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PODE NÃO ASSUMIR 

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:

Prefeito eleito na Baixada é 
condenado a prisão pelo STF  

 (21) 
96463-8062. 
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Tráfico executa 
irmãos e corpos 
são jogados em 

rio em Caxias

De acordo com investigações do Supremo Tribunal Federal, o político teria autorizado o desmatamento de uma gigantesca área verde para 
construção de condomínio. Ainda segundo informações do órgão, o parlamentar comprou terrenos sem passar pelo Registro Geral de Imóvel.

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) identificaram os bandidos que executaram 
Vanessa e Marlon (foto). Parentes denunciaram à Polícia 
Civil que foram impedidos pelos traficantes de resgatar 
os corpos, e moradores relataram que estão sendo ame-
açados de morte. A motivação para o crime é um mis-
tério para a especializada que investiga várias hipóteses. 
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Força-tarefa 
do Ministério 

Público sufoca 
quadrilha de 

policiais do RJ
Se fazendo passar por 

policiais, o bando abor-
dou uma vítima na saída 
de casa. Com falsos man-
dados de busca e apre-
ensão, entraram no imó-
vel e fizeram a ‘limpa’.

Desaparecido
Polícia Civil faz bus-

cas pelo paradeiro do 
sargento reformado Luiz 
Octávio de Holanda no 
Centro do Rio.
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Impedida
Adriana Ancelmo, mu-

lher do ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral, teve 
suspenso, temporariamen-
te, o registro da OAB-RJ.

3
Sem dindim 

Governo do estado do 
RJ anuncia que pagará 
salário de novembro ape-
nas em janeiro aos servi-
dores.
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Atenção!
Após um dia de mui-

to calor, chuva deixa Rio 
e Niterói em estágio de 
alerta por causa de aci-
dentes. 

5

Bope sacode Maré e acha drogas a rodo

6

Com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), os agentes apreenderam 120 quilos de maconha, fuzil e outros materiais 

DIVULGAÇÃO/;POLÍCIA CIVIL

O ex-policial civil Marcelo 
Tinoco integrava o bando

6

Os ‘caveiras’ trocaram tiros com traficantes na comunidade da Zona Norte do Rio. No confronto, um suspeito foi baleado. 

DIVULGAÇÃO/;POLÍCIA CIVIL
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Viralizou

Devorou

Um gift postado nas re-
des sociais está fazendo 
muito sucesso, princi-
palmente por causa da 
adaptação cinemato-
gráfica do mestre Yoda, 
da saga Star Wars, em 
que ele aparece lutan-
do contra dois cães. O 
duelo atingiu 100 mil vi-
sualizações em apenas 
um dia, o vídeo foi com-
partilhado entre inter-
nautas e segue fazendo 
sucesso nas redes. 

Uma cobra píton devo-
rou um wallaby, animal 
da espécie do Cangu-
ru, num campo de golfe 
em Cairns, na Austrália. 
O fato foi registrado por 
um dos jogadores de 
golfe que participavam 
do torneio no Paradi-
se Palms. A cobra de 
quatro metros devorou 
o animal sem pieda-
de. Pelo visto, essa daí 
já não vai comer mais 
nesse fim de ano.

Uma pesquisa feita pela London School Of Econo-
mics analisou as respostas de 200 mil pessoas em 
vários países sobre fatores que influenciam a sensa-
ção de bem-estar. Segundo o estudo, ter uma boa 
saúde mental e estar num relacionamento saudá-
vel deixam as pessoas mais felizes do que ter sua 
renda dobrada, por exemplo. 

A internet segue nos mostrando coisas estranhas. 
Dessa vez a cobra acabou levando a pior num 
duelo contra um passarinho. No vídeo compartilha-
do e visualizado mais de 270 mil vezes no Youtube, 
o pássaro ataca o réptil por diversas vezes até en-
fim matar o animal e sair voando, como se nada 
tivesse acontecido.

A camada de gelo maciça da Antártica 
Oriental está mais vulnerável ao derretimento 
das geleiras. Um estudo publicado na última 
segunda-feira mostrou como ventos fortes po-
dem erodir as plataformas de gelo, que é uma 
espécie de estrutura que mantém o ‘iceberg’ 
no lugar. 

Dinheiro compra tudo?

Luta pela sobrevivência Aquecimento global

Caçadores ilegais estão abatendo onças na re-
gião da Amazônia boliviana para traficar suas pre-
sas. Elas são usadas para tratamentos da medicina 
tradicional asiática e até mesmo como amuletos. 
Contrabandistas chegam a pagar aos caçadores 
até R$ 340. O Brasil está na lista de países em que 
esses crimes costumam acontecer. 

Contra a caça

A Sérvia vem atraindo estrangeiros transgêneros 
que buscam cirurgias para mudança de sexo, 
principalmente os transexuais masculinos. Trata-
-se de uma medida num país onde metade da 
população considera a homossexualidade como 
uma doença. A medicina da Sérvia tem uma lon-
ga tradição neste setor. 

O Facebook vem ganhando destaque na mídia 
internacional por anunciar diversas novidades na 
rede social. A mais nova delas trata-se da câme-
ra 360 graus dentro da plataforma. O recurso foi 
lançado ontem em parceria com a revista Natio-
nal Geographic ao vivo para simulações espa-
ciais, principalmente no planeta Marte.

Nova função

Resultado divulgado
A empresa divulgou o resultado final do concur-

so público para preenchimento de 30 vagas de 
diplomata. Os candidatos que fizeram as provas 
para concorrer as oportunidades ofertadas po-
dem conferir o resultado no Diário Oficial da União, 
publicado ontem.

Concurso público
A Câmara Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, 

vai lançar no próximo dia 11 de janeiro o edital do con-
curso público para preenchimento de 30 vagas. As provas 
vão acontecer em maio e a homologação está prevista 
para o final de agosto. Ao todo, 28 cargos comissionados 
serão extintos durante o processo. 

Quase 700
O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria 

de Trabalho e Renda anunciaram 699 vagas abertas para 
trabalho em todo o estado. Só na capital, são 576 chan-
ces ofertadas, com foco em motoristas, vendedores e aju-
dantes de carga e descarga. Interessados podem fazer a 
inscrição pelo site www.maisemprego.mte.gov.br

Prejuízo à vista
As vendas do comércio varejista brasileiro registraram a quar-

ta queda seguida neste ano. Em outubro, comparando com 
o mês passado, o recuo foi de 0,8%. O setor acumula queda 
de 6,7%, sendo esse o recuo mais intenso deste indicador des-
de 2001. O sistema varejista é composto por mercados, pro-
dutos alimentícios, combustíveis, fumos e lubrificantes. 

Renegociação
A empresa, antiga Ampla, prorrogou o prazo para que 

os consumidores com contas em aberto negociem suas 
dívidas. O feirão será prolongado até o próximo dia 23 
de dezembro. Quem estiver interessado em renegociar as 
dívidas pode ir a uma das 66 lojas da área de concessão 
da companhia. 

Decisão oficial
A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou na manhã 

de ontem uma série de medidas relativas a direitos e de-
veres dos consumidores de serviços aéreos. Uma das mu-
danças aprovadas foi que as empresas aéreas passem 
a cobrar pelas bagagens despachadas. As novas regras 
passam a valer em 90 dias, a partir de 14 de março. 

Proposta inusitada

instituto rio branco

setrab

ibge

anac

Buraco solar intrigante

Acordo virtual
O Google assinou um acordo com o governo de 

Cuba que garante aos usuários da internet da ilha 
o acesso mais rápido aos serviços da empresa. O 
presidente-executivo do Google foi quem assinou 
o acordo com o presidente da Etecsa, a estatal 
de telecomunicações, que comanda o mercado 
cubano.

cÂmara

enel

LABORATóRIO DE DINâMICA SOLAR DA NASA

Pesquisadores da Nasa estão intrigados com uma mancha encontrada na 
órbita solar que pode trazer consequências ao nosso planeta. Esses buracos 
são chamados de coronais e as consequências são ventos intensos, que 
podem chegar aos 800 km por segundo. As partículas solares se desprende-
ram do sol e devem chegar ao nosso planeta nos próximos dias. Isso pode 
afetar o funcionamento dos satélites. 

Soltando fogos
Fazer farra da desgraça alheia é papel 

que o inimigo faz como ninguém. Os ad-
versários políticos estão rindo à toa e sol-
tando foguetes com a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal de decretar a prisão 
do prefeito eleito de Duque de Caxias, 
deputado Washington Reis, por crime am-
biental à epoca em que cumpria seu pri-
meiro mandato.

De olho no poder
A situação de Reis pode ser bastante 

delicada e ele corre o risco de não assumir 
no dia 1º de janeiro, se for considerado so-
mente o campo das hipóteses. Mas o sufi-
ciente para os adversários comemorarem 
a decisão da Justiça.

Otimismo exagerado 
Corre na boca miúda que o deputado 

estaria tranquilo, mesmo com a ameaça 
de parar atrás das grades. Essa aparente 
calma é traduzida pelos adversários como 
sentimento de impunidade. Ou seja, Reis 
assume o posto de comandante da Pre-
feitura de Duque de Caxias custe o custar.

Reflexos da medida
Enquanto isso, em outras prefeituras da 

Baixada candidatos com ‘telhados de vi-
dro’ eleitos em outubro devem estar com 
medo de serem alcançados pelos tentá-
culos das investigações do Ministério Públi-
co, que estão remexendo no lixo produzi-
do pela corrupção.

Motivos não faltam
Eles sabem o que fizeram no passado re-

cente e até o nível de profundidade da 
lama em que mergulharam. E que podem 
ter a diplomação cassada caso seja com-
provado o envolvimento nos casos de im-
probidade administrativa. O pau vai ron-
car!
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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

pacote de medidas

Votação foi cercada de polêmica e alguns parlamentares vão tentar a anulação na Justiça.

Deputados votam a favor de 
medida que aumenta o ICMS 

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Em mais uma ses-
são realizada na 
Alerj para a vo-

tação do pacote de 
austeridade do go-
verno, os Deputados 
da Casa votaram on-
tem, em sua maioria, 
a favor das medidas 
que aumentam o 
Imposto sobre Circu-
lação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) 
de protudos como a 
gasolina, cerveja e a 
energia elétrica. Ou 
seja, haverá um au-
mento em cima dos 
produtos e serviços 
que envolvam esse 
tipo de material. 

Quem imaginava 
um clima tranquilo 
dentro do plenário, 

se espantou. A vota-
ção foi cercada de 
muita polêmica. Logo 
na manhã de ontem, 
líderes de partidos se 
reuniram para tratar 
da votação e combi-
nar o que seria feito. 
Mas, na hora do ple-
nário, a oposição dis-
se que houve  mais 
deputados levantan-
do a mão contra o 
projeto do que a fa-
vor. Antes da conta-
gem, a votação foi 
dada como encerra-
da e os parlamenta-
res prometeram ir à 
Justiça. 

Para entrar em vi-
gor, a proposta deve 
passar por uma san-
ção do governador 
Luiz Fernando Pezão 
para 90 dias após a 
assinatura passar a 

valer oficialmente. 
Caso a proposta pas-
se a valer, o cálculo 

da Alerj prevê um 
aumento na receita 
de R$ 800 milhões. A 

medida deve durar 
cerca de nove meses 
e para ser renovada, 

seria necessário pror-
rogar o estado de 
calamidade pública. 

Alguns parlamentares questionaram a votação e houve um bate-boca no plenário da Casa

Aumento pesa no bolso da população
Com o aumento 

do ICMS, a cerveja 
e o chope tiveram 
um aumento de 3% 
da alíquota. Ou seja, 
para comprar o pro-

duto o consumidor 
terá que desembolsar 
um pouco a mais. O 
mesmo vale para a 
gasolina, que houve 
um aumento de 2%. 

Já a energia elétrica 
também sofrerá um au-
mento, mas cerca de 
85% da população não 
será afetada com a 
medida. O acordo pre-

vê que os gastos en-
tre 300 e 350 KwH por 
mês terá um aumento 
de 30% e, de 50 em 50 
KwH,a taxa percentual 
vai aumentando em 

1%. 
Para o fumo, o im-

pacto da alíquota é de 
R$ 30 milhões para o 
ano que vem. Embora 
a tributação do produ-

to seja de 37%, há 
um decreto da Fa-
zenda que reduz o 
número para 25%. A 
Alerj derrubou esse 
decreto.  

LEONARDO CARDOSO

Rio pagará salário de novembro apenas em janeiro
O secretário Estadu-

al de Fazenda do Rio 
de Janeiro, Gustavo 
Barbosa, informou que 
vai quitar o pagamen-
to do salário do mês 
de novembro dos ser-
vidores no dia 20 de 
janeiro. A informação 
foi confirmada na tar-
de de ontem, entre-
tanto, os servidores 
da segurança e da 
educação devem re-
ceber integralmente 
os salários, mas ainda 
sem data certa para 
isso acontecer. 

O secretário Gusta-
vo Barbosa, prome-
teu que os servidores 
de segurança vão 
receber o salário de 
novembro ainda esta 
semana. Os demais, 
a partir da próxima. A 
declaração foi feita 

após reunião com sin-
dicatos e autoridades 
da área na Assem-
bleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj).

