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Nepotismo 

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:

O prefeito eleito de São João de Meriti, Dr. João (d), e seu vice, Gelson de Azevedo, com as respectivas esposas, foram diplomados

Prefeito da Baixada vai 
 governar em família 

 (21) 
96463-8062. 
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7
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Ele vai administrar o município pela segunda vez e, sem perder tempo, já nomeou filhos, esposa e nora para assumirem im-
portantes secretarias do primeiro escalão. O Decreto Nº 41.491 de 23 de setembro de 2008 fixa que ‘fica vedada a nomeação 
para cargos de provimento em comissão ou para funções de confiança, na Administração Pública Direta e Indireta, de pesso-
as que sejam casadas na forma da lei civil com a autoridade nomeante. Que sejam casadas na forma da lei civil com servidor 
público ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica’. Mas, na pequena cidade da 
região, a contagem regressiva para o início da farra com o dinheiro público já começou a todo vapor.

DIVULGAÇÃO

Transporte
  Após um longo silên-

cio, estado do Rio fecha 
acordo e pagará divida 
para manter o Bilhete 
Único à população.

3

Impostos
Aprovação de projeto   

na Assembleia Legisla-
tiva aumenta alíquotas 
de ICMS para alguns se-
tores da indústria.
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Alerta
Construção de prédio 

comercial é embarga-
da por Prefeitura na re-
gião Sul do estado do 
Rio de Janeiro. 
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Banda podre
Agente da Secretaria 

de Administração Peniten-
ciária é preso com celula-
res roubados em Caxias.

3

Prorrogado
Prefeitura de Nilópo-

lis anuncia prorrogação 
do prazo de anistia de 
impostos para os contri-
buintes.

4

A Divisão de Homicídios 
faz diligências para localizar 
testemunhas que presencia-
ram a execução a tiros de 
motorista do Uber.

6
Procurado

Ministério Público de-
nuncia à Justiça filho 
de vereador pastor por 
tráfico de drogas. Ele é 
considerado foragido.

Prontos para assumir 

Em Porto Real, Jorge Serfiotis retorna à Prefeitura. Já em Belford Roxo, Waguinho e seu vice, Márcio, foram diplomados ao lado da família 

‘Semente do mal’ leva flagra da 
PRF em tentativa de roubo a carga

6

Menor mantinha motorista refém ao ser flagrado 

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Investigação 
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Diversão

Encalhou

Um quebra-cabeça 
da Disney, de sete por 
dois metros é conside-
rado o maior do mun-
do. Ele conta com mais 
de 40 mil peças e está 
em exibição no Centro 
Documental José Luis 
Cano, na cidade de Al-
geciras, no sul da Espa-
nha. A brincadeira, con-
siderada para crianças, 
virou assunto sério para 
chegar a esse ponto!

Funcionários do De-
partamento de Vida 
Selvagem do Sri Lanka 
precisaram quebrar a 
cabeça para tirar um 
crocodilo de mais de 
uma tonelada que es-
tava encalhado próxi-
mo do rio Nilwala. Eles 
usaram uma retroesca-
vadeira para retirar e 
devolver o animal, que 
possivelmente ficou pre-
so ao tentar encontrar 
comida. Após o resgate, 
ele voltou ao rio.

A Anvisa autorizou o registro, produção e a ven-
da de remédios à base de tetrahidrocanabidiol e 
canabidiol, que são derivados da maconha, para 
tratamento médico. Entretanto, eles só serão vendi-
dos sob prescrição e controle especial. A partir de 
agora, a documentação e o pedido de importa-
ção serão analisados prioritariamente. 

Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mos-
trou que mais da metade dos municípios brasileiros 
não estão usando o prontuário eletrônico para re-
gistrar informações do atendimento de pacientes 
junto ao SUS. No total, 3.510 municípios ainda não 
aderiram a medida e ultrapassaram o prazo estipu-
lado para isso.

Dados do Ministério da Saúde apontaram que 
o Brasil teve quase dois milhões de casos de do-
enças transmitidas pelo Aedes aegypti. Entre 
eles, foram registrados 1.475 casos de dengue, 
260 mil casos de chikungunya e outros 210 mil 
casos de zika. Ao todo, 734 pessoas morreram 
em decorrência desses três vírus no país. 

Liberado

Está na hora Maldito mosquito

O Twitter anunciou ontem uma nova ferramen-
ta de transmissão ao vivo, assim como o seu rival, 
Facebook, faz. A partir de agora os usuários pode-
rão gravar vídeos e coloca-los na rede simultanea-
mente. A iniciativa sela a integração entre a rede 
social e o Periscope, um aplicativo de populariza-
ção de vídeos ao vivo. 

Fazendo frente

O Amazon Prime Vídeo, um serviço em stre-
aming da Amazon, muito parecido com o Ne-
tflix, ampliou ontem a sua base de atuação no 
planeta e passa a atuar em mais de 200 países 
e territórios pelo mundo. O serviço chega a um 
preço acessível ao bolso do consumidor, custan-
do apenas R$ 9,95 por mês. 

Uma equipe internacional de pesquisadores des-
cobriu uma cidade grega perdida, construída há 
2.500 anos. Os vestígios do local foram encontrados 
em um vilarejo conhecido como Vlochós, que fica 
próximo da capital Atenas. Pesquisadores do Depar-
tamento de Estudos Históricos da Universidade de 
Gotemburgo, na Suécia, lideraram a expedição. 

Descoberta antiga

Vagas para estágio
O Núcleo Brasileiro de Estágios está com 3.098 

vagas abertas de estágio em todo o país. As bolsas 
variam o valor e diversos cursos estão sendo ofer-
tados. Os interessados devem acessar o site www.
nube.com.br para conhecer as vagas, cadastrar 
currículo e concorrer a uma das oportunidades.

