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crime bárbaro 

PResIdeNte: José de lemos 

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

branca, quatro por-
tas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado 
na manhã do dia 1º 
de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Jo-
aquim da Costa Lima, 
em Belford Roxo. In-
formações que pos-
sam ajudar a encon-
trar o veículo podem 
ser repassadas para o 
seguinte telefone:

Covardia 

Bruno, que trabalhava como charreteiro, gostava de se reunir com amigos

 (21) 
96463-8062. 

Uma briga no trânsito selou a vida de um 
charreteiro em Nova Iguaçu após um aci-
dente envolvendo uma carroça e um carro. 
Intolerante, o motorista disparou nove ve-
zes contra a vítima. Dois dos tiros também 
atingiram o cavalo. Sob forte comoção e 
revolta de amigos e familiares, o corpo de 
Bruno Luiz foi sepultado em Mesquita. 
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Casal é fuzilado 
na frente do 

filho de 12 anos  
7Lula pode voltar 

a ser presidente
3

PRF flagra 
tralhas em
roubo de 

cargas em
Nova Iguaçu

Os criminosos foram presos em flagrante 
no momento em que abordavam um cami-
nhão na Rodovia Presidente Dutra. A ação 
faz parte da ‘Operação Rota Segura’, que 
reforça o policiamento nas rodovias federais 
do estado.
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Ataque na rede
Tati Quebra Barraco re-

cebe ataques nas redes 
sociais após a morte do 
filho em ação da PM.
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Traficantes 
Suspeitos são presos 

após um cerco policial 
com intuito de reprimir 
o tráfico de drogas.

6

Espetáculo
Samba e poesia fe-

cham o ano com chave 
de ouro no Teatro Sesi 
em Duque de Caxias.

9

Doeu no bolso
Passagem de ônibus 

fica mais cara na região 
Sul do RJ e população pro-
testa contra reajuste.

8

Idoso é morto por 
traficas da Vintém

7

Paulo dos Santos entrou por engano na comunidade 
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É o que indica uma pesquisa!

DIVULGAÇÃO
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Um trato

Venenoso

Um cãozinho ficou irre-
conhecível após o dono 
o levar para um serviço 
de banho e tosa na In-
glaterra. Após tomar um 
bom banho e ter os pe-
los raspados, o cachorro, 
que antes parecia o cão 
do Cebolinha, da turma 
da Mônica, ficou total-
mente ‘careca’. Para 
você que tem um cão-
zinho, é sempre bom dar 
um trato no visual dele! 

É comum no mundo 
dos motoqueiros alguém 
chamar o motor da moto 
de ‘venenoso’. Nesse 
caso, a situação fazia jus 
ao nome. Na Índia, um 
motociclista levou um 
susto ao encontrar uma 
cobra venenosa no mo-
tor da moto após escutar 
barulhos estranhos vindo 
de lá. Especialistas foram 
acionados e retiraram 
o animal de dentro da 
scooter. 

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab, assinou ontem um 
acordo para a Cooperação Institucional, visando 
desenvolver a ‘internet das coisas’, que tem como 
objetivo diagnosticar propostas de políticas públi-
cas e o desenvolvimento de novas tecnologias du-
rante os cinco anos de acordo.

Tratamentos para reduzir a flacidez e as gor-
duras localizadas são indicados para quem não 
consegue respeitar uma dieta ou exercícios físi-
cos. Entretanto, eles não ajudam a emagrecer e 
apenas melhora o contorno corporal. Além des-
ses tratamentos, o indicado é policiar a alimenta-
ção e estar com o corpo sempre em movimento.

Mulheres e menores de idade pobres são as que 
menos tem acesso aos serviços de saúde básica na 
América Latina e no Caribe. Entre as causas da desi-
gualdade está, principalmente, a generalização dos 
atendimentos, priorizando certos grupos da popula-
ção. Os dados foram apresentados pela Unicef na 
última sexta-feira.

‘Internet das coisas’

Xô, gordura! Alarme

Investigadores americanos fizeram uma pesquisa 
na última quarta-feira em que conseguiram abrir e 
dar a partida a 18 modelos diferentes de carros usan-
do apenas um aparelho eletrônico. Isso gera preocu-
pação, principalmente após o crescente aumento 
de casos de roubo a carro nos Estados Unidos, já que 
ladrões podem usar o dispositivo ao seu favor.

Preocupação

É incrível como a geração tecnológica vem ga-
nhando espaço no país. A população dos 20 aos 
35 anos e também idosos vem usufruindo ainda 
mais da internet. Segundo uma revista norte ame-
ricana, tem pessoas que conseguem ficar conec-
tadas a rede por 18 horas ao dia e isso afeta na 
qualidade do sono e da vida desse cidadão. 

Você costuma roer as unhas? Já se perguntou o 
que motiva isso? Na verdade, diversas explicações 
são dadas para o fato, mas nenhuma realmente 
confirma as hipóteses. Segundo estudo publicado na 
revista ‘Iranian Journal Of Medical Sciences’, ainda 
não há informações da comunidade médica sobre 
o ato, que atinge entre 20% e 30% da população.

Mistério

Para começar a trabalhar
A empresa está com vagas abertas para o seu programa 

de estágio de 2017. As oportunidades estão na região Sudeste, 
para o Rio e São Paulo. Os candidatos precisam estar entre 
o 5° e o 8° período de Direito e falar inglês fluentemente. Os 
interessados devem enviar currículo para trabalhe.conosco@
souzacescon.com.br até o dia 15 de dezembro.

Estágio
O Sistema Firjan encerra hoje o prazo de inscrições 

para seu programa de estágio no ano que vem. São 41 
vagas ofertadas para estudantes do nível superior. As 
oportunidades são em unidades do Rio, São Gonçalo 
e na Baixada Fluminense. Interessados podem se inscre-
ver pelo site www.peopleontime.com.br

Precisa-se de assistente
A empresa está procurando Assistente Operacional 

para atuar na cidade de Queimados. É preciso ter expe-
riência em logística e em transportadoras. O expediente 
é de segunda a sábado e o salário é de R$ 1.200, mais 
outros benefícios. Interessados enviar currículo para co-
mercial@ascense-rh.com

A todo vapor!
Após a iniciativa de fechar agências para plano de apo-

sentadoria, o Banco do Brasil segue aderindo pessoas para 
o Plano de Aposentadoria Incentivada. Dados divulgados 
ontem pelo banco revelaram que até agora, cerca de 
nove mil funcionários já fazem parte do plano e outros nove 
mil já tem condições de fazer o plano de aposentadoria.

Linhas inutilizadas
O Brasil tem apenas 1.062 Km de linhas de metrôs e trens 

de passageiros, em 13 regiões diferentes que concentram 
mais de 20 milhões de habitantes, o que gera um déficit de 
850 km, de acordo com estudo o estudo Transporte e De-
senvolvimento: Transporte Metroviário de Passageiros, divul-
gado ontem pela Confederação Nacional do Transporte.

Quitação de dívidas
A Secretaria da Receita Federal informou que instru-

ção normativa do órgão, e resolução do Comitê Ges-
tor do Simples Nacional, publicados ontem no ‘Diário 
Oficial da União’, regulamentaram um parcelamento 
de débitos para as micro e pequenas empresas do pro-
grama.

Valor virtual

SETRAB

ASCENSE

BANCO DO BRASIL

FISCO

História trágica e cômica

Um chip
Após a febre dos aparelhos telefônicos de quatro 

chips, uma pesquisa da Agência Brasil revelou que os 
consumidores decidiram retornar ao passado. Agora 
a moda de usar apenas chip único retornou e isso 
tem um impacto enorme, principalmente no bolso da 
população. Com consumo menor de bateria e me-
nos gastos com ligações, a intenção é economizar.

FIRJAN

CNT

REPRODUÇÃO/TwITTER/RSPCA

Numa fazenda em Chorleywood, na Inglaterra, um fato engraçado mo-
bilizou os fazendeiros. Uma das ovelhas do rebanho ficou com um cone de 
trânsito preso na cabeça. Após inúmeras tentativas de resolver o problema, 
o proprietário do local decidiu ligar para uma ONG de proteção aos animais 
e acionou o grupo, que rapidamente foi até o local e conseguiu remover o 
objeto. Que história! 

Herança amarga
Alguns prefeitos da Baixada já esperam um 

presente de grego quando janeiro chegar. Ao 
tomarem posse, vão herdar o que ninguém 
sonha nem para o pior inimigo. Surpresas a 
parte, as contas no vermelho vão deixar mui-
tos administradores de cabelos em pé. 

Rombo nos caixas
Três prefeituras vão enfrentar um rombo 

nos caixas e terão que apertar o cinto para 
não decretarem situação de emergência 
por causa do baixo orçamento. Verdade seja 
dita, isso não aconteceria se os antecessores, 
chamados de ‘derrotados’, não armassem 
para cima dos novos prefeitos. 

Um caso típico 
É público e notório que parte desses ges-

tores, que vão deixar o goveno no apagar 
das luzes de 2016, já armaram a cama para 
seus sucessores. E fizeram isso mexendo na 
parte mais sensível da administração pública: 
o orçamento da Prefeitura. Nos últimos minu-
tos do ano, firmaram contratos de compras, 
comprometendo o caixa, e o resto que se 
dane. 

Futuro incerto
Uma Prefeitura em especial vai passar o 

maior perrengue com o funcionalismo públi-
co das áreas de saúde e educação, princi-
palmente. Sem recursos para acertar os salá-
rios, os  futuros governantes vão enfrentar a 
ira do povo. 

Ação vingativa
Naquela pequena Prefeitura da região a 

situação é muito pior. O governo que assumi-
rá sequer sabe qual é o valor da dívida que 
vai herdar. Sem contar o pagamento atra-
sado com os fornecedores e prestadores de 
serviço, que vão querer receber de qualquer 
maneira.
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Câmara muniCipal de belford roxo

corrida presidencial

Entretanto, pesquisa revela preferência por Marina Silva num possível 2° turno.

Lula aparece como favorito para 
voltar a presidência do Brasil

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Há pouco menos 
de dois anos das 
eleições para 

Presidente da Repúbli-
ca, uma pesquisa feita 
pelo Datafolha revelou 
os possíveis cenários de 
primeiro e segundo tur-
no nas eleições. O ex-
-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) cres-
ceu nas simulações de 
voto no primeiro turno, 
em comparação com 
um levantamento ante-
rior, realizado em julho. 

Já num possível embate 
do segundo turno, a ex-
-senadora Marina Silva 
(Rede) vence as dispu-
tas contra todos os ou-
tros possíveis candidatos 
a presidente. 

A pesquisa aponta 
que Lula está liderando 
a preferência de votos 
no primeiro turno, com 
25% das intenções, se-
guido por Marina Silva, 
com 15% e Aécio Neves, 
com 11%. Nesse cená-
rio, o petista leva vanta-
gem, mas a disputa pro-
vavelmente chegaria 
a um segundo turno se 

esse caminho for man-
tido, e aí é que Marina 
Silva ganha destaque.

