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crime brutal

PResIdeNTe: José de lemos 

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 
telefone: (21) 96463-8062. 

Trio suspeito teria atacado policias militares do 39º BPM durante operação de repressão a venda de entorpecentes na comunidade Parque São José

Tralhas do tráfico de Belford Roxo 
vão direto para o colo do capiroto
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Sem roupas de grife 
e joias caras, Adriana 
Ancelmo veste uniforme
de presidiária no Rio

6

Mulher do ex-governador foi presa por suposto envolvimento com esquema criminoso.

DIVULGAÇÃO / SEAP

PM deixa bandidagem 
sem dois fuzis em Caxias

Ex-primeira dama, mulher de Sérgio Cabral faz pose para foto tradicional

Além do armamento, os agentes encontraram grande quantidade de pó e maconha

Os militares relataram na ocorrência registrada na 59ª DP (Duque de 
Caxias) que receberam uma denúncia anônima informando sobre um 
bandido que abastecia o local com drogas e deram o bote certeiro.
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rEAGE SArAcUrUnA

Inviável
Fetranspor alega que 

a falta de repasse do Bi-
lhete Único pode acar-
retar em problemas 
para os transportes.

3

Fugindo da crise
Empresários se reú-

nem com prefeitos da 
Baixada para propor 
soluções contra a crise 
financeira.

3
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Predador

Dias longos 

Uma cobra píton foi 
flagrada no momen-
to exato em que des-
lizava por gaiolas de 
pássaros, na Austrália. 
Por sorte das peque-
nas aves, moradores 
da região de Sunshine 
coast, viram o réptil a 
espreita e acionaram 
a agência especiali-
zada para capturar 
o animal. Por sorte, os 
passarinhos não se tor-
naram o almoço. 

Sabe aquela sensa-
ção de que o dia está 
demorando a passar? 
Pois bem, há uma expli-
cação científica por trás 
disso tudo. O astrônomo 
Morrison, do Observató-
rio real de Greenwich, 
no reino Unido, revelou 
que os dias no planeta 
Terra estão durando 1,8 
milissegundos a mais por 
século, ou seja, para se 
ganhar uma hora, faltam 
3,3 milhões de anos.

Tossir é considerado um mecanismo de defesa, uma 
resposta dada pelo organismo de que alguma coisa está 
irritada no corpo. Ela tem diferentes causas e pode evo-
luir para problemas mais graves se não tratada. Segundo 
a fonoaudióloga Leni Kyrillos, por ano, 7,3 mil brasileiros 
recebem o diagnóstico de câncer de garganta, doen-
ça diretamente ligada ao mau tratamento da tosse. 

Uma criança de cinco anos com genes masculinos, 
mas também com traços de genitálias femininas, pas-
sará por uma cirurgia para retirar os testículos, após 
autorização concedida por um tribunal de justiça na 
Austrália. A criança se identifica como menina e tem 
o nome de carla, mas não possui órgãos reprodutivos 
femininos, é conhecida como uma pessoa intersexo.

Um clarão que rasgou o céu da Sibéria chamou 
a atenção dos moradores na noite da última terça-
-feira. Segundo a Prefeitura, o fenômeno aconte-
ceu às 18h37 do horário local e provavelmente era 
um meteoro. Essa é a segunda vez em menos de 
um mês que um clarão aparece no céu russo. Pes-
quisadores estudam o caso.

Tosse é um alerta

Permissão Outro caso

A União Europeia concedeu a Microsoft o poder 
de compra da rede social LinkeDIn por  26,2 bilhões 
de dólares. Isso aconteceu após a empresa aceitar 
uma série de concessões. Essa é a maior aquisição já 
feita pela Microsoft, que já recebeu aval dos Estados 
Unidos, canadá, Brasil e África do Sul. A expectativa 
é que o negócio seja oficializado nos próximos dias.

Negócio fechado

A Suprema corte dos Estados Unidos tomou uma 
decisão favorável à Samsung em seu duelo contra a 
Apple e rechaçou que os sul-coreanos devam pagar 
399 milhões de dólares à concorrente por patentes de 
telefones celular. Por oito votos a favor, a instância ju-
dicial americana decidiu que a Samsung não perderá 
direito aos lucros com as vendas dos seus telefones.

O especialista em mobilidade urbana, Jeutner é o 
autor de um estudo que fala dos carros bons de se 
dirigir. Para ele, quem tem um carro, tem um sinal de 
status com boas condições financeiras, pois manter 
o veículo seria algo muito caro. O alemão ainda 
revela que, apesar da facilidade de obter um auto-
móvel hoje em dia, esse fato não muda sua teoria. 

Ostentação?

Mais de 820 vagas
O Governo do Estado do rio de Janeiro divulgou 823 

oportunidades de emprego. O setor com mais oportu-
nidades é na capital, com 375 chances, com foco ao 
telemarketing. Interessados podem comparecer a um 
dos postos Sine ou acessar o site www.maisemprego.
mte.gov.br para cadastrar currículo.

Programa de estágio
A empresa reabriu as inscrições para seu progra-

ma de estágio. As oportunidades são para níveis su-
perior e médio. A lista de cursos pode ser consultada 
no site da empresa. Os interessados em participar do 
processo seletivo podem acessar o site www.br.com.
br até o dia 30 de dezembro, para se inscrever.

Outras 200 vagas
A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego está 

com 288 vagas disponíveis nos seus postos de atendi-
mento, inclusive para pessoas com necessidades espe-
ciais. Para conhecer as vagas e participar, basta levar 
toda a documentação e laudo médico a um dos pon-
tos de atendimento do SMTE.

Natal caro
Os produtos da ceia de natal estão mais caros em 

relação a 2015. Segundo o estudo, o valor é 10,19% 
mais caro em relação ao ano passado. Ainda sobre 
essa pauta, segundo a Sondagem do consumidor, 
cerca de 57,7% dos consumidores revelaram gastar 
muito menos no natal desse ano. 

Avanço tecnológico 
O banco está se reestruturando para se transformar 

numa plataforma digital, com pontos de atendimentos 
físicos. Segundo o vice-presidente de negócios do varejo 
do BB, raul Moreira, a ideia é que os serviços básicos se-
jam feitos virtualmente. As agências assumirão um papel 
de ‘escritório de negócios’ com a novidade.

Fim da bagagem grátis
O órgão de aviação deve aprovar na semana que vem 

as novas normas do setor aéreo que tem como o ponto mais 
polêmico o fim do transporte grátis da bagagem de todos os 
passageiros. Sendo assim, as empresas poderão cobrar pelo 
despacho. Atualmente, as malas que excedam 23 kg em via-
gens nacionais e 32 kg em internacionais são cobradas.

Briga judicial

SINE

SMTE

FGV

ANAC

Lanchinho da madrugada

Tecnologia de resgate
cientistas americanos criaram um robô ágil com a 

capacidade de saltar obstáculos para se tornar um 
dispositivo de resgate para equipes que trabalham em 
regiões difíceis e atuar em casos emergenciais. Ele é 
inspirado num primata que pesa 100 gramas e tem 26 
centímetros de altura. A novidade foi apresentada na 
última terça-feira na revista Sciencerobotics. 

PETROBRAS

BANCO DO BRASIL 

DIVULGAÇÃO

A Austrália pode ser considerada o país das bizarrices, mas, seguindo os 
padrões do reino animal, coisas comuns também acontecem, como no 
caso da aranha enorme que capturou um pequeno lagarto. O fato foi fil-
mado pela australiana Melanie, que colocou o vídeo na internet e postou 
a foto do momento exato da captura no seu Facebook. A cena parece 
assustadora, mas as aranhas são predadoras que agem dessa forma.

Afundada no lixo 
É deplorável a situação de Paracambi. E 

mais uma vez, o Sombra toca na mesma 
tecla para tentar explicar o inexplicável. O 
pequeno município da Baixada foi entre-
gue às moscas meses antes da realização 
das eleições em outubro. Já prevendo uma 
derrota nas urnas, o prefeito parece ter de-
cidido pela vingança contra o povo. 

Detonado nas redes 
nas redes sociais, Tarciso Pessoa virou alvo 

de chacotas e críticas pela população re-
voltada com sua péssima administração. E 
não é de hoje que uma onda de insatis-
fação vem tomando conta do município, 
que foi destroçado pela gestão petista. 

Cartão de visita 
Antes conhecida por ser uma cidade lim-

pa e organizada, Paracambi está cober-
ta de lixo. Para onde quer que se olhe, há 
montanhas de sujeira por culpa e obra de 
Pessoa, que deixou de pagar a empresa 
coletora. E não é pra menos: ninguém quer 
trabalhar sem receber. 

Péssimo exemplo
Pois é. Tarciso Pessoa poderia dar um 

exemplo de administrador preocupado 
com as finanças do município, assim como 
o bem estar da população que faz até pro-
messas na esperança de ver as mudanças 
chegarem. 

Chega então, né?
Depois da trágica experiência de ser go-

vernado pelo PT, o povão não quer mais 
saber de petista no poder. Pelo menos até 
passar a ressaca chamada Tarciso Pessoa, 
um pesadelo que todos tentam esquecer, 
mas não conseguem. Espera-se que esse 
efeito deva acontecer no apagar das luzes 
de 2016. 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

Plano de fuga

Encontro promovido pela Firjan debateu medidas contra esvaziamento econômico na região. 

Empresários debatem com prefeitos 
eleitos da Baixada saída para crise

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Um plano de 
fuga é consi-
derado uma 

ideia para quem de-
seja sair de uma si-
tuação complicada. 
Diante disso, empre-
sários ligados a Fede-
ração das Indústrias 
do Estado do rio de 
Janeiro (Firjan) se 
reuniram com quatro 
prefeitos e um vice-
-prefeito eleitos da 
Baixada Fluminen-
se para debater os 
desafios que visam 
melhorar o desenvol-
vimento da região. 
Os políticos assistiram 
à apresentação da 
pesquisa da federa-
ção, que alerta, prin-

cipalmente, para o 
risco de esvaziamen-
to econômico do es-
tado. 

Segundo revelou a 
Firjan, nove entre dez 
empresas entrevista-
das pretendem fazer 
demissões e mais da 
metade pode encer-
rar as atividades no 
estado devido ao fim 
dos incentivos fiscais, 
previstos pela Lei 
7.495/2016, que foi 
publicada na última 
terça-feira em Diário 
Oficial. A Firjan divul-
gou uma nota repu-
diando a nova lei. 

Os resultados da 
pesquisa foram apre-
sentados durante a 
reunião do conselho 
Empresarial da re-
presentação regio-

O presidente regional da Firjan na Baixada I, Carlos Erane de Aguiar, durante o evento

Geração de emprego e renda em pauta
nos últimos anos, 

segundo a Firjan, 
mais de 230 indús-
trias se instalaram 
no interior fluminen-
se, gerando quase 
100 mil empregos 
de carteira assina-
da. como resulta-
do, a arrecadação 
de IcMS mais que 
dobrou nos 51 mu-

nicípios do interior do 
estado, que recebe-
ram incentivos fiscais. 
Isto gerou a formação 
de polos industriais 
e cadeias de forne-
cedores, comércio e 
serviços. Só no Distrito 
Industrial de Queima-
dos, essa política le-
vou à criação de mais 
6.459 postos de traba-

lho entre 2008 e 2014. 
Outra consequência 
foi o aumento de arre-
cadação de IcMS em 
r$ 127 milhões no mes-
mo período.

carlos Vilela, elei-
to prefeito de Quei-
mados, reforçou que 
das 36 empresas do 
distrito, mais de 20 se 
instalaram a partir da 

política de incentivos 
fiscais “O governo 
está vendo os incen-
tivos de forma erra-
da. Sua suspensão vai 
prejudicar muito nossa 
região”. 