Nível superior
A empresa está com vagas de emprego abertas para 

oportunidades em Gerente de Produtos nas áreas desen-
volvimento de software para atuar no Rio de Janeiro. As 
inscrições podem ser feitas através do site http://sobre.pei-
xeurbano.com.br/institucional/trabalhe-conosco na vaga 
indicada.

Hotel contrata
A empresa do ramo turístico está procurando gerente 

geral para atuar no atendimento a clientes dentro do ho-
tel. É preciso ter experiência na área e dominar a fala e 
a escrita em inglês. A empresa oferece salário e diversos 
benefícios. Interessados enviar currículo em anexo para 
nathalia@rhtour.com.br indicando o nome da vaga. 

Vai abaixar
Após o anuncio da cobrança por bagagens em voos na-

cionais e internacionais, o presidente da Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovicz, confirmou que, irá 
abaixar o valor dos bilhetes a partir de março do ano que 
vem. A ação foi adotada para compensar o valor pago a 
mais pelo usuário por bagagens.

Em alta
A exportação de carne e frango do Brasil deve atingir 

um recorde de 4,39 milhões de toneladas em 2016, re-
presentando um leve aumento no número em relação 
ao ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Pro-
teína Animal, com os resultados, o Brasil se torna o maior 
exportador desses produtos, ultrapassando a China. 

Leilão aprovado
 O Conselho Nacional de Política Energética aprovou 

ontem a autorização que permite a 14ª rodada de lici-
tação de petróleo e gás pela Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O leilão do pré-sal 
acontecerá em 13 estados brasileiros e contará com 291 
blocos exploratórios em cada local. 

Netflix no Amazon

NUBE

TOUR

ABEAR

CNPE

Um ano para esquecer

Combate intenso
Um levantamento feito pelo site americano we-

bmd.com revelou que doenças como a ansieda-
de afetam 12% da população brasileira. Diante 
disso, a terapeuta homeopata Eliete Fagundes 
revelou que a homeopatia pode ser a melhor for-
ma de se combater os distúrbios de ansiedade de 
parte da população.

PEIXE URBANO

ABPA

REPRODUÇÃO/REDDIT/STARMANLAB

É verdade que 2016 não foi muito bom para grande parte dos brasilei-
ros. E para ilustrar isso, um usuário do Reddit postou a foto de um copo de 
cerveja contendo apenas espuma ilustrando como foi o ano para ele. A 
parte boa da bebida está no fundo do copo, enquanto uma montanha 
de espuma representa as ‘expectativas’ do criador da obra que não foram 
realizadas. A imagem do copo virou hit, com mais de 150 mil visualizações. 

Mal exemplo
Mesmo em contagem regressiva para assu-

mir a prefeitura de Seropédica, Anabal Barbo-
sa está fazendo escola. Depois do burburinho 
sobre ele nomear toda a família para ocupar 
secretarias do primeiro escalão no seu governo, 
instantaneamente fontes a postos do Sombra 
descobriram que vereadores eleitos para a pró-
xima legislatura também montaram sua lista de 
pedidos para cargos em prefeituras. 

Até a sogra ‘tá’ na lista!
Pois é, a fonte descobriu que em um municí-

pio da Baixada, aliás um dos maiores da região, 
até a sogra do vereador cotado para assumir a 
Secretaria de Governo vai ganhar um cargo no 
primeiro escalão. É tudo na base da negociata 
política. 

Nada vai mudar 
Pelo visto a farra dos cargos comissionados 

está onde de acabar. A mesma fonte cita que 
um outro parlamentar já decretou: se o prefeito 
não abrir a mão para nomear toda a família 
pode esquecer qualquer possibilidade de apoio 
na Câmara. E parece que a pressão colou!

Tanto que...
O prefeito eleito já teria dado seu aval para 

os assessores formalizarem a equipe que vai 
compor o segundo escalão. E, alguém duvida 
que os nomes indicados pelo vereador não es-
teja no rol? Melhor, não, pois o trem da alegria 
já está pronto para deslizar nos trilhos. 

De volta a Seropédica 
E voltando ao caso de Seropédica, Anabal 

deve deixar meio mundo de puxa-sacos de 
cara quebrada. Durante a campanha eleitoral, 
um batalhão de chamados ‘aliados’ encheu o 
bolso do então candidato de pedidos de em-
prego. E agora vão ficar chupando o dedo, já 
que a familia Barbosa é quem vai ‘papar’ todos 
os cargos. Sujou geral!
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Câmara muniCipal de belford roxo

próxima legislatura

Waguinho, de Belford Roxo, e Dr. João, de Meriti e vereadores foram diplomados.

Prefeitos eleitos da Baixada 
e do Sul do RJ são diplomados 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Os candidatos 
escolhidos nas 
eleições mu-

nicipais para prefeito 
e vereador neste ano 
foram diplomados na 
tarde de ontem pela 
Justiça Federal. A par-
tir de agora, o prefeito 
eleito de Belford Roxo, 
Waguinho e seu vice, 
Márcio Canella, da 
coligação Unidos Para 
Mudar Belford Roxo 
e João Ferreira Neto, 
com seu vice Gelson 
de Azevedo Almei-
da, o Doutor João, da 
coligação Cuidando 
da Nossa Gente, que 
comandará a cidade 
de São João de Me-

riti, tiveram o diploma 
homologado. Além 
deles, os vereadores 
eleitos também foram 
diplomados. A diplo-
mação é o final do 
processo eleitoral e 
possibilita que os elei-
tos assumam os res-
pectivos mandatos a 
partir do dia 1º de ja-
neiro de 2017.