O pagamento de 
outubro também so-
freu atrasos. No mês 
passado, o estado 
teve as contas blo-
queadas duas vezes 
em apenas uma se-
mana, o que atrasou 
ainda mais o paga-
mento dos servidores. 
Apenas as áreas da 
Segurança e da Edu-
cação receberam o 
pagamento antes do 
décimo dia útil. 

VOTAçãO DO PACOTe 
De AUSTeRIDADe SeRá 

ADIADA
O presidente da 

Alerj, Jorge Picciani, 
adiou mais uma vez 

o fim da votação do 
pacote de austeri-
dade. Dois dos qua-
tro projetos previstos 
para serem votados 
hoje serão levados 
ao plenário apenas 
na próxima segunda-

-feira. A informação foi 
dada pelo deputado 
Wanderson Nogueira 
(PSOL) após reunião 
com Picciani e, poste-
riormente, confirmada 
pela assessoria de im-
prensa da Casa. 

O secretário confirmou o pagamento em parcelas

DIVULGAÇÃO

TCE cobra Sérgio Côrtes por compras sem licitações 
O Plenário do Tri-

bunal de Contas do 
Estado aprovou na 
tarde de ontem, por 
unanimidade, o voto 
do conselheiro José 
Gomes Graciosa, que 
determina a notifica-
ção do ex-secretário 
estadual de Saúde, 
Sérgio Côrtes. Segun-

do o órgão, durante a 
gestão de Côrtes, pelo 
menos oito cooperati-
vas foram contratadas 
pela secretaria com 
dispensa de licitação 
e sem a comprova-
ção da prestação de 
serviços.

Côrtes foi secretá-
rio entre 2007 e 2014, 

durante o governo de 
Sérgio Cabral. Ele apa-
rece na polêmica se-
quência de imagens 
em Paris do ex-gover-
nador e amigos num 
restaurante com guar-
danapos na cabeça.

Segundo o que foi 
determinado plo TCE, 
Côrtes terá 30 dias 

para apresentar ex-
plicações ou recolher, 
junto aos cofres públi-
cos, o valor do preju-
ízo.

Se as compras não 
tiverem justificativa 
plausível, o prejuízo 
aos cofres do Estado 
pode chegar a R$ 600 
milhões.

Ex-primeira dama do Rio tem 
registro da OAB suspenso 

A ex-primeira dama 
do Rio de Janeiro, 
Adriana Ancelmo 
teve suspensa tem-
porariamente a sua 
inscrição da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil (OAB). Ela e o 
marido estão presos 
e são réus por supos-
tamente integrarem 
um grupo criminoso 
que era chefiado por 
Sérgio Cabral. 

Segundo a de-
núncia do Ministé-
rio Público Federal, 
a quadrilha seria a 
responsável por des-
viar mais de R$ 220 
milhões de obras pú-
blicas na época em 
que o Cabral era o 
governador. Adriana 
Ancelmo deve recor-
rer da decisão

A decisão de sus-
pender o registro de 
Adriana partiu do Tri-
bunal de Ética e Dis-
ciplina da OAB-RJ e 
foi tomada na última 
segunda-feira. Com a 
determinação, a ex-
-primeira dama per-
de provisoriamente 
o vínculo profissional 
por 90 dias. O pro-
cesso para apurar as 

denúncias contra a 
advogada foi aberto 
na semana passada.

Adriana é suspei-
ta de lavagem de 
dinheiro e de ser 
beneficiária do es-
quema criminoso. A 
ex-primeira dama é 
advogada e sócia-
-proprietária de um 
escritório de advoca-
cia no Rio. No âmbito 
da Operação Lava 
Jato, os investigado-
res identificaram pa-
gamentos feitos por 
Adriana em dinheiro 
vivo e afirmam que 
a lavagem se daria 
pela aquisição de 
bens, também com 
pagamentos ou de-
pósitos em espécie.

Adriana Ancelmo

REPRODUÇÃO
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A 1ª Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) Nova Iguaçu/Mesquita, irá 
realizar no próximo dia 20, uma grande festa 
de fim de ano no salão de festas Hollywood, 
com a participação de advogados, amigos 
e familiares em Nova Iguaçu.

A Subsecretaria de De-
fesa Civil de São João de 
Meriti apresentou o Pla-
no de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil 
(PLANCON) que terá vi-
gência no período chu-
voso de 2016/2017. Mais 
de 30 mil pessoas estão 
morando em áreas de ris-
co de deslizamento.

A Prefeitura de Ni-
lópolis, através da 
PREVINIL, (Instituto de 
Previdência dos Servi-
dores do Município de 
Nilópolis), informou que 
o salário dos aposen-
tados e pensionistas, 
referente ao mês de 
novembro, foi pago na 
última segunda-feira.

A confecção de um Plano de Contingência é 
de suma importância porque organiza as ações 
que devem ser feitas por cada órgão na pre-
venção, mitigação, preparação e resposta para 
redução de riscos e minimização de desastres.

Em mais uma sessão confusa e polêmica, a As-
sembleia Legislativa aprovou aumentos de ICMS so-
bre produtos e serviços básicos aos consumidores. 
As elevações valerão até 31 de dezembro, ou seja, 
enquanto durar o estado de calamidade pública.

Salário Novo plano

Precaução Serviços básicos

Eles disseram... nós publicamos!
“Preferimos aprovar o texto. Se tivéssemos adiado, poderíamos ter dado sinal de fra-

queza” Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Senado, justificou a redução do 
número de votos favoráveis à PEC (61 no primeiro turno e 53 no segundo).

A Prefeitura de Queimados, através 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
irá realizar em parceria com a Asso-
ciação dos Artesãos do Município de 
Queimados três dias consecutivos da 
FEIRART’S.

A feira de artesanato acontece tradi-
cionalmente uma vez por semana na ci-
dade. Além de 50 expositores, também 
terão diversas oficinas do gênero, dan-
ças, música ao vivo, sorteio de brindes, 
entre outras atividades.

DIRETO AO PONTO

Embora indicadores como expectativa 
de vida, anos de estudo e renda familiar 
tenham melhorado no Brasil, uma distância 
olímpica ainda separa as camadas mais 
pobres da população das mais ricas. Para 
que haja uma sustentável redução das di-
ferenças entre as classes sociais e para que 
o Brasil se transforme positiva e duradoura-
mente, há que se investir, primordialmente, 
em educação.

Evento Ação social Servidores
O evento vai começar ama-

nhã e vai até o próximo sába-
do, sempre das 13h às 21h. O 
público pode conferir a atra-
ção  na Praça Nossa Senhora 
da Conceição, no Centro da 
cidade de Queimados. A en-
trada é gratuita!

Equipe de assistentes sociais re-
alizaram ação de abordagem aos 
moradores de rua na Praça do Pa-
cificador, no Centro de Duque de 
Caxias. Durante a abordagem é fei-
to o cadastramento da população 
de rua, além de buscar a reinser-
ção em suas famílias.

Após decisão de arresto 
em contas da Prefeitura de 
São Gonçalo para pagar sa-
lários atrasados de servidores, 
a Justiça encontrou, ontem, 
só 20% do valor necessário 
para o pagamento dos ven-
cimentos.

Cultura

Feira de artesanato
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A chuva não deu trégua e o temporal cas-
tigou diversas áreas da Baixada Fluminense. 
Em Nova Iguaçu choveu a mesma quantida-
de esperada para todo o mês de dezembro. 
Além de enchentes, congestionamento no 
trânsito e pessoas desabrigadas.

Um país desigual

O prefeito Wesley 
Pereira tem 48 horas 
de prazo para cum-
prir decisão judicial 
em favor dos servido-
res do município de 
Itaguaí, inclusive dos 
ocupantes de car-
gos comissionados. A 
Justiça determinou, a 
pedido da 2ª Promo-
toria de Justiça de Tu-
tela Coletiva núcleo 
de Angra dos Reis, o 
pagamento integral 
do salário relativo 
ao mês de novem-
bro “dos servidores 
efetivos, contratados 
e comissionados do 

Justiça manda Itaguaí 
pagar comissionados

município de Itaguaí, 
bem como as demais 
verbas salariais e o 13º 
salário”.  De acordo 
com a decisão o mu-
nicípio deve apresen-
tar, no mesmo prazo, 
lista nominal de todos 
os agentes públicos 
que receberam o adi-
cional de mérito, pre-
visto na Lei Municipal 
nº 2.412/03, “com in-
dicação discriminada 
dos respectivos pro-
cessos administrativos 
nos quais houve a 
concessão da vanta-
gem a cada um dos 
beneficiados”.

Anda Japeri encerra 2016 com chave de ouro
MAIS ESPORTE

O evento reuniu cerca de 260 pessoas para o desafio de percorrer os 12 quilômetros  
de caminhada do Circuito Águas de Santo Antônio e conhecer as belezas do município. 

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Uma rua na Vila Ro-
sali parece ter sido 
esquecida pela Pre-
feitura de São João 
de Meriti. Moradores 
postaram nas redes 
sociais a imagem de 
um trecho do bairro 
com entulho que está 
obstruindo o trânsito 
de pedestres e veícu-
los. Segundo a denún-
cia, o órgão respon-
sável ignorou todas 
as reclamações feitas 
ao longo de várias se-
manas. Enquanto isso, 
os transtornos devem 
continuar.

Pelo menos 10 
pessoas morreram 
na passagem do 
ciclone Vardah 
por Chennai, cen-
tro tecnológico 
do sul da Índia. 
A passagem da 
tempestade des-
truiu várias casas e 
provocou corte no 
fornecimento de 
energia elétrica.

Muitas vítimas 
morreram depois 
que foram atin-
gidas por árvores 
arrancadas por 
ventos de até 140 

Vila Rosali está cheia de entulho
REPRODUÇÃO

Participantes de mais uma edição do Anda Japeri

D I V U L G A -

ÇÃO 

Ciclone deixa mortos em Chennai
índia

Sucesso. Esta é a pa-
lavra que resume o 
projeto Anda Japeri. 

Em sua última edição rea-
lizada no final de semana, 
o evento reuniu cerca de 
260 pessoas para o desa-
fio de vencer os 12 km de 
caminhada do Circuito 
Águas de Santo Antônio. O 
evento é promovido pela 
Prefeitura de Japeri, atra-
vés da Secretaria de Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMADES), 
numa co-realização com 
o Instituto Kerygma Am-
biental (IKA). 

Os participantes pude-

ram contemplar as bele-
zas naturais do município 
no decorrer do percurso 
como reservas biológicas, 
áreas de proteção am-
biental, rios, nascentes, 
entre outros. O sentimento 
de todos foi de puro entu-
siasmo, superação, alegria 
e aquele gostinho de que-
ro mais, já ansioso para a 
temporada 2017.

São três anos de suces-
so do Anda Japeri e o 
terceiro lugar em número 
de participantes em todo 
o Brasil. “Só tenho a agra-
decer, porque temos uma 
equipe que não mede es-
forços para que tudo saia 
com excelência. O sucesso 

é o reflexo de um traba-
lho realizado em conjun-
to, com determinação e 
alegria. Que venha 2017 
e estaremos prontos para 
novas aventuras”, disse 
Nélio Peçanha, presidente 
do Instituto Kerygma Am-
biental.

Além da prática de ati-
vidade física, o projeto 
vai além, com o objetivo 
de conscientizar sobre a 
importância da preserva-
ção do meio ambiente, 
integração e valorização 
das belezas naturais da re-
gião. Em sua última edição 
para fechar com chave 
ouro, além de muita músi-
ca, lazer, diversão, Feira da 

Homem caminha sobre árvore que caiu durante ciclone 

km/h. 
O ciclone atingiu 

outras regiões do 
sul da Índia.

De acordo com 
as autoridades, 
quase 18 mil pesso-
as foram obrigadas 

a abandonar suas 
casas em Vardah.

Este é o ciclone 
mais devastador 
a atingir a capi-
tal do estado de 
Nadu em mais de 
duas décadas.

DIVULGAÇÃO 

Roça, Tenda de Educação 
Ambiental, os caminhantes 
puderam fazer doações 
para Abrigo Municipal 
Conselheiro Joaquim Mar-
çal de Souza, e assim fazer 
o natal mais feliz para as 
crianças e jovens que são 
acolhidos no local.

O ano de 2016 vai se des-
pedindo, 2017 se aproxima 
e junto com ele a sensa-
ção de dever cumprido e 
a certeza de que a união 
faz a força e as coisas se 
realizam. “Anda Japeri é 
uma das experiências ma-
ravilhosas que levarei des-
te ano. Levarei também o 
sentimento de gratidão e 
todo o meu respeito pelo 

Moradores reclamaram dos entulhos no bairro

Wesley Pereira tem 48 horas para fazer o pagamento

REPRODUÇÃO 

empenho e parceria de 
cada um que se envolveu 
neste projeto. Além de afir-
mar com absoluta certeza 

que ano vem que será me-
lhor ainda”, falou José Ar-
naldo dos Anjos, secretário 
da SEMADES.
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Diante da crise econômica a população precisa estar atenta sobre valores.

brasília
Ontem o Senado 

aprovou numa vo-
tação apertada do 
Palácio do Planalto, 
em segundo turno, 
o texto principal da 
chamada PEC do 
teto de gastos, que 
fixa um limite para 
os gastos públicos 
por 20 anos. A PEC 
55 foi aprovada por 
53 votos a favor e 16 
contra. O texto prin-
cipal foi aprovado 
com apenas quatro 
votos de folga em 
relação ao quo-
rum mínimo exigido 
de 49 votos favo-
ráveis em caso de 
Proposta de Emen-
da Constitucional 
(PEC). Agora, estão 
sendo votados dois 
destaques apresen-
tados pelo PT, que 
devem ser derruba-
dos.