A extensão da Via 
Light até o Distrito In-
dustrial de Queima-
dos, com ligações 
com a Via Dutra, a 

Linha Vermelha e Ma-
dureira, e a melhoria 
da segurança no Arco 
Metropolitano foram 
apontados como al-
guns dos investimentos 
mais importantes para 
que a região atraia 
novos empreendimen-
tos e volte a crescer. 
As sugestões servem 
como bússola para a 

retomada do de-
senvolvimento sus-
tentável dos muni-
cípios, do estado e 
do Brasil.

O prefeito eleito 
de Belford roxo, 
Waguinho, não 
pôde participar 
da reunião devido 
agenda de traba-
lhos na Alerj.

GABrIEL BArrEIrA/ G1 

Cremerj recebe reclamações de 
falta de materiais no Hemorio

O conselho regio-
nal de Medicina re-
cebeu uma carta 
do corpo clínico do 
Hemorio mostrando 
as novas denúncias 
feitas contra a uni-
dade. Segundo infor-
mações, faltam agu-
lhas e medicamentos 
para a quimioterapia, 
além de analgésicos, 
antibióticos e insumos 
básicos, como serin-
ga e até mesmo o 
soro. Para pacientes 
que dependem do 
tratamento no local, 
a situação é deses-
peradora. 

De acordo com as 
denúncias, além da 
falta de materiais, há 
também equipamen-
tos quebrados, como 
ultrassom, endoscó-
pio e citômetro, equi-
pamento importan-
te para diagnosticar 

leucemia aguda. 
Segundo o vice-pre-

sidente do cremerj, 
nelson nahon, o que 
mais preocupa na 
carta recebida é que 
a falta desses insumos 
pode acabar fazen-
do com que pacien-
tes suspendam seus 
tratamentos. “A gran-
de preocupação 
nessa carta sobre a 
situação do Hemo-
rio, que é a principal 
referência do estado 
para o tratamento 
de leucemia. Pacien-
tes internados com 
leucemia faltando, às 
vezes, quimioterápi-
co. O paciente inter-
nado que suspende 
o tratamento, prejudi-
cando a chance de 
cura, prejudicando o 
seu bem-estar a partir 
do tratamento”, disse 
nelson nahon.

Falta de repasse do ‘BU’ põe 
em risco linhas de ônibus no Rio 

A crise financeira que 
aterroriza o rio de Janeiro 
tem ganhado contrans-
tes ainda mais dramáti-
cos. Um deles é sobre o 
uso do Bilhete Único In-
termunicipal. na manhã 
da última segunda-feira, 
o presidente da Super-
Via, José carlos Prober 
afirmou que os proble-
mas relacionados ao uso 
do benefício na empresa 
existem há bastante tem-
po e são preocupantes. 
Já ontem, a Fetranspor 
alegou que suspensão 
do repasse pode acabar 
com as linhas de ônibus 
no rio.  

Segundo o presidente 
da SuperVia, o estado 
repassa o valor dos sub-
sídios do Bilhete Único à 
riocard, que faz a trans-
ferência para as conces-
sionárias a parte de cada 
um, mas os sucessivos 
atrasos estão inviabilizan-
do a situação. “A gente 
já percebia que isso ia 
acontecer. Quando se 

tomou a decisão de sus-
pender o serviço não foi 
uma ação pontual, ela 
guardava a relação com 
todo esse histórico que 
vem acontecendo nos 
últimos meses. A Supervia 
foi notificada no último 
domingo de que existia 
uma liminar de que sus-
pendia a passagem da 
tarifa plena do Bilhete 
Único. nós acatamos de 
imediato. Enquanto hou-
ver o entendimento da 
Justiça que isso tem que 
ser aceito, a Supervia vai 
aceitar”, explicou o presi-
dente da concessionária.

Em nota, a Fetranspor 
notificou que a suspensão 
dos repasses dos subsídios 
previstos no Bilhete Único 
Intermunicipal, concedi-
do pelo Governo do Es-
tado aos passageiros, vai 
provocar a paralisação 
de linhas importantes do 
serviço intermunicipal de 
passageiros na região 
Metropolitana do rio de 
Janeiro. 

DIVULGAÇÃO

nal Firjan/cirj Baixa-
da Fluminense Área I, 
que abrange os mu-
nicípios de nilópolis, 
Mesquita, nova Igua-
çu, Queimados, Ja-
peri, Paracambi, Se-
ropédica, Itaguaí e 
Mangaratiba. no en-
contro, foram apre-
sentadas propostas 
para evitar um novo 
ciclo de esvaziamen-
to econômico no Es-
tado, como ocorreu 
nos anos 80, em que 
a suspensão dos in-
centivos teria um pa-
pel decisivo. “com a 
falta dos incentivos e, 
consequentemente, 
com a insegurança 
jurídica, as empresas 
de menor porte vão 
fechar e as maiores 
vão demitir ou migrar 

A crise financeira atingiu recursos da unidade

Em nota, o Hemorio 
diz que diante da cri-
se há problemas, mas 
que não está faltan-
do analgésicos, soro, 
luva, gases e seringa 
e que já consertou o 
citômetro e o ultras-
som, mas, segundo 
nelson nahon, o pro-
blema não é de ago-
ra.

“Tem aparelho en-
guiçado ali há seis 
meses, um ano, tam-
bém não tem uma 
manutenção do 
aparelho. Quem tra-
ta do Hemorio é a 
Fundação Estadual 
de Saúde que está 
com seus repasses fi-
nanceiros atrasados”, 
lamentou.

para outros estados. 
É desesperador. Pre-
cisamos unir forças 
para tentar evitar 

graves reflexos socio-
econômicos como 
no passado”, desta-
cou carlos Erane de 

Aguiar, presidente da 
representação re-
gional da Firjan em 
nova Iguaçu.
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no próximo domingo, o Teatro de 
Bolso apresentará a peça “chapeu-
zinho Vermelho”, no TopShopping. O 
evento gratuito, será realizado na 
nova praça de alimentação da ex-
pansão, no 3º piso, às 16h.

A deputada fede-
ral clarissa Garotinho 
se filiou ao PrB, par-
tido do prefeito elei-
to do rio, Marcelo 
crivella. A parlamen-
tar havia sido expul-
sa do Pr, após votar 
contra a PEc do teto 
de gastos, na câma-
ra dos Deputados.

A pasta abrigaria 
uma série de outras 
funções, além da re-
lação com os depu-
tados. rafael, hoje se-
cretário de Transportes 
da Prefeitura do rio, 
voltará para a Alerj e 
cumprirá seu manda-
to de deputado esta-
dual.

O SESI cultural continua a todo vapor no 
Teatro SESI caxias! Amanhã, às 20h, a peça 
teatral ‘E de repente uma ossada de baleia 
emergiu na cidade’, será apresentada gra-
tuitamente no local.

no SESI caxias, as vendas dos ingressos são 
feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e 
aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais 
de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e as-
sociados ao SESI pagam meia-entrada. 

Mandato Aliança

Espetáculo Vendas

Eles disseram... nós publicamos!
“Temos 448 mil funcionários públicos ativos e inativos. Isso [protestos] é uma minoria que 

se aproveita desse momento, dessas manifestações”. O governador do rio, Luiz Fernando 
Pezão, ao avaliar que uma ‘minoria’ tentou fazer ‘baderna’ nas manifestações.

Os gastos com publicidade e propa-
ganda do governo serão limitados a 0,01% 
do orçamento aprovado para o ano. A 
medida será válida por quatro anos. É o 
que determina a Lei publicada ontem no 
Diário Oficial do Poder Executivo.

O projeto que limitaria o valor do sub-
sídio do Bilhete Único Intermunicipal a 
r$ 150 por mês, não foi votado pela 
Alerj. A medida faz parte do pacote do 
Executivo enviado para a casa no iní-
cio de novembro.

DIrETO AO POnTO

A PEc prevê a criação de uma lei de responsabilidade 
previdenciária que deverá prever, por exemplo, sanções 
para Estados e municípios que tiverem regime próprio 
de previdência e não criarem um regime de previdên-
cia complementar no prazo de dois anos. como pre-
visto, são fortes as resistências de dirigentes sindicais às 
mudanças propostas. Eles prometem pressionar o con-
gresso no sentido de rejeitá-las. Se isso ocorrer, o País 
terá perdido mais uma oportunidade de pavimentar o 
caminho para um futuro menos turbulento.

Sessão Emenda Desistência 
Uma emenda proposta 

pelo deputado Paulo Melo 
(PMDB) ao projeto que cria 
um teto constitucional para 
os salários dos servidores es-
taduais causou polêmica 
na sessão da última terça-
-feira na Alerj.

A emenda diz que o teto (de 
cerca de r$ 27 mil) para fun-
cionários cedidos ao governo 
estadual por outros órgãos só 
passaria a valer daqui para a 
frente. Ou seja, quem foi cedi-
do antes continuaria com su-
persalários.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Jorge Picciani (PMDB), 
comunicou ao governador Luiz 
Fernando Pezão (PMDB), numa 
conversa franca, que o filho rafa-
el Picciani (PMDB) não assumirá a 
Secretaria estadual de casa civil 
e Governo em janeiro.

Orçamento 

Bilhete Único 
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A crise é tanta que a Alerj deci-
diu economizar justamente na comi-
da dos policiais que fazem a seguran-
ça da casa. A quentinha oferecida aos 
agentes é uma montanha de arroz e 
poucos pedaços de carne por cima. 

PEC e a criação de uma nova lei 

Em abril de 2015, o 
então vice-prefeito, 
o ex-petista Wesley 
Pereira assumiu a 
Prefeitura de Itaguaí 
carregado nos om-
bros por servidores. O 
momento era de cri-
se política na cida-
de, com as denún-
cias de corrupção 
contra o prefeito Lu-
ciano Mota, que foi 
afastado pela Justi-
ça e depois cassa-
do pela câmara de 
Vereadores. Pereira 
prometeu mundos 
e fundos à popula-
ção e disse que não 
decepcionaria os 
funcionários. Hoje, 

‘Salvador’ de Itaguaí vai 
deixar herança maldita

um ano e oito meses 
após ter ascendido 
ao poder, o ‘salva-
dor da pátria’ está 
de saída e, de acor-
do com alguns lide-
ranças comunitárias 
e funcionários, vai 
sem deixar sauda-
de. Agora filiado ao 
PSB, Wesley perdeu 
a eleição para um 
político condenado 
a 14 anos de prisão 
e deixará como le-
gado uma estrutura 
destroçada pela in-
competência admi-
nistrativa e milhares 
de servidores revol-
tados com a falta de 
pagamento.

Anda Japeri tem última edição 
JAPErI QUEM AMA cUIDA!

Participantes deverão vencer os 12 km de caminhada do Circuito Águas 
de Santo Antônio. O ponto final de encontro será o sítio do Cacique.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Moradores da rua 
Ulisses Maciel, pró-
ximo ao colégio As-
sunção, no bairro 
Ponto chic, em nova 
Iguaçu, colocaram 
barricadas fechan-
do o acesso dos 
dois lados. Popula-
res informaram que 
as barreiras foram 
construídas para evi-
tar assaltos que são 
constantes no local, 
principalmente por 
motoqueiros. Em me-
nos de 2 meses ja 
ocorreram mais de 
14 assaltos.

