra seja con-
cluída ainda esta se-
mana.

Pela Rua Circular 
passam cerca de 30 
linhas de ônibus, entre 
municipais e intermu-
nicipais, beneficiando 
aproximadamente 100 
mil pessoas por dia. A 
intervenção urbanísti-
ca é fruto de uma par-
ceria da Secretaria de 
Obras com as Secreta-
rias de Meio Ambiente 
e de Conservação.

Construída em 2015, 
a baia não resistiu ao 
intenso trânsito de ôni-
bus, pois, o asfalto de 
péssima qualidade 
começou a ceder e as 
crateras apareceram. 
“Estamos fazendo uma 
boa compactação do 
solo e iremos colocar 

275 toneladas de as-
falto (com cerca de 
sete centímetros de 
altura) para aguentar 
o peso dos ônibus”, 
disse o secretário de 
Obras, Bruno de Oli-
veira Paes Leme.

Já a moradora do 
bairro Wona, a costu-
reira Elisabeth Olivei-
ra, 48 anos, disse que 
sempre pega ônibus 
na Rua Circular. Ela 
gostou de saber que 
a Prefeitura irá revita-
lizar a baia de aces-
so aos ônibus. “A rua 
estava toda esbura-
cada e o asfalto era 
péssimo. Agora te-
nho certeza que vai 
melhorar. No come-
ço da obra tem um 
pouco de transtorno, 
mas é para o bem 
da população”, arre-
matou.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

DIVULGAçãO

caíram para 13,0 por cento 
ao ano, têm sido os moto-
res para o país sair da re-
cessão, e que na sequên-
cia virão o crescimento e 
o combate ao desempre-
go, também aproveitou a 
conferência para fazer um 
convite aos investidores ex-
ternos para que façam ne-
gócios no Brasil, apontando 
para as atuais “incertezas” 
no cenário internacional.

O Presidente  Temer na conferência de investimentos

O secretário Bruno de Oliveira detalhou o projeto da obra

Poucos sabem que o Imperador PedroII foi um dos nos-
sos líderes mais intelectualizados. Sua atuação teve enorme 
presença na história de Nova Iguaçu. Foi PedroII quem man-
dou canalizar o rio Iguaçu, acabando com seu traçado sinu-
oso, e também, a Estrada Real do Comércio. Por causa de 
uma grande seca no Rio de Janeiro, ele fez construir o Re-
servatório do Rio D’Ouro (pra captar água pra Corte) e es-
pecialmente, a Estrada de Ferro Dom Pedro II ( 29/03/1858). 
Na inauguração da ferrovia, PedroII foi recepcionado pelo pre-
sidente dá Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, Joaquim 
Ignácio do N. Faria, que fazia também, o papel de prefeito.

O Imperador e Iguassú 

REPRODUçãO

área rural é um incentivo a 
mais para manter o agricultor 
no campo. A melhoria das es-
tradas, facilita o escoamento 
da produção agrícola para o 
grande centro, conserva veí-
culos e equipamentos”, frisou.
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Rio tem 18 PMs mortos e 44 
feridos em janeiro de 2017

SoS políCIA

antonio carlos 
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Dos 44 policiais militares 
feridos, 30 estavam em 
serviço,13 de folga e um 
é policial aposentado.

Eike presta depoimento na PF
O empresário Eike 

Batista chegou à Su-
perintendencia da 
Polícia Federal, no Rio, 
às 14h45 de ontem 
para prestar depoi-
mento. Ele deixou a 
Penitenciária Bandei-
ra Stampa, também 
conhecida como 
Bangu 9, no início da 
tarde e foi ouvido por 
um delegado na sede 
da PF. O depoimen-
to foi acompanhado 
por procuradores da 
Força-tarefa da Ope-
ração Lava-jato.

Preso por policiais 
federais na última 
segunda-feira no Ae-
roporto Internacional 
Tom Jobim, logo após 
chegar em um voo 
de Nova York, Eike 
passou por exame 
de corpo de delito 
no Instituto Médico 
Legal (IML), antes de 

ser encaminhado ao 
presídio Ary Franco, 
em Água Santa, na 
Zona Norte, onde teve 
a cabeça raspada e 
vestiu o uniforme de 
interno. Em seguida, 
ele foi transferido para 
Bangu 9.

Eike é suspeito de 
praticar crimes de la-
vagem de dinheiro e 

corrupção ativa. O 
empresário estava 
em Nova York quan-
do se tornou alvo de 
mandado de prisão 
preventiva da Ope-
ração Eficiência, de-
flagrada na última 
quinta-feira. Seu re-
torno ao Brasil foi ne-
gociado com a Polí-
cia Federal.

A Polícia Militar do 
Estado do Rio de 
Janeiro (PMERJ) 

divulgou que até a 
manhã de ontem, 18 
policiais foram mortos 
este ano, dos quais 
quatro estavam em 
serviço, 12 de folga e 
dois eram PMs aposen-
tados. De acordo com 
o Instituto de Seguran-
ça Pública, em janeiro 
do ano passado, um 
policial militar foi morto 
em serviço e seis foram 
mortos em folga.

Dos 44 policiais mili-

tares feridos este ano, 
30 estavam em servi-
ço, 13 de folga e um 
é policial aposentado. 
Em 2016, segundo a 
PMERJ, 26 policiais fo-
ram mortos em serviço 
e 51 de folga e 250 fo-
ram feridos em serviço 
e 107 de folga.

MANIFESTAÇÃO
No último dia 15, a 

praia de Copacaba-
na foi palco de uma 
manifestação contra a 
morte de policiais mili-
tares no Rio de Janeiro. 

O protesto foi orga-
nizado pela entidade 

SOS Polícia e reuniu 
cerca de 50 manifes-
tantes, incluindo filhos 
de militares, e levou 

Rostos de agentes mortos em trabalho foram estampados nos cartazes na praia de Copacabana

DIVULGAÇÃO

Bandido é amarrado e morto a tiros 
Um homem apon-

tado como ladrão por 
moradores de Duque 
de Caxias, foi amarra-
do e executado a ti-
ros durante o início da 
manhã de ontem. Um 
outro homem, suposto 
comparsa do indivíduo 
que foi morto, também 
foi amarrado e chegou 
a ser arrastado pela rua. 
Ele está preso. A Dele-
gacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o caso.

O crime aconteceu 
no bairro Pioneira. Patri-
ck Soares, de 25 anos, 
foi pego por moradores 
e amarrado depois de 
supostamente realizar 
assaltos no bairro. En-
quanto estava amarra-
do, pouco antes das 7h, 

um homem a bordo de 
um carro Palio branco 
se aproximou e disparou 
três tiros contra Patrick. 
Ele morreu no local.

“Eu ouvi, por volta de 
6h30, uma gritaria de 
“pega ladrão” na rua. 
Eu sempre ouço gen-
te pedindo socorro! O 
local tem assalto todo 
dia pela manhã. Eu não 
olho, tenho medo de 
olhar pela janela e levar 
um tiro porque o ladrão 
se assustou”, contou 
um morador, que pe-
diu para não ser identi-
ficado: “Mas assim, de 
amarrar e matar, foi a 
primeira vez que vi”.

Segundo moradores 
do local, os homens são 
primos e já eram conhe-
cidos por fazerem assal-

tos na região. A mãe do 
suposto assaltante que 
sobreviveu esteve no 
local e, aos prantos, pe-
diu para o filho sair do 
crime. Segundo informe 
da PM, ele foi identifi-
cado como Rafael, e 
foi levado para a dele-
gacia.

Rafael chegou a ser 
arrastado por 50 metros 
na rua, por moradores 
do bairro, depois que 
o seu suposto compar-
sa foi executado. Tanto 
ele quanto Patrick se-
riam moradores da Vila 
Sapê, em Imbariê.