A PEC determina 
que as despesas da 
União não podem 

Alerta para retrocesso no 
combate à pobreza no Brasil

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

crescer mais do que 
a inflação (IPCA). Na 
prática, os gastos se-
rão corrigidos pela 
inflação do ano ante-
rior.

Para permitir a vo-
tação, a PEC garan-
te já um percentual 
para a Saúde corres-
pondente a 15% da 
receita corrente líqui-
da, quando a propos-
ta original era de um 
percentual de 13% 
em 2017. Com isso, a 
Saúde ganhou mais 
R$ 9,9 bilhões, mesmo 
com o teto global. A 
partir de 2018, a Saú-

Senado aprova PEC do teto de gastos

de entrará no limite 
da inflação.

Encerrada a vo-
tação, a PEC do 
teto será promulga-
da em sessão do 
Congresso amanhã. 
O texto é uma das 
principais propostas 
do governo federal 
para reequilibrar as 
contas públicas. O 
novo regime fiscal 
terá duração de 20 
anos. A partir daí, o 
presidente da Repú-
blica poderá rever 
os critérios uma vez 
a cada mandato 
presidencial.

Manifestantes foram as ruas após aprovação da PeC

WILSON DIAS/AGêNCIA BRASIL

O Programa das Na-
ções Unidas para 
o Desenvolvimen-

to (Pnud) está atento a 
um possível retrocesso nas 
ações de combate à po-
breza no Brasil diante da 
atual crise econômica, afir-
mou a representante do 
programa no país, Mariste-
la Baioni. “Tivemos redução 
[da pobreza], nos últimos 
anos, mas, com a crise de 
hoje, há o risco de a popu-
lação voltar aos níveis de 
pobreza anteriores”, disse 
Maristela que participou na 
última segunda do seminá-
rio Diálogos sobre Prosperi-
dade: Parcerias para o De-

senvolvimento Sustentável, 
realizado na BM&F Boves-
pa, na capital paulista.

Segundo o Radar IDHM 
(Índice de Desenvolvimen-
to Humano Municipal), es-
tudo do Pnud divulgado no 
mês passado, a proporção 
de pessoas com renda do-
miciliar per capita inferior a 
R$ 255, entre 2011 e 2014, 
diminuiu 9,3% por ano. No 
período de 2000 a 2010, o 
decréscimo anual foi de 
3,9%.Didier Trebucq, diretor 
do Pnud, defende que o 
Brasil aumente os esforços 
para a promoção do de-
senvolvimento humano, já 
que mais de 224 milhões 
de latinos correm o risco de 
voltar à pobreza, ou seja, 

35% da população latina. 
“Precisamos de medidas 
que permitam reforçar a 
inclusão produtiva”, disse.

Já a coordenadora da 
Secretaria do Programa de 
Parcerias e Investimento da 
Presidência da República, 
Vanialucia Lins, disse que o 
governo quer impulsionar 
as concessões e parcerias 
público-privadas, capaci-
tando servidores e levan-
do mais informação à po-
pulação. “Os desafios são 
grandes, porque tem várias 
resistências ideológicas. Fe-
lizmente, a sociedade dis-
cute, agora, gastos, como 
a reforma da Previdência. 
Isso é importante porque os 
gastos não são ilimitados”. A ONU está fiscalizando o Brasil devido aos graves problemas econômicos 

Outros temas abordados 
A redução da po-

breza e temas como 
desigualdade social, 
corrupção, violência 
crescente, degrada-

ção do meio ambiente 
e déficit de infraestrutu-
ra integram a Agenda 
2030 e os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento 

Sustentável. Essas me-
tas foram adotadas 
por 193 países-mem-
bros das Nações Uni-
das, incluindo o Brasil, 

a partir da Rio+20, em 
2012. Segundo Didier 
Trebucq, atrair novos 
modelos de negócios 
e estratégias ajudam 

no desenvolvimento 
econômico. Por isso, 
o programa fez um 
acordo de coopera-
ção técnica com 2 mil 

micro e pequenas 
empresas, como 
forma de impulsio-
nar o setor e a eco-
nomia do país.

Rio e Niterói fica em estado de 
atenção após forte temporal

Na última segunda-
-feira após um dia 
de muito calor, Rio e 
Niterói entraram em 
estágio de alerta. Em 
vários pontos da ci-
dades já chovia forte 
por volta das 18h30, 
causando alagamen-
to de vias, segundo o 
Centro de Operações 
da Prefeitura carioca. 
A Defesa Civil infor-
mou que, em casos 
de acidentes provo-
cados pela chuva, o 
morador deve acio-

nar o órgão pelo nú-
mero 199. Uma das 
vias mais movimentas 
e importantes da ci-
dade, a Avenida Brasil 
chegou a ter pistas in-
terditadas por conta 
de bolsões d’água.

Por volta das 20h 
50, por exemplo, a 
pista central da Bra-
sil no sentido Centro 
da cidade ficou blo-
queada na altura de 
Guadalupe, mas livre 
no caminho contrá-
rio, para quem seguia 

sentido Zona Oeste. 
No mesmo horário, o 
Rio seguia em Estágio 
de Atenção.

Entre as orienta-
ções da Prefeitura 
para a população 
estão: permanecer 
ou procurar um local 
seguro e evitar áreas 
propensas a alaga-
mentos ou desliza-
mentos; checar se há 
sinais de rachaduras 
nas próprias casas e 
evitar colocar lixo nos 
pontos de coleta.

Crianças do INCA têm festa 
de Natal com muita diversão

Acostumados a as-
sociar o endereço do 
hospital a momentos 
de sofrimento e dor, na  
última segunda-feira 
cerca de 300 pacientes 
da Seção de Oncolo-
gia Pediátrica do Institu-
to Nacional do Câncer 
(INCA), na Praça Cruz 
Vermelha, esquece-
ram a tristeza por pelos 
menos algumas horas, 
numa animada festa 
de Natal no 8º andar 
da unidade. Num cená-
rio colorido, com direito 
a decoração natalina, 
mesclada a adereços 
de personagens de de-
senhos infantis, o evento 
teve apresentação de 
mágico, shows, pipoca, 
salgadinhos, mesa de 
doces e distribuição de 
presentes. Tudo organi-
zado pelo INCAvolun-
tário (Área de Ações 
Voluntárias do INCA), 
que contou com a aju-
da e doações de pes-
soas e empresas. Cada 
crianças recebeu um kit 
com brinquedos e pôde 
comparecer levando 
um acompanhante.

Para os familiares, a 
festa é o momento de 
confraternização entre os 
pacientes e seus parentes. 
Uma chance de esquecer 
a luta diária pela vida.

“É a oportunidade de 
ver as pessoas com quem 
a gente convive nas en-
fermarias num ambiente 
alegre, porque normal-
mente a gente só vê tris-
teza. Para minha filha, é 
ótimo. Ela adora as festi-
nhas daqui” diz a dona de 
casa Kamila Serfaim da 
Silva, de 25 anos, mãe de 
Jamily, de 2 anos, que há 
sete meses está em trata-
mento no Inca por causa 
de um tumor na cabeça.

Apesar da crise, os do-

adores não deixaram de 
contribuir. Além do bufet 
e da decoração e dos 
brinquedos, as máquinas 
de fliperama e os ca-
marins de pintura facial 
e maquiagem também 
foram oferecidos por 
doadores. Quarenta e 
cinco voluntários fizeram 
as vezes de animadores, 
garçons e cuidadores, 
ajudando a organizar a 
festinha.

Uma das atrações da 
festa foi o cantor Boche-
cha, que todos os anos 
oferece um show para a 
criançada, tendo a parti-
cipação do grupo de cir-
co AfroReggae e outros 
artistas.

Criançada festejou com as atrações natalinas

Campanha arrecada fundos para ambulante
Há cerca de quatro me-

ses, Haroldo Soares, de 64 
anos, decidiu vender os 
bolos feitos com carinho 
pela mulher, Dona Shirley 
Soares, de 53 anos, ali em 
frente ao prédio da PUC-
-Rio, na Gávea. Desde en-
tão, o aposentado sai dia-
riamente da comunidade 
de Rio das Pedras, na Zona 
Oeste, onde vive, para em-
placar os quitutes de sua 
companheira de 32 anos 
de vida entre os alunos 

da universidade. E só volta 
para casa quando esgota 
seu ‘estoque’, faça chuva 
ou faça sol, dure quantas 
horas durar a jornada de 
trabalho.

Na última segunda jo-
vens arrecadaram R$ 10 
mil devido uma campanha 
chamada ‘Natal do Harol-
do’, com direito a barraqui-
nha montada no campus, 
gerando repercussão nas 
redes. Ele não cabia de 
felicidade, ressaltou o es-

forço do filho em estudar, 
do quanto precisa ajudar 
a filha, da mulher que não 
está bem de saúde e todas 
as dividas que pretende 
quitar com esse dinheiro.- 
relata o estudade de Co-
municação Social Wendy 
Andrade, de 23 anos. 

Os alunos abraçaram a 
campanha, atravéz da vi-
ralizado, com mais de 13 
mil compartilhamento e 
conseguiram dar um bom 
fim de ano ao Haroldo.

REPRODUÇÃO
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Quadrilha é presa em Niterói
opErAção forçA-tArEfA

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Força-tarefa prendeu policiais militares e civis, que foram denunciados 
por roubo, coação, falsidade ideológica e organização criminosa.

Uma força-tarefa 
unindo o Minis-
tério Público es-

tadual e as forças de 
segurança prenderam, 
na manhã de ontem, o 
capitão da Polícia Mili-
tar Leandro Garcia Ro-
drigues Madeira, o sol-
dado Thiago Barbosa 
Faria Vieira, os policiais 
civis Ubirajara de Jesus 
Júnior (vulgo Biriba ou 
Júnior) e Ricardo Gon-
çalves da Rocha, além 
de outros quatro inte-
grantes de uma quadri-
lha acusada dos crimes 
de roubo, falsidade 
ideológica, coação, 
violação de sigilo fun-
cional e organização 
criminosa. Com eles, 
foram apreendidos ar-
mas, uma moto, docu-
mentos e celulares.

As investigações co-
meçaram após o dia 
13 de setembro deste 
ano, quando cinco dos 
oito presos abordaram 

uma vítima na saída de 
casa, em Itaipu, Niterói. 
Se fazendo passar por 
policiais da Delegacia 
de Repressão às Ações 
Criminosas (Draco) e 
com falsos mandados 
de busca e apreensão, 
ele forçaram a vítima a 
entrar em casa e a al-
gemaram. Em seguida, 
vasculharam a casa e 
roubaram um Renault 
Duster avaliado em R$ 
35 mil, 13 relógios, rou-
pas, jóias, computado-
res e aproximadamen-
te R$ 15 mil.

A vítima ainda foi 
ameaçada, dias de-
pois, para que forne-
cesse os documentos 
do carro aos integran-
tes da quadrilha para 
realização de transfe-
rência da titularidade, 
sob pena de nova in-
cursão à sua casa e su-
posta continuação de 
apuração de fatos ilíci-
tos relacionados a uma 
inexistente clonagem 
de cartões de crédito.

INTeGRANTeS De 
eSqUeMA PReSOS eM 

FLAGRANTe 
Participaram deste 

falso cumprimento de 
mandado de busca e 
apreensão o policial 
civil Ubirajara Junior, 
atualmente lotado na 
Delegacia de Roubos 
e Furtos, o soldado PM 
Thiago Vieira, o ex-po-
licial civil Marcelo Tino-
co de Carvalho, Ale-
xandre Mota de Assis 
e Marco Antonio Silva 
Carvalho.

“Eles chegaram à ví-
tima a mando do ca-
pitão Madeira, que era 
amigo da vítima, co-
nhecia suas posses e sa-
bia que tinha potencial 
para ser extorquido. Já 
o policial civil Ricardo 
Gonçalves da Rocha, 
lotado na 74ª DP for-
necia informações sigi-
losas sobre a vítima ao 
grupo”, contou o dele-
gado Alexandre Herdy, 
da Draco.

Também foram pre-

sos em flagrante, duran-
te a operação, Alexan-
dre e Carlos Henrique 
da Silva Venturini. Eles 
foram levados por po-
liciais da Corregedoria 
do Detran e encami-
nhados para a 65ª DP 
(Magé) para a apura-
ção de crime de falsi-
dade documental na 
transferência do veícu-
lo. O policial civil lotado 
nessa delegacia Erick 
Martins de Souza Mar-
ques também acabou 
investigado por solici-
tar vantagem indevida 
para liberar o veículo 
roubado. Ele está en-
tre os denunciados na 
ação.

A regularização do 
veículo roubado moti-
vou, ainda, a prática 
de falsificação de do-
cumentos para a ob-
tenção da segunda via 
do CRV (Certificado 
de Registro de Veículo) 
por parte de Franklin 
de Souza Veloso Mat-
tos, Thiago José de Ma-

rins, Matheus do Espírito 
Santo Marins e Alberto 
José de Marins (vulgo 
Betinho), que também 
foram denunciados.