Wesley Pereira atrasa salários e mergulha a cidade no buraco

rEPrODUÇÃO 

Ao menos 97 pessoas 
morreram e centenas 
ficaram feridas em um 
terremoto de 6,5 graus 
que abalou ontem a ilha 
indonésia de Sumatra, 
onde prosseguem os tra-
balhos de resgate.
O tremor aconteceu 

durante a manhã na pro-
víncia de Aceh, norte de 
Sumatra.
“Estes números devem 

aumentar por causa da 
grande destruição”, afir-
mou o diretor da Agência 
nacional de catástrofes, 
Sutopo Purwo nugroho.
O terremoto de 6,5 graus 

Barricadas para diminuir assaltos 
rEPrODUÇÃO

O evento será na Paróquia Nosso Senhor do Bonfim

DIVULGAÇÃO 

Terremoto deixa mais de 90 mortos
INDONÉSIA

Sucesso de público em 
2016, o Anda Japeri 
terá sua última edição 

do ano no próximo sábado. 
Desta vez o desafio será 
vencer os 12 km de 
caminhada do circuito 
Águas de Santo Antônio, 
um percurso composto 
por piso irregular e que 
exigirá dos participantes 
esforço considerado 
significativo. O evento é 
promovido pela Prefeitura 
de Japeri, através da 
Secretaria de Ambiente 
e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMADES), 

numa co-realização 
com o Instituto Kerygma 
Ambiental (IKA).
O ponto de encontro 
dos participantes será na 
Paróquia nosso Senhor do 
Bonfim, em Engenheiro 
Pedreira, a partir das 
7h. Será servido café da 
manhã e feita a entrega 
das camisetas para os 
150 primeiros inscritos 
nesta última etapa do 
Anda Japeri. A largada do 
evento está prevista para 
as 9h15 e será feita na 
Associação de Moradores 
do Bairro Teófilo cunha.
A caminhada em meio 
à natureza tem duração 

prevista de três horas e 
terá como ponto final 
o Sítio do cacique, 
também em Teófilo 
cunha. Lá os caminhantes 
poderão participar de 
uma confraternização 
com almoço e bebidas 
(opcionais), música ao 
vivo, Feira da roça, tenda 
da educação ambiental, 
artesanatos, lazer e 
recreação. O evento 
deverá terminar às 17h.
Quem ainda deseja 
participar do circuito 
Águas de Santo Antônio 
pode garantir uma vaga 
até amanhã, no site 
www.caminhadas.info. A 

Sobrevivente retirado de escombros no Aceh

de magnitude aconteceu 
às 5h03 locais (20h03 de 
Brasília), de acordo com o 
centro Geológico dos Es-
tados Unidos (USGS), 10 km 
ao norte de reuleuet.
O tremor atingiu com for-

ça o distrito de Pidie Jaya, 
no momento em que 

muitos moradores desta 
região de maioria mu-
çulmana se preparavam 
para oração matinal
Em Pidie Jaya, o mina-

rete de uma mesquita 
desabou sobre o templo 
e destruiu parte da estru-
tura. 

rEPrODUÇÃO

inscrição é gratuita.

NATAL SOLIDáRIO
como de costume, o Anda 
Japeri é uma oportunidade 
de exercitar o corpo, mas 
também praticar o bem ao 
próximo. A organização do 
evento está promovendo 
uma campanha de natal 
para arrecadar roupas, 
calçados e alimentos 
para a ceia natalina 
das crianças do Abrigo 
Municipal Infanto Juvenil 
conselheiro Joaquim 
Marçal de Souza, em 
Japeri. Brinquedos 
também serão bem-
vindos.
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Unidades também oferecem aos alunos a chance de aprender outras línguas.

BRASÍLIA
Por seis votos a 

três, o Supremo Tri-
bunal Federal de-
cidiu manter, em 
votação realizada 
ontem, o senador 
renan calheiros 
(PMDB-AL) a frente 
da presidência do 
Senado. 

Entre os ministros 
que participaram 
da votação, seis 
dos nove presentes 
ao julgamento ha-
viam votado pela 
derrubada da de-
cisão liminar provi-
sória do relator do 
caso, Marco Au-
rélio Mello, que foi 
proferida na última 
segunda-feira. O 
ministro havia de-
terminado que re-
nan calheiros fos-
se afastado, o que 
não foi cumprido 

Inscrições abertas nas escolas 
estaduais da Baixada Fluminense

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

pela mesa do Sena-
do.

O primeiro a votar 
contra o afastamen-
to foi o ministro celso 
de Mello. Para o mi-
nistro, caso se tornem 
réus, presidentes do 
Senado, câmara e 
STF não podem subs-
tituir temporariamen-
te o presidente da 
república.

Mas, em vez de 
afastá-los do car-
go, caberia apenas 
exclui-los da linha su-
cessória, impedindo-
-os de assumir a che-
fia do Executivo em 
caso de ausência do 
titular. “Os agentes pú-
blicos que detêm as 
titularidades funcio-
nais que os habilitam 
constitucionalmente 
a substituir o chefe 
do Poder Executivo 
da União, em caráter 
eventual, caso torna-

STF rejeita afastamento de Renan Calheiros 

Site apresenta guia para matrícula 
O aluno deve se 

inscrever por meio do 
link na página no Fa-
cebook (www.face-

book.com/SeeducrJ) 
ou pelo site Matrícula 
Fácil (www.matricula-
facil.rj.gov.br). Aproxi-

madamente 170 mil 
inscrições já foram fei-
tas para novos alunos 
que desejam ingressar 

na rede estadual de 
ensino. na página de 
inscrição, o interessa-
do encontrará infor-

mações sobre como 
se inscrever; escolas 
com vagas disponíveis; 
idade para cada série 

ofertada; e como e 
quando confirmar 
a matrícula na es-
cola.

dos réus criminais pe-
rante esta corte, não 
ficarão afastados dos 
cargos de direção 
que exercem na câ-
mara, no Senado ou 
no Supremo Tribunal 
Federal. na realida-
de, apenas sofrerão 
interdição para exer-
cício do ofício even-
tual e temporário de 

DIVULGAÇÃO

Mais de 330 escolas 
da Baixada Flumi-
nense recebem 

inscrições para o próximo 
ano letivo até o dia 22 
deste mês. As unidades 
com vagas abertas são 
nos municípios de Duque 
de caxias, nova Iguaçu, 
São João de Meriti, Belford 
roxo, Mesquita, nilópolis, 
Paracambi, Queimados, 
Seropédica, Itaguaí, Japeri 
e Magé. na região, a cida-
de de Duque de caxias é 
a que vem recebendo o 
maior número de inscritos. 
Em seguida, estão os mu-
nicípios de nova Iguaçu, 
São João de Meriti e Bel-

ford roxo.
Entre as unidades  estão 
os colégios estaduais Jar-
dim Meriti, em São João 
de Meriti; Antônio Figueira 
de Almeida, em nilópolis; e 
os institutos de Educação 
rangel Pestana, em nova 
Iguaçu, e Governador ro-
berto Silveira, em Duque 
de caxias. Os dois últimos 
ofertam Ensino Médio nor-
mal ou Formação de Pro-
fessores.
Para os moradores  que 
têm interesse em estudar 
um novo idioma, há opor-
tunidades em nova Igua-
çu para o ciep 117, carlos 
Drummond de Andrade, 
que oferece o Ensino Mé-
dio Intercultural Brasil-Esta-

dos Unidos, e também em 
Duque de caxias para o 
ciep 218 – Ministro Hermes 
Lima, que tem o Ensino 
Médio Intercultural Brasil-
-Turquia. As duas unidades 
funcionam em horário in-
tegral. É importante frisar 
que o aluno da rede es-
tadual que deseja mudar 
de unidade também deve 
se inscrever pela internet. 
Além disso, quem parou 
de estudar e pretende 
retornar para a sala de 
aula pode conseguir sua 
vaga para o próximo ano 
letivo por meio do sistema 
informatizado, explicou o 
secretário de Educação, 
Wagner Victer.
A lista com os nomes dos 

Alunos podem encontrar vagas unidades dos 13 municípios da região

Queimados realiza workshop sobre 
universalização do registro civil
rEPrODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade de Queimados

Ontem foi realizado 
o  workshop “O papel 
dos profissionais da 
saúde na universali-
zação do registro de 
nascimento, região 
da Baixada Fluminen-

Seropédica entrega 
área de lazer nova

A Praça Sebastião 
nascimento, que fica 
no bairro Oza, foi en-
tregue ontem à po-
pulação pela Prefei-
tura de Seropédica. A 
Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos 
(SMSP) que realizou 
melhorias estruturais 
na Praça e também 
em seu entorno, me-
lhorando a qualidade 
de vida da popula-
ção, sobretudo das 
crianças e adolescen-
tes, que agora con-
tam com uma área 
de lazer completa-
mente reestruturada.

O secretário de Ser-
viços Públicos, Luzemir 
ramalho, ressalta que 
as melhorias não se 
restringiram apenas 
aos equipamentos da 
Praça. “realizamos 
melhorias em toda 
localidade. revitali-
zamos a iluminação, 
providenciamos a tro-
ca de bancos e brin-
quedos e efetuamos 
uma limpeza em to-
das as extremidades 
da Praça. Mais uma 
vez atendemos a um 
chamado da popu-
lação, e cumprimos 
com nosso dever re-
alizando os serviços 

públicos solicitados 
e outras a melhorias 
que já estava em 
nosso planejamento”, 
disse.

A reforma da Praça 
havia sido solicitada 
a Prefeitura por mo-
radores do bairro, po-
rém, a obra em ques-
tão já fazia parte de 
um cronograma de 
reformas pré-estabe-
lecido pela SMSP.

“A reforma da ‘Pra-
ça do Oza’ é mais 
uma promessa de 
Governo cumprida. 
Sairemos com um sal-
do positivo dessa ges-
tão, enquanto outros 
municípios da região 
Metropolitana estão 
mergulhados na crise, 
em Seropédica, ape-
sar da situação do 
país, as coisas estão 
diferentes. Estão che-
gando novas empre-
sas, novos empregos 
estão sendo gerados, 
a cidade não para 
de crescer, isso não é 
coincidência, é o re-
sultado de um traba-
lho bem planejado e 
bem executado, en-
fim, de uma gestão 
eficiente”, afirma o 
prefeito de Seropédi-
ca, Alcir Martinazzo.

Grupo aproveita o espaço para praticar esporte

alocados será divulgada 
no dia 10 de janeiro de 
2017, no Matrícula Fácil. 

Após a publicação da lis-
tagem, os interessados te-
rão de 12 a 18 do mesmo 

mês para confirmar a ma-
trícula nas unidades em 
que foram selecionados.

rEPrODUÇÃO

presidente da repú-
blica”, afirmou cel-
so de Mello.

Acompanharam o 
mesmo raciocínio os 
ministros Dias Toffoli, 
Luiz Fux, Teori Zavas-
cki, ricardo Lewan-
dowski e a presi-
dente do Supremo, 
ministra cármen Lú-
cia.

Renan Calheiros é mantido na presidência do Senado

se”. no centro de Es-
porte e lazer da Ter-
ceira Idade, ao lado 
da Vila Olimpica em 
Queimados, das 10h 
às 12h30. O objetivo 
da atividade, voltada 

para os profissionais 
que atuam na direção 
das maternidades e 
instituições de saúde, 
além das equipes de 
Serviço Social e Enfer-
magem, é difundir a 
política do registro de 
nascimento imediata-
mente após o parto.
A Secretaria de Estado 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos coor-
dena o comitê Gestor 
Estadual de Políticas 
de Erradicação do 
Sub-registro civil de 
nascimento, que foi 
criado pelo decreto 
nº 43.067, de 08 de ju-

lho de 2011, e trabalha 
para a erradicação 
do subregistro de nas-
cimento e a amplia-
ção ao acesso à do-
cumentação básica. É 
composto por diversos 
órgãos e entidades da 
administração pública 
e da sociedade civil, 
que atuam em Grupos 
de Trabalho (Municí-
pios; Documentação; 
Saúde (Unidades Inter-
ligadas); capacitação; 
Óbito/Desaparecidos 
e Educação; Sistema 
Penitenciário; Popula-
ção de rua e Idosos, 
PcD e Saúde Mental).
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Mulher de Cabral aparece 
com uniforme da Seap

prisão preventiva

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, determinou a prisão preventiva dela.

