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crise financeira

PResIdeNTe: José de lemos 

Rebelião sufoca Alerj

LSN- 6725 CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor branca, 

quatro portas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado na manhã 
do dia 1º de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. In-
formações que possam ajudar a 
encontrar o veículo podem ser 
repassadas para o seguinte te-
lefone: (21) 96463-8062. 

Servidores de diversas categorias e policiais militares voltaram a se enfrentar em frentre ao prédio da Alerj no começo da tarde de ontem contra as 
votações do pacote de medidas de austeridade do governo estadual. Na sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram duas medidas: o fim da 
frota de carros oficiais e a proibição de realizar sessões solenes no plenário à noite, o que significa menos gastos com energia elétrica e horas extras, 
além da redução dos salários do governador e dos deputados estaduais.

josé lucena/futura press

A chapa voltou a esquentar no Centro do Rio: manifestantes atacaram os policiais com pedras e rojões, enquanto os agentes revidaram com bombas de efeito moral  
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Mulher de Cabral troca o apê 
da Zona Sul por cela em Bangu
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, determinou na tarde de ontem, a prisão preventiva de 
Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. À tarde, a ex-primeira dama do RJ se entregou. Em sua decisão, o 
magistrado justificou: “A requerida, advogada de grande prestígio no meio forense, não está sendo investigada pela prática de 
atos que ela teria cometido no exercício de função pública, e sim por participar de uma grande Organização Criminosa que, 
como apontam as investigações, teria se instalado na sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a partir do então Gover-
nador do Estado Sérgio Cabral, seu marido”, disse o juiz.
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Adriana se entregou

reprodução

Jovem é morto  
com 15 tiros 

em Nova Iguaçu
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reprodução / facebook

Marcos tinha 17 anos
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Críticas

Faz mal

Após o vídeo que vi-
ralizou na internet de um 
homem lutando contra 
um canguru para sal-
var seu cachorro, o zo-
ológico Taronga Western 
Plains, em Dubbo, infor-
mou que esperava do 
rapaz, revelado como 
funcionário da unida-
de, os mais elevados 
padrões de bem-estar 
e cuidados com os ani-
mais. O homem pode ser 
demitido pela ação.

Após os números re-
cordes de desempre-
go no Brasil, atingindo a 
casa dos 12 milhões, uma 
pesquisa revelou que es-
tar desempregado tem 
consequências diretas 
com a saúde das pesso-
as. Tudo por que o ato de 
trabalhar exerce um efei-
to protetor, tanto mental 
quanto física e o risco de 
depressão aumenta em 
pessoas inativas, além 
das taxas de suicídio. 

O novo produto Apple Watch, uma espécie de re-
lógio que atua como um telefone celular, bateu re-
cordes no número de vendas durante a primeira se-
mana disponível entre o feriado americano e o final 
do ano. Segundo o presidente executivo da Apple, 
Tim Cook, o novo aparelho tem de tudo para ser o 
melhor da história dos relógios conectados. 

A Anvisa atualizou na última segunda-feira a lista 
de produtos a base de canabidiol, que são deriva-
dos da maconha, que podem ser importados por 
pessoas físicas para uso próprio, num processo mais 
simples no Brasil. São sete novos produtos, todos de 
fabricação americana que a partir de agora po-
dem ser usado para tratamentos. 

O site americano LeakedSource, que é especializa-
do em coleta e análise de informações, divulgou que 
dados dos usuários do Dailymotion, um site de vídeos, 
foram vazados pela rede, incluindo e-mails e senhas 
criptografadas. Em postagem no blog feita ontem, o 
Dailymotion confirmou o vazamento das informações e 
alega que trabalha para resolver o caso.

Relógio celular

Medicamentos liberados Vazou na web

Deixando a rivalidade de lado, as empresas Fa-
cebook, Microsoft, Twitter e Youtube anunciaram na 
última segunda-feira um acordo para combater o 
terrorismo em suas plataformas. Em maio as quatro 
empresas haviam assumido compromissos sobre dis-
curso de ódio com a União Europeia que reclamou 
que o prometido não estava sendo cumprido.

Unidos contra o terrorismo

Uma ameaça digital promete falsa funcionalida-
de do visualizador de conversa para o  WhatsApp, 
foi o que alertou a empresa de segurança ESET, on-
tem. Segundo informações, o aplicativo permite ao 
usuário  ver com quem seus contatos se comunicam, 
mas o real objetivo é inscrever o número do celular 
em um serviço de SMS com mensagens pagas.

Um grupo de arqueólogos anunciaram on-
tem que identificaram uma múmia da rainha 
egípcia Nefertari. Segundo especialistas, as 
pernas de uma das monarcas mais célebres 
do Antigo Egito no Museu Egípcio de Turim, 
na Itália. As pernas da rainha estão conserva-
das em uma urna. 

Descoberta real

Programa de estágio
A empresa está com as inscrições abertas para sele-

cionar estagiários para o ano que vem. As vagas são 
para três estados. Os candidatos precisam concluir a 
graduação entre junho e dezembro de 2018. Interessa-
dos podem acessar o site http://carreiranogrupofleury.
com.br até 11 de dezembro.

Extra natal
Para quem precisa levantar uma grana nesse 

fim de ano, ainda há oportunidade. O grupo sele-
ciona 2.085 vagas no país. No Rio, são 364 tempo-
rárias e 187 efetivas. Os interessados em participar 
do processo seletivo devem cadastrar o currículo 
no site www.luandre.com.br. 

Programa Trainee
A empresa do ramo varejista está com o processo trainee 

2017 aberto. A intenção é captar e formar novos gestores 
para a equipe. É preciso ter disponibilidade para morar em 
São Paulo, ramo de atuação e ser formado entre 2010 e 
2015. Os interessados podem se inscrever pelo site www.car-
refour.com.br na aba trainee, até o dia 13 de janeiro. 

Alta não afeta inflação
O aumento da gasolina, anunciado na noite da 

última segunda-feira pela Petrobras, deve ter um im-
pacto de até 0,13% na inflação deste ano, mas não 
muda o cenário para a política monetária do país, 
ou seja, o valor da inflação se manterá dentro do 
previsto para o final de 2016.

Serviço mantido
O banco anunciou na última segunda-feira um acordo 

para manter os serviços de Banco Postal por até 36 me-
ses com os correios. A ideia é apresentar uma proposta 
de novo modelo de remuneração. O BB estima que, por 
este modelo, vai pagar no primeiro mês aos Correios cer-
ca de R$ 24 milhões.

Vetado
O juiz da 3ª Vara Federal de Sergipe, Edmilson Silva 

Pimenta, concedeu na última sexta-feira uma liminar 
que suspende a venda dos produtos da BR distribuido-
ra. Na petição, os requerentes argumentam que alie-
nar o controle acionário da empresa causaria interfe-
rência na vida dos brasileiros.

App falso faz sucesso

GRUPO FLEURY

CARREFOUR

PETROBRAS

BR DISTRIBUIDORA

Novas espécies descobertas

Ato curioso
Um levantamento realizado pela Anvisa revelou 

um crescimento de 40% no número de embriões 
congelados no último ano. O número endossa uma 
recente pesquisa do IBGE que mostrou um aumen-
to no número de mulheres que decidiram ter filhos 
após os 30 anos. O relatório apresentado revela 
que 67 mil embriões foram congelados até 2015.

LUANDRE

BANCO DO BRASIL 

DIVULGAçãO

Cientistas da Croácia anunciaram a descoberta de 30 novas es-
pécies de animais em cavernas subterrâneas no Parque Nacional 
Krka, em Dalmácia. A pesquisa na região durou por dois anos e a 
iniciativa dos especialistas era para desenvolver métodos de obser-
vação das criaturas que habitam o local. Entretanto, foram surpre-
endidos pela quantidade de espécies encontradas na caverna.

Plano ‘B’
Um prefeito derrotado nas últimas eleições 

na Baixada Fluminense já está se preparando 
para colocar em prática o plano ‘B’ caso ele 
desista da carreira política. A partir do próximo 
ano, quando entrega a Prefeitura ao adversá-
rio, o ex-chefe do Executivo deve investir seu 
talento no mundo empresarial.

Disse me disse
Corre na boca miúda que é dele um posto 

de combustível localizado numa das maiores 
cidades da região. O estabelecimento, que 
passa por uma mega reforma, vai ganhar uma 
mega loja de conveniência e outros espaços. 
O valor da obra? Bem, esse detalhe é guarda-
do a sete chaves, e nem mesmo os inimigos 
políticos fazem apostas para saber o valor. 

Só pra lembrar 
Para quem não sabe, a cidade administra-

da por esse prefeito está destroçada pela cri-
se. A área de saúde, por exemplo, entrou em 
colapso generalizado com o fechamento de 
unidades médicas por falta de medicamentos 
e superlotação. 

Ainda tem mais!
E não para por aí. A pequena cidade pode 

entrar para as estatísticas como recordista em 
número de assaltos e roubos de veículo. Quem 
mora lá já espera ser a próxima vítima da ban-
didagem que está fazendo a festa aprovei-
tando a falta de segurança que impera na 
região. 

Consciência limpa 
Difícil é acreditar que esse moço ainda dei-

xará o governo com a consciência tranquila 
mesmo diante do furacão de problemas que 
o prefeio eleito terá que administrar. Prova 
que pimenta nos olhos dos outros é refresco. 
O Sombra vai aguardar o desenrolar dos pró-
ximos acontecimentos. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

pacote de austeridade

Parlamentares rejeitaram proposta que excluiria corte no salário de secretários.

Deputados votam projetos na Alerj 
em meio a confusão do lado de fora

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Começou a ser 
votado ontem 
o pacote de 

austeridade propos-
to pelo Governo do 
Estado do Rio de Ja-
neiro para ajustar as 
contas públicas. Nas 
discussões sobre as 
propostas de corte 
entre os parlamenta-
res da Assembleia Le-
gislativa do RJ (Alerj), 
algumas propostas 
já foram retiradas de 
pauta pelos deputa-
dos estaduais. Dos R$ 
27 bilhões de econo-
mia propostos pelo 
Palácio Guanabara, 
a economia previs-
ta agora é de R$ 11 
bilhões. Em meio aos 

confrontos do lado 
de fora, a Casa votou 
o pacote de medidas 
de austeridade do 
governo estadual. Na 
sessão extraordinária, 
deputados estaduais 
aprovaram duas me-
didas de economia 
da própria Casa: O 
fim da frota de carros 
oficiais e a proibição 
da realização de ses-
sões solenes no ple-
nário a noite, o que 
significa uma redu-
ção de gastos com 
luz e horas extras.

Por 32 votos a 19, 
os deputados rejeita-
ram o destaque que 
excluiria secretários 
que ganham acima 
do teto do corte de 
30% no salário. Com o 
resultado, secretários 

Parlamentares usaram máscaras para diminuir os efeitos das bombas disparadas no confronto

Protestos marcam votação
No primeiro dia 

de votação do 
pacote de austeri-
dade do Governo 
do Estado do Rio 
de Janeiro, ser-
vidores de várias 
categorias protes-
taram diante do 
Palácio Tiradentes, 
no Centro, sede 
da Assembleia Le-
gislativa do Estado 
do Rio de Janeiro 
(Alerj). Por volta 
das 13h, os mani-
festantes jogaram 
bombas na dire-

ção da Alerj e os po-
liciais revidaram. Ao 
todo, cerca de 30 
pessoas ficaram feri-
das, entre elas, pelo 
menos oito são PMs. 
No interior do Palá-
cio Tiradentes o cli-
ma era tenso e de-
putados temiam que 
a Casa fosse invadi-
da pelo grupo.

Ao menos 50 bom-
bas foram arremes-
sadas pela polícia. 
Ativistas responde-
ram com pedras e 
morteiros. O spray de 

pimenta chegou até 
no plenário. Homens 
da Força Nacional 
entraram no Palácio 
Tiradentes.

Além disso, ônibus 
que passavam pe-
los entornos da Alerj 
foram depredados 
e manifestantes ate-
aram fogo em lixo. 
Uma barricata foi 
formada e o protes-
to ganhou contornos 
complicados quan-
do a polícia entrou 
em confronto com os 
servidores.