“Eu não sou contra 
pegar e bater não, mas 
quando o vi amarrado 
eu senti pena sim” disse 
uma jovem moradora, 
de 22 anos.

Jovem é preso pela Polícia Militar A greve da Polícia 
Civil do Rio de Janei-
ro completou 15 dias, 
ontem. Apesar do 
pagamento do salá-
rio de dezembro ter 
sido feito, a catego-
ria mantém a greve e 
está atendendo nas 
delegacias apenas 
os casos mais graves 
como homicídios, se-
questros, estupros, re-
moções de cadáver 
e cumprimento de 

prisão em flagrante.
Segundo eles, ou-

tras reivindicações 
da classe ainda não 
atendidas como a 
regularização no pa-
gamento dos bônus 
para quem cumpre 
as metas de segu-
rança, que atrasados 
há mais de um ano e 
também o pagamen-
to das horas extras, 
atrasados há cinco 
meses. Outra bandei-

Tentativa de assalto deixa dois feridos
Um policial civil e 

uma mulher, identi-
ficados como Hen-
rique Souza Leal Bo-
telho e Eliene Braga 
de Araujo, foram ba-
leados durante uma 
tentativa de assalto 
a um comércio na 
Rua Conde de Bon-
fim, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio, no iní-
cio da noite da últi-
ma segunda-feira. De 
acordo com a Polí-

cia Militar, o agen-
te baleado estava 
fazendo compras 
e reagiu ao assalto.

As duas vítimas 
foram socorridas 
na Casa de Saúde 
Santa Terezinha e 
não correm risco de 
morte, de acordo 
com a PM. Segun-
do informações do 
6º BPM (Tijuca), dois 
dos suspeitos fugiram 
em uma moto em 

direção ao Centro 
e um deles aparen-
tava estar baleado.

Um dos suspeitos, 
que foi baleado du-
rante o episódio, re-
cebeu atendimento 
médico no Hospital 
Souza Aguiar, Centro 
do Rio. Uma equipe 
da polícia foi para 
o local identificar o 
ferido. A ocorrên-
cia foi registrada 
na 19ª DP (Tijuca).

ra é o pagamento de 
funcionários aposen-
tados e inativos no 
mesmo calendário. 
Atualmente, só o sa-
lário de novembro foi 
pago a esse grupo.

A greve afeta a 
vida da população 
que, em meio à cres-
cente violência em 
todo o estado, não 
vem conseguindo re-
gistrar os crimes junto 
à polícia.

REPRODUÇÃO

Eike chega à sede da PF escoltado por agentes.

para a areia cruzes, bo-
necos caídos na praia 
vestidos com fardas 
de PMs manchadas 

de vermelho, simulan-
do sangue e cartazes 
e faixas com as frases 
Também somos vítimas, 

Rio de Janeiro em Luto, 
e outras, pedindo mu-
danças na legislação 
penal.

Um jovem de 20 anos 
foi preso em Angra dos 
Reis, na Costa Verde do 
Rio, na tarde da última 
segunda feira, após 
trocar tiros com poli-
ciais militares. A ação 
ocorreu no bairro Man-
guinhos, na rua Fran-
cisco Carneiro, após 
os agentes receberem 
uma denúncia de que  

no local havia suspeitos 
de traficar drogas.

O grupo fugiu com a 
chegada dos policiais. 
A polícia encontrou o 
suspeito, conhecido 
como ‘MK’, dentro de 
uma casa, escondi-
do embaixo de uma 
cama.

No local, foram 
achadas 155 trouxinhas 

de maconha, 226 cáp-
sulas de cocaína, um 
caderno com anota-
ções do tráfico e qua-
tro bases para rádio. 
Além de oito compri-
midos de ecstasy, duas 
pistolas e quatro bases 
para rádio. O caso foi 
encaminhado para a 
a 166ª DP (Angra dos 
Reis).

Greve da Polícia Civil já dura 15           
dias e não tem previsão de fim 

DIVULGAÇÃO

Policiais civis em manifestação na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.
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Policiais militares da 
3° CPA (Comando 
de Policiamento 

de Àrea), em parceria 
com o 15° Batalhão de 
Polícia Militar (Duque 
de Caxias), realizaram 
na madrugada de on-
tem uma operação 
APREV, que tem como 
objetivo cercar as prin-
cipais vias de acesso 
aos bairros do quarto 
distrito do município, 
com a intenção de 
bloquear rotas consi-
deradas importantes 
para possíveis fugas 

de criminosos, além de 
proporcionar seguran-
ça no deslocamento 
de cidadãos e motoris-
tas que trafegam pela 
região. 

O objetivo da opera-
ção APREV é possibili-
tar um cerco de aces-
so estratégico contra 
marginais que passam 
pelos locais e propor-
cionar segurança aos 
pedestres e motoristas, 
combatendo o rou-
bo de cargas, o assal-
to a mão armada e 
obstruindo os acessos 
dos criminosos durante 
uma fuga. 

PM fecha o cerco a bandidos 
em áreas de Duque de Caxias 

PATRULHAMENTO 
EM SETE ENTRADAS 
Ao todo, viaturas da 

PM estão fazendo pa-
trulhas em sete estra-
das que passam por 

trechos importantes, 
como a Estrada São 
Lourenço, na Rodovia 
Washington Luís, em 
Duque de Caxias. 

Além disso, os agen-

Objetivo é interceptar criminosos bloqueando e monitorando as principais rotas de fugas. 

Mulher mata bebê após briga com namorada

 Um crime hediondo 
chocou moradores de um 
bairro em Salvador (BA). 
Na noite da última quinta-
-feira um bebê de apenas 
um ano e sete meses mor-
reu após a casa em que 
ele estava ser incendiada, 
em Periperi. 

A Polícia Militar infor-
mou que a companheira 
da mãe da criança ateou 
fogo no imóvel após uma 
briga entre as duas. O 
fogo se espalhou, atingiu 
toda a casa e acabou 
matando o bebê carbo-
nizado. 

A acusada identificada 
como Ana Cristina Mene-
zes Lima de 48 anos, esta-
va com o rosto e o corpo 
repleto de escoriações 
devido a tentativa de lin-
chamento de vizinhos. Ela 
relatou que não sabia que 
a criança estava em casa 

no momento em que colo-
cou fogo no imóvel. Para a 
delegada Pilly Dantas, titu-
lar da 3ª Delegacia de Ho-
micídios que acompanha 
o caso, não há dúvidas de 
que o crime foi intencional. 

A mãe do bebê identi-
ficada como Maraísa dos 
Santos Rosário, 31, disse 
que o crime foi motivado 
por uma briga entre o ca-
sal, que estava junto há 7 
anos, e que a discussão 

Salvador

Ana Cristina Lima quase foi linchada por vizinhos 

Viaturas do 15º Batalhão de Polícia Militar montam estratégia para monitorar possíveis ações criminosas nos acessos aos bairros do quarto distrito

DIVULGAçãO/PMERJ

tes se posicionaram 
no Arco Metropolita-
no, sentido Magé, na 
Praça da Mantiquei-
ra, trechos da Rodo-
via BR-040, a Estrada 

Rio do Ouro e o trecho 
com a Avenida Lima 
Castro, além do Arco 
Metropolitano, estarão 
sendo monitorados por 
policiais.

Um dos principais 
alvos de bandidos é 
o Arco Metropolita-
no. Criminosos têm 
atuado na região, 
realizando o roubo 
de cargas valiosas 
e até mesmo de ve-
ículos para fuga. De 
acordo com a Fede-

Objetivo é sufocar os criminosos 
ração das Empresas de 
Transporte de Cargas, 
somente nos nove pri-
meiros meses de 2016 
o Arco Metropolitano 
registrou 300 roubos. 