A advogada Adria-
na Ancelmo dei-
xou para trás as 

joias caras e roupas de 
marca que marcaram 
sua vida como primei-
ra-dama do Estado do 
rio de Janeiro. no pre-
sídio Joaquim Ferreira, 
ela foi obrigada a ado-
tar o uniforme padrão 
das detentas da Secre-
taria de Administração 
Penitenciária (Seap), 
um conjunto verde 
muito parecido com o 
usado pelo marido, o 
ex-governador Sérgio 
cabral.

nas imagens, Adriana 
aparece de cara la-
vada, com os cabelos 
presos para trás. A ad-
vogada também está 
usando brincos peque-
nos e uma pulseira mo-
desta no braço esquer-
do.

APRESENTAçãO à 
JUSTIçA FEDERAL 

Acusada de corrup-
ção, lavagem de di-

nheiro e organização 
criminosa pela força-
-tarefa da Lava-Jato 
no rio, Adriana teve 
a prisão decretada 
pela Justiça Federal e 
se apresentou por vol-
ta das 17h da última 
terça-feira ao juiz Mar-
celo Bretas, da 7ª Vara 
Federal criminal do rio. 
Isso aconteceu 19 dias 
após a o marido Sér-
gio cabral, apontado 
como chefe do grupo 
que desviou ao me-
nos r$ 224 milhões em 
obras com diversas em-
preiteiras, como a re-
forma do Maracanã e 
do Arco Metropoliltano, 
em troca de aditivos 
em contratos públicos 
e incentivos fiscais.

O esquema com em-
preiteiras bancou uma 
vida de luxo para ca-
bral, Adriana e outros 
envolvidos. O dinhei-
ro de propina pagou 
viagens internacionais, 
idas a restaurantes so-
fisticados, uso de lan-
chas e helicópteros e 
compras de joias.

Uma das joias foi um 

anel avaliado em 800 
mil reais que Adriana 
recebeu de presente 
durante uma viagem 
a Mônaco. O anel foi 
pago pelo empresário 
Fernando cavendish, 
ex-dono da construtora 
Delta.

cabral teria se utili-
zado também de um 
sistema de contabilida-
de paralelo da joalhe-
ria Antonio Bernardo.
Segundo uma gerente, 
o ex-governador com-
prou mais de 5 milhões 
de reais em joias por 
esse sistema. na joalhei-
ra H.Stern, cabral teria 
comprado joias no va-
lor de 2 milhões de re-
ais. As compras eram 
feitas em dinheiro vivo, 
sem a emissão de notas 
fiscais.  

PRIMEIRA NOITE 
EM BANGU 

A advogada passou 
a primeira noite sozinha 
em uma cela no com-
plexo penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, 
Zona Oeste do rio. O 
presídio tem nove ce-

las, totalizando 18 va-
gas, mas como só há 
sete detentas além de 
Adriana, a mulher de 
cabral está sozinha em 
uma cela. O espaço é 
destinado a presas com 
nível superior e Adriana 
tem direito a banho de 
sol e a receber visitas. 

A Secretaria de Esta-
do de Administração 
Penitenciária (Seap) 
informou em nota que 
Adriana Ancelmo pas-
sa bem e se alimentou 

normalmente em seu 
primeiro dia na prisão. 
Segundo a Seap, o car-
dápio de almoço e jan-
tar é composto por ar-
roz ou macarrão, feijão, 
farinha, carne branca 
ou vermelha, legumes, 
salada, sobremesa e 
refresco. O café da 
manhã é composto por 
pão com manteiga e 
café com leite. no lan-
che, o detento pode 
optar por um guaraná 
e pão com manteiga 

ou bolo. 
A cela com seis me-

tros quadrados possui 
um beliche de alvena-
ria, chuveiro, uma pia e 
um dispositivo sanitário 
no chão. Além de ba-
nho de sol, ela terá di-
reito a visitas que serão 
cadastradas e terão 
suas carteirinhas de vi-
sitante expedidas em 
um prazo de até quin-
ze dias, procedimento 
esse que é feito para 
todos os internos.

A mulher de Sérgio Cabral, com os trajes de interna do sistema penitenciário 

rEPrODUÇÃO WHATSAPP 

Quatro pessoas ficam feridas 
durante confronto no Antares

Quatro pessoas fi-
caram feridas, sen-
do dois policiais e 
dois suspeitos, du-
rante um tiroteio na 
manhã de ontem 
na comunidade do 
Antares, em Santa 
cruz, na Zona Oes-
te do rio. As vítimas 
foram levadas para 
o Hospital Municipal 
Pedro II, também 
em Santa cruz. 

na ação, os poli-
ciais militares do 27º 
BPM (Santa cruz) 
apreenderam uma 
submetra lhadora 

calibre 9 mm, uma 
granada e drogas. 
A ocorrência seguiu 

para registro na 36ª 
DP (Santa cruz). 

Arma, drogas e granada apreendidas pelos PMs

DIVULGAÇÃO 

Rio tem três PMs baleados 
e dois suspeitos mortos 

Três policiais mi-
litares foram bale-
ados no rio num 
intervalo de horas, 
entre a noite da úl-
tima terça-feira e 
a madrugada de 
ontem. Todos os 
casos acontece-
ram na Zona Oeste 
da cidade. Um dos 
agentes foi vítima 
de uma tentativa 
de assalto, um dos 
suspeitos foi preso. 
Já os outros dois 
foram feridos du-
rante uma opera-
ção na qual dois 
homens morreram.

Em campo 
Grande, o sargen-
to ricardo Alves 
Dionísio, lotado no 
15º BPM (Duque de 
caxias), chegava 
em casa, na loca-
lidade conhecida 
como Santa Mar-
garida, por volta 
das 22h de terça, 
quando foi rendido 
por três bandidos, 
que anunciaram 
um assalto. O PM 
reagiu e houve tro-
ca de tiros. no con-
fronto, o agente foi 
atingido na barri-
ga. Ele foi levado 
ao Hospital munici-

pal rocha Faria, ain-
da em campo Gran-
de, por parentes. O 
estado de saúde do 
sargento é estável. 
Os criminosos fugiram 
com a pistola do po-
licial.

Logo após o crime, 
equipes do 40º BPM 
(campo Grande) fi-
zeram buscas e loca-
lizaram um dos sus-
peitos do crime. Alan 
Santos Bino de Santa-
na, de 18 anos, tam-
bém ficou ferido no 
confronto. Ele esta-
va com uma pistola. 
no local da prisão foi 
também encontrada 
a arma do sargento. 
Segundo a PM, o sus-
peito é do complexo 

do chapadão, em 
costa Barros, na 
Zona norte do rio.   

A ocorrência foi 
registrada na 35ª 
DP (campo Gran-
de), onde Alan foi 
autuado em fla-
grante por roubo 
seguido de lesão 
corporal grave. 
Ele está internado 
no Albert Schweit-
zer sob custódia. 
Segundo a asses-
soria de imprensa 
da Polícia civil, “as 
investigações con-
tinuam em anda-
mento para apurar 
detalhadamente o 
fato e identificar os 
outros criminosos 
envolvidos”.

Outros dois PMs baleados
no fim da ma-

drugada de on-
tem, outros dois 
PMs foram balea-
dos durante uma 
operação na Fa-

vela do rola, em San-
ta cruz. no tiroteio, dois 
suspeitos também fo-
ram atingidos. Levados 
para o Hospital estadu-
al Albert Shweitzer, em 

realengo, tam-
bém na Zona Oes-
te. Durante a ação 
na comunidade 
foram apreendidas 
armas e drogas.

Armas apreendidas após a prisão de suspeito

DIVULGAÇÃO 

Manifestantes tacam fogo 
em coletivo na Rio Magé

Uma manifestação 
contra o aumento da 
tarifa dos pedágios da 
rio-Teresópolis acabou 
com um ônibus incen-
diado, em Magé. O 
crime aconteceu na 
altura do bairro Parque 
Estrela. Uma equipe do 
quartel de campos Elí-

seos do corpo de Bom-
beiros foi acionada 
para conter as chamas. 
Segundo a corpora-
ção, ninguém se feriu.

A manifestação 
aconteceu após a 
Agência nacional de 
Transportes Terrestres 
(AnTT) aprovar o rea-

juste da tarifa básica 
de pedágio do con-
trato de concessão 
da Br 116. Os preços, 
que eram de r$ 12 
na praça de pedágio 
principal e r$ 8,50 nas 
auxiliares, passam ago-
ra para r$ 17,10 e r$ 
12,00, respectivamente.

rEPrODUÇÃO FAcEBOOK 

Ônibus é incendidado por manifestantes contra aumento de tarifa dos pedágios
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Uma adolescente 
foi morta com golpes 
de machado pelo ex-
-companheiro no mu-
nicípio de Jaqueira 
(148 km de recife), 
na tarde da última se-
gunda-feira. A Polícia 
Militar informou que a 
vítima de 17 anos es-
tava há pouco tempo 
separada de Givanildo 
Gomes da Silva de 24 
anos que chamou a 
jovem para conversar. 
Segundo a PM, duran-
te a conversa o assas-
sino que não aceitou o 
fim do relacionamento 
pegou um machado e 

Jovem é morta a machadadas pelo ex

Policiais entraram em confronto com bando na comunidade Parque São José.

Trio suspeito de tráfico vai 
pra vala em Belford Roxo 

Ex matou a mulher após não aceitar o fim da relação

desferiu vários golpes na 
vítima que não resistiu aos 
ferimentos e acabou mor-
rendo no local do crime. 
Após o brutal assassinato 
Givanildo empreendeu 
fuga tomando rumo até 

então ignorado. O caso 
foi registrado na Dele-
gacia de Polícia civil 
da região que investiga 
o crime e trabalha na 
tentativa de localizar o 
autor do homicídio. 

PLAnTÃO POLIcIAL

Um intenso tiro-
teio entre agen-
tes do Batalhão 

de Polícia Militar de 
Belford roxo (39º BPM) 
e traficantes deixou 
três suspeitos mortos 
no Parque São José, 
no final da tarde da 
última terça-feira. 

De acordo com 
informações, os PMs 
realizavam operação 
para reprimir a ven-

da de entorpecentes 
quando receberam 
denúncia sobre a 
presença de um ban-
do armado em um 
dos pontos da comu-
nidade. A guarnição 
se deslocou até a 
rua da Alegria onde 
se deparou os bandi-
dos. 

Ao perceber a 
aproximação da via-
tura, os suspeitos pas-
saram a atirar contra 
os policiais que revi-

daram. Após cessar 
o confronto, a guar-
nição realizou buscas 
pela região e aca-
bou encontrando 
três baleados. O trio 
ainda chegou a ser 
levado para o Hos-
pital Municipal Jorge 
Júlio costa dos San-
tos (Joca), mas não 
resistiu aos ferimentos. 

UM DOS MORTOS 
SERIA O ChEFãO 
Segundo a corpo-

ração, um dos sus-
peitos comandaria 
o chefe do tráfico 
de drogas da co-
munidade. 

A polícia informou 
ainda que a mu-
lher do marginal, 
que estava grávida, 
perdeu o bebê ao 
saber da morte do 
companheiro. 