A confusão acon-
tece a poucos me-
tros do fórum, onde 
o clima de desespe-
ro também tomou 
conta das pessoas. 
Advogados corriam 
para tentar escapar 
do confronto. Mé-
dicos da Alerj distri-
buem máscaras anti-
-gás no interior da 
Casa por causa do 
forte cheiro de gás 
de pimenta. O clima 
ainda é tenso e as 
portas permeciam 
trancadas às 14h.

Policiais entrinchei-
rados dentro da Igre-
ja São José disparam 
balas de borracha 
na direção dos ma-
nifestantes. Pelo me-
nos um servidor e um 
policial se feriram no 
confronto.

Entre várias pau-
tas, os manifestantes 
protestam contra os 
problemas no paga-
mento da categoria 
e contra as medidas 
de arrocho propostas 
pelo Governo do RJ 
para tentar regulari-

zar as contas pú-
blicas.

A Rua Primeiro 
de Março foi inter-
ditada ao tráfego 
de veículos, assim 
como a Avenida 
Presidente Antô-
nio Carlos. O trân-
sito era desviado 
para a Avenida 
Almirante Barroso 
e havia retenções 
na região. Agen-
tes da CET-Rio 
atuam nos prin-
cipais pontos de 
bloqueio.

GABRIEL BARREIRA/ G1 

Marcelo Crivella planeja ajuste 
fiscal com cortes financeiros

O prefeito eleito do Rio, 
Marcelo Crivella, fará um 
reajuste fiscal nas contas 
do município. A ideia da 
equipe de transição do 
governo é cortar as despe-
sas pela metade e os prin-
cipais alvos são os cargos 
comissionados e as grati-
ficações. A estimativa do 
grupo é que esses gastos 
cheguem a R$ 600 milhões 
por ano. 

Além disso, a folha de 
pagamento passará por 
auditoria, e os fornece-
dores serão chamados a 
renegociar contratos de 
modo que as despesas 
com custeio do município 
sejam reduzidas em até 
25%. A meta é enxugar 
os custos em cerca de R$ 
3,5 bilhões. O orçamento 

previsto para 2017 é de R$ 
29,5 bilhões, sendo R$ 1,3 
bilhão a menos do que o 
deste ano. De acordo com 
a equipe de Crivella, será 
preciso ajustes nas contas 
para fazer frente a com-
promissos assumidos nos 
últimos anos, como inves-
timentos em infraestrutura 
para a Olimpíada. 

Esses gastos tem interefe-
rência direta com a dívida 
pública. Ao mesmo tempo 
que os reajustes são con-
cedidos a servidores, eles 
também impactaram o 
caixa municipal. Apenas 
com os juros da dívida, 
estima-se que tenham que 
ser pago R$ 400 milhões em 
2017. 

A nova gestão terá que 
gastar pelo menos R$ 600 

Supremo decide hoje  
sobre o direito de aborto

O Supremo Tribunal Fe-
deral julga hoje a ação 
direta de inconstitucio-
nalidade, que impede o 
processo e a prisão de 
mulheres que interrompe-
rem a gravidez por causa 
de infecção pelo vírus da 
zika. Nesses casos, a medi-
da propõe a legalização 
do aborto, opção reco-
mendada pela ONU em 
países onde a incidência 
da doença é maior. A 
proposta foi apresentada 
pela Associação Nacio-
nal dos Defensores Públi-
cos e tramita no Supremo 
desde setembro. 

A análise do processo 
acontecerá uma sema-
na após o STF negar pri-
são preventiva para os 
acusados de aborto e 
decidir, por maioria, que 
a prática, seja ela por 
qualquer motivação, não 

é ilegal nos três primeiros 
meses de gestação. O 
voto apresentado pelo 
ministro Luís Roberto bar-
roso, referente a um ha-
beas corpus analisado 
em 2015, afirmou que a 
criminalização do abor-
to é incompatível com 
os direitos fundamentais 
da mulher, entre eles os 
sexuais e reprodutivos, 
além de ferir a autono-
mia, integridade física e 
psíquica e o princípio da 
igualdade. 

O procurador-geral 
Rodrigo Janot concor-
dou com o argumento 
da petição, de que a 
mulher infectada pelo 
vírus da zika está em ris-
co físico e psíquico e em 
estado de tortura mental, 
uma situação de clara 
violação de seus direitos 
fundamentais. 

DIVULGAçãO

da Educação e Fa-
zenda que ganham 
acima do previsto, te-
rão os salários reduzi-
dos ou podem deixar 
os cargos. “Secretá-
rios podem ficar nos 
cargos recebendo R$ 
26 mil mensais ou pe-
dir exoneração”, dis-
se o deputado Mar-
celo Freixo (PSOL).

Ainda ontem os 
parlamentares de-
cidiram antecipar o 
calendário de vota-
ção do pacote, que 
inicialmente iria até 
o dia 15. Agora, as 
últimas medidas se-
rão votadas na pró-
xima segunda-feira. 
A sessão promete 
ser a mais polêmica, 
já que na pauta es-
tarão o aumento da 

Crivella almoçou com empresários no Rio na última segunda

milhões no ano que vem 
para cobrir despesas do 
Funprevi, fundo previdenci-
ário da Prefeitura. Os gas-
tos com pessoal também 
preocupam. Em relação 
às despesas com pessoal, 
as projeções da equipe in-
dicam que poderiam che-
gar a 50,3% das receitas, 
acima do limite prudencial 

(49%) previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal , o 
que já justificaria redução 
da folha. A Secretaria de 
Administração, no entan-
to, afirma que as despesas 
com pessoal estão hoje em 
47,03% da receita, percen-
tual abaixo do estimado 
pela equipe do prefeito 
eleito. 

contribuição previ-
denciária dos servi-
dores, de 11% para 
14% do salário, e o 
adiamento para 2020 
de reajustes salariais 

para diversas cate-
gorias, que já haviam 
sido aprovados pela 
própria Alerj.

Durante o confronto 
fora da Alerj, a de-

putada Tia Ju (PRB) 
foi levada ao depar-
tamento médico. Ela 
passou mal em rea-
ção aos efeitos do 
gás de pimenta. 



REPRODUçãO 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

a

GERAL4

A empresa FunRio, responsável pela or-
ganização e realização dos concursos des-
tinados a área da saúde e educação da 
Prefeitura de Nilópolis, divulgou, nesta se-
mana que, 6.408 candidatos fizeram inscri-
ção para realizar os exames. 

A ação vai aconte-
cer no primeiro piso e 
também na área da 
expansão, inaugurada 
recentemente. Desta 
forma, a equipe pas-
sará a conhecer as 
novas instalações e es-
tará preparada para 
atuar na atual confi-
guração do shopping.

Hoje, antes do ho-
rário de abertura do 
TopShopping, o 4º Gru-
pamento de Bombei-
ros de Nova Iguaçu 
fará um treinamento 
nas instalações do 
mall, com simulação 
de princípio de incên-
dio e resgate de ‘víti-
mas’.

O sindicato dos servidores de São Gonçalo entrou 
na Justiça para bloquear as contas da Prefeitura e 
garantir o pagamento dos salários de novembro, de-
zembro e o 13º. No banco, há cerca de R$ 70 milhões 
e verba carimbada para obras e manutenção.

Por falar em São Gonçalo, a turma reclama da 
crise, mas o lixo recolhido mostra que o Natal não 
será tão ruim assim. Só ontem, foram retirados das 
ruas geladeiras, fogões, guarda-roupas, vasos sani-
tários, pneus, armários de cozinha e colchões.

Simulação Local

Servidores Casas novas 

Eles disseram... nós publicamos!
“A democracia mesmo no Brasil, não merece esse fim”. Senador Renan Ca-

lheiros ao criticar decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, que o 
afastou da presidência do Senado.

Os representantes do prefeito eleito Marcelo 
Crivella (PRB) na transição pediram uma série de 
alterações no orçamento para 2017. Serão fei-
tos remanejamentos e aportes de recursos para 
o moço poder cumprir suas promessas. A maior 
mudança é na Saúde.

Para fechar o ano de 2016, alunos do 
Curso Técnico em Eventos da Escola Téc-
nica Estadual (ETE) Adolpho Bloch, unidade 
da Faetec em São Cristóvão, Zona Norte do 
Rio, realizam amanhã e sexta-feira, o Festi-
val Cria da Rua.

DIRETO AO PONTO

No desespero, o Brasil agarra-se a duas ilusões: 
a de que chegaremos ao fundo do poço por 
inércia e recomeçaremos a subir e a de que 
um herói vai nos levar de volta à superfície. Não 
vai. A condição para sairmos da espiral de de-
sastre é deixarmos de nos iludir. A democracia 
moderna só nasceu quando um grupo muito 
especial de homens deixou de alimentar ilusões 
quanto à natureza humana e sua especial pro-
pensão a se deixar corromper pelo poder.

Cria da Rua Incentivo fiscal Alerj 
O projeto será marcado por 

várias atividades com entrada 
gratuita. A programação está re-
cheada de eventos, como bate-
-papo literário, flashmob de dan-
ça e oficinas de grafite. O Cria da 
Rua acontece na Arena Cultural 
Dicró, na Penha, às 15h.

O Governo do Estado não 
poderá mais conceder incen-
tivos fiscais por decreto. Com 
isso, só poderão ser conce-
didos incentivos por meio de 
projetos de lei enviados à As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj). 

Só poderão ser concedidos in-
centivos por meio de projetos de 
lei enviados à Alerj. A norma de-
termina que as propostas deve-
rão ser debatidas em audiência 
pública e conter estimativas de 
renúncia de receita, justificativa e 
estimativas de valores. 

Orçamento

Festival
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Lixo, ratos e baratas. Este é o atual cená-
rio na Rua Oliveira Rodrigues Alves, no bair-
ro Cerâmica, em Nova Iguaçu. De acordo 
com moradores, pessoas passam pelo local 
e depositam lixos e móveis em uma calçada 
que está sendo feita de ‘lixão improvisado’.

Sob nova direção 

Os moradores de Magé 
com pendências em re-
lação ao Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
têm até o próximo dia 27 
para ficar em dia com 
município, podendo fa-
zer o pagamento com 
até 100% de isenção de 
multa, juros e correção 
monetária se optarem 
pela quitação a vista. A 
dívida também pode-
rá ser paga em duas e 
três parcelas, mas nestes 
casos o desconto será 
de 90% e 70%, respecti-
vamente. Para realizar 
o parcelamento, os in-
teressados devem se di-
rigir aos guichês do IPTU 
instalados na sede da 
Prefeitura, na Praça Nilo 

Desconto no IPTU de 
Magé vai até o dia 27

Peçanha, das 9h às 17h. 
Para quem é residente 
na região de Piabetá o 
atendimento, também 
das 9h às 17h, é feito na 
subprefeitura, que funcio-
na na Praça 7 de Setem-
bro. “Tenho certeza de 
que muitos contribuintes 
irão aproveitar para qui-
tar seus débitos e regula-
rizar sua situação com o 
município, com a possibi-
lidade, em alguns casos, 
de redução de até 100% 
da dívida. O montante 
desse imposto é revertido 
em mais investimento em 
saúde, educação, infra-
estrutura. Isso melhora a 
qualidade de vida do ci-
dadão mageense”, disse 
o prefeito Rafael Tubarão.

Avanço na agricultura e meio ambiente
AçãO SOCIAL 

Ações da Prefeitura como o incentivo ao homem do campo e à coleta 
seletiva, foram fundamentais para a qualidade de vida da população.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Um Posto de Saúde 
Central na Rua Alber-
to Teixeira da Cunha, 
em Nilópolis, está to-
talmente à mercê do 
descaso. Há prolifera-
ção de pernilongos e 
mosquitos da dengue 
em toda a unidade. 
A Prefeitura do mu-
nicípio ainda não se 
pronunciou sobre a 
situação preocupante 
do posto médico. Um 
local que deveria ofe-
recer tratamento aos 
seus pacientes, hoje 
oferece risco à saúde 
dos mesmos. 