Em Belford Roxo, o 
evento foi convoca-
do pelo juiz Glauber 
Bitencourt Soares, ti-
tular da 152ª Zona 
Eleitoral e aconteceu 
no Fórum da cidade. 
Nascido e criado na 
cidade, Waguinho, de 
45 anos, começou sua 
carreira política como 
vereador, em 2008, 

presidindo a Câmara 
até 2010, quando en-
tão se elegeu deputa-
do estadual pelo PRTB. 
Em 2014, já a frente 
do PMDB, conquistou 
o segundo mandato 
na Assembleia Legis-
lativa. Esse ano ele 
conquistou o cargo 
da sua cidade natal, 
com 56,99% dos votos 
válidos. 

Para o Legislativo 
municipal, os verea-
dores eleitos também 
foram diplomados 
na cidade. Puxou a 
fila Markinho Gandra 
(PTB), o candidato 
mais votado pela Câ-
mara Municipal, com 
5.353 eleitores, além de 
outros 24 vereadores. Waguinho, a mulher Daniela, e Márcio Canella com a família comemoraram

DIVULGAÇÃO

Cerimônia também aconteceu na Câmara
Já na cidade de 

Sâo João de Meri-
ti, o prefeito eleito 
João Ferreira Neto, 
o Dr. João, também 
foi diplomado na 
tarde de ontem. O 

prefeito recebeu o di-
ploma das mãos da ju-
íza Patrícia Cogliatti de 
Carvalho e além dele 
o seu vice-prefeito 
Gelson de Azevedo Al-
meida e outros 25 ve-

readores legislados. A 
cerimônia aconteceu 
na Câmara de Meriti 
e os eleitos receberam 
das mãos da juíza Patrí-
cia Cogliatti de Carva-
lho da 88° Zona Eleitoral 

de São João de Meriti, 
o diploma habilitando 
que eles assumam os 
respectivos mandatos 
a partir da data da 
posse, em 1° de janeiro 
de 2017. 

DIPLOMAçãO 
EM PORTO REAL

Na cidade de Porto 
Real, os eleitos também 
foram diplomados pela 
Justiça Eleitoral. Na tar-
de de ontem, o prefeito 

Jorge Sertiotis, o vice, 
Ailton Marques e ou-
tros oito vereadores 
receberam o diplo-
ma das mãos da 
juíza da Vara única 
Priscila Dickie Oddo. 

Cheiro de nepotismo em Seropédica
O prefeito eleito de Se-

ropédica pela coligação 
‘Unidos para Reconquis-
tar Seropédica’ (PDT/PT 
do B/PTC/PSDC/PTN/PRP), 
Anabal Barbosa de Sou-
za, já montou a lista do 
secretariado do primeiro 
escalão de seu governo. 
O diferencial está nos 
nomes que compõem o 
‘staff’ do futuro chefe do 
Executivo, de acordo de-
núncia anônima enviada 
a redação do Hora H. 

A lista é tamanho fa-
mília e faz jus à prática 
de nepostimo observada 
pela lei como proibida. 
Alvo de mais de 60 pro-
cessos, entre os quais por 
improbidade administra-
tiva, que tramitam nas 
esferas estadual e fede-
ral do Ministério Público, 
Anabal nomeou a espo-

sa, Sônia Barbosa, para a 
Secretaria de Educação. 

Consta ainda na equi-
pe de governo do pede-
tista os filhos, Felipe Bar-
bosa e Wallace Barbosa, 
designados respectiva-
mente para as Secreta-
rias de Obras e Ação So-
cial. Anabal também não 
esqueceu a nora. Caroli-
na Barbosa vai assumir a 
Secretaria de Saúde. Já 
a Secretaria de Transpor-
tes será comandada por 
Pierre Ferreira, cujo grau 
de parentesco não divul-
gado pela denúncia. 

PROIBIçãO NO âMBITO 
DA ADMINISTRAçãO 
Segundo o Decreto nº 

41.491, de 23 de setem-
bro de 2008, fica proibido 
o nepotismo no âmbito 
da administração pú-

blica federal. O decre-
to veda, no âmbito de 
cada órgão e de cada 
entidade do Poder Exe-
cutivo Federal, as nome-
ações, contratações ou 
designações de familiar 
de ministro de Estado (...), 
familiar de ocupante de 
cargo em comissão ou 
função de confiança de 
direção, chefia ou asses-
soramento para nome-
ação em cargo comis-
sionado ou função de 
confiança, contratações 
para atendimento a ne-
cessidade temporária de 
excepcional interesse pú-
blico e às contratações 
para estágio, exceto se 
essas contratações forem 
precedida de processo 
seletivo que assegure o 
princípio da isonomia en-
tre os concorrentes.

Rio fecha acordo para pagar 
R$ 31 milhões ao Bilhete Único

Uma audiência 
de conciliação rea-
lizada na manhã de 
ontem, entre o go-
verno do estado do 
Rio e as empresas 
responsáveis pelo 
transporte público 
estadual no Tribunal 
de Justiça do Rio (TJ-
-RJ), chegou a um 
acordo que benefi-
cia os dois lados. O 
desconto do Bilhete 
Único Intermunicipal 
será mantido. O ter-
mo fechado prevê 
o pagamento, de 
no mínimo, R$ 31 mi-
lhões no acordo. 

Logo pela ma-
nhã, o secretário de 
Transportes, Rodri-
go Vieira, anunciou 
que o Estado havia 
feito o depósito de 
R$ 10 milhões nas 
contas das conces-
sionárias responsá-
veis pelo  transporte. 
Ele aproveitou para 
minimizar a dívida 
com a empresa. O 
restante da pen-
dência, que hoje 
atinge os R$ 21 mi-
lhões, será paga em 
duas parcelas, a pri-
meira que vence no 
dia 31 de dezembro 

com o pagamento 
de R$ 10 milhões e o 
valor restante, os R$ 
11 milhões, devem ser 
pagos até o dia 15 de 
Janeiro. Caso a dívida 
não aumente, o valor 
final restante será de 
R$ 11 milhões. 