O registro de ocor-
rência foi feito na 
54ª Delegacia de 
Polícia.  Marginal gostava de se exibir nas rerdes sociais

Os três suspeitos, um deles apontado pela polícia como chefe do tráfico, foram baleados e levados para o hospital do Joca, mas não resistiram

rEPrODUÇÃO/WHATSAPP

PM arranca fuzis da vagabundagem 
Dois fuzis foram apre-

endidos por policiais mili-
tares do 15º Batalhão de 
Polícia Militar de Duque 
de caxias, na manhã de 
ontem, na comunidade 
do Sapinho, em Grama-
cho. na ação, um margi-
nal foi preso. 

Os militares relataram 
na ocorrência registra-
da na 59ª DP (Duque de 
caxias) que receberam 
uma denúncia anônima 
informando sobre um 
bandido que abastecia 
o local de drogas. Ao 
chegar na rua Projeta-
da, os PMs encontraram 
um portão aberto. Eles 
entraram na casa e sur-
preenderam o Diego dos 
Santos, conhecido como 
‘Xaropinho’, que portava 

um fuzil Parafal calibre 
762. P marginal tentou re-
sistir à prisão, mas depois 
de negociação, se entre-
gou. 

Ao realizar uma revista 
minuciosa no terreno da 
residência, os agentes 

encontraram outra arma: 
um fuzil Ak 47, uma grana-
da defensiva, 6.900 pinos 
de cocaína e 500 trouxi-
nhas de maconha. ‘Xa-
ropinho’ foi autuado por 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma. 

Exército destrói 20 mil armas 
Um total de 20 mil ar-

mas apreendidas em 
cinco anos de opera-
ções policiais contra 
o crime, no rio de Ja-
neiro, foram destruidas 
ontem pelo Exército. 
O material inclui pisto-
las, fuzis e até lança-
-foguetes de vários pa-
íses de origem, como 
Israel e Estados Unidos. 
Todo o armamento foi 
destruído por um rolo 
compressor e os resí-
duos derretidos em um 
forno próprio, de alta 
temperatura.

A Polícia civil se-
parou algumas ar-
mas que podem ser 
reaproveitadas pelos 
agentes. O coordena-
dor da coordenadoria 
de Fiscalização de Ar-
mas e Explosivo, rafael 
Willis, informou que a 
intenção é aguardar a 

regulamentação do go-
verno federal, autorizan-
do o uso pelas polícias. 
Em agosto, o ministro da 
Justiça, Alexandre de 
Moraes, disse, no rio, que 
prepara decreto para 
regulamentar o reapro-
veitamento das armas 
apreendidas, ainda não 
publicado pelo órgão.

A maior parte do ar-
mamento foi apreendido 
em operações contra o 
tráfico de drogas, mas 
há também armas en-
tregues voluntariamente 
durante a campanha 
do Desarmamento. Entre 
elas, pistolas, revólveres, 
metralhadoras, espingar-
das e fuzis.

A operação de des-
truição, batizada de rolo 
compressor, é coordena-
da pelo comando Militar 
do Leste e envolve 85 
agentes das Forças Arma-

das e das polícias e é 
uma forma de evitar o 
extravio de armamen-
tos. De acordo com a 
comissão Parlamentar 
de Inquérito (cPI) das 
Armas, na Assembleia 
Legislativa do rio de 
Janeiro, as polícias 
estaduais e federais, 
além das Forças Arma-
das, tiveram ao menos 
1.580 armas desviadas 
no Estado do rio, entre 
2000 e 2010.

De acordo com a 
comissão, com base 
em documento da 
Polícia Federal, 640 ar-
mas foram roubadas 
ou desviadas da Po-
lícia Militar entre 2005 
e 2015. Outras 1.050 
sumiram da Polícia ci-
vil e 17 mil foram des-
viadas de firmas de 
segurança privada no 
período.

Os fuzis foram apreendidos por policiais militares

Cartaz de traficante é divulgado 
Um cartaz pedindo 

informações sobre Ma-
theus Eduardo Tentempo 
Lima, o Dourado, de 21, 
anos, foi divulgado on-
tem pelo Portal dos Pro-
curados. O bandido é 
acusado de comandar 
o tráfico de drogas na 
comunidade do neylor, 
em Petrópolis, região 
Serrana do rio, e de pla-
nejar atentados contra 
policiais civis da 105ª DP 
(Petrópolis) no estaciona-
mento da unidade.

As investigações apon-
tam que o criminoso era 
o responsável pelo envio 
de drogas, do Parque 

União, no complexo da 
Maré, onde também 
mora e atua como trafi-
cante, para o neylor.

A polícia informou ain-
da que o transporte da 
droga era realizado em 
motos de luxo por Felipe 
de carvalho Fernandes, o 
Playboy, preso no fim de 
semana, em Araruama. 
Duas BMW, sendo uma F 
800GS e outra r1200GS, 
e uma Hornet cB 600F 
eram usadas para trans-
portar as drogas.

contra Dourado há 
um mandado de prisão 
pelo crime de Associa-
ção para a produção e 

tráfico e condutas afins, 
e outros dois por tráfico 
de drogas. O bandido foi 
preso em 2013, e ganhou 
liberdade em setembro 
deste ano.

Quem tiver informa-
ções pode denunciar 
pelos seguintes canais: 
Whatsapp ou Telegram 
dos Procurados (21) 
96802-1650; pelo face-
book https://www.face-
book.com/procurados.
org/ (inbox); pelo Disque-
-Denúncia (21) 2253-1177, 
ou pelo aplicativo. O 
anonimato é garantido. 
A recompensa é de r$ 1 
mil.
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Crise afeta atendimento do 
Samu nas cidades do Sul do RJ

Sul fluMInenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Restaram poucos veículos para atender a demanda de 12 municípios.

A crise financeira 
atingiu o serviço 
de ambulâncias 

de atendimento móvel 
de urgência no Sul do 
rio de Janeiro. Segun-
do a coordenação 
do Samu, a maior difi-
culdade está na falta 
de verba para resol-
ver problemas mecâ-
nicos. As ambulâncias 
chegavam a fazer 300 
atendimentos por dia.

Os seis veículos es-
tão parados no terre-
no ao lado da sede 
do Samu, no conjun-

to Habitacional Vila 
rica, em Volta redon-
da. Pelo menos dois 
aguardam por manu-
tenção há mais de seis 
meses. Depois de tanto 
tempo sem serem usa-
dos, apareceram no-
vos problemas. Faróis e 
vidros quebrados, ma-
çanetas danificadas. 
Alguns carros foram 
até deixados abertos 
sem qualquer tipo de 
proteção.

O Samu funciona 
em uma parceria en-
tre o Ministério da Saú-
de, que arca com 50% 
dos custos, o governo 

do estado, que entra 
com 25% e os municí-
pios que fazem parte 
do consórcio, que di-
videm entre si o valor 
restante (25%).O pra-
zo previsto para a tro-
ca da frota também 
já passou. O contrato 
prevê que os carros 
sejam substituídos a 
cada cinco anos para 
evitar gastos maiores 
com manutenção. De 
acordo com a data, 
a substituição deveria 
ter acontecido no ano 
passado. 

restaram 13 ambu-
lâncias para atender 

12 cidades. Volta re-
donda, que tinha três, 
agora só tem duas. Pi-

raí tinha duas. com a 
redução, uma. Quatis 
e Porto real estão di-

vidindo a mesma am-
bulância. Itatiaia ficou 
sem nenhuma.

A maior dificuldade do Samu está na falta de verba para resolver problemas

Demora pelo socorro
Em caso de emer-

gência, quando não 
tem nenhuma am-
bulância disponível, 
o Samu tem conta-
do com a ajuda do 
corpo de Bombeiros 

ou acionado às cen-
trais de ambulâncias. 
Mas o tempo médio 
de resposta ficou mais 
lento. Agora uma pes-
soa pode levar até 45 
miutos para ser aten-

dida. Antes, não che-
gava a meia hora. Em 
casos mais graves, está 
difícil manter o tempo 
ideal, de 15 minutos do 
chamado até a che-
gada do carro.

A central de atendi-
mentos também teve 
mudanças. A ordem é 
que a ambulância só 
seja enviada nos casos 
mais graves.Quem de-
pende do serviço está 

apreensivo. ‘É melhor 
você socorrer, a gente 
mesmo socorrer a pes-
soa, do que ficar espe-
rando o Samu’, recla-
mou uma senhora.

 A Secretaria Estadu-

al de Saúde reco-
nheceu o atraso e 
ressaltou que vem 
atuando junto à Se-
cretaria de Fazen-
da para regularizar 
a situação.

Relatório anual de balneabilidade 
das praias de Angra é divulgado

O Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) 
divulgou o relatório 
anual de balneabili-
dade das praias de 
Angra dos reis, rJ. 
no levantamento foi 
feito um histórico dos 
últimos sete anos. Teve 
praia que durante 
todo esse tempo ocu-
pou um lugar entre 
as consideradas com 
pior qualidade.

Tanta beleza, mas 
é melhor ficar longe 
dela. A Praia do Anil 
é uma das oito praias 
qualificadas como 
péssimas. A explica-
ção está na saída de 
esgoto, bem em fren-
te às famosas estátuas 
dos três reis Magos. A 
situação se repete na 
Praia do Bonfim. Uma 
galeria leva esgoto 
das casas para o mar 
e a poucos metros do 
local há uma estação 
de tratamento desati-

vada.
Além da Praia do 

Anil e da Praia do 
Bonfim, também fo-
ram consideradas 
péssimas as praias do 
camorim, Enseada, 
Frade, Monsuaba, do 
Jardim e Jacuecanga. 
A praia da Itinga foi 
considerada regular. A 
Praia da costeirinha é 
uma das que recebe-
ram boa qualificação. 
O mesmo aconteceu 

com a Praia de Mam-
bucaba, de Garatu-
caia, da Biscaia, da 
Figueira, do retiro e a 
Praia Vermelha.

Apenas cinco praias 
foram classificadas 
como ótimas: Praia 
Brava, Praia das Gor-
das, Praia do Labora-
tório, Praia das Éguas 
e a Praia Grande, que 
oferece boa extensão 
de areia e sombra na-
tural.

Praia do Anil é uma das oito que foram qualificadas

Cidades marcam presença 
em palestra sobre o trânsito

na próxima terça-
-feira, às 10h, no 14º 
andar da sede do 
Detran, no centro do 
rio, o presidente do 
conselho Estadual 
de Trânsito (cetran), 
Antônio Damasceno, 
está convidando os 
prefeitos ou represen-
tantes dos 26 municí-
pios fluminenses que 
ainda não estão in-
tegrados ao Sistema 
nacional de Trânsito 
(SnT), para uma reu-
nião em que expli-
cará a importância 
e benefícios que tal 
integração pode pro-
porcionar.

como se sabe, o 
SnT é o conjunto de 
órgãos e entidades 
de trânsito que se in-
tegram com a fina-
lidade de exercício 
das atividades de 
planejamento, admi-
nistração, normatiza-
ção, pesquisa, regis-
tro e licenciamento 
de veículos, forma-
ção, habilitação e 
reciclagem dos con-

dutores, educação, en-
genharia, operação do 
sistema viário, policia-
mento, fiscalização, jul-
gamento de infrações 
e de recursos e aplica-
ção de penalidade.

na sua palestra de 
orientação, Damasce-
no abordará as prerro-
gativas que os municí-
pios passam a ter com 
a sua integração ao 
SnT, como, por exem-
plo, a aplicação de 
penalidade de adver-
tência por escrito, em 
substituição à multa; e 
a autuação, através 
de seus próprios agen-

tes, ou, indiretamente, 
através de policiais 
militares. Entre outros 
pontos, o presidente 
do cetran falará ain-
da sobre a possibili-
dade da aplicação 
da receita de multas 
arrecadadas, exclusi-
vamente, em ações 
voltadas à educa-
ção, sinalização, en-
genharia de tráfego 
e de campo, policia-
mento e fiscalização 
de trânsito; por direito 
conferido aos órgãos 
de trânsito municipais 
competentes para 
gerenciá-lo.