Os responsáveis pela 
corregedoria da Polícia 
Militar, coronel Weslte 
Medeiros, e da Polícia 

Civil, Glaudiston Lau-
riano, informaram que 
procedimentos admi-
nistrativos foram insta-
lados para a expulsão 
dos policiais militares 
da corporação, e a 
demissão dos policiais 
civis. 

Marcelo Tinoco de Carvalho, ex-policial civil
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Homem morre durante operação 
do Bope no Complexo da Maré 

Um homem ainda 
não identificado mor-
reu durante a opera-
ção que equipes dos 
batalhões de Opera-
ções Especiais (Bope) 
e de Ações com Cães 
(BAC) realizaram na 
manhã de ontem, no 
Complexo da Maré, 
Zona Norte do Rio. 
Segundo os agentes, 
a vítima estava com 
uma pistola e um ra-
diotransmissor. Ela che-
gou a ser socorrida 
para o Hospital Fe-
deral de Bonsucesso, 
ainda na Zona Norte, 
mas não resistiu aos 
ferimentos.

Em outro ponto da 
comunidade, PMs se 
envolveram em um 
confronto com bandi-
dos. Os criminosos fu-
giram deixando para 

trás um fuzil calibre 
5.56. Ao fazer uma bus-
ca nas proximidades, 
os agentes encontra-
ram 120 quilos de ma-
conha prensada.

As ocorrências se-
guiram para registro 
na Divisão de Homicí-
dios (DH) e na 21ª DP 
(Bonsucesso).

Por causa da ope-
ração, 17 unidades de 

educação na Maré 
suspenderam as ativi-
dades. Na rede esta-
dual, um colégio não 
teve aula. Já na rede 
municipal ficaram fe-
chados nove escolas, 
três creches e quatro 
Espaços de Desenvol-
vimento Infantil (EDIs) 
que atendem a 4.143 
alunos no turno da 
manhã.

Material apreendido pelos policiais na Maré 
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Polícia busca o paradeiro de 
sargento da PM desaparecido

A polícia busca 
o paradeiro do 
sargento reforma-
do da PM Luiz Oc-
távio de Holanda 
Mello, de 47 anos. 
Ele está desapa-
recido desde a 
noite da última 
sexta-feira. A úl-
tima vez que o 
policial teria sido 
visto, de acordo 
com familiares, foi 
quando deixou a 
filha no Arco do 
Teles, no Centro 
do Rio. Luiz Oc-
távio retornaria 
para casa em se-
guida, o que aca-
bou não aconte-
cendo.

Na ocasião do 
desaparecimen-
to, o policial refor-
mado vestia ca-

misa social listrada 
azul e branca, cal-
ça jeans e sapato 
social. 

O desapareci-
mento de Luiz Oc-
távio foi registrado 
na 5ª DP (Mem de 
Sá) e o caso, pos-
teriormente, foi en-
caminhado para a 
Delegacia de Des-
coberta de Para-
deiros (DDPA).

Quem tiver quais-
quer informações 
a respeito da lo-
calização de Luiz 
Octávio pode en-
trar em contato 
por meio do Tele-
gram dos Procu-
rados: (21) 96802-
1650; e também 
pela mesa de 
atendimento do 
Disque-Denúncia 
(21) 2253-1177.

A busca segue intensa pelo sargento reformado
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Troca de tiros mata dois e fere um
Imagens que circu-

lam na internet mos-
tram cerca de dez 
criminosos fortemente 
armados circulando 
pela comunidade Vila 
Kennedy, em Bangu, 
na Zona Oeste do Rio. 
Na última segunda-
-feira, dois suspeitos 
morreram e um ficou 
ferido numa troca de 
tiros com PMs durante 
uma operação na co-
munidade.

O batalhão de 
Bangu reforçou a se-
gurança porque há 
informações de que 
traficantes da Vila 
Aliança invadiram a 
Vila Kennedy.

Na operação, poli-
ciais faziam o patru-
lhamento na localida-
de conhecida como 
Metral quando foram 

recebidos a tiros por 
três criminosos num 
carro e houve con-
fronto. Dois suspeitos 
morreram e um está 
internado sob custó-

dia no hospital Albert 
Schweitzer, em Rea-
lengo. Com eles, a po-
lícia encontrou duas 
pistolas e duas grana-
das.

Criminosos armados circulando pela comunidade

REPRODUÇÃO G1 Criminoso é preso em Meriti
Policiais militares do 

Grupo de Ações Táti-
cas do 21° BPM (São 
João de Meriti), rea-
lizaram operação na 
Comunidade da Linha, 
em São João de Meriti, 
afim de reprimir o tráfi-
co de drogas no local.

Ao entrarem na co-
munidade, os agentes 
tiveram a atenção vol-
tada para um homem 
que estava com uma 
sacola em mãos. Após 
abordagem e revista 
pessoal, foram encon-
trados com o mesmo, 
farto material entorpe-
cente e um rádio trans-
missor. Ele foi encami-
nhado à 64ª DP (São 
João de Meriti) junto 
com o material apre-
endido. Material entorpecente e rádio transmissor apreendidos 
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A Polícia Militar 
do Espírito Santo re-
gistrou uma queixa 
inusitada no último 
sábado. Uma cos-
tureira de 58 anos 
procurou a corpo-
ração para recla-
mar da qualidade 
da maconha que 
ela havia compra-
do em Mimoso do 
Sul (182 km de Vitó-
ria). 

De acordo com a 
PM, ela relatou que 
comprou a droga 
de um traficante e 
que pagou R$ 20, 
mas, ao abrir a em-
balagem descobriu 
que foi enganada. 

Mulher faz queixa de erva a PM 

Traficantes executam irmãos e 
jogam corpos no rio em Caxias 

DIVULGAÇÃO

ela teria reclamado da qualidade da maconha

Bandidos ameaçaram os familiares das vítimas.

A mulher foi até o ba-
talhão da região e fez 
a denúncia de que a 
droga era falsa. 

Disse ainda que foi 
reclamar com os tra-
ficantes, mas acabou 
ameaçada de morte. 
A polícia conseguiu 

localizar os dois tra-
ficantes, de 28 e 32 
anos, que foram en-
caminhados à dele-
gacia do município 
onde assinaram um 
termo circunstancia-
do e posteriormente 
foram liberados. 

A Polícia Civil iden-
tificou os autores 
do assassinato de 

dois irmãos na última 
segunda-feira em Du-
que de Caxias. O crime 
aconteceu na comu-
nidade Ana Clara e os 

corpos foram jogados 
em um rio. 

A família de Vanes-
sa e Marlon relatou à 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) que foram proibi-
dos pelos traficantes de 
enterrar as vítimas que 
foram atingidas com vá-
rios tiros. Ainda segundo 

informações, com medo 
de represálias, parentes 
dos dois irmãos, além 
de moradores ficam nas 
mãos dos traficantes. 

Os bandidos foram 
identificados como 
Wagner, que saiu da ca-
deia há pouco tempo, 
e os comparsas ‘Babu’, 
‘Kengo’, ‘Marconha’ e 

‘John John’. As denún-
cias foram enviadas à 
especializada e ao 15º 
Batalhão de Polícia Mi-
litar (Duque de Caxias), 
que investigam o caso. 

Quem tiver informa-
ções que levem à prisão 
dos assassinos pode ligar 
para o Disque-Denúncia 
2253-1177.  

irmãos foram assassinados na comunidade Ana Clara

Operação da PM destroi barricadas no Lixão
Na manhã de on-

tem, o batalhão de 
Caxias realizou uma 
operação de limpeza 

e desobstrução de vias 
na comunidade do Lixão. 
Na ação, as equipes de 
militares retiraram entu-

lhos, pedras e ferragens. 
A operação contou 

com o apoio do Bope 
(Batalhão de Operações 

Especiais) e da Prefei-
tura, na logística com 
caminhões e máquina 
retroescavadeira.

STF condena deputado federal 
a prisão em regime semiaberto

O deputado fede-
ral Washington Reis 
(PMDB), prefeito eleito 
de Duque de Caxias, 
condenado ontem 
pela Segunda Turma 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) a sete 
anos e dois meses de 
prisão em regime se-
miaberto por crime 
ambiental, além de 
pagamento de multa 
de 67 salários mínimos.

Os cinco ministros 
do colegiado consi-
deraram irregular a 
divisão de terrenos 
vendidos ao deputa-
do para a construção 
de um loteamento 
em Xerém, no entor-
no da Reserva do Tin-
guá.

A acusação apon-
ta que os lotes foram 
negociados sem pas-
sar pelo Registro Geral 
de Imóveis e construí-
dos fora dos seus pro-
jetos originais, o que 
representa descum-
primento da licença 
estadual e autoriza-
ção da Reserva do 
Tinguá. “Ele ignorou os 
autos de infração e os 
embargos às obras, a 
demonstrar sentimen-

to de impunidade, 
desrespeito às autori-
dades ambientais e a 
ausência de freio mo-
ral (...)”, disse o minis-
tro Dias Toffoli, relator 
da ação. 

De acordo com a 
denúncia apresen-
tada pelo Ministério 
Público Federal (MPF), 
Reis promoveu “a de-
gradação ambiental 

da área (para) nela 
viabilizar a implanta-
ção do loteamento 
irregular Vila Verde, 
no qual, como já dito, 
inclusive construiu sua 
casa”. Prefeito de Du-
que de Caxias entre 
2005 e 2008, o depu-
tado federal Washing-
ton Reis foi eleito nes-
te ano com 54%¨dos 
votos.

Washington Reis é acusado de crime ambiental

Operação faz  cerco contra o tráfico 
Com o objetivo era 

cumprir sete mandados 
de prisão contra um gru-
po de criminosos, entre 
eles policiais civis e mili-
tares, a Subsecretaria de 
Inteligência da Secreta-
ria de Estado de Segu-
rança (SSINTE/SESEG), a 
Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Or-
ganizadas e Inquéritos 
Especiais (DRACO-IE), a 
Corregedoria Geral Uni-
ficada (CGU), as Cor-
regedorias das Polícias 
Civil e Militar e o Grupo 
de Atuação Especial 
de Combate ao Crime 
Organizado (GAECO) 
do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ) deflagraram, 
na manhã de ontem a 

Operação Stelio.
De acordo com informa-

ções, até o início da manhã 
de ontem seis mandados 
de prisão foram cumpridos 

e outras duas prisões 
efetuadas. Uma moto, 
armas, documentos e 
celulares foram apreen-
didos. 

Policiais apreenderam armas, drogas e documentos

Cadeias do país estão superlotadas

Um relatório divulgado 
ontem pelo Conselho Na-
cional do Ministério Públi-
co (CNMP) aponta que as 
cadeias públicas no país 
tinham 70% mais presos do 

que a capacidade máxima 
de lotação em 2015. 

O documento é o resulta-
do de inspeções realizadas 
em mais de 1,4 mil estabe-
lecimentos prisionais entre 

2014 e 2015 e está em sua 
segunda edição. O relatório 
completo pode ser aces-
sado na página do CNMP 
(www.cnmp.mp.br). Com 
um total de 80 mil vagas, 
as cadeias públicas com-
portavam 136 mil detentos 
no ano passado, segundo o 
CNMP. Foram inspecionadas 
748 cadeias. A situação pe 
pior na região Sudeste. Na 
região Sul há a menor taxa 
de ocupação de cadeias.

Ainda de acordo com 
o relatório, a superlotação 
ocorre, principalmente, por 
causa do número excessivo 
de presos provisórios, cerca 
de 40% do total de internos, 
enquanto a média mundial 
é de 25%.

O relatório foi divulgado ontem pelo CNMP

‘Viúva da Mega-Sena’ vai a júri popular
O julgamento de 

Adriana Ferreira de Al-
meida, ‘viúva da Mega-
-Sena’ começou ontem 
por volta das 11h. Ela 
é acusada de mandar 
matar o vencedor da 
Mega-Sena Renné Sen-
na, em janeiro de 2007.

A ré chegou ao Tribu-
nal do Júri de Rio Bonito 
(RJ) acompanhada de 
três advogados. O júri 
é composto por sete 
pessoas, sendo dois ho-
mens e cinco mulheres 
e é presidido pelo juiz 
titular da 2ª Vara Crimi-

nal de Rio Bonito, Pedro 
Amorim Gotlib Pilderwa-
sser. O julgamento é 
acompanhado pela 
filha da vítima, Renata 
Senna.

A Justiça prevê os de-
poimentos de oito tes-
temunhas de acusação 
e de 13 de defesa.

Viúva de Renné, 
Adriana chegou a ser 
presa em 2007. Mas foi 
absolvida pelo Con-
selho de Sentença do 
Tribunal em dezembro 
de 2011. No entanto, ao 
julgar recurso ajuizado 

pelo Ministério Público, 
em abril de 2014, os de-
sembargadores da Oi-
tava Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (TJRJ) determina-
ram que a cabelereira 
fosse submetida a novo 
julgamento.

Apontados como 
executores do assassi-
nato de Renné, Ander-
son Silva de Souza e Ed-
nei Gonçalves Pereira 
foram condenados, em 
2009, a 18 anos de pri-
são.
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Câmara enxuga gastos ajustar 
e balancear contas de V. Redonda

SUL fLUMINENSE

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

O índice percentual é menos da metade do atual. Vereadores debateram medidas.