Contribuinte terá 100% de desconto sobre multas e juros

REPRODUçãO 

A Mesa Diretora do Sena-
do decidiu ontem que irá 
aguardar a deliberação 
do plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
cumprir a decisão liminar 
do ministro Marco Aurélio 
Mello de afastar o presi-
dente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), do 
comando da Casa.
A decisão foi tomada 

durante uma reunião en-
tre os integrantes da Mesa 
com Renan. Senadores 
que participaram do en-
contro disseram que o pe-
emedebista acredita que 
tem respaldo jurídico para 

Posto de saúde entregue aos mosquitos!
REPRODUçãO

O Prefeito Timor participou da ação sobre o meio ambiente

DIVULGAçãO 

Senado decide não cumprir liminar sobre Renan 
brasília

Município com 70% 
de seu território 
composto de área 

rural, Japeri é destaque 
estadual no que diz 
respeito à agricultura e 
meio ambiente. No dia 31 
de dezembro chega ao 
fim o segundo mandato de 
Ivaldo Barbosa dos Santos, 
o Timor, como prefeito. E 
a atual gestão deixará 
como legado os avanços 
obtidos pela Secretaria 
de Agricultura e Pesca 
(SEMAPE) e de Ambiente 
e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMADES).
Na agricultura, o município 

tem como carro-chefe a 
produção de aipim, sendo 
o líder em todo o estado 
do Rio de Janeiro e o 
terceiro maior produtor da 
região sudeste. Além disso, 
Japeri também se destaca 
no cultivo da banana, jiló, 
quiabo, goiaba, cenoura, 
entre outras.
“Avançamos neste setor 
graças ao incentivo que 
demos ao homem do 
campo. A parceria com o 
ITERJ (Instituto de Terras e 
Cartografia do Estado do 
Rio de Janeiro) e também 
com as associações de 
moradores foi fundamental 
para o fortalecimento da 
agricultura familiar em 

Japeri”, comemora Timor.
Com a agricultura 
fortalecida e cerca de 
650 produtores integrados 
à agricultura familiar 
de Japeri, o caminho 
natural foi buscar novas 
formas de distribuição dos 
alimentos produzidos em 
solo japeriense. Foi então 
que em 2011 surgiu a Feira 
da Roça. Desde então, 
duas vezes por semana 
os feirantes se reúnem no 
Centro de Japeri e em 
Engenheiro Pedreira.
“A Feira da Roça é 
reconhecida em todo 
o estado, pois oferece 
produtos sem a utilização 
de agrotóxicos em sua 

Senador Renan Calheiros

não assinar a notificação 
sobre a decisão de Marco 
Aurélio Mello, que ordenou 
o afastamento do senador 
do PMDB do comando do 
Senado.
Isso faria parte de uma 

estratégia do peemedebis-
ta para se manter na pre-
sidência do Senado até o 
STF julgar seu recurso con-
tra a decisão de Marco 
Aurélio, o que está previsto 
para acontecer hoje.
Senadores que participa-

ram do encontro com o 
peemedebista afirmaram 
que o aconselharam a 
cancelar a sessão de vota-
ções de ontem e aguardar 
a decisão do Supremo so-

bre o recurso para reto-
mar as votações.
A sessão do Senado já 

foi cancelada, bem como 
a sessão conjunta do 
Congresso Nacional e um 
tradicional jantar de con-
fraternização natalina da 
Casa que estava marca-
do para a noite de ontem  
na residência oficial do 
peemedebista.

REPRODUçãO

produção. São muito 
saborosos e ricos em 
qualidade. O sucesso da 
feira é tão grande que 
cada vez mais produtores 
querem fazer parte dela. 
Abrimos espaço até para 
os artesãos do município, 
que também fazem um 
belo trabalho”, conta o 
prefeito de Japeri.
Outros  fatores que foram 
fundamentais para a 
preservação ambiental foi 
o incentivo à Cooperativa 
de Coleta Seletiva 
(COOPERJAPERI), que 
recebe em seu galpão 
toneladas de materiais 
recicláveis recolhidos em 
todo o município, e também 

o Anda Japeri, um projeto 
realizado pela Prefeitura 
e pelo Instituto Kerigma 
Ambiental que promove 
caminhadas ecológicas. 
Em 11 edições, milhares 
de japerienses e pessoas 
vindas de outras cidades 

da região metropolitana 
e até mesmo de outros 
estados já conheceram as 
belezas naturais da cidade 
e puderam compreender 
a importância da 
preservação das áreas 
verdes.
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Principais novidades são na Defesa Civil e Desenvolvimento Econômico.

RúSSIA
Um ônibus que 

levava um time ju-
venil de ginástica 
russo perdeu o con-
trole na rodovia en-
tre as cidades de 
Khanty-Mansiysk e 
Tumen, na Rússia, 
e colidiu com um 
caminhão, causan-
do a morte de 12 
pessoas, incluindo 
dez atletas adoles-
centes entre 12 e 
14 anos. O veículo 

Queimados tem parte do 
novo secretariado definida

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

transportava 34 pes-
soas, 30 eram ginas-
tas mirins.

O grave acidente, 
de acordo com infor-
mações confirmadas 
ontem pela Fede-
ração Internacional 
de Ginástica (FIG), 
ocorreu com a der-
rapagem do ônibus 
devido à pista escor-
regadia por causa da 
neve. Um caminhão 
que vinha no outro 
sentido não conse-
guiu fazer o desvio.

Acidente de ônibus mata 10 ginastas na Rússia

Anúncio de Novos Secretários 
Secretários retorna-

ram para os postos 
que ocuparam na 
segunda gestão de 
Max Lemos, são eles:  
Rogério Brandi (Servi-
ços Públicos e Con-
servação), Fábio Cris-

tiano da Silva (Fazenda 
e Planejamento), Alex 
Dornellas (Meio Am-
biente) e Marcelo Les-
sa (Cultura). José Car-
los Leal Nogueira, que 
foi secretário de Admi-
nistração no primeiro 

mandato de Max e de 
Habitação no segun-
do, agora ocupará a 
Pasta de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural 
e Proteção e Defesa 
dos Animais. As novida-
des ficaram por conta 

do empresário Eduar-
do Braga na Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e do vere-
ador eleito Davi Brasil 
na Pasta de Defesa Ci-
vil.

Além dos secretários, 

Vilela anunciou tam-
bém a manutenção do 
Procurador Geral, Car-
los Lima e do Controla-
dor Geral, Air de Abreu. 
A primeira agenda ofi-
cial dos novos escolhi-
dos acontece hoje, às 

15h30, com uma 
reunião na sede da 
Procuradoria Geral 
do Município (PGM) 
para tratar sobre 
a composição e a 
nova estrutura de 
governo. 

Colisão envolveu um ônibus e um caminhão em uma rodovia

DIVULGAçãO

Oprefeito eleito de 
Queimados, Car-
los vilela (PMDB), 

apresentou ontem a pri-
meira parte do seu se-
cretariado, que tomará 
posse a partir de primei-
ro de janeiro do próximo 
ano. Aquela velha máxi-
ma de que em time que 
está ganhando não se 
mexe deu o tom do en-
contro, que aconteceu 
no Premier Flat, o primei-
ro Apart- Hotel do muni-
cípio, reunindo cerca de 
500 pessoas, entre elas o 
atual prefeito max Lemos 
e o vice-prefeito eleito 
Machado Laz (PSDB). 

Dos 10 nomes anuncia-
dos por Vilela, oito já 
ocuparam cargos de se-
cretários no governo do 
seu antecessor e padri-
nho político. Na próxima 
segunda-feira, está pre-
visto o anúncio do restan-
te dos cargos de primeiro 
escalão.
De acordo com Vilela, a 
meta é reduzir de 25 para 
16 secretarias e enxugar 
em mais de 50% o número 
de cargos comissionados. 
“Teremos um ano mui-
to difícil pela frente, não 
será fácil enfrentarmos 
a crise. Só mesmo enxu-
gando a máquina, tendo 
criatividade e com muito 
trabalho vamos conse-

guir dar continuidade ao 
crescimento. Estamos es-
tudando os nomes para 
as secretarias restantes e 
o número de funcionários 
que vamos poder contar 
sem comprometer a nos-
sa receita”, disse.
Já o atual prefeito Max 
Lemos, que acumula a 
função de coordena-
dor de implantação de 
governo de Vilela, fez 
um apelo pela união da 
classe política local. “A 
eleição acabou. O ape-
lo que faço aos políticos 
é  para que entendam 
o momento e que pen-
sem na cidade. Que pos-
samos trabalhar unidos, 
sem aquela velha política 

Prefeito anunciou os primeiros nomes dos secretarios que irão compor seu mandato

Supervia lança novo sistema de 
pagamento de passagem com cartão 

LUCINHA GERMANO

DIVULGAçãO

usuário precisará apenas encostar o cartão na catraca

O presidente da Su-
perVia, José carlos 
Prober, e o vice-pre-
sidente da Master-
card, Alexandre Bri-
to, realizaram ontem 
uma demonstração 
do novo modelo de 
pagamento de pas-

sagem sem contato, 
por meio de cartão 
pré-pago, de débito 
ou crédito. Devido a 
crise financeira do 
estado que tem cria-
do um impasse em 
torno do futuro do 
uso do Bilhete Único 

Intermunicipal está 
gerando polêmica 
entre os usuários e 
entre as concessio-
nárias. 
De acordo com o 
presidente da Super-
via, a nova forma de 
pagamento poderia 
atingir cerca de 35% 
dos usuários de trem 
que ainda compram 
a passagem direta-
mente na bilheteria 
com dinheiro. O pa-
gamento funcionava 
através do contato 
do cartão na catra-
ca, sem precisar inse-
rir, já que os cartões 
que serão aceitos na 
Supervia terão um 
sistema ‘off-line’.
Apesar do paga-
mento poder ser fei-
to em crédito ou dé-
bito, os cartões para 
esse tipo de paga-
mento devem con-

tar com esse novo 
sistema é terão um 
símbolo com quatro 
tracinhos (como o 
de uma rede Wi-Fi) 
que mostram que o 
cartão possui esse 
sistema off-line, onde 
o usuário não precisa 
digitar a senha para 
que o débito seja re-
alizado.
A iniciativa é pionei-
ra no sistema ferrovi-
ário e tem o objetivo 
de otimizar o embar-
que ao eliminar o uso 
do dinheiro e diminuir 
as filas para a com-
pra de passagens 
nas bilheterias. Essas 
medidas resultam 
em mais segurança 
e conveniência para 
os passageiros, efici-
ência para o sistema 
de transporte e inteli-
gência para a mobi-
lidade urbana.

Debate discute leitura 
na Baixada Fluminense

Após dois anos de 
sua aprovação pela 
Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, o pri-
meiro Plano Municipal 
do Livro, Leitura, Lite-
ratura e Bibliotecas 
(PMLLLB) do Estado 
do Rio não saiu do 
papel. Nenhuma das 
metas de curto pra-
zo aprovadas foram 
cumpridas, apesar de 
estar garantido na lei 
recurso financeiro do 
orçamento municipal 
para sua implanta-
ção. 

‘Como a sociedade 
pode interferir no or-
çamento público mu-
nicipal e fazer valer 
seus direitos’ é um dos 
temas que estará em 
discussão na quarta 
edição do Seminário 
por uma Baixada mais 
Leitora, no próximo 
dia 7 de dezembro, a 
partir de 10 horas, na 
sede do Patronato, 
Centro de Nova Igua-
çu.

Organizado pela 
rede de bibliotecas 
comunitárias Baixa-
da Literária, o even-
to pretende mobilizar 

os vários segmentos 
da área beneficia-
dos com os recursos 
para implantação 
do PMLLLB: escritores 
e poetas, editores, 
espaços de leitura, 
grupos de saraus. O 
Plano prevê fomen-
to à produção literá-
ria local, realização 
de eventos literários, 
apoio a bibliotecas, 
dentre outras ações 
de incentivo à leitura 
na cidade.