ATRASO PODE 
CORTAR BENEFíCIO
Outra medida que 

ficou acertada du-
rante o acordo foi 
que caso o Estado 
atrase qualquer uma 
das parcelas, serão 
contados 15 dias 
corridos para que 
o valor do compro-
misso seja pago de 
forma integral. Caso 

contrário, as em-
presas ficarão livres 
para cobrar as tari-
fas inteiras em cada 
transporte.

O desembarga-
dor Alexandre Câ-
mara, da 2ª Câma-
ra Cívil do TJ-RJ, será 
responsável por va-
lidar o acordo entre 
as partes, e publi-
cá-lo. O acordo foi 
feito após o Estado 
entrar na Justiça 
para impedir que 
as empresas cortas-
sem o desconto uni-
lateralmente. Desde 
o início de dezem-
bro, o Bilhete Único 
vale em função de 
liminar judicial.

Rodrigo Vieira, minimizou as dívidas com consórcios.

DIVULGAÇÃO

Supremo derruba reeleição para o TJ-RJ
Os ministros do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
derrubaram por 7 votos 
a 3 a possibilidade de re-
eleição para a presidên-
cia do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ). 
Os magistrados conside-
raram inconstitucional a 
hipótese para o mais alto 
cargo da Corte. No dia 5 
desse mês, os desembar-
gadores do tribunal do 
Rio elegeram  Luiz Zveiter 

por 113 votos contra 47 
da sua única adversária 
Maria Inês Gaspar. Zveiter 
presidiu pela primeira vez 
o TJRJ no biênio 2009/2011 
e foi eleito para coman-
dar novamente nos anos 
de  2017/2018. A Ação Di-
reta de Inconstituciona-
lidade foi proposta pela 
Procuradoria-Geral da 
República.

“O Rio de Janeiro terá 
que fazer uma nova elei-

ção”, afirmou o minis-
tro Marco Aurélio Mello.  
Para permitir a reeleição, 
o Tribunal de Justiça edi-
tou resolução aprovada 
pelos magistrados que 
apoiaram em massa a 
possibilidade de reelei-
ção em 2014. Segundo 
a assessoria de imprensa, 
por enquanto, o Tribunal 
de Justiça do Rio não vai 
se pronunciar sobre a de-
cisão.
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Hoje o cantor Luiz Ferrar volta ao pal-
co do Shopping Grande Rio, para um 
show especial. O cantor apresenta um 
repertório variado e eclético, entre os 
estilos, o público poderá ouvir clássicos 
da música brasileira.

Alunos da E.M. Pro-
fessor Virgílio Macha-
do, em São João de 
Meriti, participaram 
de um projeto voltado 
para estimular valo-
res importantes, como 
o amor ao próximo e 
solidariedade. O ob-
jetivo foi resgatar o 
real sentido do Natal! 

Já aqueles que 
preferirem parcelar 
seus débitos, pode-
rão optar pelo par-
celamento em 12X 
com direito a des-
conto de 70% em 
juros e multa, ou em 
24X com desconto 
de 50% nos encar-
gos.

A festa foi a culminância de um trabalho re-
alizado durante grande parte ano. A chegada 
do Papai Noel mexeu com os sentimentos mais 
puros dos alunos, houve um encantamento en-
tre os pequenos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) aprovou em discussão única, o projeto de lei 
2.105/16, do deputado Paulo Ramos (PSol), que altera 
regras para solicitação de licença para assuntos parti-
culares de policiais e bombeiros militares.

Parcelamento Espírito natalino 

Papai Noel Solicitação 

Eles disseram... nós publicamos!
“Continuaremos ao lado desse governo até o final dessa travessia, por uma razão que 

se sobrepõe a todas as outras”. Senador Aécio Neves (MG), ao afirmar que o partido con-
tinuará ‘parceiro’ do governo do presidente Michel Temer.

A deputada federal Clarissa Garotinho 
deu a volta por cima e voltou a ficar cota-
díssima, desde que assinou a ficha de filia-
ção ao PRB de Marcelo Crivella. Ela deve 
assumir a pasta responsável por Trabalho, 
Geração de Renda e Empreendedorismo.

Foi dada a largada na temporada de 
vestibulares e espera pelos resultados do 
Enem para ingresso em universidades de 
todo o Brasil em 2017 e, com ela, muitos 
estudantes já pensam na melhor forma 
de custear as mensalidades.

DIRETO AO PONTO

A economia está em cacos e exige medidas 
urgentes de correção de rumos. A responsabili-
dade por essa correção de rumos cabe primor-
dialmente ao governo. Não a um governo de 
sonhos embalados pelo voluntarismo malicioso 
e irresponsável de uma oposição que, em últi-
ma análise, jogou o País no buraco quando teve 
oportunidade de governá-lo. Quem precisa agir 
agora, com urgência, é o governo que temos, o 
que está aí, constitucionalmente legitimado. 

Parceria Cadastro Prazo prorrogado! 
O PRAVALER está presente em 

cerca de 400 universidades em 
todo o Brasil e todas elas subsi-
diam parte dos juros para o aluno. 
Em um curso de 4 anos com men-
salidade de R$ 1000, o aluno paga 
R$ 500 mensais durante oito anos, 
corrigido pela inflação. 

O aluno precisa preencher um 
cadastro no site www.creditouniver-
sitario.com.br e checar se tem cré-
dito aprovado e se a universidade 
em que ele estuda é parceira. Se 
sim, ele envia toda a documenta-
ção pelo site para dar entrada no 
financiamento.

A Prefeitura de Nilópolis anun-
ciou a prorrogação do prazo de 
anistia de impostos para os con-
tribuintes que desejarem quitar 
suas dívidas até dezembro. Caso 
o pagamento seja à vista, o nilo-
politano terá descontos de 100% 
em encargos.