A ex-senadora des-
banca os candidatos 
no segundo turno com 
certa facilidade. A pes-
quisa de inteções de 
voto revelam que a 
política da Rede ga-
nha quase metade das 
preferências de votos 
contra quase todos os 
candidatos, exceto Lula. 
A pesquisa fica de 47% 
para Marina a 34% para 
o ex-presidente. 

Além de Lula e Mari-
na, os outros nomes que 

foram apontados para 
concorrer nas eleições 
de 2018 são: Geraldo Al-
ckmin (PSDB), José Serra 
(PSDB), o senador Aécio 
Neves (PSDB-MG), Jair 
Bolsonaro (PSC), Ciro 
(PDT), Temer (PMDB), 
Luciana Genro (PSOL), 
Eduardo Jorge (PV) e 
Ronaldo Caiado (DEM). 
Lembrando que isso é 
apenas uma simulação 
e, entre os candidatos 
citados, ainda não há a 
confirmação oficial de 
quais participarão das 
eleições para Presiden-
te, em 2018. Lula e Marina travam batalha simulada interessante

DIVULGAÇÃO

Michel Temer lidera rejeições
Ainda segundo a 

pesquisa do Data-
folha que mede o 
indice de rejeição 
popular, cerca de 
45% não votariam 

de maneira alguma 
no atual presidente 
Michel Temer. O va-
lor subiu 16% desde a 
pesquisa realizada no 
mês de Julho. Empata-

do tecnicamente com 
Temer, o ex-presidente 
Lula também não está 
caindo nos gostos dos 
brasileiros. Ele ocupa a 
segunda posição com 

44% de votos no índice 
de rejeição, apesar da 
boa colocação na si-
mulação de votos para 
Presidente. Em terceiro 
lugar está o senador 

Aécio Neves, com 30% 
dos votos. Eduardo Jor-
ge é político que apa-
rece com o menor ín-
dice de rejeição, com 
apenas 8%.

Calor faz expediente acabar 
cedo no Palácio Guanabara

Não tem alívio para a 
crise que passa o Rio de 
Janeiro. Na tarde de on-
tem, os funcionários que 
trabalham no Palácio 
Guanabara, em Laran-
jeiras, foram dispensados 
devido ao forte calor em 
algumas salas e o sistema 
de ar-condicionado não 
está funcionando regu-
larmente, muito por con-
ta das dívidas do local. 
A sensação térmica che-
gou aos 45,5 °C. 

Segundo a assessoria 
de imprensa do Gover-
no, a informação de que 
o ar-condicionado do 
Palácio Guanabara não 
está funcionando é falsa, 
os aparelhos estão tra-
balhando normalmente, 
mas a forte onda de ca-
lor fez com que a sensa-
ção térmica do ambiente 
ficasse mais alta. Por isso, 
alguns setores liberaram 

seus funcionários mais 
cedo.

O Governo informou 
que técnicos da Superin-
tendência de Engenharia 
e Manutenção da Casa 
Civil (Supem) já traba-
lham para melhorar o ren-
dimento do equipamento. 
E lembrou que não possui 
contrato de manutenção 

com nenhuma empresa.
O Palácio Guanabara 

é tombado pelo Instituto 
Nacional de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) e foi residên-
cia da Princesa Isabel e 
do Conde D’Eu durante o 
Império. A partir da Repú-
blica, foi transferido para 
o patrimônio da União.

Funcionários de alguns setores foram liberados 

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO

MetrôRio começa a vender 
bilhetes para o Réveillon 

Os cartões espe-
ciais do Metrô Rio 
para o Réveillon de 
2017 começaram 
a ser vendidos on-
tem. Até o dia 24, 
os bilhetes estarão 
à venda em oito 
estações : Pavuna, 
Uruguai, Central, 
Carioca, Glória, 
Siqueira Campos, 
Jardim de Alah e 
Jardim Oceâni-
co. A partir do dia 
25, a venda será 
concentrada nas 
estações Pavuna, 
Carioca, Central, 
Glória, Uruguai e 
Jardim Oceânico. 

A venda dos bilhe-
tes será presencial, 
apenas em dinheiro 
e custará o mesmo 
valor da passagem 
comum: R$ 4,10 por 
unidade.

Para a ida, os usu-
ários terão à escolha 
cinco faixas de ho-
rário, entre 19h e 0h. 
Eles são identificados 
por cores diferentes. 
Já a volta não terá 
horário fixo e pode-
rá ser feita entre 0h 
e 5h. 

A companhia 
pede que os usuários 
que a compra seja 
realizada com ante-

cedência e que os 
passageiros deem 
preferência à Esta-
ção Siqueira Cam-
pos para a ida e a 
volta da festa na 
praia.

Pessoas com ne-
cessidades espe-
ciais, menores de 6 
anos acompanha-
dos de um adul-
to e maiores de 
65 anos deverão 
apresentar um do-
cumento oficial de 
identificação para 
o embarque nas 
estações durante 
a Operação Espe-
cial de Réveillon.

Estações abriram a venda de passes para curtir o fim do ano

DIVULGAÇÃO

Alerj vota amanhã pacote de medidas
A votação de quatro 

projetos que fazem parte 
do pacote de austerida-
de do governo foi transfe-
rida para a próxima quar-
ta-feira. Inicialmente, seria 
votado ontem, mas os 
parlamentares optaram 
pelo adiamento. Entre 
as medidas está o texto 
polêmico que aumenta 
o percentual de contri-
buições previdenciárias e 
patronal para o RioPrevi-
dência. 

Também seriam vota-
das na quarta o texto que 
determina que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de cada ano conte-
nha os limites percentuais 
de despesas dos poderes 
Legislativo e Judiciário em 
relação à Receita Corren-
te Líquida (RCL); o projeto 
de lei que limita o cres-
cimento da despesa de 
pessoal dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judi-
ciário e suas autarquias a 

70% do aumento real da 
Receita Corrente Líquida 
do ano anterior; e o pro-
jeto que adia para o ano 
de 2020 os aumentos sa-
lariais aprovados em 2014 
e que entrariam em vigor 
em 2017, 2018 e 2019.

A justificativa oficial é 
que a mudança no ca-
lendário foi uma decisão 
da presidência da Casa, 
para que haja mais tem-
po para negociar as pro-
postas. 



REPRODUÇÃO 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

a

GERAL4

A Guarda Municipal do Rio lançou o 
programa GM sem Preconceito, para 
conscientizar e combater o racismo, 
a homofobia e a violência contra a 
mulher. Os agentes serão orientados 
como agir diante dos casos.

Das 22 propostas 
originais, dez foram 
devolvidas ou retira-
das de pauta e doze 
foram discutidas. Na 
última quinta-feira, a 
proposta que extin-
guia os programas 
Renda Melhor e Ren-
da Melhor Jovem foi 
rejeitada pela Casa.

Foi transferida para 
amanhã, a partir de 
13h, a votação de 
quatro projetos que 
fazem parte do paco-
te de medidas do Go-
verno enviado pelo 
Governo do Estado à 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj).

Mas, apesar de apoiar o futuro prefeito Marcelo 
Crivella (PRB) e até ser cotada para assumir uma se-
cretaria, a vereadora Teresa Bergher (PSDB) apresen-
tou uma emenda que limita a margem para 15%. A 
moça tenta emplacar a redução há anos.

O orçamento para 2017, encaminhado à Câma-
ra do Rio pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), prevê os 
30% de sempre de margem de remanejamento, aquele 
cheque em branco para que o alcaide movimente os 
recursos sem depender de aprovação dos vereadores.

Votação Alerj

Emenda Orçamento 

Eles disseram... nós publicamos!
“A nossa expectativa é uma apresentação neste ano”. O ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, disse que o pacote de medidas microeconômicas para estimular o crescimento 
deve ser anunciado nos próximos dias. 

Buscando mais uma vez incentivar as 
manifestações culturais da região, a Are-
na Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, 
Zona Norte do Rio, realiza na próxima 
quinta-feira, às 19h, a 20ª edição do Sa-
rau Jovelina. 

O Sarau Jovelina é um espaço que acolhe 
artistas e moradores de toda a cidade e os 
incentiva a apresentar seus trabalhos. A edi-
ção ‘Virando Sereia’ terá artistas convidados, 
exposições e exibição de curtas-metragem. A 
entrada é gratuita!

DIRETO AO PONTO

O Rio de Janeiro está tentando adotar 
a solução descrita para a crise, mas não 
pode dar qualquer passo porque, em vez 
de adiantar dinheiro para manter os paga-
mentos estaduais em dia, o Ministério da Fa-
zenda limpa a conta bancária do Estado. 
Como poderá o governador barganhar um 
aumento de contribuição com os servidores 
se não tem como garantir seu pagamento 
em dia?

Teatro Sesi Espetáculo Contas bloqueadas
Samba e poesia fecham 

o ano no Teatro SESI Caxias 
com chave de ouro. Hoje, 
às 20h, o compositor e violo-
nista Paulo Costta leva para 
o palco o elogiado disco 
‘Meu recôncavo, samba & 
poesia’.

A apresentação conta ainda 
com a participação especial do 
filho de Caetano, Moreno, produ-
tor do álbum, acompanhado por 
músicos que participaram da gra-
vação. O espetáculo tem ingres-
sos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-
-entrada).

A pedido dos servidores, a Justi-
ça bloqueou as contas da Prefei-
tura de São Gonçalo para garan-
tir os recursos de pagamento dos 
salários de novembro, dezembro 
e o 13º. A decisão é do juiz Eucli-
des Miranda, titular da 3ª Vara Cí-
vel de São Gonçalo.

Cultura

Programa Social
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Lixo espalhado pela Rua Geni Sa-
raiva, no bairro Cerâmica anda cau-
sando indignação nos moradores. 
Além da coleta de lixo irregular, car-
roceiros pioram a situação despe-
jando móveis e entulhos no local.

A falência do Estado 

O programa social 
de complemen-
tação de renda 
Cheque Cidadão 
implantado pela 
Prefeitura de Cam-
pos, cidade do Nor-
te Fluminense, teve 
um orçamento de 
R$ 40 milhões para 
este ano, mas a pre-
visão para o exer-
cício de 2017 será 
de R$ 28 milhões. A 
diferença de R$ 12 
milhões vai obrigar a 
nova gestão a fazer 
cortes, reduzindo o 
número de famílias 
beneficiadas, o que 
certamente deixará 
o prefeito eleito Ra-

Rosinha faz ‘armadilha’ 
para sucessor

fael Diniz (PPS), em si-
tuação difícil entre a 
população mais ca-
rente e parece que é 
exatamente isto que 
a prefeita Rosinha 
Matheus (foto) pre-
tende. Ela e o marido 
(o secretário de Go-
verno Anthony Garo-
tinho) ainda não se 
recuperaram da der-
rota nas urnas logo 
no primeiro turno, 
quando o candida-
to do casal, o atual 
vice-prefeito, Francis-
co Arthur de Souza, 
o Dr. Chico foi mas-
sacrado nas urnas, e 
parecem ainda no 
palanque.