Já na Rodovia Wa-
shington Luís, uma das 
principais rotas entre os 
municípios da Baixada 

Fluminense, os assaltos 
a cargas são constan-
tes. 

Com a presença de 
policiais patrulhando 
os setores mapeados e 
interceptando as pos-
síveis ações de crimi-
nosos, é possível que 
os índices de crimes 

caiam na região. 
Ainda assim a po-

pulação segue ater-
rorizada com a ação 
cada vez mais auda-
ciosa dos criminosos 
que desafiam o poder 
da políca, desrespei-
tando o poder de ir e 
vir do cidadão.

iniciou por causa de ciú-
mes. 

Ainda segundo a polí-
cia, a acusada já respon-
de por outro homicídio 
que foi cometido con-
tra uma mulher em 2009 
onde passou 04 anos 
presa além de responder 
processo por tráfico de 
drogas. Ana Cristina tem 
14 filhos que moram com 
a mãe dela e Maraísa 
tem outros cinco filhos.

REPRODUçãO/PLANTãO POLICIAL

Segurança de ‘Da Russa’ é grampeado
Agentes da 28ª DP 

(Campinho) pren-
deram, na tarde de 
ontem um suspei-
to apontado como 
braço direito e segu-
rança do traficante 
Da Russa, que che-
fia o tráfico de dro-
gas no Morro do Ba-
rão, na Praça Seca, 
Zona Oeste do Rio. 

Segundo a polícia, 
Yan Silva Santana, 

de 22 anos, seria au-
tor de duas tentati-
vas de homicídio 
e foi encontrado 
na Gardênia Azul.  
 
DISQUE DENÚNCIA
O delegado ti-

tular da distrital, 
William Pena Junior, 
informou que o 
bandido integrava 
uma quadrilha que 
atuava nos morros 

São José Operário, 
Covanca e Barão 
Foragido, na Praça 
Seca. Da Russa é sus-
peito de participar 
de um estupro co-
letivo em junho do 
ano passado. O Dis-
que-Denúncia está 
oferecendo uma re-
compensa de R$ 10 
mil por informações 
que levem a captu-
ra do traficante.

Policial Militar é baleado enquanto 
almoçava em São João de Meriti

Um policial foi alvo 
de um ataque de 
bandidos na tarde 
de ontem, em São 
João de Meriti, na 
Baixada Fluminense. 
O sargento André 
Luis de Araújo, de 42 
anos, almoçava em 
uma pensão situa-
da na Rua Prefeito 
Osvaldo Marcondes 
de Medeiros, pró-
ximo à estação de 
trem Agostinho Por-
to, quando, por volta 
das 14h30, três ho-
mens desceram de 
um carro e abriram 
fogo contra ele.

André foi atingido 
por vários disparos 
no rosto, no peito e 
nas pernas. Os sus-
peitos conseguiram 
fugir. De acordo com 
a PM, ele foi socor-
rido por bombeiros 

e encaminhado ao 
PAM de São João de 
Meriti. Depois de ter o 
quadro de saúde es-
tabilizado, o sargento 

foi transferido para o 
Hospital Estadual Al-
berto Torres, em São 
Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio.

Policiais investigam cena em que ocorreu o crime

REPRODUçãO

‘Caveirão’ arrasta táxi na Maré
Um blindado da Polícia 

Militar (caveirão) arrastou 
um táxi durante uma ope-
ração no Complexo da 
Maré, na Zona Norte do 
Rio, na manhã de ontem. O 
perfil ‘Redes da Maré’ pu-
blicou uma foto do veículo 
com a lateral destruida. 

De acordo com infor-
mações, o fato ocorreu na 
localidade Bento Ribeiro 
Dantas, conhecida como 
Fogo Cruzado. Ninguém fi-

cou ferido.
Por meio de sua assesso-

ria, a PM confirmou a ope-
ração. Entretanto, não co-

mentou o episódio com o 
táxi e limitou-se a informar 
que a ação estava “sem 
balanço até o momento”.

DIVULGAçãO 

Imagem do táxi destruiído rodou pelas redes sociais
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Barra Mansa implantará novo sistema 
Sul FluMINENSE

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

O Regin funciona como um integrador estadual que vai analisar o 
nome da empresa na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito de 
Barra Mansa, 
Rodrigo Dra-

ble (PMDB), participou 
na manhã da última 
segunda-feira, de uma 
reunião no seu gabi-
nete para tratar da 
implantação do novo 
Sistema de Registro In-
tegrado (Regin), que 
vai complementar o 
sistema anterior. Esta 
ação visa estabelecer 
diretrizes e procedi-
mentos para a simpli-
ficação e integração 
do processo de registro 
e legalização de em-
presários e de pessoas 
jurídicas, criar a Rede 
Nacional para a Sim-
plificação do Registro 
e da Legalização de 
Empresas e Negócios.

O sistema visa des-
burocratizar os proce-
dimentos, reduzir os 
prazos, integrar o pro-
cesso de registro e da 
legalização, além de 
compartilhar os dados 

entre os órgãos que 
participam do registro .

O Regin, que fun-
ciona como um inte-
grador estadual, vai 
analisar o nome da 
empresa na Jucerja 
(Junta Comercial do 
Estado do Rio de Ja-
neiro), o endereço, a 
atividade municipal, a 
análise de risco com os 
bombeiros e também 
o geoprocessamen-
to e a de inserção de 
orientações por muni-
cípio.

De acordo com o 
Superintendente de In-
formática da Jucerja, 
José Luciano da Silva, 
esta medida visa atrair 
o empresário que pre-
tende investir na re-
gião.

“Aqui na prefeitura 
já existia um programa 
com menos funções. 
Agora, vamos implan-
tar essas modificações 
para o sistema ficar 
completo, podendo li-
berar licença de meio 
ambiente, licença da 
Vigilância Sanitária e Prefeitura trabalha para implantar sistema que facilita a abertura de empresas.

DIVULGAçãO 

Mutirão em Resende retira lixo das ruas
Os moradores da região 

do Grande Paraíso deram 
um bom exemplo de ci-
dadania no último sába-
do, durante o primeiro dia 
do mutirão de combate à 
dengue, intitulado ‘10 mi-
nutos salvam vidas’. No to-
tal, mais de 130 toneladas 
de entulho, colocadas nas 
ruas pela comunidade, 
foram retiradas do local 
e cerca de cinco mil resi-
dências foram vistoriadas. 
Durante a ação, mais de 
150 focos foram detecta-
dos e levados para análise 
no laboratório montado 
na prefeitura nas depen-
dências da Escola Muni-
cipal Governador Roberto 
Silveira, que serviu de base 
para o mutirão.

De acordo com o secre-
tário de Saúde, Alexandre 
Vieira, o mutirão conta 
com o apoio de mais de 
dez caminhões e máqui-
nas pesadas, como pás-
-carregadeiras, que tor-
nam o trabalho de limpeza 
mais rápido e eficiente. 
Vieira lembra que a cola-
boração permanente da 
população é fundamental 
para que a cidade consi-

ga vencer a dengue.
“O que evita a epide-

mia é a prevenção, não 
há outro caminho. Por isso 
estamos realizando este 
esforço conjunto para que 
a população de Resende 
não tenha que viver no-
vamente o pesadelo de 
2016 quando enfrentou 
uma grave epidemia de 
dengue. Para isso é fun-
damental que as famílias 
continuem fazendo a vis-
toria em suas casas, mes-
mo após o mutirão” desta-
cou.