A volta por cima 

Oportunidade 

quinta-feira, 15 de dezembro de 2016

Moradores de Duque de Caxias re-
clamam de carros que estão fazendo 
a Rua Alfredo Backer, na esquina com 
a Rua Tibagi, no bairro Jardim Grama-
cho, de estacionamento. Nem ônibus 
e nem pedestres conseguem passar.

A responsabilidade do novo governo 

O senador Romário Fa-
ria (foto) foi citado na 
delação do vice-presi-
dente de Relações Insti-
tucionais da Odebrecht, 
Claudio Mello Filho, não 
por ter recebido dinhei-
ro da empresa, mas por 
ter aparecido na TV de 
frente para uma placa 
falando mal dos está-
dios construídos pela 
empresa. O relato está 
na página 66 de mais 
um documento vaza-
do. Neste Claudio relata 
que foi apresentado ao 
senador pelo diretor da 
Odebrecht Properties, 
Eduardo Martins,  que 

Romário não 
recebeu repasse 

havia se reunido com  
Romário no escritório do 
grupo em Brasília. O ane-
xo pessoal da delação 
de Claudio - que iniciou 
sua trajetória na Ode-
brecht em 1989, como 
estagiário, atuando em 
uma obra em Luziânia, 
no estado de Goiás - tem 
82 páginas e cita políti-
cos de várias legendas 
e o único mencionado 
como deixado de fora 
do esquema é o ex-joga-
dor. Também não consta 
que Romário tivesse feito 
qualquer pedido de aju-
da financeira para a sua 
campanha ao delator.

Justiça Itinerante estaciona em Japeri 
AÇÃO SOCIAL 

Unidade móvel do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estará na Praça Olavo Bilac.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Moradores da Rua 
Rui Barbosa, em Ni-
lópolis, estão preo-
cupados e assusta-
dos com a onda de 
assaltos. De acordo 
com eles, os bandi-
dos aproveitam a 
escuridão produzida 
pela falta de luz em 
alguns postes para 
agirem. Há relatos de 
assaltos praticamen-
te todos os dias. O tre-
cho mais crítico fica 
próximo a entrada 
do Parque Sara Are-
al, mais conhecido 
como ‘Parquinho’. A 

Após ser mencionado 
em acordo de delação 
premiada de ex-dirigente 
da Odebrecht, o assessor 
especial da Presidência 
José Yunes entregou on-
tem, uma carta pedindo 
demissão do cargo, in-
formou a Secretaria de 
Imprensa do Palácio do 
Planalto.
Advogado, Yunes traba-

lhava diretamente com o 
presidente Michel Temer, 
de quem se diz amigo há 
mais de 50 anos.
Nos termos de confiden-

cialidade, espécie de 
pré-delação que antece-

Insegurança em ruas de Nilópolis
REPRODUÇÃO

Os interessados devem ir à Praça Olavo Bilac, em Engenheiro Pedreira, para buscar atendimento

D I V U L G A -

ÇÃO 

Assessor de Temer pede demissão 
BRASÍLIA

Os japerienses 
que ainda não 
p rocu ra ram 

pelos serviços ofere-
cidos pelo Ônibus da 
Justiça Itinerante têm 
mais uma chance. 
Hoje a unidade móvel 
do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro 
(TJRJ) estaciona pela 
última vez no ano em 
Japeri. Os interessa-
dos devem ir à Praça 
Olavo Bilac, em Enge-
nheiro Pedreira, para 
buscar atendimento.

O Ônibus da Justi-
ça Itinerante resolve 
pendências judiciais, 

oferecendo serviços 
como registros civis, 
reconhecimento de 
paternidade e ma-
ternidade, registro de 
nascimento fora do 
prazo, registro de nas-
cimento tardio, pe-
dido de guarda ou 
tutela de criança ou 
adolescente, além de 
casamentos e divór-
cios.

“A parceria da Pre-
feitura de Japeri com 
o Tribunal de Justiça 
do Rio foi fundamen-
tal, pois facilitou a 
vida de milhares de 
japerienses. Antes eles 
tinham que se des-
locar para outras ci-

dades em busca do 
atendimento que du-
rante todo este ano 
eles encontraram per-
to de suas casas. Esta 
foi uma grande vitó-
ria, esperamos que 
o próximo prefeito 
mantenha esta par-
ceria para continuar 
beneficiando a popu-
lação”, disse o prefei-
to Ivaldo Barbosa dos 
Santos, o Timor.

O atendimento da 
unidade móvel do 
TJRJ começa a partir 
das 9h. A Praça Olavo 
Bilac fica no Centro 
de Engenheiro Pedrei-
ra, ao lado da esta-
ção ferroviária.  

Assessor José Yunes

de a assinatura do acordo 
de colaboração premiada 
com a Procuradoria Ge-
ral da República (PGR), 
o ex-vice-presidente de 
Relações Institucionais do 
Grupo Odebrecht Cláudio 
Melo Filho afirmou que a 
empreiteira entregou R$ 
4 milhões no escritório de 
José Yunes, em São Paulo.
Ainda de acordo com o 

delator, o dinheiro era des-
tinado ao atual chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha.
Melo contou aos procu-

radores da República que 
o repasse era parte de R$ 
10 milhões solicitados por 
Temer ao então presiden-
te da Odebrecht, Marcelo 

Odebrecht, em um jantar 
no Palácio do Jaburu, re-
sidência oficial da Vice-
-Presidência.
Na carta entregue ao 

presidente da República, 
Yunes pediu afastamento 
do cargo de assessor es-
pecial para, segundo ele, 
preservar sua ‘dignidade’. 

DIVULGAÇÃO 

Prefeitura já recebeu 
diversas reclamações, 
mas ainda não ado-

tou nenhuma medi-
da para tranquilizar 
os moradores. 

Moradores reclamaram dos entulhos no bairro

Senador Romario Faria foi citado na Odebrecht

REPRODUÇÃO 
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 Garantir que o maior número de pessoas da região possível se qualifique.