Prefeitura moderniza a praça da Covanca
AÇÃO SOCIAL

A obra  de modernização é resultado de uma das ações do pacote de Medidas 
Compensatórias e não tem custo nenhum para o município de Duque de Caxias.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Quem mora na Rua 
Olga enfrenta o maior 
sufuco por causa da 
rede de esgoto que 
está entupida. A pre-
ocupação é com a 
chuva, que aumenta 
o problema por causa 
do volume de água. 
Muitas casas acabam 
alagadas, criando 
transtornos para as fa-
mílias. Segundo infor-
mações, a Prefeitura 
de Nilópolis já rece-
beu diversas reclama-
ções, mas ainda não 
enviou uma equipe 
para avaliar o caso. 

O prefeito alega que precisa de aprovação da Câmara

REPRODUÇÃO 

O Procurador-geral da 
República, Rodrigo Ja-
not, denunciou ontem, 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) o presidente 
do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e o 
deputado federal Aní-
bal Gomes (PMDB-CE) 
na Operação Lava Jato 
pelos crimes de corrup-
ção passiva e lavagem 
de dinheiro.
Os dois são acusados 

pelo Ministério Público 
de terem cometido la-
vagem de dinheiro e 
corrupção passiva na 
contratação da empre-

Moradores de Nilópolis vivem no sufoco
REPRODUÇÃO

A praça da Covanca recebeu um novo visual 

DIVULGAÇÃO 

Renan é denunciado ao STF pela Lava Jato
BRASILIA

Um antigo desejo 
dos moradores 
da Covanca 

se transformou  em 
realidade com a 
reforma da praça pela 
Prefeitura de Duque 
de Caxias. Além de 
receber melhorias como 
academia de ginástica 
para a terceira idade, 
área de convivência e um 
novo quiosque, a praça 
é totalmente sustentável. 
Ou seja, a iluminação é 
fotovoltaica (o sistema 
utiliza a energia solar 
para funcionar), piso 

intertravado e saibro, 
materiais que facilitam 
o escoamento da água 
da chuva para o solo). 

A obra é resultado 
de uma das Medidas 
Compensatórias sem 
qualquer custo para a 
Prefeitura. O prefeito 
Alexandre Cardoso, 
destacou a importância 
da utilização das 
medidas compensatórias 
em obras no município. 
“Os recursos das 
medidas compensatórias 
vem sendo utilizados 
em obras importantes 
para a cidade, como 
a reforma da Praça 

da Covanca, que é 
totalmente sustentável”, 
ressaltou o prefeito que 
estava acompanhado 
da primeira-dama 
e secretária de 
Ações Institucionais e 
Comunicação, Tatyane 
Lima.

O secretário 
municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura 
e Abastecimento, Luiz 
Renato Vergara, disse 
que com a verba da 
Medida Compensatória 
foi possível fazer a obra 
da praça e atender a 
um desejo antigo dos 
moradores daquela 

Renan foi denunciado pela primeira vez na Lava Jato

sa Serveng Civilsan pela 
Petrobras.
O diretor da Serveng 

Civilsan Paulo Twiaschor 
também foi denunciado 
por Janot por corrupção 
ativa e lavagem de di-
nheiro.

Os dois parlamentares 
do PMDB negam terem 
cometido irregularida-
des. Já a fornecedora 
da Petrobras disse que 
recebeu com ‘indigna-
ção’ a denúncia contra 
um de seus executivos.

REPRODUÇÃO

localidade.
A  modernização 

da praça beneficiou 
também Priscila Silva 
que ficará à frente 
do quiosque. “Estou 
realizando um sonho. 
Terei meu comércio 
e com ele sustentar 
minha casa. Ninguém 
acreditava que a 
reforma da praça 
aconteceria, eu tinha 
fé que isso aconteceria. 
Agora todo mundo está 
vendo o resultado”, 
conta a comerciante 
que durante anos 
vendeu lanches numa 
carrocinha.

Rede de esgoto entupida causa transtornos a população
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Vantagens podem ser obtidas a partir da estruturação regional dos municípios.

íNDIA
Ontem um ciclone 

atingiu a costa sudeste 
da Índia, matando ao 
menos quatro pessoas 
e derrubando árvores 
e linhas de transmissão 
de energia enquanto 
as autoridades retira-
vam dezenas de mi-
lhares de habitantes 
de áreas.

O ciclone Vardah ru-
mou para o oeste, na 
direção do Golfo de 
Bengala, e deve atin-
gir Chennai, capital de 
Tamil Nadu, Estado do 
sul indiano, além do vi-
zinho Andhra Pradesh, 
nas próximas horas, 
disse o Departamen-
to Meteorológico In-
diano, descrevendo-o 
como uma ‘tempesta-
de muito intensa’.

Ventos fortes de até 
140 quilômetros por 
hora assolaram o litoral 
densamente povoado, 
arrancando árvores e 
postes de eletricidade. 
Os voos do aeroporto 

Gestão consorciada na saúde é 
destaque no Leste Fluminense

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

de Chennai foram can-
celados, os serviços de 
trens da área foram sus-
pensos e escolas e facul-
dades foram fechadas.

A Agência Nacional 
de Gerenciamento de 
Desastres (NDMA) disse 
que o Vardah está pas-
sando sobre Chennai e a 
encharcando com chu-
vas intensas, mas que 
deve amenizar mais tar-
de.

“Ventos e chuvas ain-
da podem se intensificar. 
Não se aventurem do 
lado de fora”, aconse-
lhou a NDMA pelo Twit-
ter, acrescentando que 

Ciclone atinge litoral da Índia 

quatro pessoas morre-
ram.

Mais de 23 mil mo-
radores de Tamil Nadu 
foram levados a cen-
tros de assistência, e 
há planos para retirar 
dezenas de milhares 
de outras pessoas, dis-
se à Reuters uma au-
toridade estadual de 
alto escalão.

Mais de 10 mil habi-
tantes de dois bairros 
de Andhra Pradesh 
também foram retira-
dos, disse o comissário 
de gerenciamento de 
desastres da localida-
de, M.V. Seshagiri Babu.

Policiais retiram árvore derrubada por ventania

Na última sexta-
-feira foi realiza-
da uma palestra 

em Itaboraí, ministrada 
pela secretária execu-
tiva do Cisbaf, Dra. Ro-
sangela Bello, no Fórum 
de prefeitos e Gestores 
da Região Leste Flumi-
nense, onde principais 
pontos abordados fo-
ram: o papel estraté-
gico do Consórcio In-
termunicipal de Saúde 
da Baixada Fluminense, 
seus avanços e ações 
que ainda pode desen-
volver conjuntamente. 
O evento foi uma rea-
lização do Consórcio 
Intermunicipal de De-
senvolvimento do Leste 
Fluminense (ConLeste), 
com apoio do Conaci/

BR e organização da 
ABFAP.

Na abertura, o atual 
prefeito de Itaboraí e 
presidente do ConLes-
te, Helil Cardozo, des-
tacou a importância 
da atuação dos muni-
cípios através dos con-
sórcios e das vantagens 
que podem ser obtidas 
com a estruturação re-
gional. “Unidos possu-
ímos muito mais força 
e representatividade 
junto às esferas esta-
dual e, principalmente, 
federal. A experiência 
mostra que sozinhos 
nada se resolve, e que 
os poucos municípios 
que conseguem avan-
çar isoladamente, aca-
bam ficando sobrecar-
regados pela migração 
natural dos habitantes 

dos municípios limítro-
fes. Com a diferença 
de que, se ele não for 
consorciado, não re-
ceberá nenhum recur-
so específico para a 
pactuação de serviços. 
O consórcio é a saída 
para resolver os desa-
fios das cidades”, enfa-
tizou Cardozo.

Também participa-
ram do fórum os prefei-
tos eleitos de Cachoei-
ras de Macacu, Mauro 
Cezar, de Itaboraí, Sa-
dinoel Souza, de Magé, 
Rafael Tubarão, de Sil-
va Jardim, Anderson 
Alexandre, os vice-pre-
feitos de Casimiro de 
Abreu, Zedequias, de 
Silva Jardim, Sebastião 
Rocha, o diretor geral 
do ConLeste, Cezar de 
Almeida, dentre outros. Evento reuniu prefeitos, gestores e membros de importância da região.

Funcionamento do Cisbaf  
Rosangela Bello 

relatou o trabalho 
do Cisbaf, citando 
as compras con-
juntas realizadas na 
modalidade registro 

de preços que trazem 
maior economicidade 
aos caixas públicos; 
a possibilidade de re-
passes financeiros dos 
municípios ao consór-

cio para a contrata-
ção direta de recursos 
humanos, gerando 
melhor planejamen-
to, dimensionamento 
das equipes, monito-

ramento das metas 
de desempenho e 
instituindo a paridade 
salarial; a contrata-
ção para implanta-
ção da gestão con-

sorciada na área da 
saúde; além da possi-
bilidade de o consór-
cio atuar como pres-
tador de serviços na 
média complexidade 

(consultas espe-
cializadas e exa-
mes), sendo este 
um grande desafio 
para a maioria das 
regiões.

Festival de esporte termina no Rio
A praia de Copacabana 

recebeu a última etapa do 
maior festival de esporte de 
praia do país neste fim de 
semana. Viabilizado pela 
Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude, através da Lei 
de Incentivo ao Esporte, o 
Circuito Rei e Rainha do Mar 
reuniu cerca de quatro mil 
participantes nas competi-
ções de natação, de cor-
rida na areia, entre outras, 
além da etapa Kids, que é 
voltada para crianças entre 

5 e 13 anos de idade.
Entre atletas profissionais 

e amadores e crianças e 
jovens, o último sábado foi 
um dia de conquistas para 
cada participante presen-
te.

A carioca Sandra Lúcia, 
de 48 anos, foi uma delas: 
esta foi sua segunda parti-
cipação no desafio, pela 
categoria Beach Run.

“Já sou apaixonada 
por corrida. É incrível ter a 
oportunidade de participar 

de um evento como esse, 
pois além de ter cobertura 
internacional e o mundo in-
teiro poder assistir, é muito 
importante para incentivar 
e atrair mais gente para o 
esporte”, disse Sandra.

No domingo, foram re-
alizadas as competições 
do circuito no Desafio Elite, 
onde campeões olímpicos 
se encontraram para uma 
das principais provas de 
natação em águas abertas 
do mundo.

Cúpula discute propostas de 
desenvolvimento para Magé

O presidente da Re-
presentação Regional 
FIRJAN/CIRJ Baixada 
Fluminense Área II - Du-
que de Caxias, Rober-
to Leverone, entregou 
a Agenda Regional do 
Mapa do Desenvolvi-
mento (2016-2025) ao 
secretário de Indústria, 
Comércio e Desenvol-
vimento Econômico 
de Magé, Edvar Tava-
res, que estava repre-
sentando o prefeito 
eleito Rafael Tubarão. 
O documento contém 
propostas que servirão 
como bússola para a 
retomada do desen-
volvimento sustentá-
vel do município, da 
região, do estado e 
do Brasil. O encontro 
aconteceu na reunião 
da Comissão Intermu-
nicipal FIRJAN/CIRJ de 
Magé e Guapimirim, 
coordenada pelo em-
presário do ramo de 
água Marcelo Pimen-

ta, e contou também 
com a presença do de-
putado federal José Au-
gusto Nalin. 