TRABALHO DIÁRIO
Além dos mutirões de 

limpeza realizados na Ci-

dade Alegria e no Gran-
de Paraíso, a prefeitura 
mantém 10 equipes re-
gulares fazendo o traba-
lho diário de vistoria no 
município. São quatro 
pólos fixos que atendem 
à região do Paraíso, Jar-
dim Primavera e Enge-
nheiro Passos e quatro 
itinerantes, que percor-
rem os demais bairros. 
Além disso, há uma 
equipe especial, que ve-
rifica denúncias, e outra 
de pontos estratégicos, 
que fiscaliza locais de 
grande porte como su-
permercados, escolas e 
ferros-velhos.

A ação foi realizada na região do Grande Paraíso

Saae envia caminhões pipa para a população

Secretário se reúne com produtores rurais 
A refeitura realizou na 

última sexta-feira, a pri-
meira reunião da atual 
gestão com produtores 
rurais de Angra dos Reis. 
O secretário-executivo 
de Aquicultura, Pesca 
e Agricultura, Wagner 
Junqueira, foi à Asso-
ciação dos Produtores 
Rurais do Vale Mambu-
caba, para apresentar 
a nova equipe da pas-
ta, ouvir os agricultores 
e discutir formas de 
apoio à produção.

Wagner Junqueira 
foi acompanhado do 
superintendente de 
Agricultura, Tarcísio de 
Souza Reis, e de de-
mais representantes 
da equipe. Eles foram 
recebidos pelo presi-
dente da associação, 
César Marcos Vieira, e 
por cerca de 10 pro-
dutores locais. O prin-
cipal assunto discutido 
foi o fornecimento da 

produção para a me-
renda escolar da rede 
municipal de ensino. Os 
agricultores reclamam 
que não têm conse-
guido vender os gêne-
ros alimentícios para a 
prefeitura por conta de 
entraves burocráticos 
da parte da gestão 
municipal. 

A equipe da prefeitu-

ra se mostrou disposta 
a colaborar e mudar o 
cenário atual. Uma das 
propostas é, além de 
auxiliar nas questões 
burocráticas, fazer um 
censo com os produto-
res rurais do município, 
para conhecer melhor 
o perfil dos agricultores 
e da produção.

Grupo promove campanha de doação 
de sangue em hospital de Barra Mansa

Dando continuida-
de às metas traçadas 
para o ano de 2017, 
o grupo Maluketes 
da Alegria, que já dis-
tribuiu cerca de 100 
kits escolares para 
crianças de diversas 
comunidades caren-
tes da cidade, reali-
zou ontem, mais uma 
boa ação. O grupo 
se reuniu no Hemonú-
cleo de Barra Mansa, 
com 12 amigos, al-
guns deles fantasia-
dos de personagens 
como os lendários Kiko 
e Chaves, do seriado 
Chaves, que tanto su-
cesso fez na televisão. 
Das 12 pessoas que 
foram para doação, 
após a triagem feita 

pelo órgão, nove delas 
estavam dentro dos pa-
drões exigidos e pude-
ram realizar a doação.

Diante da alegria 
contagiante do grupo 
Maluketes da alegria, o 
coordenador do Hemo-
núcleo de Barra Mansa, 
Sérgio Murilo Conti des-
tacou a importância 
desse tipo de campa-
nha, uma vez que no 
mês de janeiro o nu-
mero de doações cai 
consideravelmente. “Em 
janeiro, por ser período 
de férias, muitas pesso-
as viajam e o número 
de doação cai bastan-
te, mas mesmo assim, 
estamos tendo cerca 
de 15 doações diárias, 
e com isso conseguindo 

manter um estoque 
razoável, pois as ci-
rurgias eletivas, nesse 
período também são 
reduzidas”, explicou 
Murilo, acrescentando 
que o Hemonúcleo de 
Barra Mansa atende 
também as cidades 
de Valença e Rio das 
Flores.

O Hemonúcleo de 
Barra Mansa, que está 
localizado anexo à 
Santa Casa de Mise-
ricórdia, na Rua Pinto 
Ribeiro, nº 205, fun-
ciona de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 11 
horas da manhã. Para 
mais informações o 
interessado em doar 
pode ligar para o tele-
fone 3322-8430.

até alvará online, sem 
que o usuário precise 
se deslocar até a pre-
feitura. Esta iniciativa 
vai atrair o empresário 
de investir aqui na re-
gião” revelou.

CUSTO ZERO
O prefeito Rodrigo 

Drable destacou que 
esta ação terá custo 
zero para os cofres do 
município.

“Além de gerar-
mos economia com 
a desburocratização 
do sistema, este novo 
programa que será im-
plantado não terá cus-
to para a prefeitura, já 
que é um serviço dis-
ponibilizado pela Ju-
cerja, com parceria do 
Sebrae. É um grande 
passo para o desen-
volvimento da cidade” 
ponderou.

Para o secretário 
de Desenvolvimento 
Econômico, Agnaldo 
Raymundo, o Regin vai 
direcionar as empresas 
para o melhor tipo de 
negócio. “O Regin vai 

A prefeitura realizou a primeira reunião da atual gestão.

REPRODUçãO

Tendo em vista os 
inúmeros incidentes 
que têm ocorrido 
desde ontem, que in-
terrompeu o abaste-
cimento de água em 
vários bairros de Volta 
Redonda, o Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae-VR) 
comunicou que, em 
regime de urgência 
disponibilizou mais 
cinco caminhões 
pipa para atender 
os bairros que ainda 
não estão com abas-
tecimento de água 
normalizado. 

De acordo com o 
comunicado da au-
tarquia, os caminhões 
estão suprindo a ne-
cessidade de abas-
tecimento nos bairros 
afetados pela falta 
de água. “Com es-
ses caminhões extras, 
toda a estrutura da 
autarquia está, sem 
parar, atendendo aos 
pedidos da popula-
ção. Em paralelo, es-
tamos recuperando 
todos os problemas 
que vem ocorrendo 
na cidade nos últimos 
dias. Na madrugada 

do último sábado, 
mais uma rede, des-
sa vez no bairro Nite-
rói, apresentou pro-
blemas”, informou a 
nota acrescentando 
que todos os reparos 
foram devidamente 
concluídos. Na nota 
enviada a imprensa, 
a assessoria de im-
prensa da Prefeitura 
de Volta Redonda 
informa que: “Há for-
tes indícios de uma 
ação coordenada. 
Questão que já está 
sendo investigada 
pela Polícia”.

REPRODUçãO

proporcionar ao em-
presário a implantação 
da sua empresa no 
município em um tem-
po mais rápido. com 
menos burocracia, po-
dendo com isso atrair 
mais empresas para 
cidade e também di-

recioná-las para qual 
o melhor local de se 
abrir e também o seu 
tipo de negócio”.

Além do prefeito, 
do superintendente 
da Jucerja e do se-
cretário de Desenvol-
vimento Econômico, 

participaram da reu-
nião a vice-prefeita 
Fátima Lima, o secre-
tário de Planejamen-
to, Jorge Melhem e 
funcionários da Se-
cretaria de Fazenda, 
da Informática e do 
Sebrae.
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GLOBO

05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:05 - Bem Estar
10:44 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:46 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:13 - Sessão da Tarde: Zathura: 
Uma Aventura Especial 
16:43 - Vale a Pena Ver de Novo: 
Cheias de Charme
17:53 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:24 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - A Lei do Amor
22:15 - Dois Irmaõs
23:07 - Cidade Dos Homens
23:48 - Amor e Sexo
23:45 - Jornal da Globo

TV RECORD

SBT

05:00 - Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30 - AmericaShop
09:00 - Tá Sabendo?
09:30 - Melhor Pra Você
12:00 - Igreja Universal do Reino 
de Deus
15:00 - A Tarde é Sua
17:00 - Igreja Universal do Reino 
de Deus
18:00 - Te Peguei
18:05 - Master Game
19:15 - RedeTV News
20:30 - Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30 - TV Fama
22:30 - SuperPop
00:00 - Leitura Dinâmica
00:30 - Programa Amaury Jr
01:30 - Viagem Cultural
02:00 - Igreja Universal do Reino 
de Deus
03:00 - Igreja da Graça no Seu 
Lar

REDE TV

CARNAVAL

Mocinha furta o conteúdo da 
caixa misteriosa que Tanaka guarda 
em seu cofre. Sirlene combina com 
a mãe de tirar Lucas de Arraial. Cé-
sar falsifica a assinatura de Alice na 
escritura da fazenda Mato Alto. Ralf 
e Damasceno descobrem pistas 
sobre o passado de César. Neide e 
Luzia se despedem de Mario. Felipe 
tenta encontrar os representantes 
da empresa-fantasma.