O Seminário irá apre-
sentar também inicia-
tivas de garantia da 
leitura como direito 
no município e no RJ, 
que está em proces-
so de formação do 
Grupo de Trabalho do 
Plano Estadual do Li-
vro, Leitura, Literatura 
e Bibliotecas (PELLLB).
Para participar basta 
inscrever-se no for-
mulário disponível na 
página do evento no 
Facebook: ‘Por uma 
Baixada mais leitora’. 
O Seminário emite 
certificado de partici-
pação e terá sorteio 
de livros e encerra-
mento com o Sarau 

Seminário por uma Baixada mais leitora

do quanto pior melhor. O 
Vilela está começando 
muito bem, escolhendo 

nomes de gente da ci-
dade e comprometido 
com o nosso projeto de 

continuidade da transfor-
mação de Queimados”, 
concluiu. 

REPRODUçãO
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Mulher do ex-governador 
Sérgio Cabral é presa pela PF

operação calicute

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A advogada Adriana Ancelmo foi uma das denunciadas na última semana.

O juiz federal Mar-
celo Bretas, da 
7ª Vara Federal 

do Rio de Janeiro, de-
terminou ontem, a pri-
são preventiva da mu-
lher do ex-governador 
Sérgio Cabral, a advo-
gada Adriana Ancel-
mo. Ela é investigada 
na Operação Calicu-
te, desdobramento da 
Operação Lava Jato 
que levou à prisão Ca-
bral e aliados, e tam-
bém foi denunciada 
pelo Ministério Público 
Federal. As investiga-
ções apontam que o 
grupo do peemede-
bista teria desviado 
224 milhões de reais 
de contratos públicos 
do estado do Rio com 
empreiteiras como An-
drade Gutierrez, Cario-
ca Engenharia e Delta, 
cujos executivos dela-
taram o esquema.

Segundo a apura-
ção da Operação 
Calicute, há evidên-
cias de que a ex-pri-
meira dama recebeu 
dinheiro de operado-
res financeiros do ex-
-governador e teria 
usado seu escritório de 
advocacia, o Ancelmo 
Advogados, para lavar 

dinheiro de propina 
destinado ao marido. 
Ela foi alvo de condu-
ção coercitiva na Ca-
licute, que também 
cumpriu mandado de 
busca e apreensão no 
Ancelmo Advogados.

Na mesma decisão 
que determinou a pri-
são de Adriana, o ex-
-governador virou réu 
por corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro, 
formação de quadri-
lha e organização cri-
minosa.

“A requerida, advo-
gada de grande pres-
tígio no meio forense, 
não está sendo investi-
gada pela prática de 
atos que ela teria co-
metido no exercício de 
função pública, e sim 
por participar de uma 
grande Organização 
Criminosa que, como 
apontam as investiga-
ções, teria se instalado 
na sede do Governo 
do Estado do Rio de 
Janeiro, a partir do 
então Governador do 
Estado Sérgio Cabral, 
seu marido”, diz o juíz, 
em sua decisão.

CONCLUSãO DO 
INqUéRITO POLICIAL 

A Polícia Federal 

concluiu no último dia 
30, o inquérito policial 
relativo à 1º fase da 
Operação Calicute. 
As investigações resul-
taram em 16 pessoas 
indiciadas pelos De-
legados Federais que 
conduziram o procedi-
mento por crimes que 
vão de corrupção pas-
siva e ativa, organiza-
ção criminosa a lava-
gem de dinheiro. Serão 
instaurados ainda ou-
tros inquéritos policiais 
para aprofundamen-
to de novas vertentes 
da investigação. Entre 
os indiciados pela PF 
estavam Cabral e a 
mulher dele, Adriana 
Ancelmo.

A mulher do ex-go-
vernador, Adriana An-
celmo, é suspeita de 
lavagem de dinheiro e 
de ser beneficiária do 
esquema criminoso do 
grupo ligado ao mari-
do. Ela foi alvo de man-
dado de condução 
coercitiva no mesmo 
dia em que o marido 
foi preso e chegou a 
ter a prisão temporária 
pedida pelo MPF, mas, 
na ocasião o pedido 
foi negado por Bre-
tas, para quem que a 
eventual participação 
dela no esquema não 

justificaria a medida.

JOALhERIA ENTREGA 
NOTA FISCAL 

O ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral 
(PMDB) gastou 1,372 
milhão de reais em 
quatro anéis e um co-
lar da H. Stern, entre 
2013 e 2015, segundo 
notas fiscais entregues 
pela joalheria à Polícia 
Federal, na Operação 
Calicute. Foram com-
prados um colar de 
ouro nobre 18k com 
diamante, avaliado 
em 81 mil reais, um 
anel de ouro nobre 

18k com diamante de 
30 mil reais, um anel de 
ouro amarelo 18k com 
rubi, 600 mil reais, um 
anel de ouro branco 
18k com Brilhante So-
litário, 319 mil reais, e 
um anel de ouro bran-
co 18k com esmeral-
da, no valor de 342 mil 
reais.

A joalheria H.Stern 
encaminhou à Ope-
ração Calicute, ‘notas 
fiscais e certificados’ 
de compras de Sérgio 
Cabral, de sua mulher 
a advogada Adria-
na Ancelmo e de ou-
tros investigados na 

Calicute. Juntos, Sér-
gio e Adriana Cabral 
gastaram ao menos 
1.931.828,00 reais em 
joias, segundo as notas 
fiscais entregues pela 
H.Stern.

O juiz federal Marce-
lo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral, do Rio havia or-
denado a entrega da 
documentação emiti-
da ao peemedebista, 
outros onze investiga-
dos e 43 empresas es-
tão na mira da investi-
gação que prendeu o 
ex-governador do Rio 
em 17 de novembro.

Adriana e Cabral; MPF suspeita de compras feitas após ex-governador deixar o cargo

DIVULGAçãO

Trezentos fuzis foram apreendidos 
pela Polícia Militar do Rio neste ano

A Polícia Militar do Rio já 
apreendeu 300 fuzis só nes-
te ano. A marca foi alcan-
çada ontem, após uma 
operação do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope) na Comunidade do 
Barbante, na Ilha do Go-
vernador. No ano passado 
a PM apreendeu apenas 
296 fuzis. A expectativa é 
que esse número possa su-
bir até dia 31 de dezembro.

De acordo com a Polícia 
Militar, agentes do Bope 
apreenderam a arma de 
número 300 na manhã de 
ontem, após uma opera-
ção. Na ação houve con-
fronto e um homem foi 
ferido e com ele foi encon-
trado a arma da marca 
Colt calibre 5,56. O suspei-
to foi socorrido e levado, 
ainda com vida, para o 
Hospital Municipal Evandro 

Freire, Ilha do Governador, 
mas não teria resistido aos 
ferimentos. A ocorrência foi 
registrada na Delegacia de 
Homicídios (DH) da Capital.

ARMAS APREENDIDAS 
Os batalhões que fize-

ram as maiores apreensões 

foram o 41º BPM (Irajá), 
49 armas; o Batalhão de 
Operações Policiais Espe-
ciais (BOPE), 43 armas; e o 
9ºBPM (Rocha Miranda), 23 
armas. Entre os principais 
modelos apreendidos es-
tão AR15 (103), AK47 (83) e 
FAL 762 (48).

Fuzil de número 300, apreendido pelo BOPE

DIVULGAçãO BOPE

Traficantes são capturados na 
Caixa D’água em Belford Roxo 

Em operação para 
reprimir roubo de car-
gas de veículos e o 
tráfico de entorpe-
centes, na manhã da 
última segunda-feira, 
policiais do 39°BPM 
(Belford Roxo) pren-
deram um criminoso 
na Comunidade da 
Caixa Dágua, em Bel-
ford Roxo.

Ao chegar ao local, 
a patrulha se deparou 
com vários traficantes 
que conseguiram fu-
gir, mas um deles foi 
detido. Com ele, po-
liciais apreenderam 
70 cápsulas de co-

caína e 16 sacolés de 
maconha. No mesmo 
dia, na comunidade da 
Palmeirinha, uma outra 
guarnição prendeu um 

traficante, com 40 sa-
colés de maconha. Os 
registros foram feitos 
na 64ª DP  (Central de 
Flagrantes).

Drogas foram apreendidas na ação do 39º BPM

DIVULGAçãO 

Homem foge na contramão e é preso
Um homem foi pre-

so pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), 
após tentar fugir em 
alta velocidade com 
uma moto pela con-
tramão, por cerca 
de dez quilômetros, 
na Rodovia Presiden-
te Dutra (BR-116), em 
São João de Meriti, 
no final da tarde da 
última segunda-feira. 
Durante a persegui-
ção, vários carros 
quase foram atingi-
dos pelo suspeito em 
fuga.

Equipes da PRF fa-
ziam uma ronda, na 

altura de Nova Igua-
çu, quando viram 
um homem sem ca-
pacete, numa mo-
tocicleta sem placa 
e trafegando pela 
contramão. Então, fo-
ram atrás do suspeito 
e deram ordem de 
parada, que foi de-
sobedecida. Enquan-
to fugia em alta ve-
locidade, o homem 
gritava para os poli-
ciais que ‘só ia parar 
morto’. O suspeito jo-
gava a motocicleta 
em cima dos carros, 
que eram obrigados 
a desviar, quase pro-

vocando acidentes.
Quando o homem 

tentou cruzar a mure-
ta para a pista cen-
tral, os motociclistas 
da PRF conseguiram 
contê-lo. Ele disse 
que estava fugindo 
por medo de ter a 
moto apreendida, 
pois havia consumi-
do cocaína e não 
tinha documentos. O 
suspeito recebeu voz 
de prisão por direção 
perigosa, desobedi-
ência e resistência. 
A ocorrência foi en-
caminhada à 64ª DP 
(São João de Meriti).

Dupla é presa após roubo a motel

Policiais do 16° BPM 
(Olaria) prenderam 
na manhã da últi-

ma segunda-feira, 
criminosos que rou-
bavam um Motel, no 

Jardim América, na 
Zona Norte do Rio. 
Com os assaltantes, 
foram encontrados e 
recuperados objetos 
dos hóspedes e de 
funcionários, um car-
ro roubado na área 
da 27ª DP (Vila da 
Penha), além de um  
revólver com muni-
ções. 

A ocorrência foi 
apresentada na Ci-
dade da Polícia.

Objetos dos hóspedes foram recuperados

DIVULGAçãO / PMERJ
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Depois de ser pa-
rado por agentes 
da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PR), no 
início da tarde de 
ontem, um moto-
rista de 52 anos foi 
preso com vários 
produtos eletrônicos 
escondidos no veí-
culo que dirigia. Ele 
trafegava pela BR-
376, em Marialva, 
no norte do Paraná, 
quando foi aborda-
do por uso de celu-
lar ao volante.

O motorista pas-
sava pelo posto da 
PRF quando cha-
mou a atenção dos 
agentes porque es-
tava manuseando 
o telefone. Abor-
dado em seguida, 
após fiscalização 

Motorista é preso com carga suspeita

Tradicional bairro iguaçuano vem sendo alvo de criminosos que aterrorizam 
moradores praticando assaltos frequentes mesmo durante o dia. 

Sem ‘Luz’ no fim do túnel 

PRF encontrou equipamentos eletrônicos escondidos 

no veículo, os policiais 
encontraram produ-
tos como câmeras 
digitais e celulares. Os 
equipamentos esta-
vam escondidos den-
tro dos para-choques 
dianteiro e traseiro 
e em um fundo falso 
no painel do veículo, 
onde normalmente fi-
cam os air bags.

Preso em flagrante 

pelo crime de des-
caminho, ele disse 
que pegou o car-
ro em Cascavel, no 
oeste do estado, e 
o entregaria na ci-
dade de São Paulo-
-SP. Ele entregou à 
PRF notas fiscais que 
totalizam US$ 24 mil 
em produtos, todos 
adquiridos no Para-
guai.