O principal objeti-
vo do Mapa é fazer do 
Rio de Janeiro o estado 
com melhor ambiente 
de negócios do país. A 
estratégia de atuação 
do Sistema FIRJAN é nor-
teada num horizonte de 
dez anos, através da vi-
são da indústria sobre os 
principais problemas do 
estado do Rio.

Na Agenda Regio-
nal da Baixada II, que 
abrange os municípios 
de Belford Roxo, Duque 
de Caxias, Guapimirim, 
Magé, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes e São 
João de Meriti, os em-
presários apontam, por 
exemplo, a necessidade 
de construção do Anel 
Viário de Campos Elíse-
os, além da ampliação 
e da preservação das 
margens do Arco Metro-

politano, como alguns 
dos investimentos mais 
importantes para que 
a região atraia novos 
empreendimentos e 
volte a crescer.

“A FIRJAN oferece 
uma excelente estrutu-
ra para pesquisas e es-
tudos, levantamentos 
importantíssimos para 
o desenvolvimento de 
Magé. Queremos tor-
nar o município mais 
atrativo e contamos 
com a parceria da 
Federação das Indús-
trias”, disse Edvar Tava-
res.

william Figueiredo, 
coordenador de Es-
tudos Econômicos do 
Sistema FIRJAN, apre-
sentou ainda o Índi-
ce FIRJAN de Gestão 
Fiscal (IFGF) e o Índi-
ce FIRJAN de Desen-
volvimento Municipal 
(IFDM), com um pano-
rama do município de 
Magé. 

Da esquerda para a direita, José Augusto Nalin, Edvar Tavares e Roberto Leverone

DIVULGAÇÃO

REUTERS
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Dupla é presa em flagrante em 
tentativa de roubo na Via Dutra

opErAção DA políciA

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Os suspeitos foram detidos durante abordagem na altura de Nova Iguaçu

Dois jovens fo-
ram presos 
pela Polícia 

Rodoviária Federal 
(PRF), suspeitos de 
tentativa a roubo de 
carga, em uma abor-
dagem na Rodovia 
Presidente Dutra (BR-
116), em Nova Igua-
çu, no final da tarde 
do último domingo. 
A dupla foi presa em 
flagrante no momen-
to em que abordava 
o caminhão. A ação 
faz parte da ‘Ope-
ração Rota Segura’, 
que reforça o poli-
ciamento nas rodo-
vias federais do Rio.

Os policiais faziam 

uma ronda, quando 
flagraram os rapa-
zes tentando roubar 
o veículo. A dupla 
estava com um re-
vólver calibre 38, 
carregado com seis 
munições e pronto 
para o uso. O jovem 
de 19 anos, estava 
acompanhado do 
amigo, o qual esta-
va sem documentos. 
O caminhão estava 
carregado com fru-
tas e tinha a carga 
avaliada em cerca 
de R$ 40 mil. Além 
disso, o carro em que 
os suspeitos estavam 
conduzindo era rou-
bado. A ação teria 
ocorrido em outubro 
deste ano, no Rio de 
Janeiro. Os dois suspeitos foram capturados durante abordagem da PRF na tarde do último domingo. 

DIVULGAÇÃO

Funcionários são presos após simularem roubo de carga
Policiais civis da 

54ª DP (Belford 
Roxo), prenderam 
em flagrante, walla-
ce Cesar de Sou-
za Carvalho, de 26 
anos, ajudante de 
entregas, e Fernan-

do Cardoso do Amaral, 
31 anos, motorista, pelo 
crime de apropriação 
indébita qualificada.

Segundo a polícia, 
walace e Fernando 
trabalham realizando 
entregas para uma em-

presa transportadora 
e, na última sexta-feira, 
criaram uma história 
para simular um roubo 
da carga que deveriam 
entregar. Os dois entre-
garam a carga a um 
terceiro homem e co-

municaram à empresa 
o falso roubo, indo em 
seguida à delegacia re-
gistrar a ocorrência.

Na unidade, os poli-
ciais desconfiaram das 
versões apresentadas 
pelos dois. Após as dili-

gências apontarem a 
impossibilidade das ver-
sões contadas, wallace 
e Fernando confessa-
ram o crime.

Na casa de wallace, 
foram encontrados dez 
aparelhos de telefones 

celulares. O restante 
da carga havia sido 
entregue ao tercei-
ro envolvido que já 
foi identificado. Ele 
é ex-funcionário da 
empresa e está fo-
ragido.

Cinco suspeitos são presos 
acusados de tráfico de drogas

Na tarde do último 
sábado, policiais mili-
tares do 21º BPM (São 
João de Meriti) pren-
deram três homens na 
Rua Anastácio Correia 
em São João de Me-
riti. Os Policiais suspei-
taram do veículo Fox 
Vermelho e ao fazer 
a abordagem os indi-
víduos tentaram fuga 
vindo a colidir contra 
calçada. Os suspeitos 
confessaram que o 
auto seria produto de 
roubo. Após consultas 
verificou-se que a pla-
ca estava adulterada.

Por volta das 18h, na 
Rua Júlio Diniz, Comuni-
dade do Embaixador, 

após o cerco policial 
com intuito de repri-
mir o tráfico de dro-
gas, os PMs detiveram 
dois suspeitos, apreen-
deram drogas e uma 

pistola 9mm com car-
regador e quatro mu-
nições. As ocorrências 
foram encaminhadas 
à 54ª DP (Central de 
Flagrantes).

Arma, munições e drogas foram apreendidas 

DIVULGAÇÃO

PM  é baleado durante assalto
Um policial militar 

foi baleado com 
um tiro no olho 
em um assalto em 
Duque de Caxias, 
no último sábado. 
De acordo com 
informações da 
polícia, a vítima es-
tava em seu auto-
móvel quando foi 
surpreendida pelo 
suspeito, que além 
de atirar, também 
roubou a arma do 
policial e conse-
guiu fugir.

Segundo milita-
res do 15ºBPM (Du-
que de Caxias), o 
homem foi socorri-
do por um vizinho 
e foi levado à UPA, 
e transferido para 

o Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes, 
também em Duque 
de Caxias, onde foi 
submetido à cirurgia. 
Até o final desta edi-
ção, a unidade de 
saúde não havia di-

vulgado o boletim 
médico sobre o es-
tado de saúde da 
vítima.

A ocorrência 
foi encaminhada 
para 59ª DP (Du-
que de Caxias).

REPRODUÇÃO FACEBOOK

O assalto aconteceu no último sábado, em Caxias.

Suspeito é preso por agredir 
mulher com socos e facadas 

Um homem foi preso por 
agentes da Delegacia Es-
pecial de Atendimento à 
Mulher (DEAM) pelo crime 
de feminicídio, na manhã 
de ontem, em um condo-
mínio no bairro Jóquei, em 
São Gonçaolo.

Segundo informações 
da polícia, Rogério Louren-
ço, de 47 anos, teria agre-

dido a mulher com socos e 
facadas, após ter invadido 
a casa da vítima.

De acordo com os po-
liciais, o homem estava se 
escondendo, evitando se 
manter durante muito tem-
po em um mesmo endere-
ço. Rogério teria passado 
um período na Região dos 
Lagos.

Tati Quebra Barraco recebe ataques na internet
A cantora Tati Que-

bra Barraco tem re-
cebido ataques nas 
redes sociais com 
mensagens de ódio 
após a morte do fi-
lho, Yuri Lourenço 
da Silva, de 19 anos, 
na madrugada do 
último domingo. Em 
seu perfil no Twitter, a 
produção da artista 
publicou uma nota, 
na manhã de ontem, 
em repúdio ao des-
respeito.

“Nas últimas horas, 
as redes sociais da 
artista têm recebido 
centenas de comen-
tários de ódio e com-
pletamente desuma-
nos. 

Repudiamos o des-

respeito à tragédia 
que é qualquer mãe 
ter que enterrar um 
filho”, diz um trecho 
da nota oficial.

A artista também 
recebeu mensagens 
de apoio. “Meus pê-
sames @quebratati 
não existe palavras 
de conforto nessas 
horas , que Deus con-
forte vc e sua família 
nesse momento! Sin-
to muito!”, escreveu 
a funkeira Valesca 
Popozuda. 

O cantor Buche-
cha também dei-
xou sua mensagem: 
“Neste momento não 
me importa o motivo, 
nem o porquê, ape-
nas quero me solida-

rizar com a querida 
@quebratati por es-
tar vivendo esse mo-
mento”.

A produção de 
Tati Quebra Barraco 

agradeceu as men-
sagens de apoio e 
pediu respeito à pri-
vacidade da família 
nesse momento de 
luto.

Filho da cantora é assassinado na Cidade de Deus

DIVULGAÇÃO 

A mulher prestou queixas na Deam de São Gonçalo

DIVULGAÇÃO 
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Um adolescen-
te de apenas 12 
anos viu os pais 
serem executa-
dos na porta de 
casa na tarde do 
último domingo. O 
crime aconteceu 
na Rua Açailândia 
em Belém. Segun-
do a Polícia Militar, 
André Farias dos 
Santos, de 32 anos, 
e Adriana Figueire-
do Pantoja, 29, fo-
ram surpreendidos 
e mortos com vá-
rios disparos feitos 
por dois homens 
em uma motoci-
cleta. Relatos de 
testemunhas infor-
maram que André 
brincava com o fi-
lho quando os as-
sassinos chegaram. 

Logo após os cri-
minosos pediram 
para a criança se 

Casal é morto a tiros na frente do filho 

‘Camelo’ do tráfico 
é agarrado pela PM

DIVULGAÇÃO

Casal foi morto na frente do filho de 12 anos

Agentes do Batalhão de Duque de Caxias 
capturaram o marginal após busca em favela.

afastar e começa-
ram a atirar contra 
o homem que foi 
atingido na cabeça 
e no peito. Em se-
guida Adriana saiu 
de dentro da casa 
e foi em direção ao 
seu marido, quando 
também foi morta. 

Depois do crime a 
dupla fugiu. 

Familiares acredi-
tam que o casal foi 
morto por engano. 
Os dois não tinham 
passagens pela po-
lícia e eram traba-
lhadores. Eles dei-
xaram quatro filhos. 

As ações de re-
pressão ao trá-
fico de drogas 

realizadas pela polícia 
continuam sufocando 
criminosos na Baixada 
Fluminense. Na manhã 
da última sexta-feira, 
agentes do Batalhão 
de Polícia Militar de 
Duque de Caxias (15º 
BPM) prenderam um 
suspeito na comunida-

de Dois Irmãos, no Par-
que Beira-Mar.  