O percentual de 
remanejamen-
to de verbas a 

que o prefeito eleito 
Samuca Silva (PV) terá 
direito sem que preci-
se pedir autorização à 
Câmara Municipal em 
2017 vai ficar em 7%. 
A decisão foi tomada 
depois de muito deba-
te entre os vereadores, 
com o vereador Pedro 
Magalhães (PSDB) ten-
tando aprovar uma 
emenda de sua auto-
ria que previa um per-
centual de 12,5%.

No entanto, o ple-
nário decidiu que a 
proposta de Pedro Ma-

galhães não precisaria 
ser votada, porque os 
vereadores já haviam 
aprovado outro per-
centual.

O percentual que 
Samuca poderá re-
manejar em Volta Re-
donda contrasta com 
o que foi aprovado 
pelos vereadores de 
Barra Mansa para o 
prefeito eleito Rodrigo 
Drable (PMDB). Drable 
terá liberdade para 
remanejar até 50% do 
orçamento municipal 
para 2017, sob o argu-
mento de que não foi 
a equipe dele quem 
preparou a lei orça-
mentária.

A comparação 

com o percentual de 
remanejamento que o 
atual prefeito de Vol-
ta Redonda, Antônio 
Francisco Neto (PMDB) 
teve para 2016 tam-
bém não é favorável 
a Samuca. Neto teve 
autorização para mo-
vimentar até 15% do 
orçamento deste ano 
sem autorização da 
Câmara.

O remanejamento 
de verbas não permite 
ao prefeito modificar 
o total do orçamento, 
mas ele pode transfe-
rir verbas destinadas a 
um órgão para outro, 
até o limite aprovado, 
sem consultar os vere-
adores. Vereadores de Volta Redonda aprovam a liberdade de remanejamento 

O orçamento
Os vereadores 

aprovaram uma pre-
visão de receita e 
de despesas de R$ 

965.000.000 para a Prefei-
tura de Volta Redonda 
em 2017. O valor é pou-
co maior do que os R$ 

900 milhões aprovados 
para 2016, e foi objeto 
de crítica pela Comissão 
de Finanças, Fiscaliza-

ção, Tomada de Contas 
e Orçamento, que con-
siderou o valor superes-
timado, com base nas 

verbas previstas e realiza-
das nos anos anteriores. 
No entanto, o presidente 
da Comissão, Pedro Ma-

galhães, afirmou não 
dispor de tempo nem 
de pessoal para mo-
dificar essa previsão.

Empresa abre vagas para Programa 
Jovem Aprendiz em Barra Mansa

A VLI, empresa espe-
cializada em soluções 
logísticas que integram 
ferrovias, portos e termi-
nais, está com inscrições 
abertas para processo 
seletivo do seu progra-
ma Jovem Aprendiz. Há 
oportunidades para as 
áreas de manutenção, 
mecânica, elétrica e 
eletromecânica volta-
das para jovens que 
estão ingressando no 
mercado profissional. 
As inscrições podem ser 
realizadas pelo site da 
empresa até o dia 26 
de dezembro.

São ao todo 150 va-
gas nos estados do Ce-
ará, Maranhão, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Sergipe e 
Tocantins. No Rio de 
Janeiro, as vagas são 
para a cidade de Barra 
Mansa. Para concorrer, 
o candidato precisa ter 
entre 18 e 22 anos ensi-
no médio completo.

A VLI possui um pro-

grama de inclusão e, 
por isso, estimula que 
profissionais com defici-
ência também partici-
pem do processo seleti-
vo. Os candidatos com 
deficiência não preci-
sam atender ao limite 
de idade de 22 anos.

O Programa Jovem 
Aprendiz tem duração 
de até dois anos e é 
dividido em duas fa-
ses: a teórica, realiza-
da em parceria com o 
SENAI, e a prática, em 
uma das áreas da VLI. 

A companhia oferece 
a bolsa-auxílio e bene-
fícios.

Um dos principais ob-
jetivos da VLI é ter os 
melhores profissionais 
trabalhando e cres-
cendo com a empresa. 
Para isso, a companhia 
investe em diversos pro-
gramas de formação 
profissional, promoven-
do a inclusão de jovens 
que estão ingressando 
no mercado de traba-
lho e pessoas com de-
ficiência. 

Selecionados atuarão na cidade de Barra Mansa

Exposição fotográfica revela a fauna 
e flora do Parque Nacional de Itatiaia

Uma exposição foto-
gráfica marca o início 
das comemorações 
do aniversário do Par-
que Nacional do Ita-
tiaia, RJ, que comple-
tará 80 anos em junho 
de 2017. Ela recebeu o 
nome de ‘A alma do 
Mato’ e pode ser con-
ferida no Centro de Vi-
sitantes do parque. Em 
22 fotos, o fotógrafo 
Christian Spencer e o 
engenheiro ambiental 
Marcelo Motta capta-
ram imagens inéditas 
de mamíferos da reser-
va. Tudo impresso em 
preto e branco. Uma 
iniciativa que deman-
dou tempo e paciên-
cia para sair do papel.

A exposição é fruto 
de um ano de traba-
lho. Durante esse perí-
odo, os idealizadores 

do projeto espalharam 
‘armadilhas fotográficas’ 
pela mata, com senso-
res que identificam a 
presença dos animais. 
O equipamento utiliza-
do não é só para regis-
tro, mas específico para 
imagens artísticas, que 
valorizam todo o am-
biente em volta.“É muito 

tempo dentro da mata 
e também conhecen-
do sobre rastros sobre 
cheiros também. E com 
isso a gente conseguia 
selecionar esses pon-
tos”, disse o engenhei-
ro ambiental Marcelo 
Motta sobre o procedi-
mento para executar o 
projeto.

exposição traz fotos de animais que circulam na região

Obras em ponte interditam trânsito 
na via Dutra, altura de Paracambi

Ontem a Via Dutra foi 
parcialmente interdita-
da por causa de obras 
de modernização da 

ponte na divisa entre 
Paracambi e Seropé-
dica, RJ. Segundo a 
NovaDutra, concessio-

nária que administra a 
rodovia, o trânsito este-
ve interrompido a partir 
das 7h, na faixa da es-
querda da pista sentido 
São Paulo, no km 215.

Para alertar os mo-
toristas, houve sinaliza-
ção com placas, fai-
xas e cones, além de 
bandeiras de alerta. 
A empresa pede aos 
motoristas que mante-
nham a atenção e que 
respeitem a sinalização 
no trecho. A previsão é 
que o fluxo de veículos 
seja totalmente libera-
do na véspera das fes-
tas de fim de ano.

Pista sentido São Paulo teve tráfego interrompido

Tromba d’água gera transtornos
Na última segunda-

-feira uma tromba 
d’água provocou 
desastre na região 
de Valença, no Sul 
do Rio de Janeiro. De 
acordo com a De-
fesa Civil, os bairros 
mais atingidos foram 
chacrinha, São Frans-
cico, Varginha e Bi-
quinha.

A Rua José Tabet, 
no bairro Chacrinha, 
por exemplo ficou 
totalmente tomada 
pela água da chuva. 
Segundo os morado-
res, essa rua é mais 
baixa que as outras 
e não tem bueiros, o 
que facilita o alaga-
mento.

Além dos estragos 
causados pela chu-
va, também houve 
um deslizamento de 

terra no trecho da RJ-
137 que corta Valen-
ça. Segundo a Polícia 
Rodoviária Estadual 
(PRE), por conta da 
queda de barreira, 
ocorrida na altura 
da curva Fazenda 
União, quatro veícu-
los se envolveram em 
um engavetamento.

De acordo com os 

agentes, o carro da 
frente freou brusca-
mente para desviar 
da terra e acabou 
provocando o aci-
dente. A Polícia Ro-
doviária Estadual in-
formou que ninguém 
ficou ferido e que 
pela manhã a pista 
já havia sido limpa e 
estava liberada.

Deslizamentos surpreenderam moradores de Valença
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Trabalho: você está 
bastante determinado 
e sabe o que quer. 
Possivelmente, terá êxito 
em seus empreendimentos, 
pois sabe como proceder 

para alcançar o almejado. Finanças: 
busque investir no que você acredita e 
bola pra frente. Amor: chance de sucesso 
amoroso

Áries

Trabalho: bom momento 
para você dar um novo rumo 
na sua vida profissional. Em 
vez de competir será bom 
mudar de tática e fazer 
parceria. Finanças: negócio 

conjunto pode render muito dinheiro. Amor: 
priorize o que for importante para agradar a 
pessoa amada. 

Touro

Trabalho: você está mais 
próximo de atingir seus 
objetivos, pois dinamismo 
e vontade, juntos, farão 
você, chegar lá, mais 
rápido do que imagina. 
Finanças, bons negócios 

engordarão sua poupança. Amor: Vênus 
reserva para você felicidade total na vida 
familiar.

Gêmeos

Trabalho: intuição 
aguçada facilitará 
captar e fechar ótimos 
negócios. Vida social: 
poderá se divertir 
muito ao lado dos 

seus amigos. Finanças: prometem 
dias de prosperidade. Amor: 
Vênus acena muita compreensão, 
cumplicidade e afetividade na vida 
familiar.

Câncer

Trabalho: sossegue, seu 
futuro profissional está 
muito protegido pelo 
regente deste signo, 
o Sol. Pode planejar 
o que quiser e êxito 
não faltará, pois você 

conta com bons fluídos astrais. 
Amor: cultive o lado romântico e 
desfrutará de muita felicidade na 
vida a dois.

Leão

Trabalho: dê mais ouvido à 
sua intuição e fique de olho 
nos acontecimentos, pois o 
que você almeja, está mais 
próximo do que imagina. 
Finanças: perspectiva de 

fazer bons negócios e faturar muita grana. 
Amor: quer ser muito feliz? Então, espalhe 
felicidade! 

Virgem

Trabalho: sucesso 
garantido não existe em 
nenhum negócio, mas no 
momento, existe alguma 
perspectiva de você 
ganhar bom dinheiro 
com serviço criativo. 

Finanças: há chance de prosperidade. 
Batalhe pelos seus interesses. Amor: 
promova a união no seu lar.

Libra

Trabalho: cuidado 
para não pisar nos 
interesses alheios. 
Isso nunca deu 
certo. Acordo pode 
ser bom para os 

dois lados. Invista na diplomacia 
e colherá total respeito. Finanças: 
poderá surgir um negócio 
vantajoso. Amor: seu lado 
romântico encantará o seu pa

Escorpião

Trabalho: sua visão de vida 
se expande. Que tal ousar 
um pouco mais e investir 
em coisas novas? Rompa 
seus limites e permita-se 
ir além! Finanças: bom 

momento para rever investimento 
e fazer novas aplicações. Amor: é 
importante fazer a pessoa amada feliz.

Sagitário

Trabalho: cuidado com 
imprevistos. É hora de 
planejar bem tudo o 
que for fazer de novo. 
Não dê espaço para 

arrependimento: seja cauteloso. 
Finanças: sucesso financeiro tende se 
aproximar. Amor: uma atmosfera de 
paz e harmonia fortalecerá os vínculos 
afetivos. 

Capricórnio

Trabalho: seu 
universo profissional 
se torna mais 
produtivo e 
atraente, deixando 
mais aberto para 

novas experiências. Finanças: 
procure investir seu dinheiro 
no que oferece total garantia. 
Amor: cumplicidade e carinho 
reinarão no seu relacionamento. 
Comemore! 

Aquário

Trabalho: cuidado 
com espertalhões. 
Recuse parceria com 
quem não entende 
nada da sua atividade. 
Propostas de lucro 

fácil não serão verdadeiras. 
Finanças: cuidado com o seu 
dinheiro tem espertinho de olho 
no seu bolso! No amor, plena 
felicidade na vida a dois. 

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2567 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

a Prefeita do muNicÍPio de Porto real, No uso de suas atribuiÇÕes 
leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, até 31/12/2016, os contratos de trabalho dos servidores 
abaixo relacionados, em razão de ainda existirem excepcional necessidades dos 
serviços dos mesmos:

Nomes       Função

Gilson Vicente da silva    docente i – ens. fundamental

tatiana Paschoal marques    docente i – ens. fundamental

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

             Maria Aparecida da Rocha Silva
    Prefeita

PORTARIA Nº 2568 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

a Prefeita do muNicÍPio de Porto real, No uso de suas atribuiÇÕes 
leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXONERAR,  a pedido, a partir de 06 de dezembro de 2016,a servidora 
abaixo relacionado:

•	 GABRIELA PACHECO PEREIRA, matrícula 5210, ocupante do cargo 
de médica Gastroenterologista, do quadro permanente, da secretaria 
municipal de saúde, a vista do Processo 4921/16.

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

    Maria Aparecida da Rocha Silva
 Prefeita

                                       

errata da PublicaÇÃo do

eXtrato do termo de ProrroGaÇÃo Nº 02 ao coNtrato Nº 048/2011.