DIVULGAçãO/POLíCIA RODOVIáRIA FEDERAL

Distante cerca 
de minutos do 
Centro de Nova 

Iguaçu, o bairro da Luz 
já foi uma região tran-
quila. Mas isso ficou no 
passado. Hoje, o medo 
e a insegurança convi-
vem dia e noite com os 
moradores que perde-
ram a paz por causa 
da ação de criminosos. 

Quem anda pelo 
bairro tem a sensa-
ção de ser a próxima 
vítima. Segundo rela-
tos ouvidos pela re-
portagem, os ladrões 
agem sempre em du-
pla numa motocicleta 
ou em carros e utilizam 
como fuga a Avenida 
Abílio Augusto Távora 
(antiga Estrada de Ma-
dureira) que oferece 
acesso fácil para co-
munidades dominadas 
por traficantes. 

OUSADIA DA 
BANDIDAGEM 

A ousadia dos crimi-
nosos chega a surpre-
ender. Uma moradora 
do bairro usou as redes 
sociais para mostrar 
sua indignação com 
a ação dos ladrões. 
Depois de roubar um 

celular, dois margi-
nais fizeram uma foto 
usando o aparelho e 
postaram na internet. 
“Esses pilantras rouba-
ram celular e ainda 
eles próprios tiram foto 
deles e caiu no ‘imeio’ 
de uma pessoa que foi 
roubado”. (sic). 

Para alívio dos mora-
dores, a dupla acabou 
presa pela Polícia Mili-
tar e agora está fora 
de circulação. “Mas 
outros bandidos con-

tinuam aterrorizando 
na área”, afirmou um 
comerciante que tem 
medo de mostrar o ros-
to. 

À noite, o medo au-
menta por causa da 
iluminação precária 
que predomina em 
vários trechos da Rua 
Ministro Lafaiete de 
Andrade com a linha 
de transmissão da Li-
ght. Outras ruas tam-
bém facilitam a ação 
dos marginais como 

Washington Luiz, Nuno 
e parte da Dr. Mário 
Guimarães. “Ninguém 
tem coragem de sair 
de casa, exceto quan-
do há movimento na 
rua. Os bandidos ficam 
à espreita aguardan-
do alguém chegar ou 
sair para atacar. Se o 
policiamento fosse fre-
quente, eles não esta-
riam agindo”, afirmou 
um aposentado que 
pediu para não ser 
identificado. 

A Rua Doutor Lafayete Pimenta era um dos locais preferidos dos assaltantes

Criminosos que praticavam assaltos já estão presos

As ações criminosas em números 
Os ataques pro-

movidos pelos cri-
minosos na Baixada 
Fluminense se trans-
formam em estatísti-
cas divulgadas pelo 
Instituto de Seguran-

ça Pública do Rio de 
Janeiro (ISP). Os núme-
ros de outubro apon-
tam um aumento signi-
ficativo na modalidade 
‘roubo a transeunte 
(pedestres) neste ano. 

Segundo o levanta-
mento, houve 2.841 rou-
bos a pedestres contra 
1.238 no mesmo mês de  
2015. O ISP também di-
vulgou outros dados: o 
roubo a estabelecimen-

tos comerciais chega-
ram a 171 neste ano. Em 
2015, foram 105. Roubos 
a residências fecharam 
2016 com 24 ocorrên-
cias contra 28 no ano 
passado. Já o roubo de 

veículos somaram 1.506 
neste ano, enquanto 
em 2015 o número che-
gou a 713. 

Na área da 52ª De-
legacia de Polícia, que 
abrange o bairro da Luz, 

foram registradas 221 
ocorrências de rou-
bos a pedestres em 
outubro deste ano. 
No mesmo período 
de 2015 a distrital re-
gistrou 98 casos.  

REPRODUçãO/LEITOR 

Jovem é morto com 15 
tiros em Nova Iguaçu 

A Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) já iniciou as inves-
tigações do assassinato 
de um jovem ocorrido no 
começo da tarde de on-
tem na esquina da Rua 
Paula Maria com Avenida 
Henrique Duque Estrada 
Meyer, no bairro Três Co-
rações, em Nova Iguaçu.

A vítima, identificada 
apenas como Marquinhos 

do Cobrex, foi executado 
com cerca de 15 tiros. Tes-
temunhas relataram aos 
agentes da Polícia Civil que 
suspeitos desceram de um 
carro preto e fizeram os dis-
paros contra o rapaz que 
morreu na hora. 

Segundo informações, 
Marcos, que trabalhava 
numa borracharia que fica 
próximo ao local do crime, 
já teria sido apreendido e 

estava há poucos meses 
em liberdade. Uma das 
hipóteses investigadas 
para o crime é a de vin-
gança.  

Marquinhos do Cobrex

PM fica ferido em tentativa de assalto 
Um policial militar foi 

baleado de raspão e 
pelo menos dois suspei-
tos foram presos numa 
tentativa de assalto a 
uma agência do banco 
Santander, na manhã 
de ontem, em Ramos, 

na Zona Norte do Rio. 
Segundo informações, 

PMs que passavam pelo 
local identificaram uma 
ação suspeita e troca-
ram tiros com os mar-
ginais. O assalto acon-
teceu na unidade do 

banco localizado na 
Rua Euclides Faria com 
a Rua Uranos. Até o fe-
chamento desta edição 
não havia informações 
sobre o estado de saú-
de do militar e sobre a 
prisão dos bandidos. 

DHBF prende mulher por homicídio
Coordenados pelo de-

legado Guilherme Turl, 
agentes da Divisão de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) prenderam 
em flagrante na última 
segunda-feira, Rosângela 
da Silva Rodrigues Spe-
rendis pela morte de seu 
companheiro. 

Tupan da Costa Vito-
rio foi morto na noite de 
domingo, em um sítio lo-
calizado em Duque de 
Caxias, onde trabalhava 
como caseiro. Após perí-
cia de local, a equipe da 
unidade localizou a arma 
do crime, uma espingarda 
calibre 38, na residência 
do casal.

Durante todo o tempo 
em que os policiais tra-
balhavam na residência, 
Rosângela permaneceu 
na varanda afirmando 
que Tupan teria se ferido 
enquanto exibia a espin-

garda. Porém, por se tra-
tar de uma arma longa, a 
tese de suicídio mostrava-
-se sem verossimilhança 
alguma. Após ser interro-
gada, Rosângela acabou 
confessando o crime.

Rua Doutor Luiz Guimarães também era alvo da dupla 

Rosângela foi presa em flagrante por agentes da DhBF

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO



sábado, 16 de julho de 2016 geralsábado, 16 de julho de 2016 geralquarta-feira, 07 de dezembro de 2016geral8

Após acidente em Paraty, PRF 
libera estrada na Costa Verde

Sul FluMiNeNSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Ônibus de turismo ficou com roda suspensa depois de ficar preso em buraco.

Na noite da últi-
ma segunda-
-feira, a estra-

da Paraty-Cunha, na 
Costa Verde foi libe-
rada. O trecho ficou 
aproximadamente 35 
horas fechada por 
causa de um aciden-
te envolvendo um 
ônibus de turismo , no 
ínicio da manhã do 
último domingo . Nin-
guém ficou ferido.

Uma das rodas fi-
cou suspensa depois 
que o veículo ficou 
preso em um buraco, 

perto do bairro Penha. 
Segundo a Polícia Ro-
doviária Estadual, foi 
usado um maquinário 
pesado para retirar o 
veículo do local.

De acordo com 
informações da im-
prensa local, o ônibus, 
da empresa Emtram, 
levava um grupo de 
turistas que vinha de 
São Paulo para pas-
sar o dia na cidade 
histórica. Os motoris-
tas que estavam atrás 
do ônibus precisaram 
manobrar para voltar 
para casa ou tentar 
um caminho alterna-
tivo.

Rodovia Rio-Santos
A Paraty-Cunha 

liga a Via Dutra à BR-
101  e diminui o tem-
po de viagem para 
muitos turistas que 
querem chegar a Pa-
raty. Só que a estra-
da passa dentro do 
Parque Nacional da 
Serra da Bocaina e, 

por ser estreita e com 
muitas curvas, o trân-
sito de veículos pe-
sados é proibido. Por 
isso, a Polícia Rodoviá-
ria Estadual vai multar 
a empresa por transi-
tar em local e horário 
proibido. O valor não 
foi divulgado.

FABRICIO WERNECK/TV RIO SUL

Ônibus da empresa Emtram ficou preso em um buraco. Paralisação da estrada durou 35 horas

Jovens recebem certificados de 
formação de guarda-parques

Cerca de 20 jo-
vens, entre a faixa 
etária de 13 e 16 
anos, receberam on-
tem os certificados 
de conclusão do 
curso de formação 
de guarda-parques 
mirins, uma iniciativa 
do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea). 
A cerimônia de for-
matura foi realizada 
no Parque Estadu-
al da Pedra Selada, 
em Resende, região 
Sul Fluminense.

Os formandos são 
alunos da Escola 
Municipal Joaquim 
Miguel dos Santos, 
localizada no vilare-
jo de Maromba, na 
região de Visconde 
de Mauá. O objeti-
vo dessa iniciativa 
é transformar esses 
jovens em multiplica-
dores de boas prá-
ticas ambientais em 
suas comunidades, 
despertando na po-
pulação uma cons-

ciência mais ecoló-
gica.

As aulas aborda-
ram temas como 
noções de ecologia; 
manejo e sinaliza-
ção de trilha; formas 
de agir em casos de 
acidentes; funções 
da unidade de con-
servação e técnicas 
para prevenção o 
combate à incên-
dios florestais.

A partir de agora, 
os alunos poderão 
colocar em prática 
os conhecimentos 
adquiridos na visita-
ção de importan-
tes atrativos naturais 
do parque, como o 
pico da Pedra Se-
lada, o Bosque do 
Visconde e o Vale 
da Grama, na bela 
região de Visconde 
de Mauá.

A Guarda Mirim ajuda jovens a ingressasr no mercado

Exposição Unidas pela Arte 
chega com novidades a Angra 

Está aberta em 
Angra dos Reis, RJ, 
a exposição ‘Uni-
das pela Arte’, que 
reúne diversas pe-
ças confeccionadas 
com vários tipos de 
materiais e técnicas 
como pintura, cro-
chê, tricot e pinturas 
em pedras e sabo-
netes.

Segundo comuni-
cado da assessoria 
da Prefeitura, a mos-
tra pode ser conferi-
da até o dia 23 de 
dezembro, na Casa 
Larangeiras, que 
fica na Praça Zum-
bi dos Palmares, no 

Centro. A visita é de 
graça e pode ser feita 
de 9h às 17h.

A exposição foi or-
ganizada com apoio 

da Coordenadoria 
Municipal de Mulhe-
res e Associação das 
Mulheres da Indústria 
Naval (AMIN).

Artesãs abrem exposição na Casa Laranjeiras 

DIVULGAçAO 

Palestra alerta para o Mal de 
Alzheimer em Volta Redonda

A Associação de 
Parentes e Amigos 
de Pessoas com Al-
zheimer (Apaz) de 
Volta Redonda, no 
Sul do Rio de Janeiro, 
realizou ontem uma 
palestra ‘Alzheimer: 
cuidando de quem 
cuida’. Ela foi minis-
trada pelo médico 
geriatra José Rober-
to Barroso Arantes e 
pelo presidente da 
Apaz, Jorge Panta-
leão, com a partici-

pação do terapeuta 
ocupacional, Denil-
son Aparecido da Sil-
va. Classificação livre 
e gratuita, no Teatro 
Gacemss 2, que fica 
no Espaço Cultural 
Gacemss — Rua 14, 
nº 22, Vila Santa Ce-
cília. As informações 
são da direção da 
Apaz.

Ainda segundo a 
associação, os parti-
cipantes debateram 
temas como família 

e paciente, aspectos 
emocionais, sociais 
e físicos, seleção do 
cuidador, funções 
e atividades diárias. 
Também foram dis-
cutidos no encontro 
assuntos como sin-
tomatologia da do-
ença, higiene pesso-
al com o paciente, 
ambiente físico, além 
das diversas fases da 
doença. Não é ne-
cessário a inscrição 
prévia.