De acordo com os 
militares, uma equipe 
do Grupo de Ações 
Táticas (GAT) vascu-
lhava a favela quan-
do surpreendeu Yago 
José dos Santos, co-
nhecido como ‘Ca-
melo’ que acabou 
detido com material 
do tráfico. Com ele foi 
apreendida uma mo-
chila preta contendo 

uma pistola calibre 45 
mm com três muni-
ções intactas, um rá-
dio transmissor, 80 ta-
bletes de maconha e 
64 pinos de cocaína. 

‘SOLDADO’ DA BOCA
Ainda segundo a 

guarnição, ao ser 
questionado sobre sua 
participação no cri-
me, Camelo confes-
sou que integrava o 
tráfico de drogas na 

comunidade e atua-
va como ‘vapor’ (re-
crutado para vender 
o entorpecente e mo-

nitorar a chegada da 
polícia). 

O bandido foi enca-
minhado para a 59ª 

DP (Duque de Caxias) 
onde foi autuado por 
tráfico de drogas e as-
sociação. 

Entre o material apreendido está uma arma, rádio transmissor e drogas

REPRODUÇÃO/REAGE SARACURUNA 

Bando faz ameaças a policiais 
A Polícia Civil 

identificou três tra-
ficantes respon-
sáveis por postar 
nas redes sociais 
ameaças a poli-
ciais em represália 
a prisão de Jhe-
merson dos Santos 

Duarte, o ‘Jaiminho’, 
apontado em inves-
tigações como um 
dos chefes do tráfico 
de drogas em Cam-
pos Elíseos, Duque 
de Caxias. 

Segundo a polícia, 
além da venda de 

entorpecentes, ‘Jai-
minho gerenciava 
o roubo de veículos 
e cargas. Numa das 
imagens postadas 
nas redes sociais, dois 
marginais revelam 
ameaças a políciais 
e exibem o poderio 

do tráfico com arma 
de fogo, granadas e 
um rádio transmissor. 
O objetivo é mostrar 
para usuários de dro-
gas e moradores de 
Campos Elíseos que 
manda na região. 

Identificados ape-

nas pelos apelidos, 
‘Semente do Trem 
Bala’, ‘Neguin Ng’ e 
‘Tauam Lucas’ são 
atuantes na venda 
de drogas na Rua 7, 
Rua do Quintal, fa-
velinha e Copal em 
Campos Elíseos. Dupla vende drogas

Charreteiro é assassinado 
a tiros no bairro de Austin

Um jovem foi assassi-
nado a tiros na noite 
do último sábado. Bru-
no Luiz, tinha comple-

tado 30 anos no último 
dia 12 de outubro e 
era conhecido como 
Bruno Carroça, devi-

do a frequentemente 
ser visto guiando car-
roças e charretes.
Ele teria batido no 
carro de um homem  
nao identificado em 
Austin, que foi tirar sa-
tisfações com o Bruno, 
que reagiu de forma 
agressiva, ao terminar 
a discussão. Bruno foi 
seguido pelo assassino 
que lhe deu 9 tiros e 2 
tiros pegaram no ca-
valo.
Amigos e parentes de 
Bruno prestaram diver-
sas homenagens nas 
redes sociais.
Ele foi enterrado às 
14h de hoje no Ce-
mitério Municipal de 
Mesquita, sob forte 
comoção.

Bruno Luís foi surpreendido na noite de sábado

Bando armado com fuzil 
assalta motorista de Uber

Um grupo de cri-
minosos fortemen-
te armados de fuzil 
roubaram um veí-
culo Nissan/Versa, 
de cor branca, pla-
ca BAR-3515, no úl-
timo domingo, na 
localidade conhe-
cida como Reta do 
Bicão, entre Grama-
cho e Vila Rosário, 
Duque de Caxias. 

Em depoimento 
a polícia, o motoris-
ta relatou que por 
volta das 5h40 foi 
abordado por qua-

tro marginais, que fo-
ram bastante violen-
tos. Eles anunciaram 
o assalto, ordenaram 
que a vítima saísse do 

veículo e, de forma 
truculenta, a em-
purraram, depois 
fugiram em alta ve-
locidade. 

Veículo foi roubado no último domingo, em Caxias

‘AK’ do tráfico roda com pó 
e erva em Duque de Caxias 

Uma denúncia anô-
nima sobre tráfico de 
drogas levou agentes 
do 15º Batalhão de Po-
lícia Militar (Duque de 
Caxias) a comunidade 
da Coreia, em Saracu-
runa. Na manhã do últi-
mo sábado, os PMs che-

garam a uma casa na 
Rua Guarajanga,lote 
28, quadra e prende-
ram o marginal Acácio 
do Carmo, conhecido 
como ‘AK’, que de-
sempenha a função 
de gerente no tráfico 
de drogas.

Com ele foram en-
contrados 63 pinos de 
cocaína, 59 trouxinhas 
de maconha e três rá-
dios transmissores. Acá-
cio, que foi autuado 
na 59ª DP (Duque de 
Caxias), já foi preso por 
roubo a mão armada. 

Idoso leva tiro ao entrar na Vintém
Um homem foi mor-

to a tiros ao entrar por 
engano na comunida-
de da Vila Vintém, na 
madrugada do último 
domingo. O local onde 
a vítima, identificada 
como Paulo dos Santos, 
de 66 anos, foi executa-
da fica entre os bairros 
de Padre Miguel e Re-
alengo, na Zona Oeste 
do Rio. 

Testemunhas con-
taram que ele foi en-
contrado baleado no 
interior de seu veículo, 
quando foi socorrido e 
levado para o hospital, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos. A Delegacia 
de Homicídios (DH) está 

investigando o caso.
A Polícia Civil infor-

mou que Paulo, mora-
dor de Campo Grande, 
estava indo buscar sua 
esposa em uma festa 
em Realengo, quando 
entrou por engano na 
Rua Joaquim Inácio. 
Ele foi ordenado por 
um traficante a pa-
rar, mas não percebeu 
que havia entrado em 
uma comunidade. Ele, 
então, foi atingido por 
dois tiros.

Esse é o segundo 
caso ocorrido em me-
nos de uma semana. 
Na última quinta-feira, 
um turista italiano foi 
morto com um tiro na 

cabeça por traficantes 
no Morro dos Prazeres, 
em Santa Teresa. Rober-
to Bardella, de 52 anos, 
entrou de moto junto 
com o amigo Rino Pola-
to, de 59 anos, também 
italiano, por engano, na 
favela depois de visita-
rem o Cristo Redentor, 
quando foi atingido na 
Rua Cândido de Olivei-
ra. Eles se guiavam por 
um aplicativo de locali-
zação GPS. Rino Polato 
escreveu uma carta ao 
consulado italiano.

O delegado Fábio 
Cardoso, titular da De-
legacia de Homicídios 
da Capital (DH Capital) 
investiga o caso. 
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Papai Noel do Sider visita 
creches e alegra crianças

sUl flUMinense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

A figura natalina é uma forma lúdica de despertar a esperança nos pequenos.

Levar um pouco de 
alegria e esperan-
ça às crianças. Esse 

foi o objetivo dos repre-
sentantes do Sider Sho-
pping ao visitarem as 
creches Hotelzinho do 
Aconchego, do SOS-
-VR (Serviços de Obras 
Sociais de Volta Redon-
da), na Voldac, e Casa 
da Criança Esperança 
de Paz, no bairro Man-
gueira, em Barra Man-
sa, na última semana. 
A visita contou com a 
participação especial 
do Papai Noel, que 
distribui brinquedos e 
muitos abraços para a 
garotada.

Pelo segundo ano 

consecutivo, as cre-
ches são beneficiadas 
com brinquedos doa-
dos por clientes do sho-
pping.

“Todos os brinquedos 
foram arrecadados por 
meio das inscrições da 
Central de Cursos, edi-
ções realizadas de ju-
lho a novembro. Além 
disso, em outubro pro-
movemos uma Cam-
panha de Doação de 
Brinquedos para que 
pudéssemos aumentar 
o número de crianças 
contempladas”, expli-
cou a gerente de Ma-
rketing, Camile Teixeira.

A gerente ressal-
tou, ainda, o quanto 
é gratificante realizar 
esse trabalho. “Com o 

apoio dos nossos clien-
tes, há cinco anos con-
seguimos beneficiar 
instituições da nossa 
região, propiciando às 
crianças momentos es-
peciais e inesquecíveis. 
Atualmente a entidade 
disponibiliza serviços 
de creche, pré-escola, 
albergue, além de re-
alizar distribuições de 
cestas básicas e enxo-
vais para bebê. Todas 
as repartições do SOS 
são mantidas por meio 
de doações”. Quem 
também reforçou a im-
portância da visita do 
bom velhinho foi a di-
retora pedagógica da 
Casa da Criança Espe-
rança de Paz, Maria de 
Fátima Baliza.

“Para serem motiva-
das, as crianças preci-
sam acreditar em um 
sonho. E a figura do 

Papai Noel é uma for-
ma lúdica de desper-
tar bons sentimentos, 
como alegria e espe-

rança. Por isso, anual-
mente aguardamos 
ansiosos por essa visi-
ta”, comentou Fátima.

Em clima de alegria, o Papai Noel distribuiu brinquedos para as crianças

DIVULGAÇÃO

Expectativa pela chegada do Natal 
As crianças fi-

cam aguardando 
a chegada do Pa-
pai Noel com mui-
ta expectativa. E 

poder proporcionar 
essa alegria a elas é 
uma grande satisfa-
ção. Afinal, a creche 
é a segunda casa 

delas, onde passam 
a maior parte do tem-
po – disse a  orienta-
dora pedagógica da 
instituição, Tereza da 

Glória Oliveira. No to-
tal, o Sider doou 189 
brinquedos, 91 para 
a Creche Hotelzinho 
do Aconchego e 

98 para a Casa da 
Criança Esperança 
de Paz. No total, o 
Sider doou 189 brin-
quedos, 91 para a 

Creche Hotelzinho 
do Aconchego e 
98 para a Casa 
da Criança Espe-
rança de Paz.

Passagens de ônibus ficarão 
mais caras em cidades do Sul

No último domigo a 
passagem de ônibus fi-
cou mais caro em duas 
cidades do Sul do Rio 
de Janeiro. Em Resende, 
o aumento foi de 12% e 
quem depende do trans-
porte público precisará 
desembolsar R$ 3,80, o 
que representa R$ 0,40 
a mais do que o antigo 
valor. A informação foi 
confirmada pela Viação 
São Miguel, empresa res-
ponsável pelas linhas ur-
banas no município.

Em Angra dos Reis, 
a tarifa A passou de R$ 
3 para R$ 3,15 e para 
quem tem o cartão Pas-
sageiro Cidadão, subiu 
de R$ 1,05 para R$ 1,15. 
Esse valor corresponde 
à tarifa dos ônibus das li-
nhas C01 - Circular Trevo; 
C05 - Circular Shopping; 
C03 - Marinas; C04 - Vila 
Velha; 226 - Frade x Par-
que Mambucaba.