Tanaka pede Mocinha 
em casamento

Quemuel tenta
conversar com Tobias 

 O rei pede para chamarem Mireu 
para fazer o reconhecimento. Léia 
e Quemuel tentam conversar com 
Tobias. Haniel surpreende os familia-
res ao se comportar de maneira suja 
e grosseira. Ruth diz para Boã que 
Sama tem um assunto importante 
para dizer. Pedael nota a tristeza de 
Isaque. 

RESUMOS DAS NOVElAS

Léo desiste de um possível contrato 
com a gravadora de Diana. Gordo su-
gere que Gui componha uma música 
para a banda. Néia convence Léo a 
se aconselhar com Lázaro sobre a ida 
para a Som Discos. Luana não atende 
o telefonema de JF. Gui conta para 
Eva que voltará a compor. Diana dis-
cute com Gordo.

Marisa vai com Romildo e 
William tirar Alex do hospital

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

leão de Nova Iguaçu apresenta as 
candidatas do concurso MUSA 2017
As sete principais indicadas se apresentaram ao som de muito samba.

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - Edi-
ção Brasil
09:10 - Dia a Dia
10:10 - Os Simpsons
11:00 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto: Debate
13:00 - Os Donos da Bola
14:15 - Os Simpsons
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente 
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - O Show da 
Fé
22:30 - Cine Band 

Previsão do tempo - Nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

A quadra do Leão 
de Nova Igua-
çu recebeu as 

candidatas que parti-
ciparão do concurso 
MUSA LEãO 2017. Em-
polgadas com a emo-
ção de fazer parte da 
escola num cargo de 
destaque na Passa-
rela, as concorrentes 
foram dividas em dois 
grupos para a apre-
sentação, cujo sorteio 
foi feito pelo diretor 
Will Fernandes.

Antes dos presen-
tes conhecerem as 
primeiras candidatas, 
a escola iniciou sua 
apresentação com 
a bateria Rugido do 
Leão sob o coman-
do de mestre Bolinha 
acompanhado da 
rainha Luciene Soares. 
Após o canto do sam-
ba de 2016, o diretor 

Will anunciou os no-
mes das sete primeiras, 
que tiveram dois mi-
nutos para apresenta-
ção, sendo um ao som 
do passo “miudinho” e 
outro de samba. 

Com pausa rápida 
para que a bateria e 
as meninas pudessem 
se hidratar, já que a 
noite foi de intenso 
calor na cidade, o lo-
cutor leu o nome das 
participantes do se-
gundo grupo forma-
do por seis belas mu-
lheres. Elas tiveram os 
mesmos dois minutos 
das anteriores para 
sambarem.

Em seguida, foi a 
vez dos segmentos 
da escola realizarem 
seu ensaio e cantar o 
samba do enredo “Ilê 
Axé Opô Afonjá - o rei 
está na terra”, desen-
volvido pelo carnava-
lesco Cid Carvalho.

DIVULGAçãO

Dulce Maria conversa com Tereza 
em seu sonho e diz que está triste com 
o fato da irmã Cecília ir embora e que 
fará algo para ser expulsa do colégio, 
pois não quer ficar lá sem Cecília. Vitor 
diz para Solange que só falta encontrar 
alguém para trabalhar com ele no food 
truck. Cecília se despede das alunas do 
colégio. Dulce leva uma rosa branca 
para Cecília como despedida e revela 
que ela fará algo muito feio.

Cecília se despede das 
alunas do colégio

DIVULGAçãO

06:00 - Balanço Geral Manhã
07:30 - Faixa regional
08:55 - Fala Brasil
10:00 - Hoje em Dia
12:00 - Faixa regional
14:45 - Amor e Intrigas
15:45 - Vidas em Jogo
16:30 - Cidade Alerta
19:30 - Escrava Isaura
20:40 - A Terra Prometida
21:40 - Jornal da Record
22:45 - Sem volta 
23:45 - CSI Las Vegas 
(rada)    
01h15 - Fala que eu te escuto
02h00 - Programação Universal

06:00 - SBT Notícias Manhã
08:00 - Fofocando
08:30 - Mundo Disney
10:30 - Bom Dia e Cia
13:45 - Primeiro Impacto 
14:45 - Casos de Família
15:45 - A Usurpadora
16:45 - Querida Inimiga
17:30 - Lágrimas de Amor
18:30 - A Gata
19:45 - SBT Brasil
20:30 - Carinha de Anjo
21:30 - Chiquititas
22:15 - Pra Ganhar é Só Rodar
22:45 - Programa do Ratinho
00:30 - The Noite Com Danilo 
Gentili
01:30 - SBT Notícias Da Madru-
gada

Concurso disponibilizará apenas uma vaga para desfile.

O concurso disponi-
bilizará apenas uma 
vaga de musa para a 
primeira colocada, as 
demais participantes 
poderão ser convida-
das a participar de 
outras partes do des-
file, como integrante 
da ala de passistas, 
composição de car-
ro alegórico, depen-
dendo da direção 
e das necessidades 
da agremiação. A 
primeira eliminátória 
aconteceu na última 
sexta-feira.

O Leão de Nova 
Iguaçu, cuja qua-
dra fica na Rua Má-
rio José da Fraga, 41, 
bairro Santa Eugênia, 
Nova Iguaçu, será a 
oitava a desfilar na 
terça-feira de Carna-
val pela Série B, no 
dia 28 de fevereiro, 
na Estrada Intenden-
te Magalhães.
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P r e s s e n t i m e n t o s 
acertados quanto as 
próprias possibilidades 
no trabalho. No setor 
financeiro, devem chegar 
respostas positivas. Um 
projeto que estava parado 

começará a andar. Preste atenção no 
que está acontecendo ao redor. Evite 
gastar dinheiro à toa. Número: 16.

No plano familiar, muitas 
surpresas e boas notícias. 
Pode sentir que a sua carreira 
está há anos estagnada. Para 
mudar essa realidade, terá 
que ir atrás do que quer. Perca 

o medo e arrisque-se, já que convites não 
cairão do céu. Bom momento no campo 
afetivo. Número: 02.

Áries

Período favorável para 
assuntos financeiros. É 
hora de você procurar 
mostrar seu valor. No 
relacionamento, se for 
o caso, dê uma segunda 

chance aos seus sentimentos e a quem você 
ama. O que for verdadeiro florescerá. Bom 
momento no campo familiar. Número: 04.

Touro

Movimento e otimismo. 
Amores recentes e felizes. 
Coloque-se para fora. 
Experiências importantes. 
Bom momento para 
lidar com pessoas 
jovens. Seja firmemente 

determinado(a) para conseguir o que 
deseja. O setor financeiro poderá propiciar 
vantagens adicionais. Atitudes de 
valorização familiar. Bom momento no 
campo sentimental. Cor: amarelo-ouro. 
Número: 09.