ARgENTINA
Ontem a argentina 

assumiu a presidência 
rotativa do Mercosul em 
uma reunião extraordi-
nária dos chanceleres 
do bloco em Buenos Ai-
res, disse a ministra de 
Relações Exteriores ar-
gentina, Susana Malcor-
ra.

A reunião foi a pri-
meira cúpula ministerial 
depois que, no dia 2 de 
dezembro, a Venezuela 
foi comunicada de seu 
afastamento do bloco 
por descumprir o Proto-
colo de Adesão. Antes 
disso, os países funda-
dores do bloco - Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai - tinham chega-
do a um acordo para 
impedir que a Venezuela 
assumisse a presidência, 
como mandava a regra, 
pelo mesmo motivo.

Apesar do afastamen-
to de seu país, a chance-

Prefeitura forma de graça 
profissionais na Baixada 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

ler venezuelana Delcy Ro-
dríguez foi ao Palácio San 
Martin, onde foi realizada a 
reunião. “Esses presidentes 
(do bloco) insistem que a 
Venezuela não deve par-
ticipar. Bem, vamos entrar 
pela janela, porque vie-
mos aqui para defender 
os direitos da Venezuela e 
defender e fazer valer os 
direitos do Mercosul”, disse 
Rodríguez em uma breve 
coletiva de imprensa em 
frente ao Palácio.

Dadas as tensões, neste 
ano não haverá a tradicio-

Argentina comandará o Mercosul

nal cúpula de presiden-
tes, que normalmente 
faz parte do programa 
de trabalho do Mercosul 
para dezembro.

A reunião extraordi-
nária do Conselho do 
Mercado Comum em 
Buenos Aires foi convo-
cada para debater a 
delicada situação re-
gional criada pela crise 
interna na Venezuela e 
a iniciativa de avançar 
em um acordo comer-
cial com a União Euro-
peia.

Chanceleres do Mercosul se reunirão em Buenos Aires

WILSON DIAS/AGêNCIA BRASIL

Na última ter-
ça-feira a 
Câmara Mu-

nicipal de Seropé-
dica ficou repleta 
de moradores de 
diferentes bairros, 
o objetivo foi festi-
vo, durante a tarde, 
parentes e amigos 
de formandos dos 
cursos gratuitos ofe-
recidos pela Prefei-
tura de Seropédica 
prestigiaram a di-
plomação dos no-
vos profissionais.

O evento contou 
também com as 
empresas da secre-

tária de Assistência 
Social, Direitos Hu-
manos, Trabalho e 
Emprego, Neuza 
Cezário, do sub-
secretário de Tra-
balho e Emprego, 
Cláudio Fernandes, 
do vereador Os-
car Goulart, além 
de outros represen-
tantes da Secre-
taria Municipal de 
Assistência Social, 
Direitos Humanos, 
Trabalho e Empre-
go (SMASDHTE) e 
dos professores de 
cada oficina, que 
entregaram os di-
plomas para os alu-
nos.

Estiveram presen-
tes 322 formandos 
que receberem 
seus certificados 
dos cursos de Depi-
lação, Informática, 
Manicure, Reflexo-
terapia, Shiatsu, Cui-
dado Capilar, E.V.A 
& Fuxico e Designer 
de Unhas. Com a 
conclusão do curso 
e de posse de seus 
certificados os alu-
nos poderão partir 
em busca de novas 
oportunidades de 
emprego, gerando 
renda para as suas 
famílias e, em mui-
tos casos, para o 
próprio município. Secretária Neuza Cezário entregou certificados representando o prefeito 

Qualificação
 As oficinas foram 

ministradas pelas ins-
trutoras Ananda Viana 
(Manicure), Ana Paula 
Mendonça (Informá-
tica Básica), Cláudia 
Silva (Depilação) e Mi-

riam Ferreira (Reflexote-
rapia e Shiatsu) e Rena-
ta Rodrigues (Cuidado 
Capilar), sendo coor-
denadas por Geovana 
Franklin.

“Temos fortalecido a 

oferta de cursos profis-
sionalizantes em Seropé-
dica, nosso intuito, além 
de gerar empregos e 
elevar a renda dos mu-
nícipios, é garantir que 
o maior número de se-

ropedicenses possível se 
qualifique. Grandes em-
presas se instalaram em 
Seropédica durante nos-
sa gestão, como Procter 
& Gamble (P&G), Saint-
-Gobain Brasilit e Real 

Estate Development 
(Red), a oferta de cursos 
profissionalizantes gratui-
tos é essencial para au-
xiliar nossa população a 
conquistar melhores co-
locações no mercado 

de trabalho, com a 
instalação de outras 
empresas que con-
seguimos trazer para 
Seropédica”, ressal-
tou o prefeito Marti-
nazzo.

Chuvas aumentam criadouros 
de mosquito Aedes aegypti

Com as tempestades 
que atingiram o estado 
nos últimos dias, a popu-
lação deve ficar em aler-
ta para não permitir que 
a água se acumule em 
alguns pontos e possa se 
transformar em criadouro 
para o mosquito Aedes 
aegypti. O tempo quente 
e chuvoso é propício para 
a proliferação do mosqui-
to, que transmite dengue, 
zika e chikungunya.

Os ovos do Aedes po-
dem se conservar por mais 
de um ano e, em contato 

com a água, precisam de 
menos de uma hora para 
se transformarem em lar-
vas do mosquito. Por isso, é 
importante, após a chuva, 
verificar se não existem va-
silhas expostas que possam 
acumular água. As calhas 
de escoamento e os cole-
tores de águas pluviais tam-
bém devem estar limpos.

Outras ações que devem 
ser adotadas são verificar 
se o lixo foi colocado em 
sacos plásticos fechados 
e checar se os pratinhos 
dos vasos de plantas estão 

cheios de areia. As ações 
de combate aos locais que 
acumulam água parada 
levam menos de dez minu-
tos e devem ser repetidas 
semanalmente.