A tarifa B passou de R$ 
3,60 para R$ 3,90 e para 
quem tem o cartão Pas-
sageiro Cidadão, o valor 

passou de R$ 1,25 para 
R$ 1,35. O valor é refe-
rente às linhas: 102 - Ca-
putera; 103 - Camorim; 
104 - Monsuaba (Micro); 
106 - Jacuecanga; 202 - 
Frade (Micro); 203 - Serra 
D’água; 205 - Areal; 206 
- Banqueta; 207 - Japu-
íba; 208 - Belém; 220 - 
Japuíba (via Balneário); 
221 - Japuíba (via Nova 
Angra); 224 - Japuíba 
(via Vila Nova); 225 - Ja-
puíba (via Campo Belo); 

300 - Japuíba x Ponta 
Leste; 306 - Japuíba x 
Jacuecanga; C05 - Re-
tiro; T10 - Divisa Manga-
ratiba; T11 - Ponta Leste; 
T20 - Parque Mambuca-
ba; T21 - Frade. A tarifa 
C, que hoje custa R$ 4,70 
passou para R$ 5,10. Esse 
valor corresponde à ta-
rifa apenas da linha 227 
- Expresso Parque Mam-
bucaba. Nesta linha não 
é aceito o cartão Passa-
geiro Cidadão.

Angra dos Reis é uma das cidades afetadas
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MP obtém liminar que evita  o 
fechamento das portas de abrigo

O Ministério Público 
do Estado do Rio de 
Janeiro, por meio da 2ª 
Promotoria de Justiça 
de Infância e Juven-
tude de Volta Redon-
da, obteve, na última 
sexta-feira, liminar em 
ação civil pública ajui-
zada para impedir o 
fechamento de abrigo 
municipal que acolhe 
dez crianças e adoles-
centes em situação de 
risco.

O município preten-
dia, já nesta semana, 
fechar o abrigo, trans-
ferindo as crianças e 
adolescentes ali acolhi-
dos para local que não 
atende as exigências 
legais, na sede da Fun-
dação Beatriz Gama, 
o que foi proibido pela 
decisão do Juízo da 
Vara da Infância, Juven-
tude e Idoso de Volta 

Redonda.
A ação do Ministério 

Público pede ainda que 
o serviço de acolhimento 
institucional de crianças e 
adolescentes no município 
seja dotado de toda a es-
trutura necessária, inclusive 
de recursos humanos, para 
sua adequada prestação, 

já tendo sido determi-
nado judicialmente, em 
sede liminar, que seja lo-
tado profissional de ser-
viço social no abrigo, no 
prazo de 30 dias. Em caso 
de descumprimento da 
decisão está prevista a 
aplicação de multa diá-
ria no valor de R$ 10 mil.

O local teve a sua capacidade aumentada

Águas das Agulhas Negras faz alerta 
para evitar problemas na rede de esgoto

Com a aproximação 
do verão e consequen-
temente as chuvas pre-
vistas para esse período, 
a concessionária Águas 
das Agulhas Negras faz 
um alerta importante 
para evitar obstruções 
de redes e alagamentos 
em Resende, no Sul do 
RJ.

Segundo o superinten-
dente da empresa, Ivan 
Cezar Moura, ações sim-
ples dos moradores dimi-
nuem a probabilidade 

de entupimento da rede 
de esgoto. ”Uma mudan-
ça de comportamento 
de alguns usuários pre-
cisa ser realizada, como 
por exemplo, não jogar 
lixo no vaso sanitário, 
nem óleo de cozinha na 
pia.”, explicou. 

O decreto municipal nº 
2.405/2008, no Art. 9º proi-
be a rede de esgoto de 
receber direta ou indire-
tamente águas pluviais 
ou contribuições que 
possam vir a prejudicar o 

seu funcionamento.
“O decreto prevê pu-

nições para aqueles que 
provocarem essas irregu-
laridades, nosso alerta é 
para que os clientes que 
estejam nessa situação 
possam se regularizar e 
evitar transtornos futuros” 
ressaltou Moura. Além 
de proteger a saúde e 
o bem estar da popu-
lação, o uso correto da 
rede coletora de esgoto 
contribui para preserva-
ção do meio ambiente.

Procura por frutas secas aumenta
Por causa da tradição 

das festas de Natal e Ano 
Novo, cresce a procu-
ra por frutas secas nesta 
época do ano em super-
mercados e lojas especia-
lizadas no Sul do Rio de 
Janeiro. Em um estabeleci-
mento, o período é de in-
vestir em quantidade e va-
riedade. “Nós temos que 
fazer um reforço no esto-
que para abastecer real-
mente neste período tão 
procurado que é o Natal 
e o Réveillon”, explicou o 
gerente de supermercado 
de Volta Redonda, Danilo 
do Nascimento Francisco.

Em outro supermerca-
do, o estoque também 
foi reforçado por causa 
do aumento da procura. 

“Eu gosto, as crianças gos-
tam, a esposa gosta. Aí eu 
aproveito e levo”, disse um 
senhor entrevistado. Além 
das tradicionais nozes, 
uvas passas e castanhas 
também há novidades, 
como abacaxi, limão e 
figo cristalizado. Não é de 
hoje que esses alimentos 

são muitos apreciados. Na 
Antiguidade, com muita 
frequência eles eram da-
dos de presente a amigos 
e partentes com a inten-
ção de desejar sorte, pros-
peridade e fartura. E até 
hoje é difícil imaginar uma 
comemoração de fim de 
ano sem eles.

Alimentos tradicionais são procurados para o Natal
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GLOBO
05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:08 - Bem Estar
10:46 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:47 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:59 - Vídeo Show
15:11 - Sessão da TardeUm Tira 
no Jardim de Infância
16:50 - Vale a Pena Ver de No-
voCheias de Charme
17:51 - Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:23 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - A Lei do Amor
22:17 - Nada Será Como Antes
23:10 - Supermax
23:52 - Jornal da Globo
00:28 - Programa do Jô
01:09 - Flash
02:05 - CorujãoMorte no Fune-
ral
03:32 - CorujãoO Melhor Cami-
nho para o Fracasso

TV RECORD

SBT
06:00 - PRIMEIRO IMPACTO 
08:30 - MUNDO DISNEY  
10:30 - BOM DIA E CIA  
13:45 - FOFOCANDO   
14:45 - CASOS DE FAMÍLIA   
15:45 - A USURPADORA   
16:30 - QUERIDA INIMIGA    
17:15 - LÁGRIMAS DE AMOR    
18:30 - A GATA 
19:45 - SBT BRASIL   
20:30 - CARINHA DE ANJO   
21:15 - CÚMPLICES DE UM RES-
GATE  
21:45 - SHOw CÚMPLICES DE UM 
RESGATE    
23:15 - CINE ESPETACULAR   
01:00 - THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
02:00 - JORNAL DO SBT  
02:45 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV

VOZ E VIOLÃO

05:00 - Igreja Interna-
cional da Graça de Deus
08:30 - AmericaShop
09:00 - Tá Sabendo?
09:30 - Melhor Pra Você
12:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
15:00 - A Tarde é Sua
17:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
18:00 - Te Peguei
18:05 - Master Game
19:15 - Vídeos Impactan-
tes
19:30 - RedeTV News
20:30 - Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus.
21:30 - TV Fama
22:45 - Luciana By Night
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

Mário e Damasceno pedem para 
Patrick ajudá-los a descobrir o paradei-
ro de César na noite da explosão das 
traineiras. Milena apresenta Ralf para a 
mãe, que o desaprova. Felipe comen-
ta com Sirlene que tem vontade de se 
desculpar com Vittorio. Lenita aconse-
lha Vittorio a se entender com Loretta. 
Milena conta para Ralf que fez as pa-
zes com Lenita. Loretta fala mal de Vit-
torio para Peppino. 

Vittorio entra com 
pedido de divórcio

Exército de Israel
Yussuf, com um único golpe, con-

segue quebrar a espada de Zaqueu. 
O general então enterra a espada no 
peito do arqueiro. Tobias fica satisfeito. 
Salmon se aproxima e tenta amparar o 
companheiro. Desesperado, ele pede 
ajuda a Tobias. O Monstro Hebreu se 
aproxima, finge preocupação e pede 
para outros guerreiros ajudarem Zaqueu. 
Tiléia conversa com Kira e tenta explicar 
sua situação com Arauto. 

Resumos DAs noVelAs

Vanessa desconfia de Júlia quan-
do a professora de balé diz que não 
sabe dirigir. O médico manda Nelson 
procurar um cardiologista. Laila en-
trega um CD com suas músicas para 
Gordo. Gui ajuda Júlia a falar com 
Vanessa e pede que a namorada 
tome cuidado com a moça. Diana 
exige que Lázaro cumpra o que pro-
meteu a Léo. Edith leva Nelson ao 
cardiologista.

Júlia mente para Lorena

06h00 - Balanço Geral 
Manhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Balanço Geral SP
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Vidas em Jogo
16h30 - Cidade Alerta
19h40 - Escrava Mãe
20h40 - A Terra Prometida
21h40 - Jornal da Record
22h30 - Cine Record Espe-
cial - Meu Malvado Favo-
rito 2
00h15 - Programa do Por-
chat
01h15 - Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00 - Programação Uni-
versal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Paulo Costta se apresenta 
no Teatro Sesi de Caxias
Além dele, o espaço promove show com o filho de Caetano Veloso.

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 Debate
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
17:15-Liga dos Campeões 
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 Campeões 
da UEFA
02:45-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Previsão do tempo - rio de janeiro Condições do
Mar no Rio

Para fechar o ano 
com muita curti-
ção e música boa, 

o teatro Sesi de Caxias 
recebe hoje, a partir 
das 20h, o compositor e 
violonista Paulo Costta, 
que trará ao público os 
sucessos do disco ‘Meu 
recôncavo, samba & 
poesia’, revivendo em 
música as poesias da 
escritora baiana Mabel 
Velloso, irmã de Caeta-
no Velloso. A apresen-
tação também conta 
com a participação do 
filho de Caetano, que 
agitará a noite relem-
brando diversos suces-
sos do cantor. 

A atração também 
aproveita para home-
nagear o centenário do 
samba, contando a his-
tória do gênero musical 
no país, através de can-
ções e danças, revelan-
do instrumentos típicos O artista Paulo Costta fecha o ano revivendo poesias da irmã de Caetano Velloso

para quem curte uma 
sambadinha, como o 
pandeiro, o atabaque e 
o prato. O cenário é cria-
do a partir de elementos 
que remetem ao arte-
sanato do Recôncavo 
Baiano. Fechando a noi-
te com chave de ouro 
está outra representan-
te da família Velloso. A 
cantora Maria Bethânia 
declamará os poemas 
de Mabel Velloso, que 
serão cantados na voz 
de Paulo Costta durante 
o espetáculo. 

As vendas são fei-
tas no Sesi Caxias, que 
fica na rua Arthur Nei-
va, n° 100, no bairro 25 
de Agosto, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 
20h. Lembrando que 
para esse espetáculo, 
os ingressos custam R$ 
10 (inteira) e R$ 5 (meia). 
Idosos, estudantes e de-
ficientes físicos associa-
dos ao Sesi tem direito a 
meia entrada. 