Gêmeos

Não se deixe levar 
pelas emoções. Tenha 
fé, enfrente todos os 
obstáculos que possam 
pintar. Eles servirão para 
te fortalecer. Pense mais 

e dedique um pouco mais de tempo a 
você mesmo(a). Evite a precipitação e as 
atitudes inadequadas. Viagens favorecidas. 
Aproveite o momento. Bom momento 
no campo das amizades. Cor: vermelho 
sangue. Número: 13.

Câncer

Leão

Hoje você percebe a 
necessidade de ser mais 
atuante. Você poderá sentir 
uma enorme necessidade de 
segurança material e afetiva 
e isso poderá levá-lo(a) a 

consolidar projetos. É um período romântico 
e as decisões devem partir do coração. Cor: 
vermelho. Número: 19.

Virgem

Não abra mão do que foi 
conquistado com esforço 
nem desanime do que 
parece desafiador demais: 
as soluções virão de 
onde você menos espera. 
Momento particularmente 

favorável para o trabalho e o setor 
financeiro. Bom momento no campo 
espiritual. Número: 22.

Libra

Esteja preparado(a) 
para possíveis 
novidades no setor 
afetivo; pode ser 
o começo de um 
romance ou um 

momento de alegria na vida afetiva. 
Também há possibilidades de 
receber notícias de alguém muito 
especial. Momento de fecundidade. 
Cor: havana. Número: 26.

Escorpião

Boas perspectivas no 
trabalho. Êxito profissional 
e reconhecimento das suas 
qualidades. Aproveite 
bem as oportunidades 
que aparecerão. Seja mais 

tolerante e terá melhores resultados 
em seu trabalho. Evite os excessos de 
sentimentalismo. Saúde excelente. 
Número: 31.

Sagitário

Planejar rigorosamente 
vai contra o que os 
astros planejaram 
para você. Jogo de 
cintura, criatividade e 

bom humor vão garantir resultados 
surpreendentes. Saberá agir com muita 
calma e elegância em tudo que fizer. 
Coloque antigos planos em ação. Cor: 
grená. Número: 35.

Capricórnio

É tempo de pensar nos 
amigos, para parentes 
e especialmente nas 
pessoas mais velhas. 
Ajuda na hora certa e 
compreensão em seu 

lar. No trabalho haverá melhoria 
financeira e possibilidade de mudar 
de cargo. Provável concretização de 
sonhos à muito acalentados. Tempo 
favorável para ficar com a família. 
Bom momento no campo amoroso. 
Cor: rosa. Número: 38.

Aquário

No plano profissional, 
você terá ideias novas 
para melhorar o seu 
futuro. Alguém pode 
se opor ou tentar 
prejudicar o seu 

crescimento no trabalho, mas isso 
não vai impedi-lo(la) de realizar 
seus projetos. Bom momento no 
campo financeiro. Cor: laranja 
escuro. Número: 42.

Peixes

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
  estado do rio de jaNeiro

P r e f e i t U r a M U N i c i Pa l  d e  b e l f o r d 
r o X o

coNstrUiNdo UM Novo teMPo

Portaria Nº 669/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, ciNtia cristiNa da silva dos saNtos, para 
exercer o cargo em comissão de assessor de Gabine-
te, símbolo cc-8, da secretaria Municipal de Projetos, 
captação de recursos e convênios.

Portaria Nº 670/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem a fun-
ção Gratificada de Gerente de Expediente, símbolo FG- 
1, da secretaria Municipal de administração.

aNa lUcia de oliveira triGo
MaX feler 
WaGNer laNZelotti
Gisele silva laNZelotti
filiPe de PaUla ferNaNdes de oliveira

Portaria Nº 671/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
aNa lUcia caMPos chaNtre raMos, para exer-
cer a Função Gratificada de Supervisor, símbolo FG- 2, 
da secretaria Municipal de administração.

Portaria Nº 672/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
cirleNe silva ferreira, para exercer a função 
Gratificada de Supervisor, símbolo FG- 2, da Secretaria 
Municipal de administração.

Portaria Nº 673/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem a 
Função Gratificada de Encarregado, símbolo FG- 3, da 
secretaria Municipal de administração.

alYssoN dos saNtos alMeida
claUdio aNGeliNo da silva
claUdio reNato da silva PaUla
roseMeire QUaresMa 

Portaria Nº 674/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem a fun-
ção Gratificada de Oficial de Gabinete, símbolo FG- 4, 
da secretaria Municipal de administração.

cicero reiNaldo PaUliNo de alMeida
vlaMir ferNaNdes da foNseca
ricardo Porto de alMeida
MaUro serGio fraNcisco MalvaZio

Portaria Nº 675/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
MaYcoN da silva da cUNha, para exercer o cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, 
da secretaria Municipal de administração.

Portaria Nº 676/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

excluir: joÃo de assis da Portaria Nº 245/
GP/2017, de 17/01/2017, publicada no jornal hora h 
em 18/01/2017.

Portaria Nº 677/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

excluir: feliPe rodriGUes de barros e silva da 
Portaria Nº 446/GP/2017, de 20/01/2017, publicada 
no jornal hora h em 21/01/2017.

Portaria Nº 678/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
deiviti heNriQUe dos saNtos de assis, para 
exercer o cargo em comissão de agente de articulação 
e cidadania, símbolo cc-8, da secretaria Municipal de 
assistência social e cidadania.

Portaria Nº 679/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, 
da secretaria  Municipal de serviços Públicos.

cristiaNo ferreira
adiNaldo teiXeira da silva
WashiNGtoN Matos braiNer
rafael braiNer jUNior
leaNdro da crUZ Madeira

Portaria Nº 680/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal,os 
nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, 
da secretaria  Municipal de serviços Públicos.

alessaNdra MariNho de carvalho castro
beNedicto jorGe valeNtiM ferreira
carlos das chaGas silva
cosMe costa rebelo
vitor Marcio Pereira GoNÇalves
leoNardo firMeaNo de oliveira
cesar NasciMeNto de soUZa
elsoN caNdido Pereira
Gerivaldo ferreira de liMa
Gildo da silva sarMeNto
GilMar de oliveira
ideraldo lUiZ feliPe
jorGe Garcia
josÉ GUilherMe da silva sarMeNto
ervitoN PeroNe de oliveira
lUciaNo do NasciMeNto coNti
lUiZ heNriQUe da cUNha MaNoel
MaNoel ferreira dos saNtos
Maria teresa silva
NataNael soUZa de oliveira
roGerio jose da cUNha
Ubiraci MarQUes alves
victor fraNcisco saNt’ aNNa alves
vilsoN carvalho de soUZa 
viviaNe silva sirQUeira
ailtoN de soUZa
adiNaldo aleiXo da silva
adoNias aleiXo da silva
adriaNo jose alves
ailtoN ferreira borGes
aleX saNdro de soUZa ferNaNdo
alissoM PeNedo de PaUla
alZeires Pereira da silva
arilsoN jose lUciaNo
claUdio da rocha dias
cleitoN NasciMeNto GoMes
dirceU ferreira
edUardo raMos beNto jUNior 
elias dos saNtos correa
fraNcisco costa da silva daMasceNo
GaldiNo aNtoNio da silva
Gilberto ferreira de oliveira
jaNdersoN cabral teiXeira
jorGe iraPUaN jose de oliveira
jorGe lUiZ PaUla costa
josafa da GaMa cardoso
jose dos saNtos
Mario lUiZ da silva beNfica
Michel Pacheco de alMeida
Moises ferreira de oliveira
PaUlo cesar ferNaNdes costa
PaUlo Paiva de Melo