Antônio Damasceno, presidente do Conselho

Projeto prepara caravana religiosa 
e natalina para alegrar V. Redonda

Os jovens do projeto 
‘Orar em Ação’ estão 
preparando uma carava-
na para celebrar o natal. 
Serão realizadas ações 
no residencial Ingá, no 
bairro Santa cruz, no Asilo 
do Dom Bosco e nos hos-
pitais São João Batista e 
Dr. Munir rafful, o Hospi-
tal do retiro. Para isso, os 
voluntários estão pedin-
do doações de brinque-
dos novos, livros (exceto 
didático), panetones e 
itens de higiene (sabone-
te, shampoo, desodoran-
te, entre outros), que se-
rão doados nos dias das 
ações.

As doações podem ser 

entregues até o dia 14 de 
dezembro nos seguintes 
postos de arrecadação: 
casa do Hene, no bair-
ro retiro, crossfit Vr e na 
UGB Ferp, no bairro Ater-
rado, no chiquinho Sorve-
tes, no Pontual Shopping, 
Folic, no 2º piso do Sider 
Shopping, no restauran-
te O Batata Gourmet, no 
Ano Bom- Barra Mansa – 
ou para um voluntário do 
projeto.

A primeira parada da 
caravana será no dia 17 
de dezembro no resi-
dencial Ingá. no local, o 
projeto está preparando 
uma grande festa, com 
direito a apresentações 

de dança, música e te-
atro, feita pelas crianças 
da comunidade, além da 
presença do divertido Bo-
lhãozão, uma brincadeira 
com bolhas de sabão.

Já no dia 23, será a vez 
do Asilo do Dom Bosco 
receber o grupo de jo-
vens, que está preparan-
do uma festa com muita 
música, diversão e pre-
sentes. E, encerrando a 
caravana, no dia 24 de 
dezembro, os voluntários, 
fantasiados de princesas 
e super-heróis, irão visitar 
os hospitais São João Ba-
tista e Dr. Munir rafful, le-
vando alegria e presentes 
para os enfermos.

Finalista de ‘reality show’ fará 
apresentação no bairro Aterrado

na noite de hoje a 
banda Madame Zero e 
a cantora Luana cama-
rah  vão se apresentar 
em Volta redonda,rj. 
O show será na boate 
Black Jack Pub, no bair-
ro Aterrado. A casa no-
turna abre as portas às 
21h e a classificação é 
18 anos.

Madame Zero, de Vol-
ta redonda, é formada 
pelos músicos camila 
nobre (vocal), Diogo 
noyma (guitarra), Lenny 

Santos (baixo) e renato 
Barreto (bateria). A ban-
da que já participou da 
edição 2015 do rock in 
rio, vai levar sucessos 
autorais como ‘A Me-
nina Que Ama’,  ‘Sol e 
Lua’, ‘Dizer não’ e ‘De 
Manhã’.

Luana foi uma das fi-
nalistas no programa 
‘The Voice Brasil’, parti-
cipou também do ‘Su-
perStar’ com a banda 
Turnê e atualmente é 
vocalista da banda Mal-

ta, que foi campeã da 
primeira edição do ‘Su-
perStar’, da rede Globo. 
A escolha da cantora 
aconteceu no reality da 
banda, ‘Malta – Faça 
Parte Desse Sonho’, exi-
bido pelo Gshow. O ex-
-vocalista da banda 
Bruno Boncini anunciou 
carreira solo em junho 
deste ano. Os ingressos 
custam r$ 15 (mulher) e 
r$ 30 (homem). Até as 
23h30, mulheres não pa-
gam para entrar.

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:09-Bem Estar
10:48-Encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:11-Sessão da TardeUma Irmã 
em Minha Vida
16:46-Vale a Pena Ver de novo-
cheias de charme
17:52-Malhação: Pro Dia nascer 
Feliz
18:24-Sol nascente
19:11-Praça TV - 2ª Edição
19:31-rock Story
20:30-Jornal nacional
21:15-A Lei do Amor
22:19-The Voice Brasil
23:51-Jornal da Globo
00:28-Programa do Jô
01:10-Flash
01:56-corujãona Teia da Aranha
03:23-corujãoO Filho de ram-
bow

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

FIM DE AnO

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
21:45-SuperLiga de Vôlei
00:00-Leitura Dinâmica
00:30-Programa Amaury Jr
01:30-Igreja Universal do reino 
de Deus.
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

Júlia convence Wagner a contar 
o que sabe para Mario. Os capan-
gas de João Amaro tentam cercar 
Wagner. cauã ensina nuno a ler e 
escrever. Tiago reclama de Yumi e 
Dora percebe o comportamento 
do marido. Quirino pede chica em 
casamento. cesar se enfurece ao 
descobrir que Wagner fugiu e man-
da João Amaro denunciar Mario à 
Polícia.

Quirino pede 
Chica em casamento

Jéssica olha a 
cananeia com ódio

Maquir é pego pelas crianças ten-
tando matar Talmal. O guerreiro dis-
farça. O gigante acorda e conversa 
amigavelmente com as crianças. Zaí-
ra prende Kira em uma gaiola. raabe 
agradece o apoio e compreensão de 
Josué. Jéssica olha a cananeia com 
ódio. Acã dá ouro para Melquias pa-
gar o combinado à raabe. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Gui se desentende com Lázaro. Léo 
e Diana se divertem na sessão de fo-
tos. Lázaro se vangloria do fato de Gui 
não poder demiti-lo. Júlia convida Gui 
para viajar. néia reclama por Léo e 
Diana terem reatado o namoro. Gui e 
Júlia revelam para Zuleica que estão 
namorando. Luizão repreende JF por 
destratar Luana. 

Júlia e Gui passam 
primeira noite juntos

Téo conta para 
Mateus sobre o beijo

André e Felipe flagram Paola conver-
sar com Geraldo e Maurício na mansão. 
Paola encontra a bandana de André no 
jardim e descobre que ele estava lhe es-
pionando. André conta para Julia e Jo-
aquim o que descobriram. Manuela está 
chateada com Joaquim. no vilarejo, Téo 
conta para Mateus sobre o beijo. Alícia 
volta para casa com os filhos e agrade-
ce Meire. Mateus ajuda Téo a como pedir 
Manuela e namoro. 

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
23h00-câmera record
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

O Fantasma da Ópera fecha 
o ano com chave de ouro
A apresentação gratuita aconteceu no Anfiteatro e emocionou o público.

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

Previsão do tempo - rio de janeiro

DIVULGAÇÃO

Condições do
Mar no Rio

A arte é a melhor for-
ma de expressão 
para enaltecer o 

público. E foi a partir disso 
que a secretária de Edu-
cação, cultura e Espor-
tes de Seropédica, Lúcia 
Baroni, que levou opções 
culturais gratuitas para o 
público. na última sexta-
-feira, o prefeito de Sero-
pedica Alcir Martinazzo, 
junto com a subsecretária 
de cultura nádia Alvarez 
e outras autoridades muni-
cipais, marcaram presen-
ça no Anfiteatro Gustavo 
Dutra, na Universidade Fe-
deral rural do rio de Ja-
neiro (UFrrJ) para assistir 
a peça ‘O Fantasma da 
Ópera’. 

A cTS apresentou uma 
leitura contemporânea e 
bem-humorada do musi-
cal ‘O Fantasma da Ópe-
ra’, um romance francês 
de ficção gótico escrito 
por Gaston Leroux que Romance francês ‘O Fantasma da Ópera’ foi apresentado gratuitamente à população

atingiu seu auge ao ser 
adaptado para o teatro 
musical por Andrew Lloyd 
Weber, charles Hart e ri-
chard Stilgoe. Esse espe-
táculo bateu o recorde 
de permanência na Broa-
dway e permanece sendo 
apresentado até a atuali-
dade, desde 1986, tendo 
sido assistido por mais de 
100 milhões de pessoas 
rendendo mais de 5 bi-
lhões de dólares.“Ao ini-
ciarmos nosso trabalho à 
frente da Secretaria Muni-
cipal de Educação, cultu-
ra e Esporte tivemos muito 
trabalho, mas com serie-
dade, responsabilidade e 
criatividade conseguimos 
implementar e fortalecer 
uma proposta de Educa-
ção mais completa, que 
adota, além do Ensino, o 
Esporte e a cultura como 
pilares de sustentação. 
Mudamos a realidade de 
milhares de famílias em Se-
ropédica através do aces-
so à cultura, que promo-

veu a inclusão social de 
maneira inédita no muni-
cípio, indo muito além da 
sala de aula e provando 
que Educação também 
se faz de maneira social, 
com políticas públicas que 
garantam o bem-estar da 
população em diferentes 

âmbitos”, comemorou a 
secretária Lúcia Baroni.

Também marcaram pre-
sença na apresentação do 
musical os subsecretários 
André José (Planejamen-
to e Orçamento), Eliana 
cristina (Ensino) e Suelen 
Soares (Esporte), todos da 

Secretaria Municipal de 
Educação, cultura e Espor-
te (SMEcE), além do subse-
cretário cláudio Fernandes 
(Trabalho e Emprego), do 
secretário de Serviços Pú-
blicos Luzemir ramalho e 
do ex-reitor da UFruralrJ, 
ricardo Motta Miranda. 
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Os momentos profissionais 
rendem mais do que 
diversão, pois a Lua 
estimula o trabalho. Faça 
contatos interessantes para 
outras áreas de sua vida. 

Além disso, de alguma forma, estarão 
também vantagens materiais. Seja mais 
sociável. Cor: amarelo-ouro. Número: 
01.

Áries

Agora você quer liberdade. 
Muita coisa, principalmente 
trabalho e relacionamentos 
podem ser o foco da sua 
impressão de prisão. 
Aproveite o momento para 

arejar e abrir portas e janelas na sua vida. 
Procure diversão. Bom momento no campo 
profissional. Cor: grená. Número: 04.

Touro

Não despreze uma ideia 
que surgir sem pedir 
licença, num momento 
em que você esteja meio 
preocupado(a) com um 
assunto completamente 
diferente. É de lá que pode 

vir a solução para fazer o seu cotidiano 
mais agradável e mais significativo. Cor: 
azul-celeste. Número: 07.

Gêmeos

Você deve se 
cuidar, mas sem 
esquecer de seu lado 
emocional. Você 
queria muito poder 
parar um pouco para 

descansar a mente e o corpo. Pois 
tome coragem, recolha-se em seu 
canto. Bom momento no campo 
sentimental e financeiro. Cor: 
vermelho sangue. Número: 10.

Câncer

Bom dia para se isolar 
e avaliar a vida. A 
energia dos signos de 
ar amplia a necessidade 
de teorias para apoiar 
suas iniciativas. Bem 
direcionada, essa 

qualidade do céu, estimula a 
reflexão antes da ação e o uso da 
inteligência. Saúde boa. Cor: verde-
esmeralda. Número: 13.

Leão

O que merecer uma segunda 
chance deve ser transformado 
em prioridade máxima. Uma 
situação que mexe fundo 
com seus sentimentos pode 
ser resolvida facilmente com 

iniciativas próprias. Deixar o orgulho de 
lado é o primeiro passo. Depois dele, tudo 
ficará muito claro em pouquíssimo tempo. 
Bom momento no campo emocional. Cor: 
bordeaux. Número: 16.