Publicado No dia

08/12/2016 – jorNal diário do Vale /

jorNal hora h

oNde se lÊ: 

eXtrato do termo de ProrroGaÇÃo Nº 02 ao coNtrato Nº 048/2011.

leia-se:

eXtrato do termo de ProrroGaÇÃo Nº 03 ao coNtrato Nº 048/2011.

eXtrato do 3º termo de ProrroGaÇÃo ao coNtrato de locaÇÃo Nº. 
007/2013 smelc

01 – locataria: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – locador: GustaVo fraNco ciaNelli.
03 – objeto: locação de imóvel para atender a secretaria municipal de esporte, 
lazer e cultura (smelc).
04 – embasa/modalidade: dispensa de licitação, conforme artigo 24, inciso X, 
da lei 8.666/93.
05 – crÉdito orÇameNtário: P.t. 30.01.04.122.101.2.073 – elem. desp. 
33.90.3.01.
06 – Valor do coNtrato: r$ 5.396,79 (cinco mil trezentos e noventa e seis 
reais e setenta e nove centavos), sendo que o valor mensal será de r$ 1.798,93 
(hum mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos).
07 – Prazo: 12 (doze) meses.
08 – Processo admiNistratiVo: 3778/2013.
09- data da assiNatura: 24/10/2016.

eXtrato do termo de ProrroGaÇÃo Nº 02 ao coNtrato Nº 039/2014.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: Net fácil sistemas eletrônicos ltda-me
03 – objeto: serviço de link dedicado à internet.
04 – Prazo: 03 (três) meses.
05 – Processo admiNistratiVo: 3195/2013.
06 – data da assiNatura: 30/09/2016.

Lei N° 580 de 24 de outubro de 2016.
Ementa: Altera o parágrafo único para parágrafo primeiro e  
acrescenta parágrafo segundo ao artigo 4º,altera o anexo 
I-A – Quadro Demonstrativo de Ocupações, bem como os 
Itens 46 e 47 do Anexo VI, da  Lei Municipal nº 431 de 05 de 
outubro de 2011, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º fica o parágrafo único alterado para parágrafo primeiro e acrescente 
parágrafo segundo ao artigo 4º da lei municipal nº 431 de 05 de outubro de 2011, 
que altera a lei municipal nº 377 de 14 de dezembro de 2009, que versa sobre a 
revisão do Plano de cargos e salários do município de Porto real, passando a ter 
a seguinte redação:

§ -  1º – Cada classe designada alfabeticamente de A a N corresponde 
a uma faixa de vencimentos, constantes do anexo II.

§ - 2º - O quadro de pessoal do magistério público municipal é 
organizado em carreira única de docência  ( profissionais de educação 
que exercem atividades em regência de turma e profissionais que 

exercem atividades Técnico – Administrativo – Pedagógico)

Art. 2º – Fica alterado o Anexo I-A da Lei Municipal nº 431 de 05 de outubro de 
2011, os itens 46 e 47, da Classe G que passa a ter a seguinte redação:

Nr Classe Grau de 
Instrução Formação Cargo/Função

46 G superior completo/hab-
educação

docente iV – orientador 
educacional

47 G superior completo/hab-
educação

docente iV – orientador 
Pedagógico 

Art. 3º - Fica alterado os itens 46 e 47, da Classe G,  do Anexo VI da Lei Municipal 
nº 431 de 05 de outubro de 2011, que passam a ter a seguinte redação:

46. doceNte iV  -  orieNtador educacioNal

47. doceNte iV  -  orieNtador PedaGÓGico

Art. 4º - As descrições dos cargos e as atribuições dos servidores da Classe 
G, dos itens 46 e 47 do Anexo VI, respectivamente Docente IV – Orientador 
Educacional e Docente IV – Orientador Pedagógico, permanecem inalteradas.

Art. 5º - Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 431 de 05 de outubro de 
2011, permanecem inalterados.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

Anexo I - A

Quadro Demonstrativo de Ocupações
Nr. Classe Grau de 

Instrução Formação Cargo/Função

1 a fundamental 7ª série do ensino 
fundamental Guarda municipal

2 b médio completo fiscal de Posturas

3 b médio completo fiscal de saúde

4 c médio tec/completo fiscal ambiental

5 c médio tec/completo suporte em informática

6 c médio tec/completo fiscal de obras (técnico 
de Edificações)

7 c médio tec/completo secretário escolar

8 c médio tec/completo fiscal de tributos

9 d superior completo arquiteto

10 d superior completo administrador

11 d superior completo assistente social

12 d superior completo bibliotecário

13 d superior completo biólogo

14 d superior completo engenheiro civil

15 d superior completo enfermeiro

16 d superior completo enfermeiro / atenção 
básica 

17 d superior completo farmacêutico

18 d superior completo farmacêutico bioquímico

19 d superior completo fisioterapeuta

20 d superior completo fonoaudiólogo

21 d superior completo Gestor de recursos 
humanos

22 d superior completo Nutricionista

23 d superior completo Procurador

24 d superior completo Psicólogo

25 d superior completo terapeuta ocupacional

26 d superior completo turismólogo

27 d superior completo dentista clínico Geral

28 d superior completo dentista endodontista

29 d superior completo dentista odontopediatria

30 d superior completo dentista estomatologista

31 d superior completo dentista reabilitação 
oral

32 d superior completo dentista saúde coletiva

33 e superior completo auditor tributário

34 e superior completo contador

35 f médio completo/hab-
educação

docente i – educação  
infantil

36 f médio completo/hab-
educação

docente i – ensino 
fundamental

37 f médio completo/hab-
educação

docente i – educação  
especial

38 G superior completo/hab-
educação docente iV – artes

39 G superior completo/hab-
educação docente iV – ciências

40 G superior completo/hab-
educação

docente iV - educação 
física

41 G superior completo/hab-
educação Docente IV – Geografia

42 G superior completo/hab-
educação docente iV – história

43 G superior completo/hab-
educação

docente iV - língua 
Portuguesa

44 G superior completo/hab-
educação

docente iV - língua 
inglesa

45 G superior completo/hab-
educação docente iV – matemática

46 G superior completo/hab-
educação

docente iV – orientador 
educacional

47 G superior completo/hab-
educação

docente iV – orientador 
Pedagógico

48 h superior completo/
especialização médico Psiquiatra

49 h superior completo/
especialização médico Pediatra

50 h superior completo/
especialização médico ortopedista
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51 h superior completo/
especialização médico urologista

52 h superior completo/
especialização médico dermatologista

53 h superior completo/
especialização médico cirurgião-Geral

54 h superior completo/
especialização

médico 
Gastroenterologista

55 h superior completo/
especialização médico Proctologista

56 h superior completo/
especialização médico endocrinologista

57 h superior completo/
especialização médico Neurologista

58 h superior completo/
especialização

médico 
Ultrassonografista

59 h superior completo/
especialização médico Nefrologista

60 h superior completo/
especialização médico Geriatra

61 h superior completo/
especialização médico Pneumologista

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

Portaria Nº.2249/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 1408/GP/2012, de 04/10/2012, 
que concedeu a Pensão por morte à MARINALVA SO-
ARES CLACINO, na condição de cônjuge do ex-ser-
vidor GeNecY claciNo, no cargo efetivo de auxiliar 
de serviços Gerais, matrícula 10/20.090, falecido em 
21/06/2012, com fundamento com fundamento no ar-
tigo 40, § 7°, inciso i, da crfb/88 com redação dada 
pela ec 41/2003 c/c artigo 73, i, da lc 083/2006, com 
proventos mensais e integrais de r$ 726,67 (setecen-
tos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), 
sendo: r$ 495,44 (quatrocentos e noventa e cinco reais 
e quarenta e quatro centavos), referente ao vencimento 
base do cargo (lei n° 1.060 de 25/08/2005), r$ 49,54 
(quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 
referente ao adicional por tempo de serviço, na propor-
ção de 10% (dez por cento) – triênio        (art. 7°, da lei 
n° 003/1193), e r$ 181,69 (cento e oitenta e um reais 
e sessenta e nove centavos), referente à incorporação 
salarial (art. 26, §2° da lom/br), conforme contido nos 
autos do processo Pmbr n° 37/000092/2015 e PreVi-
de n° 2012/00393.esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação retroagindo seus efeitos a contar de 
21/06/2012 e efeitos financeiros a partir de 29/03/2012, 
conforme artigo 2° da ec 70/2012.

Portaria Nº.2250/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.  

RETIFICAR a Portaria n° 2086/GP/2016, de 05/10/2016, 
que retificou a Portaria n° 105/GP/2008, de 25/02/2008, 
que concedeu a Pensão por morte DELCY DE ME-
DEIROS PEDRO, na condição de companheira do 
ex-servidor josÉ Paulo dos saNtos, falecido em 
09/01/2008, que ocupava o cargo efetivo de agente fis-
cal, matrícula n° 10/67.830, com fundamento com fun-
damento no artigo 40, § 7°, inciso i, da crfb/88 com 
redação dada pela ec 41/2003 c/c artigo 73, i, da lc 
083/2006, no valor de r$ 3.637,70 (três mil, seiscentos 
e trinta e sete reais e setenta centavos), conforme con-
tido nos autos do processo Pmbr n° 04/0000449/2008 
e PreVide n° 2008/00027. esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 
contar de 09 de janeiro de 2008.

Portaria Nº.2251/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

RETIFICAR a Portaria nº 0270, de 20/02/2014, que re-
tificou a Portaria n° 693/GP/2011, de 06/07/2011, que 
concedeu aposentadoria Voluntária por tempo de con-
tribuição e idade à servidora CARMEM HELENA HU-
GUENIN DA SILVA, matrícula nº 10/76.804, efetiva no 
cargo de        Professora ii, Nível ii, da semed, com fun-
damento no artigo 6° da ec 41/2003 da crfb/88 c/c § 
5° do art. 40 da crfb/88 e art. 83 da lc 083/2006, com 
proventos mensais e integrais de r$ 1.921,83 (um mil, 
novecentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), 
sendo r$ 1.325,40 (um mil, trezentos e vinte e cinco re-
ais e quarenta centavos), referente ao vencimento-base 
e r$ 596,43 (quinhentos e noventa e seis reais e qua-
renta e três centavos), relativos ao adicional por tempo 
de serviço – triênio – na proporção de 45% (quarenta e 
cinco por cento) (artigo 7°, da lei municipal n° 003, de 
08/01/1993), conforme o contido nos autos do processo 
administrativo n° 04/0003867/2010. esta portaria entra-
rá em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar de 07 de julho de 2011.

Portaria Nº.2252/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

Aposentar voluntariamente, por idade a servidora SID-
NEA ALMEIDA DOS SANTOS PEREIRA, matricula 
10/6.262, efetiva no cargo de merendeira, da semed, 
com fundamento no artigo 40, § 1º, iii, ‘b’, da consti-
tuição federal, com redação dada pela ec nº 41/2003 
c/c artigo 63, da lc nº 083/2006, com proventos men-
sais e proporcionais a ser oportunamente fixados e 
apostilados, conforme contido nos autos do processo 
administrativo Pmbr nº 37/001119/2016 e PreVide nº 
2015/00190. esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Portaria Nº.2253/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

REFIXAR os proventos fixados na Portaria n° 1027/
GP/2010, de 06/08/2010, que concedeu a Pensão por 
morte a NEUZA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA, na 
condição de esposa do ex-servidor aposentado da-
miÃo leite da silVa, no cargo efetivo de trabalhador 
braçal, matrícula 10/18.143, falecido em 24/03/2010, 
com fundamento com fundamento no artigo 40, § 7°, in-
ciso i, da crfb/88 com redação dada pela ec 41/2003 
c/c artigo 73, i, da lc 083/2006, com proventos men-
sais e integrais de r$ 804,51 (oitocentos e quatro reais 
e cinquenta e um centavos), sendo: r$ 622,00 (seis-
centos e vinte dois reais), referente ao vencimento base 
do cargo (lei n° 1.060 de 25/08/2005), r$ 31,10 (trinta 
e um reais e dez centavos), referente ao adicional por 
tempo de serviço, na proporção de 5% (cinco por cento) 
– triênio (art. 7°, da lei n° 003/1193), e r$ 151,41 (cen-
to e cinquenta e um reais, quarenta e um centavos), 
referente à incorporação salarial do cargo em comissão 
de assistente – símbolo das-6 (art. 26, §2° da lom/
br), conforme contido nos autos do processo Pmbr 
n° 04/002504/2010 e PreVide n° 2010/00287. esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação re-
troagindo seus efeitos a contar de 24/03/2010 e efeitos 
financeiros a partir de 29/03/2012, conforme artigo 2° 
da ec 70/2012.

Portaria Nº.2254/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.  

Aposentar, voluntariamente, por idade e tempo de 
contribuição, a servidora NILDA PATRICIO DUARTE, 
matrícula nº 10/6072, efetiva no cargo de Professora ii 
- e, da semed, admitida em 02/03/1995, com funda-
mento no art. 6º, da EC 41/2003 c/c § 5º, do art. 40, 
da CRFB/88 e art. 83, da lc nº 083/2006, com proven-
tos mensais e integrais que serão fixados e apostila-
dos oportunamente (art. 91, da lc 083/2006), conforme 
contido no Processo PreVide nº 2016/00033 e Pmbr 
nº 37/00099/2015. esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Portaria Nº.2255/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

CONCEDER aposentadoria voluntaria, por idade e 
tempo de contribuição, ao servidor JANAINA DE 
LIMA MARTINS, matrícula nº 10/22.387, no cargo efeti-
vo de Professor ii – d, da semed, com fundamento no 
artigo 40, § 1°, inciso iii, “a”, da constituição federal de 
1988, com redação dada pela ec 41/2003 e artigo 62, 
incisos i a iii, da lc 083/2006, com proventos mensais 
e integrais a ser oportunamente fixados e apostilados, 
em atendimento ao disposto no art. 91, da lc 083/2006, 
conforme contido nos autos do Processo administrativo 
Pmbr n° 04/003142/2014 e PreVide n° 2014/00579. 
esta portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção.