PaUlo roberto vaZ da silva
PaUlo serGio da coNceiÇÃo ferreira
PaUlo vitor laiNo Maria
reGiNaldo saNtos e silva
reNato leite cardoso
ricardo aUGUsto MesQUita da coNceiÇÃo
roberto da silva vieira
rodriGo aUGUsto
sebastiÃo jorGe da silva filho
serGio lUiZ leaNdro de Melo
valdeMir rodriGUes dos saNtos
roberto carlos NasciMeNto
lUcas foNseca de oliveira
saMUel lUcidio silva
thiaGo de liMa ferreira
flavio Pereira saNtos
celso jose da silva
daNiel joÃo da silva
oseias silva
aNdre de soUZa raMos
jorGe caNdeia
ricardo dos saNtos Garcia MoriNiGo
Walace da silva Pacheco
fraNcisco carlos GUiMarÃes
cristiaNo sebastiÃo caMPos toledo
serGio ricardo de aZevedo soares
david Pereira da silva
aleXaNdre da silva aleNcar
WashiNGtoN ferreira dos saNtos
PaUlo cesar da rocha
aGildo de soUZa braGa
ailtoN de soUZa
alaN fraNcisco de araUjo
djalMa GoMes MiraNda
ferNaNdo de soUZa PiMeNtel
joel Ubirajara silva
jorGe braZ
josÉ carlos Pereira ferNaNdes
jose Neves
josÉ sebastiÃo de araUjo
laNi de oliveira raMos
Marcelo da silva
Pericles ferreira MarQUes
roNaldo NoGUeira da soUZa
sÉrGio artUr
vilsoN GoMes dos saNtos
adivaldo barbosa
adNaldo aleiXo da silva
dejailtoN da silva NasciMeNto
elias da silva leaNdro
jose alves da silva filho
josÉ vieira
Marcelo caMPelo da silva
Marcos aNtoNio PoNtes
NilsoN alberto de abreU
valdileis aveliNo
Marco aNtoNio silva dos saNtos
atila MeNdoNÇa da silva
ciNtia frias de Paiva Xavier
daYaNe saNtos de farias
lUcio freitas dos reis
alessaNdro de soUZa GoMes

Portaria Nº 681/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
dioGo de Moraes PiNto, para exercer o cargo em 
comissão de secretario executivo, símbolo cc-2, da 
secretaria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 682/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
aldecir Pereira fraNcisco, para exercer o cargo 
em comissão de secretario executivo, símbolo cc-2, 
da secretaria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 683/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
aUceNYr PoNtes Maciel, para exercer o cargo em 
comissão de diretor do departamento de saneamen-
to, símbolo cc-3, da secretaria Municipal de serviços 
Públicos.
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Ingredientes

Modo de preparo

MOUSSE DE CHOCOlATE 
SEM OVOS

500 g de chocolate ao 
leite
200 ml de creme de leite
200 ml de chantilly
12 g de pó de gelatina, 
sem sabor
1/4 de xícara de água

Derreta o chocolate no 
microondas ou em ba-
nho - maria
Acrescente o creme de 
leite
Mexa sem parar para 
não deixar empelotar
Depois da mistura ficar 
homogênea, acrescen-
te o chantilly batido
Mexa
Depois dissolva a gelati-
na na água e misture ao 
creme
Mexa bem até ficar uma 
massa homogênea
Coloque em um refráta-
rio e deixe gelar

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

Ingredientes

lINGUIÇA CAlABRESA 
COM BATATA

2 linguiças calabresas 
cortadas em fatias gros-
sas
500 g de batatas corta-
das em 4
3 dentes de alho
1 cebola
1 sache de extrato de 
tomate
salsa e cebolinha a gos-
to
Sal, pimenta-do-reino a 
gosto
1 colher de óleo

Modo de preparo

Doure a cebola e o alho 
no óleo
Acrescente a linguiça e 
refogue bem
Coloque o molho de to-
mate e a batata, o sal 
e a pimenta-do-reino e 
a salsa, complete com 
água até que cubra as 
batatas
Deixe cozinhar por uns 
20 minutos, ou até que 
as batatas estejam ma-
cias
Sirva com salsa salpica-
da por cima (se quiser 
faça um pirão com o 
caldo)

Portaria Nº 684/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
rilarY ribeiro de oliveira, para exercer o cargo 
em comissão de diretor do departamento de fiscaliza-
ção de concessões Publicas, símbolo cc-3, da secre-
taria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 685/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
eliaNe Pereira fraNcisco, para exercer o cargo 
em comissão de assessor executivo, símbolo cc-4, da 
secretaria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 686/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
rosaNa beZerra da silva, para exercer o cargo 
em comissão de assessor executivo, símbolo cc-4, da 
secretaria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 687/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, leoNardo rocha de alMeida, para exercer o 
cargo em comissão de chefe de divisão de resíduos 
solídos, símbolo cc-5, da secretaria Municipal de ser-
viços Públicos.

Portaria Nº 688/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
jUaN carlos dos saNtos Neves, para exercer o 
cargo em comissão de chefe de divisão de drenagem, 
símbolo cc-5, da secretaria Municipal de serviços Pú-
blicos.

Portaria Nº 689/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
ailtoN alves dos saNtos, para exercer o cargo 
em comissão de chefe de divisão de esgoto, símbolo 
cc-5, da secretaria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 690/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
aleXaNdre caMPelo da silva, para exercer o car-
go em comissão de chefe de divisão de administração 
do cemitério, símbolo cc-5, da secretaria Municipal de 
serviços Públicos.

Portaria Nº 691/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
rai MoUra vascoNcelos da silva, para exercer 
o cargo em comissão de chefe de divisão de água Po-
tável, símbolo cc-5, da secretaria Municipal de servi-
ços Públicos.

Portaria Nº 692/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
edsoN lUiZ dos saNtos Malto, para exercer o 
cargo em comissão de assessor técnico, símbolo cc-
6, da secretaria Municipal de serviços Públicos.

Portaria Nº 693/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo para exercerem o cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, 
da secretaria Municipal de conservação.

vaGNer da silva crUZ
tatiaNe da silva alves
ailtoN loPes de aMoriM
edsoN Pereira dos saNtos
dioGo PoNtes serPa

Portaria Nº 694/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, Marcos aNtoNio Pereira doMiNGUes, para 
exercer o cargo em comissão de assessor executivo, 
símbolo cc-4, da secretaria Municipal de vigilância 
sanitária.

Portaria Nº 695/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo em 
comissão de assessor executivo, símbolo cc-4, do Ga-
binete do Prefeito.

edsoN lUcas cordeiro filho
aNdre vieira
cleide eUGeNia da silva
liNdoMar da silva bUchUd
KariNe Maciel dos saNtos

Portaria Nº 696/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, joÃo batista MartiNs de carvalho, para 
exercer o cargo em comissão de assessor de Gabinete, 
símbolo cc-8, do Gabinete do Prefeito.

Portaria Nº 697/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo em 
comissão de coNsUltor jUrÍdico, símbolo cc-2, 
da Procuradoria Geral do Município.

eliaNe Medeiros barbosa Prachedes da sil-
va
alaN dUcasble

Portaria Nº 698/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
josÉ carlos de soUsa rodriGUes, para exercer 
o cargo em comissão de assessor de Gabinete, símbo-
lo cc-8, da secretaria Municipal de cultura.

Portaria Nº 699/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, aNtoNio carlos NoGUeira laiZardo, para 
exercer o cargo em comissão de assessor de Gabinete, 
símbolo cc-8, da secretaria Municipal da Mulher.

Portaria Nº 700/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
daNiele PicciaNi costa da silva, para exercer o 
cargo em comissão de assessor técnico, símbolo cc-
6, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria Nº 701/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
aNa PaUla botelho, para exercerem o cargo em 
comissão de assessor técnico, símbolo cc-6, da se-
cretaria Municipal de saúde.

Portaria Nº 702/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
MÔNica de oliveira levate, para exercerem o car-
go em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-
8, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria Nº 703/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
fabio aNdrÉ da silva dos saNtos, para exercer 
o cargo em comissão de assessor de Gabinete, símbo-
lo cc-8, da secretaria Municipal de segurança Publica.