Virgem

Não perca as 
oportunidades que vão 
surgir nesta fase. Chegou 
a hora de exibir seus 
talentos e explorar a 
poderosa criatividade 
que seu signo tem. 

Ponha suas idéias em prática, procure 
expandir seus valores. Bom momento 
no campo sentimental. Cor: violeta. 
Número: 19.

Libra

O dia traz boas 
energias, alegrias 
para o coração e 
tranquilidade nos 
re lacionamentos. 
Apesar de você 

estar muito ativo(a), está tendo 
a sabedoria de não se desgastar, 
não exigindo demais de si 
mesmo. Bom momento no campo 
financeiro. Cor: azul-turquesa. 
Número: 22.

Escorpião

Fase de recomeço. Livre-
se do passado e viva mais 
o seu presente. Intensa 
e apaixonadamente. 
Melhore seu humor 
consumindo mais fibras e 

bebendo muita água. Dê mais ouvido 
a sua intuição e afaste-se de pessoas 
fofoqueiras. Dê mais atenção às suas 
necessidades pessoais, defina suas 
prioridades. Bom momento no campo 
familiar. Cor: verde-claro. Número: 25.

Sagitário

Tenha cuidado para 
não buscar nos outros a 
perfeição que não temos 
como apresentar em 
nós mesmos. Antes e 

qualquer julgamento, faz-se necessária 
uma autoavaliação. O grande segredo 
do período é tentar realizar em nós 
mesmos aquilo que esperamos ou 
cobramos nos outros. Bom momento 
no campo profissional e financeiro. 
Cor: laranja-claro. Número: 28.

Capricórnio

Você está mais 
receptivo(a) às 
necessidades dos 
outros, gerando 
confiança e uma 
atmosfera de 

receptividade. Está amoroso(a), 
mas sem se prejudicar para 
agradar. Assim, você atrai boas 
oportunidades: o universo 
conspira a seu favor! Cor: azul 
petróleo. Número: 31.

Aquário

Haverá um clima 
propício para o 
diálogo na vida a 
dois. O entusiasmo 
tomará conta de 
seu astral na área 

profissional. O período promete 
ser bastante produtivo, ainda 
mais se tiver liberdade para agir 
ao seu modo. Bom momento 
no campo pessoal. Cor: bege.. 
Número: 34.

Peixes

10 atos oficiais

estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
estado do rio de janeiro

atos oficiais

resultado de julGamento
PreGÃo eletrÔnico no.  025/2016

 
o Pregoeiro da secretaria municipal de saúde, nomeado 
pela Portaria secad no. 2.398/2016, matrícula no. 
888.560, por força do princípio da publicidade, e ainda, 
por tudo que consta na Ata Circunstanciada às fls.: 
746/765 do Pregão eletrônico no. 025/2016, publicada 
em 28/11/2016, via sistema da caixa econômica 
Federal às Fls.: 766/768, torna público, que após 
julgar classificados as propostas e habilitar as licitantes 
abaixo, adjudica no Processo administrativo 
no. 21.941/2016, cujo o objeto é o reGistro de 
PreÇos Para futura e eVentual aquisiÇÃo 
de materiais correlatos Para atender as 
necessidades da secretaria municiPal de 
SAÚDE, os itens nos termos abaixo:
 
lotes 1 e 12, adjudico para a diVino material 
hosPitlar ltda. – me, cnPj no. 07.626.919/0001-
34, na monta de R$ 2.317.479,01 (dois milhões, 
trezentos e dezessete mil e quatrocentos e setenta 
e nove reais e um centavo) e r$ 3.050.410,21 (três 
milhões, cinquenta mil, quatrocentos e dez reais e vinte 
um centavo), respectivamente. lotes 02, 05, 06, 09, 
10 e 11, adjudico para a leXmed distribuidora 

eXtrato do termo de ProrroGaÇÃo nº 02 
ao contrato nº 048/2011.

01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real.

02 – CONTRATADA: TERA COMERCIO E SERVIÇOS 
ltda me
03 – OBJETO: serviços de informática educacional, 
incluindo capacitação e treinamentos de docentes do 
sistema básico de educação deste município.

04 – EMBASA/MODALIDADE: Art.57, II, da Lei 8.666/93.
05 – PRAZO: 06 (seis) meses.
06 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5555/2011.
07 – DATA DA ASSINATURA: 30/03/2015.

ltda. – me, cnPj no. 15.631.735/0001-90, na monta 
de R$ 2.095.250,30 (dois milhões, noventa e cinco 
mil, duzentos e cinquenta reais e trinta centavos), r$ 
2.843.350,90 (dois milhões, oitocentos e quarenta 
e três mil, trezentos e cinqüenta reais e noventa 
centavos), R$ 4.390.950,90 (quatro milhões, trezentos 
e noventa mil, novecentos e cinqüenta reais e noventa 
centavos), R$ 1.332.040,20 (um milhão, trezentos 
e trinta e dois mil, quarenta reais e vinte centavos), 
r$ 983.260,50 (novecentos e oitenta e três mil, 
duzentas e sessenta reais e cinquenta centavos) e r$ 
1.614.750,60 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, 
setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos), 
respectivamente. lotes 03, 04, 07 e 08, adjudico 
para a mac sil emPreendimentos comerciais 
ltda. – me, cnPj no. 18.586.045/0001-55, na monta 
de r$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), 
r$ 809.000,00 (oitocentos e nove mil reais), r$ 
1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil 
reais) e R$ 1.473.000,00 (um milhão, quatrocentos e 
setenta e três mil reais), respectivamente.

 
 

esteVÃo souza de azeVedo
Pregoeiro

 desPacho de homolocaÇÃo
 

PreGÃo eletrÔnico no. 025/2016
Processo no. 21.941/2016

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual 
aquisição de materiais correlatos para atender as 
necessidades da secretaria municipal de saúde

 
No uso das minhas atribuições legais, HOMOLOGO os 
atos praticados pelo Pregoeiro da secretaria de saúde 
nos autos do Processo administrativo no. 21.941/2016, 
inclusive os constantes às fls.: 746/765.   Nesse 
passo, conVoco, as empresas para assinatura dos 
documentos referentes ao certame, fixando o prazo de 5 
(cinco) dias, sob pena de decair o direito de contratação 
sem prejuízo das sanções previstas no edital, além do 
previsto no art. 81 da lei no. 8.666/93.   a referida ata de 
Registro de Preços deverá ser assinada na sede desta 
secretaria municipal de saúde de cabo frio, situada à 
rua fagundes Varella, s/no, são cristovão, cabo frio/
RJ, CEP: 28.909-010 .
cumPra-se.  Publique-se.

cabo frio/rj, 06 de dezembro de 2016.
 

 rosane tito rosa
Secretária Municipal de Saúde de Cabo Frio

DECRETO Nº 4.165 DE 07 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 fundamento do disposto no artigo 88, da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

ART. 1º -  ficam excluídos do decreto nº 4.133 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.

GeniValdo dos santos Pereira
VinÍcius hora cruz

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E 
TURISMO - SEMECT

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, no 
uso de suas atribuições, CONVOCA os Senhores pais e/ou responsáveis legais das 
crianças que completaram ou completarão 4 (quatro) anos listadas abaixo, oriundas 
do cadastro Único de reserva da educação infantil – 2016, para retirarem o enca-
minhamento de matrícula e posterior efetivação até a data de 08 de dezembro de 
2016, sito à Rua Manicoré 125, São Bernardo/ Belford Roxo, no horário de 8:30h as 
15:30h.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

SEMECT

relaÇÃo das crianÇas NA FAIXA ETÁRIA DE 3 (TRÊS) ANOS do cadas-
tro Único que ficaram aGuardando VaGas Para 2016 e comPleta-
rÃo 4 (quatro) anos em 2017

SUBPREFEITURA DE NOVA AURORA

CRECHE MUNICIPAL JANDIRA CASTELLAR

AG V – 2017

CANDIDATO A ALUNO
NASCIMEN-

TO RESPONSÁVEL
01

ana maria justino de almeida 29/10/2012
jennifer cristina jus-
tino Pinto 

02 lohan Gabriel da silVa nasci-
mento 16/11/2012

natalia cristina oli-
Veira da silVa

03 Yasmin isabele de assis de 
menezes 19/12/2012

jennifer de assis de 
souza

04
alice de souza de oliVeira 25/12/2012

janaina noGueira de 
souza

05 micael caetano duarte bra-
Ga 28/12/2012

joseli nascimento d. 
braGa

06
Walace josÉ jesus lima 29/12/2012

michele jesus de car-
Valho

07 maria eduarda maia basilio 11/01/2013 jade rossane maia

08
emillY damasio Kelles 24/01/2013

jennifer raYane da-
masio da cruz

09 GustaVo silVa melo 06/02/2013 fábio josÉ melo

10 aleXandra loPes de souza 25/02/2013 Vanessa Gomes loPes 

11
GustaVo souza lemos 17/02/2013

jeniffer se souza 
cunha 

12 fabricio santos basilio da 
silVa 28/02/2013

renata aParecida san-
tos basilio

13
maria luiza ferreira barbosa 04/03/2013

stePhanie Pinto fer-
reira

14
inGrid da conceiÇÃo da silVa 09/03/2013

elaine cristina da c. 
da silVa

15 KamYlle Victoria da silVa 
martins 16/03/2013

Vanessa martins nas-
cimento

16
enzo Gabriel da silVa Patoni 27/03/2013

eloah thamiris silVa 
bento

17
Yuri rodriGues Vieira 29/03/2013

maria anGelica r. m. 
Vieira

18 andressa VitorYa rocha dos 
santos 25/05/2012

inGrid rocha dos 
santos

19
thauan renato silVa aliPio 28/07/2012

jessica da silVa con-
ceiÇÃo

20 eloá cristina alVes de san-
tana 23/08/2012

ana Paula da silVa 
alVes

21
miGuel luiz Pires maceno 30/08/2012

inGrid rocha dos 
santos

22
nelita moraes alVes da silVa 08/09/2012

lucimar moraes da 
silVa

23 leandra cristina silVa mari-
nho 10/09/2012

barbara cristina sil-
Va marinho

24 KauÃ eduardo dos santos 
lima 20/09/2012

jÉssica silVa dos san-
tos

25 iVo Pierre fortunato de al-
meida 19/09/2012 iVo da silVa almeida

26 Grazielle dos santos bar-
bosa 03/11/2012

Gisele roberta san-
tos

27
soPhia nascimento cordeiro 11/11/2012

zenilde euGenio do 
nascimento

28
ricardo leon Victor antelo 27/12/2012

rosanGela da silVa 
Victor

29
Kalebe da silVa bernardino 06/01/2013

bianca maria  da silVa 
bernardino

30 anna clara das neVes fer-
nandes 11/01/2013

aleXsandra dos san-
tos n. fernandes 

31 carlos eduardo Vieira dos 
santos 13/01/2013

leticia estefani Vieira 
dos santos

32
luis fernando dos santos 25/02/2013

charlini maria dos 
santos

CRECHE MUNICIPAL AMÉLIA DA SILVA MAGALHÃES

AG V – 2017
CANDIDATO A ALUNO NASCIMENTO RESPONSÁVEL

01 eliabe alVes martins 24/06/2013 eleazar de m. martins

02 lorraYne beatriz de oli-
Veira 22/07/2012 joice c. de o. marins

03 miqueias dos santos da 
silVa 04/09/2012 deise dos s. ferreira
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

Modo de preparo

MACARRÃO AO 
MOLHO BRANCO

1 pacote de macarrão 
tipo talharim/1 lata de 
creme de leite/1 co-
lher (sopa) de maizena
2 tabletes de caldo 
de galinha/folhas de 
manjericão fresco/
azeite/2 cebolas mé-
dias picadas/água
queijo ralado

cozinhe o macarrão 
em muita água até fi-
car macio.
reserve
refogue a cebola no 
azeite e acrescente 
água o suficiente para 
o molho.
coloque o caldo de 
galinha e deixe dissol-
ver.
Quando a água es-
tiver fervendo, dissol-
va a maisena em um 
pouco de água e 
acrescente.
coloque o manjericão
Assim que levantar fer-
vura, coloque o creme 
de leite.
Deixe ferver novamen-
te, sempre mexendo
Despeje em cima do 
macarrão e polvilhe o 
queijo ralado.
Sirva quente.