Alunos do Projeto Música nas Escolas 
fizeram apresentação de fim de ano

A Banda Juvenil de 
Barra Mansa se apre-
sentou ontem num 
concerto pelo Projeto 
Música nas Escolas..

O evento foi rea-
lizado na sede do 
projeto no Parque da 
Cidade, no Centro. O 
público teve acesso 

grátis ao  evento com 
classificação era livre..

Na última apre-
sentação de 2016 
da Banda Juvenil, o 
público conferiu a 
Música Popular Bra-
sileira (MPB), serta-
nejo, rock, além de 
clássicos. Como por 

exemplo, ‘Tristeza do 
Jeca’, trilha sonora 
de ‘Looney Tunes’ e 
‘É Proibido Fumar’, 
com adaptação do 
músico Plínio Alencar. 
O concerto foi regi-
do pelos professores 
Adalto Soares e Silva 
Soares.

Talentos da Banda Juvenil se apresentaram na sede do projeto em Barra Mansa

DIVULGAçãO/PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS
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Bom período para o amor 
e para o sexo. Você pode 
assumir compromissos. 
Certezas absolutas não 
existem. Amores eternos 
podem até existir, mas é 

preciso investir neles constantemente. 
Seu ambiente familiar pode fortalecer 
sua autoestima. Cor: branca. Número: 
06.

Áries

Você está muito forte, sua 
intuição está muito aflorada 
e todos os problemas podem 
ser superados usando 
seus instintos. Use de sua 
emoção para se impor 

nas situações cotidianas. Se você mostra 
compreensão será mais compreendido(a), 
este é um período de trocas.

Touro

Com boa vontade e 
ternura, você poderá 
vencer uma situação 
sentimental que lhe pesa. 
Suas perspectivas são 
excelentes, não se arruíne 
com muita impulsividade. 

Saúde favorecida. Procure compreender 
melhor os problemas alheios. Bom 
momento no campo social. Número: 09.

Gêmeos

Hoje você estará 
comas suas qualidades 
humanitárias à tona, 
condoendo-se com 
os problemas e as 
dificuldades das 

outras pessoas. A sua tendência para 
colaborar está muito aumentada, 
mas não se esqueça de considerar 
também os seus interesses. Cor: 
bege. Número: 12.

Câncer

Momento ideal para 
colocar em prática 
iniciativas em comum, 
diálogos e trocas fluem 
em suas relações. Os 
astros enviam boas 
energias para a vida a 

dois. Planejar o futuro ao lado de 
quem ama será uma ótima pedida 
nesta fase. Bom momento no 
campo familiar. Número: 15.

Leão

Você cria a sensação 
de que é preciso fazer 
as coisas acontecerem. 
É preciso paciência e 
esperar a hora de agir. 
Abra seu coração para 

o novo sem medo e ser feliz. O astral 
é dos mais favoráveis para o seu 
progresso. Bom momento no campo 
amoroso. Cor: rosa. Número: 18.

Virgem

Dias excelentes. Mas 
as distrações podem 
funcionar e provocar 
alguns atrasos em 
seus planos. Não 
sobrecarregue sua 
agenda. Sem diplomacia 

é possível que você trabalhe o dobro e 
renda menos do que o esperado. Bom 
momento no campo das amizades. 
Número: 21.

Libra

Você está 
aprendendo com a 
energia dos astros 
a valorizar a vida 
e as crises. Seu 
autoconhecimento 

está cada vez mais profundo e 
a recompensa será mais luz no 
seu caminho. Bom momento no 
campo sentimental e financeiro. 
Saúde boa. Cor: amarelo-canário. 
Número: 24.

Escorpião

Os próximos dias 
serão ótimos para os 
novos projetos. Você 
poderá desenvolver 
com sucesso tudo o 
que se dispuser a fazer. 

Por causa do seu brilho intenso, 
pode ser que você atraia ciúme 
das pessoas. A melhor saída é 
demonstrar humildade e dialogar. 
Número: 27.

Sagitário

Não perca tempo 
tentando mudar o 
mundo. Você só vai 
arrumar problemas. No 
amor, o melhor é deixar 

as coisas como estão. Talvez você 
não estivesse esperando alterações 
nos seus planos, mas o dia vai 
lhe trazer boas novidades. Cor: 
vermelho sangue. Número: 30.

Capricórnio

Persistência é a 
chave dos eu sucesso 
no momento. Por 
outra razão você 
terá que ser paciente 
para alcançar o seu 

objetivo em qualquer campo, mas 
em particular no financeiro e no 
profissional, resista a tentação de 
largar tudo e tentar outra coisa 
agora. Número: 33.

Aquário

Bom trânsito para 
passeios e viagens. 
Você precisa 
relaxar para deixar 
suas energias se 
equilibrarem. A 

presença lunar em sua área 
de amizades harmoniza suas 
relações com os amigos e favorece 
o contato afetivo, incentivando 
a cumplicidade. Cor: azul-claro. 
Número: 36.

Peixes

9 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2072 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias municipais,
 crédito suplementar no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos
  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$ 
200.000,00 (duzentos  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

03.01.28.846.0000.2.032 4.6.90.71.00 0000 50.000,00

05.02.10.301.0101.2.031 3.1.90.04.00 1611 75.000,00

05.02.10.301.0101.2.031 3.1.90.11.01 1611 75.000,00

Total 200.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

03.01.04.122.0101.2.034 3.3.90.30.03 0000 50.000,00

05.02.10.301.0101.2.031 3.1.90.13.03 1611 150.000,00

Total 200.000,00
Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 1611 – Atenção Básica - SUS

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

DECRETO Nº 2073 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor secretaria municipal de saúde - fms, crédito 
suplementar no valor global de r$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), a 
conta do excesso de arrecadação dos recursos do sus.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 8, §1º, inciso iii, da lei municipal Nº 565 de 21 
de dezembro de 2015, combinado com o art. 41, inciso i e 43, § 1º, inciso ii, da lei 
federal nº 4.320/64.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar na importância de r$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), a fim de ingressar recursos nos 
seguintes Programas de trabalho:

SUPLEMENTAÇÃO DESPESA FONTE VALOR

05.02.10.302.0101.2.031 3.1.90.11.01 1612 100.000,00
05.02.10.302.0105.2.086 3.3.90.30.01 1612 100.000,00
05.02.10.302.0105.2.086 3.3.90.30.03 1612 340.000,00

TOTAL 540.000,00
descrição da fonte:

1612 – Média Alta Complexidade - MAC

  art. 2º - o crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será 
compensado pelo excesso de arrecadação à conta das receitas dos recursos do 
sus, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso ii e parágrafo 3º, da lei 
federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadros anexo.

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

aNeXo ao decreto Nº 2073 de 06 de dezembro de 2016.

excesso de arrecadação por fontes de recursos 
- sus - 1612

mês receita 
Prevista 2016

receita 
arrecadada 

2016
 

receita 
arrecadada 

2015
 taxa de 

incremento

janeiro 171.333,33 261.683,30  331.231,51  

-0,64%

fevereiro 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

março 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

abril 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

maio 171.333,33 272.341,51  257.627,64  

junho 171.333,33 261.683,30  257.611,64  

julho 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

agosto 171.333,33 262.011,64  283.683,30  

setembro 171.333,33 261.683,30  261.683,30  

outubro 171.333,33 299.525,01 2.665.661,26 261.683,30 2.682.653,89

Novembro 171.333,33   274.066,94  

dezembro 171.333,33   261.683,30 535.750,24

Totais 2.056.000,00 2.665.661,26  3.218.404,13   

Cálculo da Taxa de Incremento  

Período de 2016 até outubro 2.665.661,26
Período de 2015 até outubro 2.682.653,89
resultado -16.992,63

Taxa % -0,64%

Arrecadação de Novembro ate Dez/2015 535.750,24

Taxa de Incremento -0,64%

Resultado -3.415,21

Arrecadação de Novembro ate Dez/2016  532.335,03

Cálculo do Excesso de arrecadação

arrecadada 2016 01/01 à 31/10 2.665.661,26  
tendência 2016 01/11 à 31/12 532.335,03 3.197.996,29
receita inicial Prevista 2016  2.056.000,00
excesso Provável de arrecadação  1.141.996,29
créditos extraordinários abertos  600.000,00
decreto nº 2029 de 14/07/2016  600.000,00
Excesso de Arrecadação  541.996,29

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

a diretora anita Verri da silva da escola municipal maria hortência Nogueira, criada 
pelo decreto municipal nº 833 de 15/02/2006, autorizada pelo Parecer  cme nº 
01/2014 a implantação do ensino fundamental  e médio na modalidade de jovens 
e adultos, amparada pelo decreto 718/05 de 16 de fevereiro de 2005, deliberação 
cme/Pr nº 03 de 21/08/2006 e lei nº 9394/96 torna pública a relação dos alunos 
concluintes do ensino médio eja  - educação de jovens e adultos : turma Única 1º 
semestre de 2015 : 01 - douglas da conceição ramos; turma Única 2º semestre 
de 2015: 02 - fabio de souza silva junior; 03 - juliano da silva figueredo júnior; 
04 -luiz Gustavo reis benedito; 05 - diego da silva correa dos santos; 06 - mateus 
Paulino da silva – turma Única 1º semestre de 2016 :  07 - alexandre daniel marques 
Paranhos;  08 - aline aparecida corrêa dos santos teixeira;  09 – antonio higino 
Pereira;   10 - bruno sergio Vieira de moura;  11 - camila santo batista Xavier;  12 – 
denival da silva; 13 - felipe teixeira de andrade; 14 - Gessiany tenório de lira; 15 
- Géssica de oliveira soares luiz; 16 – hercules Keoma alves Graciani; 17 - jessica 
Geslaine ribeiro oliveira;  18 – jéssica rafaela da silva; 19 - mariana boneth maia;  
20 – mariana cristina rodrigues de mattos; 21 – mirian de Paula Gonçalves; 22 – 
talles Pintos de Paula; 23- Vitor Nunes lomeu .

diretor Geral: anita Verri da silva
secretária escolar: luciana de carvalho theodes

o diretor rosenberg da silva sardinha do cieP brizolão  487 oswaldo luiz Gomes, 
criado pelo decreto municipal nº 18.689/93-26/05/93-municipalização  autorizada  
pelo ofício nº692/see/Gab/97 17/06/97 instituição de ensino médio-eja  pelo 
decreto nº 718/2005-16/02/2005-Parecer cme/Pr Nº01/2005 - aprovação do  
funcionamento  do ensino médio eja, nos termos   da resolução  smecel/Pr  
nº01 de 05/10/2005  e lei 9394/96 torna pública a relação dos alunos concluintes 
do ensino médio eja – educação de jovens e adultos:  2º semestre de 2008: 01 
– Katiuska cardoso mendes; 02 – Paulo bruno Graciano campos. 1º semestre de 
2010: 03 – dulcineia ferreira de carvalho fernandes; 04 – iara de araujo silva. 1º 
semestre de 2013: 05 – Priscila silva Nunes; 1º semestre de 2014: 06 – Vinicius 
maciel marinho. 2º semestre de 2014: 07 – alana cristina batista fagundes. 1º 
semestre de 2015: 08 – alex teodoro almeida; 09 – bianca tainá alves da silva; 
10 – bruno calixto corrêa; 11 – cheuenny slony coutinho de souza; 12 – cristiano 
da silva rodrigues; 13 – diego barbosa mello dos santos; 14 – edjane oliveira 
de brito; 15 - Érica fátima ferreira de oliveira; 16 – fabio josé de freitas; 17 – 
Gabriella da silva Gargioli malaspina; 18 – ida daiane de Paula de souza; 19 - 
israel da conceição de Paula ferreira; 20 – jeciara cristina dos santos moura; 
21 – josé ailton dos santos; 22 – lívia maria reis; 23 – luciano da silva Valeriano; 
24 – mateus Pereira militão; 25 – miriam da conceição de Paula ferreira; 26 – 
Nathália de oliveira Neves; 27 – raone da silva santana; 28 – renata dos reis; 29 
– roniel da silva souza; 30 – tuane oliveira de sousa; 31 – Walmira aparecida de 
oliveira e oliveira.  2º semestre de 2015: 32 - bruno alves de oliveira; 33 - carlinda 
aparecida de mendonça ferreira da silva; 34 - danila fernanda Novaes barbosa; 
35 - elieth lopes da silva; 36 - fabiana alves; 37 -fabiola de oliveira andrade; 38- 
Gianfranchesco carlos alves da silva; 39 - maria do carmo de seixas dos santos; 
40 - Pamella aryadla dos santos da silva; 41 - Priscila aparecida; 42 - rafaela 
aparecida silva leite; 43 - rayara Kene Gonzaga; 44 - tamires da silva marçal; 45 
- talita letícia de lima Graciano; 46 - Valeria mendonça quirino; 47 -Viviane cristina 
de olivera; 48 - Wallace moreira Paulino; 49 - Wellington queiroz da silva; 50 - 
Weslley Pereira dos santos; 51 – Willian antonio de souza.1º semestre de 2016: 52 
– bruna dos santos souza; 53 – fábio leonardo lopes; 54 – fernanda marques dos 
santos; 55 – Gleison Paulo da silva Pereira; 56 – jarlene brito da silva; 57 – josé 
márcio Garcia Gouveia; 58 – josianny Keinny da silva Pereira; 59 – lionai da silva 
oliveira; 60 – luana cristina da silva; 61 – luis antônio Garcia Gouveia; 62 – márcia 
da silva francisco jasmim; 63 – maximilia cristina da silva fernandes; 64 – Patrícia  
helena sebastião e silva; 65  – rosângela samuel de lima Gomes; 66 – Vagne de 
freitas junior; 67 – Vinicius marinho de oliveira. 