Portaria Nº.2256/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 0774/GP/2014, de 26/05/2014, 
que retificou a Portaria n° 568/GP/2010, de 17/05/2010, 
que concedeu a aposentadoria compulsória a ser-
vidora MARIA ALICE MIRANDA BRAGA, matrícula 
10/73305, no cargo efetivo de Professora classe ii, 
Nível ii, com fundamento no artigo 40, § 1°, inciso ii, 
da crfb/88, com proventos mensais e proporcionais 
(9.843/10.950) de     r$ 1.373,77 (um mil, trezentos e 
setenta e três reais e setenta e sete centavos), confor-
me contido nos autos do processo administrativo Pmbr 
n° 04/0002500/2009 e PreVide n° 2009/01153. esta 
portaria entrará em vigor na data da sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a contar de 23 de abril de 2006.

Portaria Nº.2257/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribui-
ção e idade, o servidor ADILSON PEREIRA DA SIL-
VA, matricula Nº 10/7592, efetivo(a) no cargo de agente 
fiscal (auditor fiscal tribuntário municipal – aftm ii – 
nos termos do inciso ii, do art. 8º, da lc nº 116/2011) 
, admitido em 30/08/95, com fundamento no art. 6º, da 
ec 41/2003 c/c art. 83, da lc 083/2006, com proven-
tos mensais e integrais a ser oportunamente fixado e 
apostilado em cumprimento ao disposto no art. 91, da 
lc 83/2006, conforme contido nos autos do processo 

administrativo Pmbr nº 37/00431/2016 e PreVide nº 
2016/00077. esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Portaria Nº.2258/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

CONCEDER aposentadoria voluntaria, por idade e 
tempo de contribuição, ao servidor JOÃO SALUSTIA-
NO DOS SANTOS, matrícula nº 10/18.272, no cargo 
efetivo de trabalhador braçal, com fundamento no ar-
tigo 40, § 1°, inciso iii, “a”, da constituição federal de 
1988, com redação dada pela ec 41/2003 e artigo 62, 
incisos i a iii, da lc 083/2006, com proventos mensais 
e integrais a ser oportunamente apostilados e fixados, 
em atendimento ao disposto no art. 91, da lc 083/2006, 
conforme contido nos autos do Processo administrativo 
Pmbr n° 37/00518/2015 e PreVide n° 2015/00105. 
esta portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar de 24 de julho 
de 2007.

Portaria Nº.2259/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

REFIXAR os proventos da Portaria n° 1028/GP/2010 de 
06/08/2010, com base no artigo 6-a da ec n° 41/2003, 
acrescentado pela ec n° 70/2012, que concedeu a pen-
são por morte à SANDRA DAMIANA DA CONCEIÇÃO 
SILVA, na condição de cônjuge do ex-servidor aposen-
tado JOVECI GOMES DA SILVA, matrícula 10/18.110, 
efetivo no cargo de trabalhador braçal, falecido em 
09/06/2010, com fundamento no artigo 40, § 7°, i, da 
crfb/88, com redação dada pela ec 41/2003, c/c artigo 
73, i, da lei complementar n° 083/2006, com proventos 
mensais e integrais no valor de r$ 841,50 (oitocentos e 
quarenta e um reais e cinquenta centavos), sendo: r$ 
510,00 (quinhentos e dez reais),  correspondentes ao 
vencimento base do cargo (lei n° 1.060 de 25/08/2005), 
r$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), 
a título de 5% (cinco por cento) de adicional de tempo 
de serviço – triênio, conforme art. 7°, da lei municipal 
n° 003/93, e r$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco 
reais), correspondentes a incorporação salarial de 50% 
(cinquenta por cento) do estipêndio atribuído ao cargo 
de assistente, símbolo das-6, com fundamento no § 
2º, do art. 26, da lombr, conforme contido nos autos 
do processo administrativo Pmbr 04/0002505/2010 e 
PreVide 2010/00205. esta portaria entrará em vigor 
na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
contar de 09/06/2010 e efeitos financeiros a partir de 
29/03/2012, conforme art. 2° da ec 70/2012.

Portaria Nº.2260/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

APOSENTAR, voluntariamente, por tempo de contri-
buição e idade, a servidora EVANI DA SILVA BRITO, 
matricula 10/5.288, efetivo(a) no cargo de Professora 
de língua Portuguesa - d, da semed, admitida neste 
município em 02/03/1995, com fundamento no art. 6º, 
da ec 41/2003 c/c § 5º, do art. 40 da cf/88 e art. 83, 
da lc 083/2006, com proventos mensais e integrais a 
ser oportunamente fixados e apostilados em atenção ao 
art. 91, da lc nº 83/2006, conforme contido nos autos 
do processo administrativo Pmbr nº 37/00469/2016 e 
PreVide nº 2016/00088. esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Portaria Nº.2261/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

CONCEDER, o benefício de Pensão por morte, a JOÃO 
BATISTA BARRETO, na condição de cônjuge, do(a) 
servidor(a) MARIA DE LOURDES LEITE BARRETO, 
matrícula nº 10/20.894, aposentada por invalidez, no 
cargo de auxiliar administrativo, falecido em 06/07/2016, 
com fundamento no art. 40, § 7º, i, da constituição fe-
deral, com redação dada pela ec nº 41/2003 c/c artigo 
73, i, da lc nº 083/2006, com proventos mensais e in-
tegrais no valor de r$ 2.051,06 (dois mil, cinquenta e 
um reais e seis centavos), sendo: r$ 1.554,87 (hum mil, 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos) a titulo de proventos básico (lei nº 1.394, de 
22/02/2011), r$ 310,97 a titulo de 20% (vinte por cento) 
de triênio (art. 7º, da lei municipal nº 03/1993) e r$ 
185,22 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois cen-
tavos), a titulo de 50% de incorpora

Ingredientes

Modo de preparo

COXA CREME

1 lata de creme de leite
50 g de manteiga
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo
3 gemas
3 colheres de sopa de sal-
sinha
6 coxas de frango cozido
Temperos a gosto (cebola, 
alho etc)
3 claras do ovos ligeira-
mente batidas para em-
panar
Farinha de rosca para em-
panar
óleo para fritar

Coloque as 6 coxas de 
frango para cozinhar com 
sal e temperos a gosto 
(cebola, alho, salsinha), 
após cozidas reserve uma 
xícara de chá do caldo 
coado do cozimento das 
coxas
Coloque para ferver o cal-
do das coxas, o creme de 
leite e a manteiga
Quando ferver acrescente 
a farinha e mexa sem pa-
rar por 2 minutos para que 
a massa cozinhe
Coloque as gemas, a salsi-
nha e mexa rapidamente
Deixe esfriar um pouco, di-
vida a massa em 6 peda-
ços e abra cada pedaço 
na palma das mãos
Coloque uma coxa e mo-
dele, de tal modo que a 
coxa fique coberta, dei-
xando a ponta do osso de 
fora
Passe pela clara, pela fari-
nha de rosca, aperte bem 
e frite em óleo quente sob 
imersão
Escorra, coloque em pa-
pel absorvente e sirva ain-
da quente

Ingredientes

Modo de preparo

GRATINADO DE
 FRANGO

1 kg de peito de frango 
desfiado
1 lata de molho de toma-
te
2 cubinhos de caldo de 
galinha
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1 lata de creme de leite
queijo ralado
100 g de manteiga derre-
tida

Coloque a água numa 
panela e derreta os cubi-
nhos de caldo de galinha
Acrescente o molho de 
tomate e o frango, mexa 
até começar a ferver
Coloque a farinha de trigo 
e mexa até engrossar
Acrescente o creme de 
leite, misture bem
Despeje tudo em uma tra-
vessa e espalhe por cima 
a manteiga e o queijo ra-
lado
Leve ao forno para grati-
nar por mais ou menos 20 
minutos
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ção salarial do cargo em comissão de símbolo das-6, 
a razão de 100% (cem por cento), de forma vitalícia, 
conforme contido nos autos do processo administrativo 
PreVide nº 2016/00540.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar de 06/07/2016.

Portaria Nº.2262/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

Aposentar, por invalidez, a servidora MONICA 
VALERIA SOARES LAPA MONTEIRO, matrícu-
la nº 10/15.714, efetivo(a) no cargo de merendeira, 
admitido(a) em 23/04/1998, lotado (a) na semed, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso i, da crfb/88, com 
redação dada pela ec 41/2003 c/c art. 6º-a, da ec 
41/2003, introduzido pela ec 70/2012 c/c 60, § 1º, da 
lc 083/2006, com proventos mensais e proporcionais 
de r$ 1.220,76 (hum mil, duzentos e vinte reais e se-
tenta e seis centavos), sendo: r$ 813,88 (oitocentos e 
treze reais e oitenta e oito centavos),  corresponden-
tes ao valor da proporcionalidade do vencimento bási-
co do cargo, a razão de 6.571/10.950  (lc nº 131, de 
26/04/2012) e r$ 406,88 (quatrocentos e seis reais e 
oitenta e oito centavos) correspondentes a 30% (trinta 
por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio 
(artigo 7° da lei 003/93), conforme contido nos autos 
do Processo administrativo Pmbr nº 37/002309/2016 e 
PreVide nº 2016/00583. esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
contar de 10 de maio de 2016. 

Portaria Nº.2263/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

conceder a aposentadoria por invalidez a servido-
ra SUELI MARIA DE SOUZA, matrícula nº 10/6.516, 
efetivo(a) no cargo de merendeira, admitido(a) em 
04/04/1995, lotado(a) na semed, com fundamento no 
art. 40, § 1°, inciso i, da crfb/88, com redação dada 
pela ec 41/2003 c/c art. 6º-a, da ec 41/2003, intro-
duzido pela ec nº 70/2012 e art. 60, § 1°, da lc nº 
083/2006, com proventos mensais e proporcionais de 
r$ 1.139,41 (hum mil, cento e trinta e nove reais e qua-
renta e um centavos), sendo: r$ 795,80 (setecentos e 
noventa e cinco reais e oitenta centavos) corresponden-
tes ao valor da proporcionalidade do vencimento bási-
co do cargo, a razão de 7.608/10.950 (lc nº 131, de 
26/04/2012) e  r$ 343,61 (trezentos e quarenta e três 
reais e sessenta e um centavos) a título de 30% (trinta 
por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio 
(artigo 7° da lei n° 003/93), conforme contido nos autos 
do Processo administrativo Pmbr n° 37/00493/2016 e 
PreVide n° 2016/00387. esta portaria entrará em vi-
gor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 04 de fevereiro de 2016.

Portaria Nº.2264/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

Aposentar, compulsoriamente, a servidora DANIEL 
DOS SANTOS SILVA, matricula nº 10/14.642, efetivo(a) 
no cargo de Professor de historia - e, da semed, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal e do art. 61, da lc nº 083/2006, com proventos 
mensais e proporcionais, a razão de 6.411/12.775 da 
integralidade da media (lei 10.887/04), no valor de r$ 
1.024,96 (hum mil e vinte e quatro reais e noventa e 
seis centavos), conforme contido nos autos do proces-
so administrativo Pmbr nº 37/004719/2015 e PreVide 
Nº 2015/00800. esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 
18 de setembro de 2015.

Portaria Nº.2265/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

Aposentar, por invalidez, a servidora VANIA DE SAL-
LES MARQUES BRABO, matrícula nº 10/5.513, efe-
tivo (a) no cargo de Professora de 1ª a 4ª série - d, 
admitido(a) em 02/03/1995, lotado (a) na semed, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso i, da crfb/88, com 
redação dada pela ec 41/2003 c/c art. 6º-a, da ec nº 
41/2003 introduzido pela ec 70/2012 c/c 60, § 6º, da 
lc 083/2006, com proventos mensais e integrais de r$ 
1.979,73 (hum mil, novecentos e setenta e nove reais e 
setenta e três centavos), sendo: r$ 1.384,18 (hum mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) 
a título de vencimento base do cargo (lei nº 723, de 
09/12/1998) e r$ 595,55 (quinhentos e noventa e cin-
co reais e cinquenta e cinco centavos) a titulo de 30% 
(trinta por cento) de ats - triênio (art. 7°, da lei muni-
cipal 003, de 08/01/1993), conforme contido nos autos 
do processo administrativo Pmbr nº 37/00748/2016 e 
PreVide nº 2016/00550. esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
contar de 25 de fevereiro de 2016. 

Portaria Nº.2266/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

Aposentar, por invalidez, a servidora WANDA PENNA 
FORTE DE MELO, matrícula nº 10/14.716, efetivo(a) 
no cargo de Professor de lingua Portuguesa - d, 
admitido(a) em 27/02/1998, com fundamento no art. 
40, § 1º, inciso i, da cf/88, com redação dada pela ec 
41/2003 c/c art. 6º-a, da ec 41/2003, introduzido pela 
ec 70/2012 c/c 60, § 1º, da lc 083/2006, com proven-
tos mensais e proporcionais de r$ 1.942,75 (hum mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco 
centavos), sendo: r$ 1.467,67 (hum mil, quatrocentos 
e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) a 
título de vencimento base do cargo, na proporção de 
8.457/10.950  (lei nº 723, de 09/12/1998) e r$ 475,08 
(quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos) a 
título de 25% (vinte e cinco por cento) de adicional de 
tempo de serviço – triênio sob o valor do vencimento 
base, na forma do art. 7° da lm nº 003/1993, conforme 
contido nos autos do processo administrativo Pmbr nº 
37/00614/2016 e PreVide nº 2016/00619. esta porta-
ria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a contar de 18 de fevereiro de 2016. 