Portaria Nº 704/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

desiGNar, a contar desta data, o servidor alessandro 
severino da costa -  matrícula nº 60/60313 como Pre-
sidente da comissão Permanente de licitação, e como 
membros os servidores: Karina figueiredo falcão - ma-
trícula n° 60/60.310, Maria eurídes de farias - matrícula 
n° 10/020.089 e cristiane bessa da rocha - matrícula 
n° 60/60.475.

Portaria Nº 705/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017.

desiGNar, a contar desta data, a servidora edinubia 
Macena vieira - matrícula nº 60/60.309 para exercer 
a função de Pregoeira, o servidor Marcus vinicius v. 
castro – matrícula nº 60/60342  para exercer a função 
de Pregoeiro Substituto e  para figurarem como mem-
bros da comissão para realização  dos Procedimen-
tos  de licitação na Modalidade Pregão Presencial os 
servidores jorge caio carvalho da silva - matrícula 
nº 60/60.321 e Maria eurídes de farias - matricula nº 
10/020.089.

Wagner dos santos carneiro – Waguinho
Prefeito MUNiciPal

erratas:
Na Portaria Nº 357/GP/2017 de 18 de jaNeiro 

de 2017, publicada em 19/01/2017.
onde se lê: símbolo cc-2; 
leia-se: símbolo cc-5.

Wagner dos santos carneiro – Waguinho
Prefeito MUNiciPal

fUNdaÇÃo de deseNvolviMeNto social de 
belford roXo 

Portaria N.º 08/fUNbel/2017 de 31/01/2017

excluir : dircileNe de liMa foNtes da Portaria 
Nº 005/fUNbel/2017 de 27 de janeiro de 2017, publi-
cada em 28/01/2017.

Portaria N.º 09/fUNbel/2017 de 31/01/2017

Nomear, a contar de 27 de janeiro de 2017, Natália 
alves MariNi, para exercer o cargo em comissão de 
assessor de apoio técnico, símbolo cc7, da fUNbel. 

Portaria N.º 10/fUNbel/2017 de 31/01/2017

o PresideNte da fUNdaÇÃo de deseNvolvi-
MeNto social de belford roXo - fUNbel, no 
uso das atribuições legais,

 resolve:

designar contar de 02 de janeiro de 2017 os funcio-
nários responsáveis para responder sem prejuízos 
de suas atribuições pecuniárias, pelo atesto de Notas 
fiscais de entrada de materiais e serviços prestados a 
fundação. tatiele cristiNe da silva PiNto  - Ma-
tricula 60/0417 - assessor de finanças, adriele silva 
de Melo batiNGa - Matricula 60/0415 - assessor de 
finanças.

 Portaria N.º 11/fUNbel/2017 de 31/01/2017

o PresideNte da fUNdaÇÃo de deseNvolvi-
MeNto social de belford roXo - fUNbel, no 
uso das atribuições legais, 

resolve:

designar contar de 02 de janeiro de 2017 o funcioná-
rio responsável para responder sem prejuízos de suas 
atribuições pecuniárias, pelo setor de tesouraria desta 
fundação. aleXaNdre de soUZa fÉliX  - Matricula 
60/0426 - diretor técnico

Portaria N.º 12/fUNbel/2017 de 31/01/2017

o PresideNte da fUNdaÇÃo de deseNvolvi-
MeNto social de belford roXo - fUNbel, no 
uso das atribuições legais, 

resolve:

designar contar de 02 de janeiro de 2017 o funcionário 
responsável para responder sem prejuízos de suas atri-
buições pecuniárias, pelo setor de almoxarifado e Pa-
trimônio desta fundação.  carlos GoMes da silva 
- Matricula 60/0428 - assessor de apoio técnico

Getúlio de jesus Mapa
diretor Presidente - fUNbel

Matrícula 60/60336

  
                     

edital de coNvocaÇÃo

o Presidente do conselho Municipal dos direitos da 
criança e do adolescente de belford roxo sra. simone 
Maria de alcântara rosa, no uso de suas atribuições 
legais em conformidade com art.23 item ii da lei Muni-
cipal nº 1382/10  outubro de 2010 e lei Municipal 1.528 
de abril de 2015 faz saber:

i- tendo em vista a desistÊNcia da 1ª suplente  para 
conselheira  tutelar irlÂNdia cássia silva dos 
SANTOS fica Convocado a 2ª Suplente Conselheira 
tutelar joice silva de soUZa para assegurar os di-
reitos legais de férias dos conselheiros tutelares i e ii;

ii- a convocada terá prazo de 48h(quarenta e oito horas) 
para apresentar- se a sede do conselho Municipal dos 
direitos da criança e do adolescente de belford roxo, 
sito a av. retiro da imprensa s/n – Praça do farrula – 
belford roxo – rio de janeiro, no horário de 09:00 as 
15:00 hs.

iii- o não comparecimento no prazo estabelecido será 
considerado como desistência e implicará na convoca-
ção do  3º suplente.

belford roxo, 31 de janeiro  de 2017.

simone Maria de alcantara rosa

Presidente cMdca-br
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Murilo Henrique comemora gol 
e pede atenção com o Boavista

anderson luiz

Xerifão deixou sua marca no empate do Nova Iguaçu na partida diante do Botafogo.

bAIxADA

`

Depois de uma classi-
ficação suada na fase 
preliminar, o Nova Iguaçu 
estreou na fase de grupos 
do Campeonato Carioca 
com um importante em-
pate em 1 a 1 com o Bo-
tafogo no último sábado. 
O Laranja da Baixada fez 
um ótimo segundo tempo 
e pressionou os donos da 
casa, chegando à igual-
dade com o zagueiro Mu-
rilo Henrique, de cabeça. 

Murilo chegou ao Nova 
Iguaçu para o Campeo-
nato Carioca, após dispu-
tar a Série C do Campe-

onato Brasileiro pelo Mogi 
Mirim. Por conta da alta 
estatura (1,90m), tem nas 
bolas aéreas seu ponto 
forte tanto na parte de-
fensiva quanto na parte 
ofensiva. Na fase seletiva, 
ele já tinha feito um, mas 
em cobrança de falta, no 
jogo diante do Bonsuces-
so. “Acho que é meu nono 
gol de cabeça na carrei-
ra, tenho que aproveitar a 
minha estatura e graças 
a Deus os gols estão sain-
do. Ali na hora passam um 
monte de coisas. Lembro 
da família, do que passei 
para estar aqui... São tan-
tas coisas que passam na 

nossa cabeça, na hora 
é uma euforia que é até 
difícil de explicar. Faltam 
palavras”, comemorou o 
zagueiro. Mas não há mui-
to tempo para festejar. De-
pois do domingo de folga, 
o primeiro desde que a 
fase preliminar começou, 
no dia 11 de janeiro, os jo-
gadores do Nova Iguaçu 
se reapresentaram e de-
ram início à preparação 
para o jogo de hoje, con-
tra o Boavista, às 16h30, no 
Estádio Eucyr Resende de 
Mendonça, em Bacaxá, 
na Região dos Lagos.

“O empate foi um bom 
resultado, nós comemora- Jogador acredita que time encontrará muitas dificuldades na partida de hoje em Bacaxá

BERNARDO GLEIZER

mos, mas agora temos um 
jogo difícil pela frente e te-
mos de pensar no Boavis-
ta. É uma grande equipe, 

com jogadores rodados, 
de nome no futebol brasi-
leiro, e eles vêm de uma 
derrota na estreia. Será 

um jogo bastante difícil, 
temos que ir bem concen-
trados e buscar os pontos 
lá”, pediu Murilo Henrique.