A emissora não divulgou o 
resumo do capítulo de hoje
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Trabalho: hesitação pode 
lhe surpreender hoje, 
nesse caso, o melhor será 
fazer o que sua intuição 
recomendar. Através da fé 
vencerá batalhas. Finanças: 

um negócio inesperado pode lhe 
render bom lucro. Amor: diálogo pode 
amenizar qualquer situação amorosa. 

Áries

Trabalho: tudo que anda 
mais ou menos pode 
melhorar se você agir com 
determinação e não vacilar 
nas suas medidas. Finanças, 
clima está ótimo para iniciar 

pequenos negócios. Vida social estará cheia 
de novidades. Amor: fantasia pode fazer 
fugir da realidade. 

Touro

Trabalho: sua vontade 
de se destacar na sua 
atividade deixa sua 
posição em evidência. 
Finanças: entrada de 
um dinheiro não está 
descartada. Vida social: 

os astros prometem muitas surpresas 
para essa fase. Amor: plena felicidade lhe 
aguarda na vida a dois. 

Gêmeos

Trabalho: a Lua 
regente deste signo 
lhe convida a 
experimentar uma 
nova atividade ou 
inovar a presente, 

pois a fase favorece as iniciativas 
profissionais. Vida social: promete 
alegrias. Finanças: possível 
prosperidade. Amor: acalme-se! 
Harmonia vai imperar no lar. 

Câncer

Trabalho: usufrua deste 
bom momento astral 
para dinamizar sua 
atividade e prosperar. 
Vida social: poderá 
fazer amizades com 
pessoas interessantes. 

Finanças: a fase promete progresso 
financeiro. Amor: não permita que 
boato atrapalhe sua vida amorosa. 
Confie!

Leão

Trabalho: esse é um 
momento de intensa 
ambição, possibilitando 
progresso profissional, pois 
lhe inspira correr atrás de 
seus interesses. Vida social: 

fofoca podem rolar. Finanças: momento 
favorável para iniciar novos negócios. Amor: 
cumplicidade gerará afetividade. 

Virgem

Trabalho: determinação 
não lhe falta para você 
dinamizar o que faz. 
Pois você conta com 
muita objetividade para 
vencer na sua atividade. 
Vida social: você se 

mostra mais aberto para fazer novas 
amizades. Finanças: situação estável. 
Amor: muito afeto na vida a dois. 

Libra

Trabalho: não 
diminua o pique do 
que está produzindo 
para aproveitar 
o bom momento 
astral que favorece 

desenvolvimento profissional e 
financeiro. Vida social: pense 
antes de falar para evitar má 
interpretação. Amor: poderá viver 
intensos momentos de felicidade.

Escorpião

Trabalho: agitação e 
ansiedade predominam 
nessa fase, por outro lado, 
está excelente para ganhar 
dinheiro, pois existem 
muitas oportunidades para 

isso. Finanças: você tem tudo para 
crescer financeiramente, pois Júpiter, 
favorece isso. Amor: alegrias no lar.

Sagitário

Trabalho: o momento 
pede revisão do que não 
está rendendo bem. Já é 
hora de inovar e tornar 
mais produtivo o seu 

serviço. Isso poderá lhe render novos 
frutos. Finanças: há chance de ganhar 
mais dinheiro. No amor, se estiver só, 
alguém pode pintar em sua vida. 

Capricórnio

Trabalho: que tal 
fazer uma revisão 
da sua situação 
profissional? Ela 
está compatível com 
as demandas do 

momento? Caso contrário: inove! 
Nas finanças, é época de ganhar 
muito dinheiro com serviços 
criativos. Amor: um romance não 
está descarado. Felicidade no ar! 

Aquário

Trabalho: a fase acena 
d e s e nvo l v i m e n t o 
profissional. Tudo 
o que você fizer 
para melhorar o 
que faz terá retorno 

compensador. Finanças: cuide 
bem do seu dinheiro. Evite 
comprar coisas desnecessárias. 
Amor: pode rolar momentos 
de intensa de afetividade e 
felicidade.

Peixes

10 atos oficiais

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
Portaria Nº.2247/GP/2016, de 12 de dezembro 
de 2016.

Exonerar, a contar de 01 de novembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica municipal, dos seus respectivos cargos em co-
missão, os seguintes agentes:
chabele dos reis ribeiro
daNdara Pereira dos saNtos
adoNai de arruda camara de lemos
juliaNa camPos Vieira cresPo
jadir elias lemos dos saNtos
christiNe mattos albiaNi lemos 
joYce aParecida meNdes de oliVeira
rafael da silVa barreto ViViaNi
luiz claudio da coNceicao salles
caroliNa furtado moreira

Portaria Nº.2248/GP/2016, de 12 de dezembro 
de 2016.

Exonerar, a contar de 31 maio de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica mu-
nicipal, ANDRE LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA,  do cargo 
em comissão de assessor assuntos especiais, símbolo 
sae, da assessoria especial de Gabinete, da secretaria 
municipal de Governo e desenvolvimento econômico.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO PGM Nº 005 DE 12 DE DEZEMBRO DE 
2016

“Dispõe sobre designação de servidor para compor 
o Centro de Mediação de Conflitos e da outras pro-

vidências.”

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das 
atribuições conferidas pela lei complementar nº 102 de 
10 de setembro de 2009 e consubstanciado no art. 6º, da 
lei complementar nº 180, de 06 de julho de 2015,

      RESOLVE:

art. 1º - designar os servidores, abaixo descriminados 
para compor o Centro de Mediação de Conflitos:

I – Membro: fabiana campos Vieira crespo – 
mat. 60/047.058;

III – Membro: Wellington de sousa silva – mat. 
60/060.114.

art. 2º - esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de 
outubro de 2016.

ALEXANDRE BISSOLI MOREIRA
Procurador Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 17 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

o secretário municipal de saúde, no uso de suas atribui-
ções legais, designa os servidores ROSELANE SILVA 
DE OLIVEIRA, matrícula n.º 11/007621 e ELISA DE OLI-
VEIRA SILVA, matrícula nº 60/059974, para fiscalizarem 
a prestação de serviços da empresa KJP LOGÍSTICA 
LTDA, cNPj n.º 07.529.700/0001-17 revogando-se com 
a presente qualquer ato anteriormente praticado.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
secretário municipal de saúde

termo de colaboraçÃo Nº 002/semasdh/2016

Processo admiNistratiVo: 03/0000375/2016.
Partes: o município de belford roxo e a aVicres – 
associaçÃo Vida No crescimeNto e Na solida-
riedade.
cláusula Primeira do objeto: o presente termo 
de colaboração, decorrente do chamamento público nº 
001/2016, tem por objetivo a contratação de entidades 
Sociedades Civil, sem fins lucrativos. 
do Prazo: o termo de colaboração vigerá a partir do 
primeiro dia seguinte da publicação
do Valor: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Programa de trabalho: 03.02.08.243.045.2.023.000.
despesa: 3.3.50.43.00
fonte: 017 - fNds
Nota de empenho: 0178 de 27/09/2016
data da assiNatura: 18/10/2016.

adeNildo brauliNo dos saNtos
Prefeito

omitido do jorNal do dia 18/10/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2482/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa reNal-
ford hosPital de cliNica mÉdica e Nefrolo-
Gia ltda (cNPj: 06.281.272/0001-93).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de agosto de 2016, sem a perti-
nente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte

08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$556.928,47 (quinhentos e cinquenta e seis 
mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete 
centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 10/11/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/2226/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa reNal-
ford hosPital de cliNica mÉdica e Nefrolo-
Gia ltda (cNPj: 06.281.272/0001-93).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de maio de 2016, sem a pertinen-
te contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$9.137,77 (nove mil, cento e trinta e sete reais 
e setenta e sete centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/2476/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa reNal-
ford hosPital de cliNica mÉdica e Nefrolo-
Gia ltda (cNPj: 06.281.272/0001-93).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de julho de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: R$13.331,46 (treze mil, trezentos e trinta e um 
reais e quarenta e seis centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 10/11/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/2225/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa reNal-
ford hosPital de cliNica mÉdica e Nefrolo-
Gia ltda (cNPj: 06.281.272/0001-93).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de junho de 2016, sem a pertinen-
te contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$39.914,90. (trinta e nove mil, novecentos e 
quatorze reais e noventa centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/2299/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa reNal-
ford hosPital de cliNica mÉdica e Nefrolo-
Gia ltda (cNPj: 06.281.272/0001-93).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de julho de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$531.743,75 (quinhentos e trinta e um mil, se-
tecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco cen-
tavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/2220/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa reNal-
ford hosPital de cliNica mÉdica e Nefrolo-
Gia ltda (cNPj: 06.281.272/0001-93).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de junho de 2016, sem a pertinen-
te contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: R$13.873,13 (treze mil, oitocentos e setenta e 
três reais e treze centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2222/2016.

Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa iNbel – 
iNstituto NefroloGico belford roXo (cNPj: 
72.141.187/0001-57).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de maio de 2016, sem a pertinen-
te contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: r$9.020,47 (nove mil, vinte reais e quarenta e 
sete centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 15/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2224/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa iNbel – 
iNstituto NefroloGico belford roXo (cNPj: 
72.141.187/0001-57).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de março de 2016, sem a perti-
nente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: r$39.677,44 (trinta e nove mil, seiscentos e se-
tenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2223/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa iNbel – 
iNstituto NefroloGico belford roXo (cNPj: 
72.141.187/0001-57).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de junho de 2016, sem a pertinen-
te contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: R$10.574,62 (dez mil, quinhentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2485 /2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa iNbel – 
iNstituto NefroloGico belford roXo (cNPj: 
72.141.187/0001-57).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de agosto de 2016, sem a perti-
nente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: r$531.309,63 (quinhentos e trinta e um mil, tre-
zentos e nove reais e sessenta e três centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 10/11/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2331/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa iNbel – 
iNstituto NefroloGico belford roXo (cNPj: 
72.141.187/0001-57).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de julho de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: R$518.284,33 (quinhentos e dezoito mil, duzen-
tos e oitenta e quatro reais, e trinta e três centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2475/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa iNbel – 
iNstituto NefroloGico belford roXo (cNPj: 
72.141.187/0001-57).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de hemodiálise durante o período 
compreendido do mês de agosto de 2016, sem a perti-
nente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: R$10.270,32 (dez mil, duzentos e setenta reais 
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Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO 
ESPECIAL

frango em pedaços 
(coxa e sobrecoxa 
12 pedaços)/farinha 
de rosca/margari-
na/2 ovos/1 pacote 
de queijo ralado.