Nas regiões onde acon-
teceram enchentes, os mo-
radores e os profissionais de 
saúde devem ter atenção 
aos sintomas da leptospi-
rose. Transmitida pela urina 
de ratos, a doença cos-
tuma ter alta ocorrência 
após contato com a 
água e a lama contami-
nadas.

Prefeituras do RJ cortam e 
reduzem festas de fim de ano

Os efeitos da crise 
financeira que atin-
giu o estado e as 
cidades do Rio de 
Janeiro também po-
derão ser vistos com 
facilidade nas festas 
de fim de ano - ou 
melhor, na ausência 
ou diminuição des-
ses festejos. Um dos 
eventos de virada de 
ano mais famosos do 
mundo, o réveillon na 
Praia de Copacaba-
na terá apenas um 
palco para shows. 
Para se ter uma ideia 
da diminuição da 
verba dedicada ao 
espetáculo, na festa 
de 2015, eram três. 
Ano passado, dois. Os 
fogos, no entanto, es-
tão garantidos.

Já em São Gonça-
lo, o Natal será mais 
escuro. A segunda ci-
dade mais populosa 
do estado - pouco 
mais de 1 milhão de 
habitantes segundo 
o último censo do 
IBGE - não verá sua 
principal atração ser 
realizada este ano. A 

situação já vinha pio-
rando nos últimos anos. 
Em 2014, o ‘Luzes de 
Natal’ instalou ilumina-
ção especial em cinco 
bairros. No ano passa-
do, esse número caiu 
para três locais. Este 
ano, não haverá em 
nenhum. Com o dinhei-
ro que tem disponível, 
o executivo municipal 
pretende apenas con-
cluir algumas obras e 
pagar salários atrasa-
dos - até o fechamento 
deste texto, o referente 
ao mês de novembro 
ainda não havia sido 
depositado.

Logo ao lado de São 
Gonçalo, a cidade de 

Niterói também faz 
contenções. A festa 
de Réveillon será re-
dimensionada - para 
menor. Por conta da 
redução de despesas 
e grande queda de 
arrecadação no mu-
nicípio, dos shows aos 
palcos na Praia de 
Icaraí, tudo terá de ser 
reduzido. Na Baixada 
Fluminense, a situação 
não é diferente: por 
meio da assessoria de 
imprensa, a Prefeitura 
de Nova Iguaçu infor-
mou que não haverá 
nenhum evento festivo 
- tanto no Natal quan-
to no Réveillon. O moti-
vo é a crise financeira. 

Este ano, festa em Copacabana terá um palco 

Aumento de ICMS impacta a indústria
O Sistema FIRJAN 

lamenta a aprova-
ção do projeto de 
lei 2.242/16, que au-
menta alíquotas de 
ICMS para alguns se-
tores e atinge espe-
cialmente a indústria 
de bebidas. Trata-se 
de mais uma medida 
prejudicial ao setor 
industrial, penalizado 
pelas recentes inicia-

tivas de redução e 
suspensão dos incen-
tivos fiscais, de forma 
unilateral.

O aumento de tri-
butos não é o cami-
nho correto para re-
equilibrar as contas 
públicas, podendo 
inclusive ocasionar 
queda de arrecada-
ção ao piorar a situ-
ação das indústrias, 

que em meio à mais 
grave crise da his-
tória recente, desti-
nam 47,4% do seu PIB 
para o pagamen-
to de impostos. Tais 
decisões oneram os 
custos de produção, 
bem como elevam a 
insegurança jurídica 
e deterioram o am-
biente de negócios 
no estado.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Menor é detido ao roubar carga
ação da prf

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Motorista foi feito refém de madrugada. 
A carga seria levada para Costa Barros.

Um menino de 12 
anos foi apreen-
dido por agentes 

da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) por sus-
peita de roubo de car-
ga, na madrugada de 
ontem, em São João 
de Meriti. Os policiais 
faziam uma aborda-
gem na Rodovia Pre-
sidente Dutra quando 

flagraram o garoto 
que, armado, fazia um 
motorista refém na ca-
bine de um caminhão. 
A arma que o menor 
empunhava era um 
revólver.

Ao ser detido, se-
gundo os agentes, o 
menino confessou que 
havia rendido o mo-
torista do caminhão 
com a ajuda de dois 
cúmplices, que esta-

vam dando cobertura 
num carro e consegui-
ram fugir. O menino 
contou que a carga, 
avaliada em cerca de 
R$ 200 mil, seria leva-
da para o Morro da 
Lagartixa, em Costa 
Barros, na Zona Norte 
do Rio, onde seria des-
carregada.

A ocorrência foi en-
caminhada à 64ª DP 
(São João de Meriti). Menor de 12 anos foi encaminhado para a 64ª DP (São João de Meriti)

DIVULGAÇÃO

Dupla é presa após roubo na BR-040
No mesmo dia, 

também pela madru-
gada, dois homens 
foram presos por 
uma outra equipe da 
PRF suspeitos de re-
ceptação, após uma 
perseguição pela 
Rodovia Washington 
Luiz (BR-040) e nas 

ruas de Duque de Ca-
xias. Eles estavam com 
um carro roubado e ten-
taram fugir da aborda-
gem atirando contra os 
policiais.