Portaria Nº.2267/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 911/GP/2001 de 05/09/2011, 
que concedeu a aposentadoria compulsória do(a) 
servidor(a) ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO, 
matrícula    nº 10/04.558, efetivo no cargo de médico 
Ginecologista, lotado na semus, com fundamento no 
art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição federal e do art. 
61, da lc nº 083/2006, com proventos mensais e pro-
porcionais de r$ 641,74 (seiscentos e quarenta e um 
reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 
fração de 4.335/12.775, conforme contido nos autos do 
processo administrativo Pmbr nº 04/000365/2009 e 
PreVide  nº 2009/01504.esta portaria entrará em vi-
gor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 06 de setembro de 2011.

Portaria Nº.2268/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

RETIFICAR a Portaria n° 1170 de 11/09/2012, que re-
formulou a Portaria n° 2935/GP/2009, de 07/10/2009, 
em cumprimento a emenda constitucional n° 70, de 
29/03/2012, que concedeu a aposentadoria por in-
validez ao servidor SEVERINO DA SILVA, matrícula 
10/18.156, no cargo efetivo de Pedreiro, com funda-
mento no artigo 40, § 1°, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com redação dada pela ec 41/2003 c/c ar-
tigo 60, § 1° da lc 083/2006, com proventos mensais e 
proporcionais de              r$ 631,97 (seiscentos e trinta e 
um reais e noventa e sete centavos), sendo: r$ 173,45 
(cento e setenta e três reais e quarenta e cinco centa-
vos), referente à proporcionalidade de 5.122/12.775 do 
vencimento base do cargo (lei n° 1.060 de 25/08/2005), 
r$ 43,26 (quarenta e três reais e vinte e seis centavos), 
a título de adicional de tempo de serviço na proporção 
de 10% (dez por cento) – triênio (artigo 7° da lei n° 
003/93), e r$ 415,26 (quatrocentos e quinze reais e 
vinte e seis centavos), correspondentes a incorporação 
salarial de 50% (cinquenta por cento) do estipêndio atri-
buído ao cargo de Pedreiro, símbolo das-9, com funda-
mento no § 2º, do art. 26, da lombr, conforme contido 
no Processo administrativo n° 04/0000322/2009 e Pre-
Vide n° 2009/01342.

esta portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar de 14 de janeiro 
de 2009 e efeitos financeiros a partir de 29/03/2012, 
conforme art. 2° da ec 70/2012.

Portaria Nº.2269/GP/2016, de 13 de dezembro 
de 2016.

RETIFICAR a Portaria nº 1239/GP/2012, de 18/09/2012, 
que reformulou a Portaria n° 1043/GP/2006, de 
16/11/2006, em cumprimento a ec n° 70 de 29/03/2012, 
que concedeu a aposentadoria por invalidez ao servi-
dor CARLOS ROBERTO FERREIRA, matrícula            n° 
10/18.112, no cargo efetivo de Pintor de Parede, como 
fundamento no artigo 40, § 1°, i, da crfb/88, com re-
dação dada pela ec 41/2003 e § 1°, do artigo 36 da 
lc 52/2002, com proventos mensais e integrais de r$ 
692,87 (seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e 
sete centavos), sendo:              r$ 432,60 (quatrocentos 
e trinta e dois reais e sessenta centavos), referente ao 
vencimento base (lei n° 765/1999), r$ 43,26 (quarenta 
e três reais e vinte seis centavos), relativos ao adicional 
por tempo de serviço, na proporção de 10% (dez por 
cento) – triênio (art. 7, da lei n° 003/1993),  e     r$ 
217,01 (duzentos e dezessete reais e um centavo), 
referente à incorporação salarial do cargo em comis-
são de assessor ii, símbolo cc2 (art. 26, §2° da lom/
br), conforme contido nos autos do processo Pmbr n° 
04/000000368/2006 e PreVide n° 2008/00888. esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a contar de 17 de novembro de 
2006 e efeitos financeiros a partir de 29/03/2012, con-
forme art. 2° da ec 70/2012.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDA-
MENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 2082/
GP/2016, de 05/10/2016, publicada no jornal “hora 
h”, de 06/10/2016, os proventos mensais e integrais 
da aposentadoria voluntária por idade e tempo de con-
tribuição concedida a servidora DIONIZE ALVES DO 
NASCIMENTO, matrícula nº 10/15.421, no valor de r$ 
2.577,55 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos), sendo: r$ 1.982,73 (hum 
mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e três 
centavos) a titulo de vencimento básico do cargo (lei nº 
723, de 09/12/1998) e r$ 594,82 (quinhentos e noventa 
e quatro reais e oitenta e dois centavos) corresponden-

tes a 30% (trinta por cento) de adicional de tempo de 
serviços – triênio (art. 7º, da lei 003/93). o presente ato 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 06/10/2016. ref: Processo nº 
37/00651/2016.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDA-
MENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 2080/
GP/2016, de 05/10/2016, publicada no jornal “hora 
h”, de 06/10/2016, os proventos mensais e integrais da 
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contri-
buição concedida a servidora MARLI DA CONCEIÇÃO, 
matrícula nº 10/7484, no valor de r$ 2.014,04 (dois mil, 
quatorze reais e quatro centavos), sendo: r$ 1.491,88 
(hum mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta 
e oito centavos) a titulo de vencimento básico do cargo 
(lc nº 131, de 26/04/2012) e r$ 522,16 (quinhentos 
e vinte e dois reais e dezesseis centavos) correspon-
dentes a 35% (trinta e cinco por cento) de adicional de 
tempo de serviços – triênio (art. 7º, da lei 003/93). o 
presente ato entrará em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a partir de 06/10/2016. 
ref: Processo nº 37/002064/2016.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDA-
MENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 2090/
GP/2016, de 05/10/2016, publicada no jornal “hora 
h”, de 06/10/2016, os proventos mensais e integrais da 
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribui-
ção concedida a servidora MARGARIDA FRANCISCA 
DE REZENDE CERQUEIRA, matrícula nº 10/14.457, 
no valor de r$ 2.577,55 (dois mil, quinhentos e seten-
ta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo: 
r$ 1.982,73 (hum mil, novecentos e oitenta e dois reais 
e setenta e três centavos) a titulo de vencimento bási-
co do cargo (lei nº 723, de 09/12/1998) e r$ 594,82 
(quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois 
centavos) correspondentes a 30% (trinta por cento) 
de adicional de tempo de serviços – triênio (art. 7º, da 
lei 003/93). o presente ato entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
06/10/2016.ref: Processo nº 04/001450/2013.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDA-
MENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 2094/
GP/2016, de 05/10/2016, publicada no jornal “hora 
h”, de 06/10/2016, os proventos mensais e integrais 
da aposentadoria voluntária por idade e tempo de con-
tribuição concedida a servidora NANCIR DOS REIS 
GARCIA COSTA, matrícula nº 10/5801, no valor de r$ 
2.794,39 (dois mil, setecentos e noventa e quatro re-
ais e trinta e nove centavos), sendo: r$ 2.069,92 (dois 
mil, sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) 
a titulo de vencimento básico do cargo (lei nº 723, de 
09/12/1998) e r$ 724,47 (setecentos e vinte e quatro 
reais e quarenta e sete centavos) correspondentes a 
35% (trinta e cinco por cento) de adicional de tempo de 
serviços – triênio (art. 7º, da lei 003/93). o presente ato 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 06/10/2016. ref: Processo nº 
37/002193/2016.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDA-
MENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 2083/
GP/2016, de 05/10/2016, publicada no jornal “hora 
h”, de 06/10/2016, os proventos mensais e integrais da 
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contri-
buição concedida a servidora ODACIR CARDOSO CO-
ELHO, matrícula nº 10/15.310, no valor de r$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais), incluída a complementação 
constitucional de r$ 309,82 (trezentos e nove reais e 
oitenta e dois centavos), nos termos do § 2º, do art. 201, 
da crfb/88. o presente ato entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
06/10/2016. ref: Processo nº 37/003388/2016.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDA-
MENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 2091/
GP/2016, de 05/10/2016, publicada no jornal “hora 
h”, de 06/10/2016, os proventos mensais e integrais da 
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contri-
buição concedida a servidora MARIA BENEDITA PE-
REIRA DA SILVA, matrícula nº 10/6122, no valor de r$ 
2.356,01 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 
um centavo), sendo: r$ 1.745,19 (hum mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais e dezenove centavos) a titulo de 
vencimento básico do cargo (lei nº 723, de 09/12/1998) 
e r$ 610,82 (seiscentos e dez reais e oitenta e dois 
centavos) correspondentes a 35% (trinta e cinco por 
cento) de adicional de tempo de serviços – triênio (art. 
7º, da lei 003/93). o presente ato entrará em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 06/10/2016. ref: Processo nº 37/001915/2016.

   ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

GLOBO
05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:09 - Bem Estar
10:50 - 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 TardeA Vin-
gança das Damas de Honra
16:45 - Vale a Pena Ver de No-
voCheias de Charme
17:54 - Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:26 - Sol Nascente
19:13 - Praça TV - 2ª Edição
19:33 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - A Lei do Amor
22:15 - Festeja Brasil
23:14 - Profissão: Repórter
23:52 - Jornal da Globo
00:29 - Programa do Jô
01:19 - Flash
02:36 - CorujãoO Justiceiro

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    
19:45 - A GATA18:30 SBT 
BRASIL   
20:30 - CARINHA DE ANJO   
21:30 - CHIQUITITAS  
22:15 - PRA GANHAR É Só 
RODAR  
22:45 - PROGRAMA DO 
RATINHO   
00:30 - THE NOITE COM 
DANILO GENTILI 
01:30 - JORNAL DO SBT  
02:15 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV
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
22:30 - SuperPop
00:00 - Leitura Dinâmica
00:30 - Programa Amaury 
Jr
01:30 - Viagem Cultural
02:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus.
03:00 - Igreja da Graça 
no Seu Lar

06h00 - 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 - Terra Prometida
21h40 - Jornal da Record
22h30 - Gugu
00h15 - Programa do Por-
chat
01h15 - Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00 - Programação Uni-
versal

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10 - Dia Dia
10:10 - Os Simpsons
11:00 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto De-
bate
13:00 - Os Donos da Bola
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:20 - Religioso - Show da 
Fé
22:00 - Copa Caixa Inter-
nacional de Futebol Femi-
nino
00:10 - Jornal da Noite
00:55 - Que Fim Levou?
01:00 - Os Simpsons
01:50 - Glee
02:30 - Só Risos - pegadi-
nhas
03:00 - Religioso - Igreja 
Universal
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Projeto esportivo fará torneio 
para jovens atletas em Itatiaia

anderson luiz

Campeonato será organizado pelo treinador João Bosco de Oliveira.

SUL fLUMINENSE
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Que criança 
nunca so-
nhou em ser 

jogador de futebol? 
Como não lembrar 
das primeiras opor-
tunidades, aquela 
chuteira preta ou 
o gol marcado na 
quadra e no campi-
nho que foi bastan-
te comemorado? É 
nesse sentido que 
o Projeto Garoto 
Bom de Bola está 
organizando o 27° 
Campeonato de 
Verão da Vila Maia 

2017, em Itatiaia, 
que  tem previsão 
para começar já no 
segundo final de se-
mana de janeiro. Ao 
todo, sete equipes 
participam do cam-
peonato em busca 
do título. 

Com a febre do fu-
tebol internacional, 
os jovens tomaram 
como referência os 
grandes clubes do 
mundo. Entre os sete 
participantes estão 
o Milan, o Peñarol, 
o Real Madrid, o 
Porto, a Juventus, 
o Boca Juniors e o 

PSV. 
O torneio terá seis 

rodadas, em que as 
equipes se enfren-
tam entre si, sendo 
três partidas por ro-
dada com  um dos 
times folgando. 

Os melhores da 
fase de classifica-
ção se enfrentam 
em caráter elimina-
tório até chegarem 
a grande final. 

O campeonato 
é organizado pelo 
treinador João Bos-
co de Oliveira e 
pelo presidente Ed-
son Souza Ramos. A criançada do Projeto Garoto Bom de Bola poderá mostrar todo o talento no torneio 

Torneio será realizado aos domingos
Os futuros craques 

poderão mostrar a 
sua habilidade com 
a bola nos pés aos 

domingos. A primeira 
rodada será realizada 
no dia 8 de Janeiro, 
com o confronto entre 

Milan e Peñarol, Real 
Madrid e Porto, Ju-
ventus e Boca Júniors, 
com o P.S.V folgando 

na rodada. As partidas 
acontecem às 9h, 11h 
e 13h, respectivamen-
te. Da segunda a sexta 

rodada, o regulamento 
permanece igual, com 
as partidas sempre aos 
domingos nos três ho-

rários mencionados 
e com uma equipe 
folgando na roda-
da.   
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