Tempere o frango a 
gosto, bata os ovos 
(claras e gemas) e 
reserve em um prato
Em outro prato, co-
loque a farinha de 
rosca
Depois de tempera-
do, pegue um pe-
daço de frango e 
passe no ovo batido, 
logo após na farinha 
de rosca
Coloque em uma 
forma untada, fa-
zendo assim com to-
dos os pedaços, se 
preferir uma casca 
bem crocante pode 
repetir o processo
Após tudo coloca-
do na forma, pegue 
com um colher de 
chá, uma pelotinha 
de margarina e co-
loque em cima de 
cada pedaço de 
frango
Por último, polvilhe 
queijo ralado
Leve ao forno pre-
aquecido a 180º C, 
até dourar.

Ingredientes

Modo de preparo

CALDINHO 
DE MANDIOCA

2 kg de mandioca 
amarela/2 calabre-
sas grandes picadas 
em quadradinhos/2 
pedaços grandes 
de bacon picados 
em quadradinhos/3 
alhos grandes tritu-
rado ou bem pica-
dos/1 cebola gran-
de triturada ou bem 
picada/3 tomates 
sem semente pica-
dos/Cebolinha (a 
gosto)/1/2 pacote 
de sazón amare-
lo/1/2 pacote de 
sazón sabor do nor-
deste
3 caldo de costela

Cozinhe a mandioca
Acrescente no cozimen-
to 2 tabletes de caldo 
de costela
Dê uma pré-fritada na 
calabresa junto com o 
bacon com um pouco 
de óleo
Acrescente junto a ela 
a cebola e termine de 
fritar
Acrescente o alho e mais 
1 caldo de costela
Bata no liquidificador a 
mandioca junto com a 
água que cozinhou
Junte a mistura com a fri-
tura no fogo baixo sem-
pre mexendo para que 
não grude no fundo da 
panela
Acrescente o tomate e a 
cebolinha (a gosto)
Acrescente aos poucos 
os temperos, sempre ex-
perimentando para ver 
se está bom de sal.

e trinta e dois centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 10/11/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/1946/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa casa 
de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda 
(cNPj: 30.792.527/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência hospitalar durante o 
período compreendido do mês de abril de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
sus 
Valor: r$ 28.935,00 (vinte o oito mil e novecentos e 
trinta e cinco reais).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 25/08/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/1948/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa casa 
de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda 
(cNPj: 30.792.527/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência hospitalar durante o 
período compreendido do mês de abril de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
sus 
Valor: r$ 172.067,02 (cento e setenta e dois mil, ses-
senta e sete reais e dois centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 02/09/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/1947/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa casa 
de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda 
(cNPj: 30.792.527/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência hospitalar durante o 
período compreendido do mês de abril de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
sus 
Valor: r$ 29.082,30 (vinte e nove mil, oitenta e dois 
reais e trinta centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 25/08/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2140/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa casa 
de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda 
(cNPj: 30.792.527/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência hospitalar durante o 
período compreendido do mês de maio de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
sus 
Valor: r$ 181.942,53 (cento e oitenta e um mil, nove-
centos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centa-
vos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 02/092016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2138/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa casa 
de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda 
(cNPj: 30.792.527/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência hospitalar durante o 
período compreendido do mês de maio de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
sus 
Valor: r$20.577,34 (vinte mil, quinhentos e setenta e 
sete reais e trinta e quatro centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 02/09/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo 

Processo admiNistratiVo: 08/2227/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermé-
dio da secretaria municipal de saúde e a empresa 
imed - ceNtro mÉdico e diaGNosticos (cNPj: 
02.438.713/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência ambulatorial fae 

durante o período compreendido do mês de junho de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: R$18.360,00 (dezoito mil e trezentos e sessenta 
reais).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 15/09/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo 

Processo admiNistratiVo: 08/2230/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermé-
dio da secretaria municipal de saúde e a empresa 
imed - ceNtro mÉdico e diaGNosticos (cNPj: 
02.438.713/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência ambulatorial fae 
durante o período compreendido do mês de junho de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: R$385.765,98 (trezentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito cen-
tavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 06/09/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2086/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa NeW 
life Wold serViços e comercio ltda (cNPj: 
07.698.983/0001-20).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços médicos relacionados a fae du-
rante o período compreendido do mês de maio de 2016, 
sem a pertinente contrapartida. 
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  
016 - sus 
Valor: R$344.950,00 (trezentos e quarenta e quatro mil 
e novecentos e cinquenta reais).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 16/08/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2099/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa climed 
– cliNica mÉdica e odoNtolÓGica Nossa se-
Nhora aParecida (cNPj:30.188/0001-75).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência ambulatorial durante 
o período compreendido do mês de maio de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$101.660,31 (cento e um mil, seiscentos e ses-
senta reais e trinta e um centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 06/07/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/2237/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa helio-
cliNica ltda (cNPj: 00.191.394/0001-02).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços médicos de fisioterapia, audiome-
tria, ecG e eeG, durante o período compreendido do 
mês de junho de 2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$134.037,15 (cento e trinta e quatro mil, trinta 
e sete reais e quinze centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 20/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2097/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermé-
dio da secretaria municipal de saúde e a empresa 
ceNtro mÉdico saNta barbara ltda (cNPj: 
32.003.659/0001-98)
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência ambulatorial durante 
o período compreendido do mês de maio de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
16 – sus. 
Valor: r$183.980,14 (cento e oitenta e três mil, nove-
centos e oitenta reais e quatorze centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31(trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 15/08/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2235/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermé-

dio da secretaria municipal de saúde e a empresa 
ceNtro mÉdico saNta barbara ltda (cNPj: 
32.003.659/0001-98)
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência ambulatorial durante 
o período compreendido do mês de junho de 2016, sem 
a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
16 – sus. 
Valor: r$179.914,37 (cento e setenta e nove mil, nove-
centos e quatorze reais e trinta e sete centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30(trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 13/09/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/1912/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa NeW 
life Wold serViços e comercio ltda (cNPj: 
07.698.983/0001-20).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços médicos relacionados a fae duran-
te o período compreendido do mês de abril de 2016, sem 
a pertinente contrapartida. 
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  
016 - sus 
Valor: R$345.009,24 (trezentos e quarenta e cinco mil, 
nove reais e vinte e quatro centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 30 (trinta) dias corridos.
data da assiNatura: 08/07/2016.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2700/2015.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa climed 
– cliNica mÉdica e odoNtolÓGica Nossa se-
Nhora aParecida (cNPj:30.188/0001-75).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência ambulatorial durante 
o período compreendido do mês de agosto de 2015, sem 
a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - sus 
Valor: r$70.004,87 (setenta mil, quatro reais e oitenta 
e sete centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 03/12/2015.

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/0490/2016
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa ser-
Viços mÉdicos belford roXo ltda (cNPj: 
29.573.508/0001-60).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de exames ambulatoriais durante 
o período compreendido do mês de dezembro de 2015, 
sem a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: r$ 50.000,20 (cinquenta mil e vinte centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos 
data da assiNatura: 04/04/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

 Processo admiNistratiVo: 08/0010/2016
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa ser-
Viços mÉdicos belford roXo ltda (cNPj: 
29.573.508/0001-60).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de exames ambulatoriais durante o 
período compreendido do mês de outubro de 2015, sem 
a pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - sus 
Valor: r$ 70.000,46 (setenta mil reais e quarenta e 
seis centavos).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos 
data da assiNatura: 20/01/2016

termo de ajuste de coNtas e QuitaçÃo

Processo admiNistratiVo: 08/2139/2016.
Partes: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa casa 
de saÚde e materNidade XV de aGosto ltda 
(cNPj: 30.792.527/0001-67).
resumo do objeto: reconhece que o acordante lhe 
forneceu os serviços de assistência hospitalar durante o 
período compreendido do mês de maio de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
foNte de recursos:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
sus 
Valor: r$36.008,00 (trinta e seis mil e oito reais).
Prazo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da assiNatura: 02/09/2016



TERÇA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2016  12 esporte

Pombal vence e levanta a taça 
de campeão Champions League

Anderson Luiz

Time decide no segundo tempo e conquista a primeira edição do torneio.

baixada

38

Enfim foi conhecido 
o grande campeão da 
Primeira Copa Baixada 
Champions League, or-
ganizada pelo André 
SportGol, que consagrou 
o Pombal como o gran-
de campeão. O auri-ne-
gro venceu o Chácara 
por 2 a 0, gols marcados 
pelo atacante Caio, to-
dos na etapa comple-
mentar. 

Depois de um primeiro 
tempo equilibrado, onde 
a grande chance foi do 
Chácara, os dois times 
apresentaram um reper-
tório burocrático onde 
evitavam os erros para 
que não ocorresse uma 
complicação. Já na 
etapa complementar, o 
jogo ficou mais aberto 
e o Pombal correu um 
pouco mais dando ao 
goleiro Nem, do Cháca-
ra, mais trabalho. 

O primeiro gol do jogo 
saiu aos 30 minutos. Bola 

lançada na intermediá-
ria para Caio, o atacante 
soube se livrar do marca-
dor e tocou na saída do 
goleiro Nem, que nada 
pôde fazer: Pombal 1 a 
0. Daí em diante, o Chá-
cara teve que sair mais 
para o jogo, buscando a 
igualdade no marcador.

Aos 35 minutos, uma 
falta perigosa na entra-
da da área para o Chá-
cara, que não soube 
aproveitar. Aproveitan-
do os espaços deixados 
pelo Chácara, o Pombal 
chegou ao segundo gol 
em mais uma arranca-
da, e desta vez, o arti-
lheiro da competição 
retribuiu e colocou Caio 
de novo na cara do gol. 
O atacante não desper-
diçou e balançou a rede 
dando números finais a 
decisão para a festa da 
torcida que invadiu o 
gramado do estádio Co-
elhão: Pombal 2 a 0.

Na festa, o organiza-
dor do evento, André, 

Pombal festeja a conquista do primeiro título da Copa Baixada Champions League

ANDERSON LUIZ

da SportGol, entregou o 
troféu de melhor goleiro 
para Dida, do Pombal, 
assim como o de arti-
lheiro, para Tiririca. Kaká, 
do Gelobol foi o craque 
da galera. A competi-
ção teve 28 equipes di-
vididas em sete grupos 
com quatro clubes em 

cada, se classificando 
dois por grupo. Na fase 
classificatória, o Pombal 
se classificou em segun-
do de seu grupo. Nas oi-
tavas de final, o Pombal 
eliminou o Boca Júniors, 
empatando sem gols a 
primeira partida e ven-
cendo a segunda por 3 

a 0. Nas quartas de final, 
o Pombal bateu o Cali-
fórnia, com uma vitória 
no primeiro jogo por 3 a 
1 e um empate em 3 a 
3 no segundo encontro. 
Na semifinal, o Pombal 
bateu o São Vicente no 
jogo de ida por 3 a 1, e 
no jogo de volta, mais 

uma vitória dom Pombal, 
agora por 2 a 1, levando 
a vaga para a grande 
final. E na grande deci-
são, o Pombal venceu, 
com dois gols de Caio, 
o Chácara e conquistou 
o título de Campeão da 
Copa Baixada Cham-
pions League 2016. 