diretor Geral: rosenberg da silva sardinha
secretária escolar: rigelda maria da silva souza

Porto real rj, 01 de dezembro de 2016.

CoNselho muNiciPal de saÚde de Porto real

resolução cmsPr nº. 004, de 30 de novembro de 2016.

             o conselho municipal de saúde de Porto real, em sua 7ª reunião 
extraordinária realizada no dia 30 de novembro de 2016 na sala de reunião hospital 
municipal são francisco de assis, avenida renato monteiro nº. 1239 – bairro Novo 
horizonte – Porto real / rj, no uso de suas atribuições conferidas pela lei nº. 8.080 
de 19 de setembro de 1990, pela lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pelo 
decreto municipal de Porto real nº. 2010 de 13 de maio de 2016.

resolVe:

       aprovar alteração na composição do conselho municipal de saúde de 
Porto real com inclusão da dra. cassia Pitasse da cunha em substituição da 
sra. luiza helena de almeida como conselheira municipal de saúde suplente 
representante do segmento Gestor da secretaria municipal de saúde de Porto real 
a partir do dia trinta de novembro de dois e dezesseis, registrado na pagina 50 do 
livro ata do conselho municipal de saúde de Porto real.   

irtoN marcos da silVa
Presidente

conselho municipal de saúde de Porto real / rj
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Ingredientes

CEBOLA 
DO OUTBACK

1 cebola grande/
água o suficien-
te/500 g de farinha 
de trigo/4 ovos/1 xí-
cara de chá de lei-
te/1 colher de chá 
de pimenta caie-
na/1 pitada de pa-
prica
500 g de farinha de 
rosca
Óleo para fritar

Modo de preparo

Retire a casca da 
cebola, tomando 
cuidado para não 
retirar muita casca.
Usando uma faca 
afiada, dividir a ce-
bola em 4 partes, 
começando do alto 
para a raiz, deixan-
do aproximadamen-
te 1 cm de raiz.
Repita esse proces-
so ate chegar em 16 
partes.
Coloque a cebola 
em um recipiente e 
cubra com água fer-
vente, reserve ate as 
pétalas começarem 
a abrir.
Em seguida mergu-
lhe em água gelada 
e reserve ate a ce-
bola se abrir em flor 
e depois leve a mes-
ma para uma penei-
ra ate escorrer toda 
água.
Bata os ovos com 
o leite, junte sal, pi-
menta e páprica
Passe a cebola na 
farinha de trigo na 
batida de ovos, em-
pane na farinha e 
rosca, e frite em óleo 
quente.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO AO 
CREME DE CEBOLA

1 kg de filé de fran-
go/1 pacote de cre-
me de cebola/1 lata 
de milho/1 lata de 
creme de leite (com 
soro)/1 pacote de 
requeijão cremoso 
(de bisnaga plástica 
dá mais certo)/2 ce-
bolas grandes/bata-
ta palha

Primeiro tempere o 
filé de frango com 
limão, alho, sal e pi-
menta (a gosto).
Coloque o creme 
de cebola, o milho, 
creme de leite e o 
requeijão no liquidifi-
cador, bata até ficar 
homogêneo.
Forre uma assadeira 
ou pirex que possa ir 
ao forno com as ce-
bolas.
Frite o frango leve-
mente.
Coloque o frango 
sobre a cebola, por 
cima coloque o cre-
me que foi batido 
no liquidificador, e 
acrescente batata 
palha.
Leve ao forno até 
gratinar.

DECRETO Nº 4.164 DE 06 DEZEMBRO  DE 2016

‘’Dispõe sobre a exclusão de servidores do 
Decreto 4.132 e dá outras providências.’’  

O PREFEITODO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamneto do disposto no artigo 88, da lei orgânica municipal:

DECRETA:

ART. 1º -  ficam excluídos do decreto nº 4.132 de 05/10/2016, publicado em 06 de 
outubro de 2016, os demais servidores ocupantes de cargo em comissão relaciona-
dos  abaixo:

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

marcio ViNÍcius moNteiro de lima
Kátia cristiNa rodriGues ferreira 
jaNdira alVes talarico 
maria cristiNa Gomes da silVa frazÃo
rute aNdreia fraNÇa dos saNtos rodriGues
GeNiValdo dos saNtos Pereira
ViNÍcius hora cruz

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº.2242/GP/2016, de 06 de dezembro de 2016.

Exonerar a pedido GISELLI AVINCULA CAMPOS, Sociólogo, da secretaria muni-
cipal de assistência social e direitos humanos - semasdh, matrícula nº 10/56.621 
a contar de 30/08/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/4532/2016.

Portaria Nº.2243/GP/2016, de 06 de dezembro de 2016.

Exonerar a pedido ADRIANA DALMASIO DE ALMEIDA, Professor II, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula 
nº 10/6153 a contar de 23/08/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/4383/2016.

Portaria Nº.2244/GP/2016, de 06 de dezembro de 2016.

Exonerar A PEDIDO, a contar de 01 dezembro de 2016, com fundamento do dispos-
to no inciso V, do art. 87, da lei orgânica municipal, ROGERIO ALVES PEREIRA, 
do cargo em comissão de diretor i, símbolo d-1, da diretoria de controle de Gestão, 
da secretaria municipal de controle.

Portaria Nº.2245/GP/2016, de 06 de dezembro de 2016.

Exonerar, a contar de 01 dezembro de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica municipal, CLAUDIO BARBOSA DE ARAUJO,  do 
cargo em comissão de assessor técnico i, símbolo das-10, da diretoria de contro-
le de Gestão, da secretaria municipal de controle.

Portaria Nº.2246/GP/2016, de 06 de dezembro de 2016.

Nomear, a contar de 01 dezembro de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica municipal, e ainda consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº4123 de 15/09/2016 CLAUDIO 
BARBOSA DE ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de diretor i, símbolo 
d-1, da diretoria de controle de Gestão, da secretaria municipal de controle.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATAS:

Na Portaria  Nº 2236 de 01 de dezembro de 2016 , publicado em 02/11/2016 
no jornal hora h.

onde se lê: elaiNe de souza lÚcio camPos;
leia-se: eliaNe de souza lÚcio camPos.

Na Portaria Nº 2238 de 02 de dezembro de 2016, publicada em 03/11/2016 no 
jornal hora h.

onde se lê: elaiNe de souza lÚcio camPos;
leia-se: eliaNe de souza lÚcio camPos.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADITIVO 004
Processo: 25/0156/2012
coNtrato Nº 4276/2012
coNtrataNte: muNicÍPio de belford roXo.
coNtratada: boechat do bairro tratameNto de resÍduos, coleta 
e coNserVaÇÃo ltda,
do objeto: fica prorrogado do prazo do contrato celebrado através do termo nº. 
4276/2012, pelo período de 12 (doze) meses,
do Valor: r$ 7.800.000,00 (sete milhões oitocentos mil reais), correspondendo o 
período de 12 (doze) meses.
da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 
original não alterada, suprimidas ou acrescentadas por este termo.
data da assiNatura: 16 de setembro de 2016.

TERMO ADITIVO 001
Processo: 24/0009/2015
coNtrato Nº 002/smct/2015
coNtrataNte: muNicÍPio de belford roXo.
coNtratada: attiVa sistemas de iNformaÇÕes ltda.
do objeto: fica prorrogado o prazo do contrato n° 002/smct/2015, pelo período 
de 12 (doze) meses.

do Valor:  r$ 564,000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reias).    
da ratificaÇÃo: . Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contra-
to original não alterada, suprimidas ou acrescentadas por este termo.
 data da assiNatura: 20 de outubro de 2016.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

                      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

PORTARIA N.º 456 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

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 MARIA DE LURDES IASSIUK VERGAST 
TEIXEIRA, matrícula 10/5973, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secre-
taria municipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de 
serviço de 2.693 (Dois mil, seiscentos e noventa e três) dias, correspondendo a 
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, conforme certidão de tem-
po de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que 
integram o processo administrativo nº. 37/2790/2016. a publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 457 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

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 do servidor EDMAR DE PAULA DA SILVA, matrícula 
10/15.215, ocupante do cargo de Secretario Escolar, lotado na secretaria munici-
pal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de serviço de 923 
(Novecentos e vinte e três) dias. sendo 306 (Trezentos e seis) dias, correspon-
dendo a 10(dez) meses e 02 (dois) dias, conforme certidão de tempo de serviço 
expedida pelo Exército Brasileiro e 617 (Seiscentos e dezessete) dias, corres-
pondendo a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias, conforme certidão de 
tempo de serviço expedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro  que integram o processo administrativo nº. 37/1851/2016. a publi-
cação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 458 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com a lei complementar nº 014, de 
31.10.1997, em seu capítulo Viii – do direito de Petição, arts. 104 e seguintes,

       RESOLVE:

DESAVERBAR, em ficha funcional do servidor AILTON PEREIRA, matrícula 
10/19.641, ocupante do cargo de Gari, da secretaria municipal de administração e 
serviços Públicos - semasP, o tempo de serviço de 7.254 (Sete mil, duzentos e 
cinqüenta e quatro) dias, correspondendo a 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses 
e 14 (quatorze) dias, conforme processo administrativo nº 37/2722/2016. a publi-
cação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 459 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do mu-
nicípio, DEFERE o pedido formulado pela servidora DENIZE FERREIRA DE CAR-
VALHO, Professor II, matrícula nº 10/7555, a partir de 01/03/2016, para enquadrar 
a servidora na letra “e” de 20 a 25 anos, conforme contido nos autos do processo 
nº 37/0310/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 460 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do mu-
nicípio, INDEFERE o pedido de TRIENIO, formulado pelo servidor  SYLLAS ADRIA-
NO BAPTISTA COSTA conforme contido nos autos do processo nº 04/0205/2015. 
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 461 DE 05 DE DEZEMBRO 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 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
D E N Í L S O N 
DOS SANTOS 
SILVA