MACARRÃO DE 
PANELA DE PRESSÃO

500 g de macarrão 
(gravatinha, pene, fu-
silli...)/1 lata de creme 
de leite/1 lata de mo-
lho de tomate/2 cal-
dos de galinha dissolvi-
dos ( em 100 a 200ml 
de água)/Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

coloque todos os ingre-
dientes na panela de 
pressão.
Quando pegar pressão es-
pere 3 minutos e apague 
o fogo.
coloque em uma traves-
sa e acrescente queijo 
fatiado ou ralado no ralo 
grosso.

Ingredientes

Modo de preparo

NHOQUE 
FÁCIL

2 caldos de galinha/3 xí-
caras de leite/6 colheres 
(sopa) de maionese/2 co-
lheres de salsinha picada/
sal a gosto/3 xícaras de 
farinha de trigo.

Dissolva os 2 caldos no lei-
te e leve ao fogo com a 
maionese, a salsinha e o 
sal
Quando levantar fervura 
e a maionese derreter, re-
tire do fogo e coloque a 
farinha de trigo de uma só 
vez
Misture bem rápido para 
não empelotar
Volte a massa no fogo 
baixo, mexendo por 1 ou 
2 min
Desligue o fogo e deixe a 
massa amornar
Sobre a mesa enfarinha-
da, coloque a massa e 
faça rolinhos.

04
andreY da silVa lima 18/01/2013

Gleiciane da s. san-
tiaGo

05 nicollas manoel c. dos 
santos 06/02/2013 cintia s. dos santos

06 daVi loPes mousinho 25/03/2013 Gisele i. loPes

CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA TATIENE DOS SANTOS SILVA

AG IV –  2017
CANDIDATO A ALUNO NASCIMENTO RESPONSÁVEL

01 antonio eduardo 
dos santos feliX 01/05/2012 erica dos s. jesus

02 emillY Vitoria santos 
ribeiro 06/04/2012 helton s. ribeiro

03 richard aleX ramos 
de souza 24/04/2012 fabiana r. ramos

04 miGuel aleXsander 
moreira dos santos 28/06/2012 inGrid t. da s. moreira

05 KemillY lorrane cos-
ta ferreira 22/01/2013 monique norma f. rosa

06 Yasmin Vitoria da 
silVa GeronYmo 14/09/2012 Kassiana m. GeronYmo

07 Grazielle dos san-
tos barbosa 03/11/2012

Gilberto de a. barbo-
sa

08 rafaela Victoria de 
souza oliVeira 04/12/2012

luciana Pinheiro de 
souza

09 jamillY allana fer-
reira correa 03/01/2013 aParecida f. correa

10 Ytalo bernardo san-
tos silVa 03/01/2013

maYara P. s. de andra-
de

11 lucas dos santos 
tenorio rodriGues 19/01/2013

aelton josÉ t. rodri-
Gues

12 aGatha cristinY da 
silVa silVestre 24/02/2013 carla d. s. silVestre

13 Kaua alisson bernar-
do barbosa 23/03/2013 luana da s. b. dos reis

SUBPREFEITURA DE LOTE XV

CRECHE MUNICIPAL AMOR E ESPERANÇA

AG IV – 2017
CANDIDATO A ALUNO NASCIMENTO RESPONSÁVEL

01 leonardo mendes silVa 07/02/2013 joice simÃo silVa

02 aGatha camPos morei-
ra 29/01/2013

Ketlen batista lima de 
camPos

03 alYsson rodriGo da 
silVa moreira 02/08/2012 rosanGela simÃo silVa

04 silVana XaVier mar-
Çallo 11/07/2012

Grazielle XaVier do ama-
rante

05 lidia santos da concei-
ÇÃo 10/04/2012 milena silVa dos santos

06 KaYanne rezende da 
silVa 11/06/2012 natalia franÇa rezende

07 KarolaYne rezende da 
silVa 11/06/2012 natalia franÇa rezende

08 carlos daniel Pereira 
da silVa 23/06/2012

natali Periera do nasci-
mento

09
crYstian andre silVa 13/07/2012

cleidiane cristina dos 
santos

10 lucas emanuel aniceto 
da silVa 18/07/2012

silVa cristina dos 
s.aniceto

11 Yasmim Vitoria laGe 
correia 18/074/2012

elson dos santos cor-
reia

12 arthur do n. V. de oli-
Veira 28/07/2012

dilcea Verissimo de oli-
Veira

13 robert lemmon Gomes 
da silVa 07/08/2012

leidiane Gomes Guima-
rÃes

14 ana beatriz leal de 
souza 10/04/2012 Katia cristina leal

15 Wiliam henrique cor-
reia da silVa 28/10/2012 carlos roberto da silVa 

16 laVinia da conceiÇÃo 
aGuiar 06/11/2012

joselice mª da conceiÇÃo 
aGuiar

17 marcos Vinicius leal 
silVa 28/12/2012

jessica Karoline leal 
silVa

18 enzo Gabriel leal da 
silVa 28/12/2012

jessica Karoline leal 
silVa

19 robertha Vitoria dan-
tas Guedes 29/12/2012 fabiana dantas alVes 

20 braYan lucas caVal-
canti mimo 04/02/2013 Valesca caValcanti mimo

21 samuel ramos soares 28/02/2013 jessica soares da costa 

22 rYam Gabriel Garcia de 
oliVeira 23/02/2013 edson Garcia dos santos 

23 ana beatriz santos de 
almeida 12/03/2013

Valeria santos de oliVei-
ra 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  - 
SEMASDH

RESOLUÇÃO Nº023 CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secretaria municipal de assis-
tência social e direitos humanos de belford roxo - semasdh;

CONSIDERANDO a análise realizada pela Comissão de Fiscalização do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social do CMAS-BR que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, 
órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal Nº. 1068, 
de 27 de outubro de 2005 e pelo Regimento, em Reunião Ordinária realizada no dia 
30 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de contas da aplicação dos recursos do fundo mu-
nicipal de Assistência Social - FMAS, referente ao período de julho a setembro, do 
exercício de 2016, da fonte 17 - federal e fonte 19 - estadual.

Art. 2º - A documentação referente à Prestação de Contas ficará arquivada na Se-
cretaria Executiva do CMAS para vistas dos Conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.    

RESOLUÇÃO Nº024/CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO o Parecer conclusivo n° 026/2016 do contador/auditor da se-
cretaria municipal de controle pela REGULARIDADE com ressalvas e recomen-
dações;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secretaria municipal de assis-
tência social e direitos humanos de belford roxo - semasdh;

CONSIDERANDO a análise realizada pela Comissão de Fiscalização do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social do CMAS-BR que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, 
órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal Nº. 1068, 
de 30 de novembro de 20016 e pelo Regimento, em Reunião Ordinária realizada no 
dia 30 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de contas da entidade associação de Pais e amigos 
dos excepcionais - aPae, Processo de comprovação nº 03/000372/2016, relativo 
ao Processo de concessão n° 03/000449/2014, convênio 001/2015, referente ao 
exercício 2015, sendo período de Abril de 2015 a Junho de 2016, conforme apresen-
tada pela secretaria municipal de assistência social e direitos humanos de belford 
roxo - semasdh.

Art. 2º - A documentação referente à Prestação de Contas ficará arquivada na Se-
cretaria Executiva do CMAS para vistas dos Conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Elaine Medeiros Fonseca da Silva
Vice- presidente CMAS-BR

             “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da aplicação dos re-
cursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao período 
de julho a setembro do exercício de 2016”.

             “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Con-
tas da Entidade APAE, referente ao exercício de 2015”.
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Explosão de gols na Taça Resenha
Anderson Luiz

Artilheiros inspirados e defesas sonolentas
fizeram a festa das torcidas pela 6ª rodada

baIxada

38

A Taça resenha 
chegou a sua 
sexta rodada 

com a incrível marca de 
46 gols marcados em 
onze jogos, uma média 
de 4,18 gols marcados 
por partida. O desta-
que ficou por conta da 
atuação do atacante 
caloi, que marcou seis 
vezes na vitória de sua 
equipe, o LDU, por 7 a 
0 sobre o Atração Jo-
vem. Breno completou 
o placar. Em outros dois 
jogos, teve a festa das 
redes. O São Jorge ba-
teu o real Bom de Bola 
por 5 a 0, com gols de 
Emerson (duas vezes), 
Banha, Felipe e Mara-
nhão. Por 5 a 1, o re-

velação venceu o Mo-
quetá; cláudio e Tiago 
(duas vezes cada) e 
Júlio, fizeram para o re-
velação enquanto que 
Emerson descontou. 
com gols de rodrigão, 
Luis Gustavo e William, 
o Milícia bateu o Estre-
la por 3 a 0. O rua XV 
goleou o Unidos do co-
brex por 4 a 1 com gols 
de Gláuber (três vezes) 
e ridson. Luciano des-
contou. De virada, o In-
ter Las Vegas, que per-
dia por 2 a 0, venceu 
o Ahiva Expresso por 3 
a 2. Guilherme, Iguinho 
e Igor marcaram para 
a equipe de Japeri en-
quanto que Sávio Adão 
e Jonathan desconta-
ram. O nascente ven-
ceu o ceará por 3 a 1. 

Sagati, Diego e Alex fi-
zeram para o nascente 
com Tássio marcando 
para o ceará. com dois 
gols de Dogão, o Ami-
zade venceu o Avalan-
che por 2 a 1 com Binho 
descontando. O Ajax, 
com gol solitário de 
Dudu, venceu o Morrão. 
Também pelo placar mí-
nimo, o J.O. venceu o 
Independente com gol 
de neto. Esse jogo, aliás, 
foi correria pura. Em ou-
tro jogo de muitos gols, 
mas sem vencedor, Uni-
dos da Grama e Dois To-
ques empataram em 3 
a 3. Hugo, Igor e Pombo 
marcaram para o Uni-
dos da Grama enquan-
to que Anderson (duas 
vezes) e Erasmo, fizeram 
para o Dois Toques. 

Próxima rodada
Estrela x Unidos da 

Grama, campo do 
BnH, às 13h; Atração 
Jovem x Milícia, cam-
po do Esperança, às 
13h; Unidos do cobrex 
x LDU, campo do co-
brex, às 11h; nascen-
te x rua VX, campo 

do cava, às 11h; Ami-
zade x ceará, campo 
do BnH, às 11h; J.O. x 
Avalanche, campo do 
cobrex, às 13h; Mor-
rão x Independente, 
campo do XV, às 11h; 
Ahiva Expresso x Ajax 
2000, campo do Grê-

mio, às 13h; São Jor-
ge x Inter Las Vegas, 
campo do Biriba, às 
11h; Moquetá x real 
Bom de Bola, campo 
do Flamenguinho, às 
9h e Dois Toques x re-
velação, campo do 
Barros, às 12h.

Nascente e J.O. vencem, Revelação goleia e LDU faz o maior placar da rodada 

AnDErSOn LUIZ