04/0101/2013 20.233 AG. ADMINIS-
TRATIVO

06/11/05 A 
05/11/10

26/12/16 A 
25/03/17

ISABEL CRISTI-
NA LOURENCO

37/3610/2015 15.145 AUX. ADMI-
NISTRTATIVO

03/03/03 A 
02/03/08

03/10/16 A 
02/01/17

JOSE DOMIN-
GOS LUCENA

37/3481/2016 20.972 PROCURA-
DOR MUNICI-

PAL

27/11/00 A 
26/11/05

01/03/17 A 
31/05/17

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

PORTARIA N.º 462 DE 05 DE DEZEMBRO 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,      
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05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:09-Bem Estar
10:48-Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:10-Sessão da TardeCora-
ção de Cavaleiro
17:00-Vale a Pena Ver de No-
voCheias de Charme
17:55-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:28-Sol Nascente
19:14-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
20:55-A Lei do Amor
21:45-Futebol
23:45-Profissão: Repórter
00:26-Jornal da Globo
01:04-Programa do Jô
01:46-Flash
02:32-Corujãoágua para Ele-
fantes

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA  
13:15-FOFOCANDO   
14:15-CASOS DE FAMíLIA   
15:15-A USURPADORA
16:15-QUERIDA INIMIGA    
17:15-LáGRIMAS DE AMOR    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM RES-
GATE   
21:00-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-JORNAL DO SBT  
02:15-SBT NOTíCIAS

REDE TV
05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor Pra Você
11:53-Top Therm
12:00-Igreja Universal do Reino 
de Deus
15:00-A Tarde é Sua
17:00-Igreja Universal do Reino 
de Deus
18:00-Te Peguei
18:05-Master Game
19:15-Vídeos Impactantes
19:30-RedeTV News
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30-TV Fama
22:30-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

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
22h30-Gugu
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal 
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto De-
bate
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
17:15-Liga dos Campe-
ões da UEFA
19:35-Jornal da Band
19:35-Jornal da Band
21:25-Show da Fé
22:20-Pré - Factor
22:30-X Factor
00:20-Jornal da Noite
01:05-Que Fim Levou?
01:10-O Melhor da Liga
01:45-Liga dos Campe-
ões da UEFA
02:45-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ANA CRISTINA 
SARMENTO DA 
SILVA

37/5760/2016 54.547 PROFESSOR II 30 25/11/16 A 
24/12/16

ANA DOS SAN-
TOS BARRETO 
MONTEIRO

37/5622/2016 10.699 PROFESSOR II 24 31/10/16 A 
23/11/16

ÂNGela maria 
dos SANTOS 
MELLO

37/5766/2016 6458 PROFESSOR II 35 16/11/16 A 
20/12/16

ÂNGela marta 
souza rocha

37/5772/2016 14.816 PROF. EDUC. 
FÍSICA

30 28/11/16 A 
27/12/16

ARLENE DE 
OLIVEIRA CAR-
DOZO BARROS

37/5751/2016 53.057 PROFESSOR II 45 08/11/16 A 
22/12/16

CELINA MA-
THEUS DOMIN-
GOS

37/5789/2016 17.893 AUX. ENFER-
MAGEM

45 21/11/16 A 
04/01/17

CLAUDIA HYLA-
RIA MACENO 
DE AZEVEDO

37/5815/2016 7680 AUX. ENFER-
MAGEM

45 18/11/16 A 
01/01/17

CLAUDIOVAL-
DO PACHECO 
RIBEIRO

37/5832/2016 18.583 MAQUEIERO 60 09/11/16 A 
06/01/17

DÉBORA LUCIA 
MELO ESTE-
VÃO

37/5775/2016 14.703 PROF. HISTO-
RIA

35 21/11/16 A 
25/12/16

DULCINEA GO-
MES DE ALMEI-
DA XAVIER

37/5768/2016 15.403 PROF. PRÉ-
-ESCOLAR

30 21/11/16 A 
20/12/16

ELAINE DOS 
SANTOS COR-
DEIRO

37/5767/2016 53.392 PROF. EDUC. 
FICICA

33 18/11/16 A 
20/12/16

FABIANA GOLI-
NELLI DE OLI-
VEIRA

37/5740/2016 15.942 PROF. PRÉ-
-ESCOLAR

30 19/11/16 A 
18/12/16

JACIRA MAR-
QUES DOS 
SANTOS

37/5762/2016 28.347 AUX. ENFER-
MAGEM

10 17/11/16 A 
26/11/16

JOCELEM ES-
TEVES CAM-
POS

37/5753/2016 28.349 AUX. ENFER-
MAGEM

49 04/11/16 A 
22/12/16

JOELMA DIAS 
DE PONTES DU-
TRA

37/5748/2016 47.757 ORIENT. EDU-
CACIONAL

15 19/11/16 A 
03/12/16

JULIANA DE AL-
MEIDA GOMES

37/5747/2016 22.236 ORIENT. EDU-
CACIONAL

30 22/11/16 A 
21/12/16

KÁTIA VALERIA 
AURELIANO DE 
JESUS

37/5755/2016 53.082 PROFESSOR II 30 07/11/16 A 
06/12/16

MARCELA DE 
SOUZA SILVA

37/5783/2016 44.770 PROF. MATE-
MÁTICA

30 21/11/16 A 
20/12/16

MÁRCIA CRISTI-
NA CARREIRO 
LIMA

37/5769/2016 15.151

45.009

SECRETARIO 
ESCOLAR

INSPETOR 
ESCOLAR 
EXTERNO

30 21/11/16 A 
20/12/16

MÁRCIA PEIXO-
TO DAS NEVES 
MOITINHO

37/5746/2016 5420 PROF. GEO-
GRAFIA

30 15/11/16 A 
14/12/16

MARIA LUCIA 
PORTELA

37/5759/2016 17.703 TEC. ENFER-
MAGEM

10 09/11/16 A 
18/11/16

MARIA NER                                                                                                                                              
    Y DOS SAN-
TOS DE JESUS

37/5742/2016 17.042 PROFESSOR II 15 01/11/16 A 
15/11/16

MONICA VICEN-
TE DA COSTA

37/5745/2016 9941 PROFESSOR II 30 15/11/16 A 
14/12/16

RUTE DE QUEI-
ROZ FELIPE

37/5771/2016 25.099 PROF. EDUC. 
ARTÍSTICA

30 23/11/16 A 
22/12/16

SILVIO TOLEDO 
BARRETO

37/5765/2016 29.885 TEC. ENFER-
MAGEM

90 16/11/16 A 
13/02/17

SUSANA DIONÍ-
SIO DOS SAN-
TOS

37/5741/2016 47.182 PROFESSOR II 15 17/11/16 A 
01/12/16

VERA LUCIA MI-
LEZI ARAUJO

37/5744/2016 17.080 MERENDEIRO 60 09/11/16 A 
07/01/17

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 463 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

o secretário muNiciPal de admiNistraÇÃo e serViÇos PÚblicos, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

tornar sem efeito a Portaria n° 0193, de 23 de maio de 2003, publicada no jornal 

hora h de 03/01/03, referente a servidora JANE RODRIGUES GONÇALVES DE 
OLIVEIRA.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

ERRATAS:

Na portaria nº 454 de 01 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
02/12/2016, referente à Noir rodrigo bras.                         

  Onde se lê: Noir rodriGues bras; 
Leia-se: Noir rodriGo bras.

Na portaria nº 424 de 08 de novembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
09/11/2016, referente à Christiane Gracinda Gadelha.                                   

 Onde se lê: Período 12/10/16 a 10/10/16; 
Leia-se: Período 12/10/16 a 10/11/16.

Na portaria nº 415 de 25 de outubro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
29/10/2016, referente à Alessandro dos Santos Souza.

Onde se lê: Período da licença 01/11/16 a 31/01/17; 
Leia-se: Período da licença 01/12/16 a 28/02/17

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

A P O S T I L A M E N T O  N º 0 2 0 / 2 0 1 6            

aPostilameNto relatiVo ao termo de ajuste de coNta - tac 298/se-
mus/2015  
PROCESSO: Nº 08/002911/1
PARTES: município de belford roxo e casa de saÚde e materNidade XV 
de aGosto ltda.
OBJETO DO CONTRATO: forNecimeNto de serViÇos mÉdicos hosPi-
talares.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção do nome da clinica
onde se lê: casa de saÚde e materNidade belford roXo ltda
leia-se: casa de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda
em razão da correção promovida, de ciência a emPresa e registre-se o presente 
apostilamento à margem do contrato mencionado.

A P O S T I L A M E N T O  N º 0 3 0 / 2 0 1 6            

aPostilameNto relatiVo ao coNtrato  N° 004/semasdh/2014  
 
PROCESSO: Nº 03/0300/2013 
PARTES: município de belford roxo e stefaNo sabiNo de oliVeira
OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel  
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção da data de assinatura
onde se lê: a contar da assinatura
leia-se: a contar de 13 de setembro de 2016
em razão da correção promovida, de ciência a emPresa e registre-se o presente 
apostilamento à margem do contrato mencionado.
      

A P O S T I L A M E N T O  N º 0 2 1 / 2 0 1 6            

aPostilameNto relatiVo ao termo de ajuste de coNta - tac 301/se-
mus/2015  
PROCESSO: Nº 08/002912/15
PARTES: município de belford roxo e casa de saÚde e materNidade XV 
de aGosto ltda.
OBJETO DO CONTRATO: forNecimeNto de serViÇos mÉdicos hosPi-
talares. 
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção do nome da clinica
onde se lê: casa de saÚde e materNidade belford roXo ltda
leia-se: casa de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda
em razão da correção promovida, de ciência a emPresa e registre-se o presente 
apostilamento à margem do contrato mencionado.  
 

Município de Belford Roxo
ALEXANDRE B. MOREIRA

Procurador Geral
Mat. 80/046515-PGM
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Chácara vence e chega a final
Anderson Luiz

Em jogo eletrizante, o Nova Esperança chegou a reagir e levar a decisão 
para as penalidades, mas o goleiro Nem pegou tudo e garantiu a vitória.

baixada

38

Os torcedores 
que foram ao 
campo do Fa-

zenda para assistir o 
duelo entre Chácara 
e Nova Esperança, 
pelo jogo de volta 
da semifinal da Copa 
Baixada Champions 
League, com certe-
za saíram das depen-
dências do estádio 
satisfeito pelo futebol 
apresentado. Apesar 
da tristeza pela elimi-
nação, os torcedores 
do Nova Esperança 
abraçaram seus joga-
dores em um gesto de 
reconhecimento pelo 
esforço da equipe, 
que entrou em cam-
po com a desvanta-

gem de dois gols. 
Como o time perdeu 

o primeiro confronto 
por 2 a 0, o Nova Es-
perança precisava fa-
zer o placar para, pelo 
menos, decidir seu fu-
turo nas penalidades. 
O primeiro tempo foi 
fraco, sem grandes 
jogadas e lances es-
porádicos. Mas, na 
etapa complemen-
tar, logo aos 3 minu-
tos, o Chácara saiu 
na frente, através do 
zagueiro Carlos Edu-
ardo, que estava no 
local certo e na hora 
certa para que a bola 
tocasse nele antes de 
entrar: Chácara 1 a 
0. Com o gol sofrido, 
a desvantagem au-
mentou para o Nova 

Esperança, que não 
desanimou e chegou 
a igualdade no placar 
aos 11 minutos, atra-
vés de Michel: 1 a 1. 

Na pressão, o segun-
do gol do Nova Espe-
rança veio aos 28 mi-
nutos novamente com 
Michel, dessa vez, co-
brando penalidade: 
Nova Esperança 2 a 
1. O Chácara deci-
diu partir para cima e 
tranquilizar sua torci-
da na busca de mais 
um gol, e nessa saí-
da cedeu aos contra 
ataques. Aos 45 minu-
tos, em um escanteio, 
a bola chegou para 
Jorginho, de cabeça, 
fazer o terceiro gol do 
Nova Esperança e co-
locar a vaga em dis-

puta nas penalidades. 
Com a cabeça no 

lugar, o Chácara teve 
mais tranquilidade e 
contou com a destre-
za de seu goleiro. Com 

duas defesas, Nem 
ainda contou com um 
chute para fora para 
festejar a classifica-
ção do Chácara para 
a grande decisão da 

Copa Baixada Cham-
pions League contra 
o Pombal, no próximo 
domingo, às 14h, no 
campo do Coelho da 
Rocha.

Depois de muita emoção no tempo normal, o Chácara venceu nos pênaltis

ANDERSON LUIZ