Os agentes do Grupo 
Tático da 1ª Delegacia 
(Duque de Caxias) fa-
ziam uma ronda, quan-

do suspeitaram dos 
ocupantes de um carro 
e deram ordem de pa-
rada. Os suspeitos deso-
bedeceram e iniciaram 
uma fuga em alta velo-
cidade, atirando na di-
reção dos policiais. Após 
entrarem na Vila Cana-
an, três homens desce-

ram do carro e tentaram 
fugir, mas dois deles fo-
ram alcançados e pre-
sos. Em uma revista no 
veículo, a equipe da PRF 
encontrou uma arma de 
brinquedo. O automóvel 
era roubado e o crime 
teria ocorrido no último 
final de semana. Arma e celular foram apreendidos pela PRF

Dupla é presa por sequestro
A Delegacia de Rou-

bos e Furtos (DRF) co-
meçou a desarticular 
uma quadrilha de se-
questradores que tem 
como alvo parentes de 
funcionários de bancos. 
Segundo as investiga-
ções, o bando mantém 
as vítimas como reféns 
até que o parente reti-
re dinheiro da agência 
bancária para pagar 
o resgate. Dois acusa-
dos foram presos em 
flagrante na última 
quinta-feira. Um tercei-
ro integrante menor de 
idade foi identificado.

Lucas Santana Perei-
ra, de 19 anos, e Már-
cio Amaral Costa, o 
Cinho, de 28, seques-
traram a esposa do ge-
rente de um banco, no 
último dia 7. Os dois e 
o menor monitoravam 
a rotina da família há 

três meses. A mulher foi 
sequestrada assim que 
deixou a filha do casal, 
de 3 anos, na creche, 
em Santa Rosa, em Ni-
terói.

A vítima foi aborda-
da por um dos crimi-
nosos e entrou em um 
carro preto, que tinha 
roubado na área da 
74ª DP (Alcântara). No 
veículo, havia dois ho-
mens armados. A mu-
lher foi levada para um 
dos acessos ao Morro 
da Congonha, em Ma-
dureira, onde, segundo 
ela, os sequestradores 
usaram drogas e co-
meçaram a ligar para 
seu marido. Os seques-
tradores exigiam R$ 500 
mil para liberá-la viva.

CRIMINOSOS SãO 
IDENTIFICADOS 

Agentes da DRF fo-

ram à agência onde 
trabalha o marido da 
vítima, no Rio, e, de-
pois de rápida inves-
tigação, os bandidos 
foram identificados. 
Sabendo que eram 
procurados, os crimi-
nosos soltaram a re-
fém, às 15h do dia 7, 
na Avenida Brasil, sem 
o pagamento do res-
gate. Na manhã do 
dia 8, Lucas foi preso 
na casa da namora-
da, em Colégio. Már-
cio foi encontrado em 
casa, em Turiaçu, onde 
foi apreendido o carro 
usado no crime. “Már-
cio já havia sido fun-
cionário da agência 
e conhecia o marido 
da vítima”, disse o de-
legado Hilton Alonso, 
da DRF. Os dois estão 
no Complexo de Geri-
cinó, em Bangu.

Policiais da Ope-
ração Centro Pre-
sente prenderam, 
na última terça-fei-
ra, na esquina das 
avenidas Presidente 
Vargas e Rio Bran-
co, no Centro do 
Rio, um suspeito de 
roubo. Os agentes 
faziam um patrulha-
mento a aborda-
ram Cristiano Dei-
vis Santiago, de 20 
anos. Logo em se-
guida, um homem 
se aproximou dizen-
do que o rapaz ha-
via tentando roubar 
mercadorias que 

ele transportava, mo-
mentos antes. Segun-
do a vítima, Cristiano 
fez ameaças, dizendo 
estar armado.

Todos foram leva-

dos para a 5ª DP 
(Gomes Freire), 
onde o suspeito foi 
autuado em fla-
grante por tentati-
va de roubo.

O preso foi encaminhado para a delegacia

DIVULGAÇÃO 

Polícia procura por idoso 
desaparecido em Caxias 

Homem é preso no centro 
do Rio por tentativa de roubo

A Delegacia de Desco-
bertas de Paradeiros (DDPA) 
busca informações sobre 
um idoso, de 78 anos, de-
saparecido em Duque de 
Caxias. José Flor da Silva foi 
visto pela última vez na últi-
ma sexta-feira, quando foi à 
farmácia com a mulher, no 
Centro do município da Bai-
xada Fluminense. A família 
disse que ele tem Alzheimer 
e estava sem documentos.

Neto do idoso, Ítalo Vini-
cius Silva, de 25 anos, lem-
brou que José e a mulher 
foram comprar remédios 
juntos na última sexta-feira. 
Ele contou ainda que, an-
tes de saírem da farmácia, 
a sua avó se abaixou para 
guardar a carteira e os me-
dicamentos na bolsa. De-
pois, ela percebeu que o 
marido havia saído do esta-
belecimento.

Quem tiver informações 
sobre José Flor da Silva 
pode ligar para a DDPA nos 
telefones (21) 2279-6965 e 
(21) 3371-1195. Idoso está desaparecido desde a última sexta-feira 

DIVULGAÇÃO 

Motorista de Uber é morto
O motorista de Uber 

Thiago Henrique Alcân-
tara de Souza, de 31 
anos, foi morto a tiros 
na madrugada do úl-
timo sábado em Cam-
po Grande, na Zona 
Oeste do Rio.

O rapaz foi encon-
trado por policiais mi-
litares dentro de seu 
carro, um Fiat Linea 
prata. O veículo estava 
batido no lado esquer-
do, e sem os vidros do 
lado direito. O amassa-
do tem as cores ama-
relo e branco. Thiago, 

que morava em Cam-
po Grande, estava a 
cinco minutos de casa 
quando foi morto.

Na noite da última 
sexta-feira, Thiago saiu 
para trabalhar, fez al-
gumas corridas e em 
seguida teria parado 
num bar para beber 
com amigos. Na volta 
para casa, foi morto.

A Divisão de Homi-
cídios faz diligências, 
principalmente para 
localizar testemunhas 
que tenham presencia-
do o crime e possam 

esclarecer sua dinâmi-
ca.

O motorista Thiago 

DIVULGAÇÃO 

Filho de pastor é denunciado 
André Filipe Assis da Silva, 

de 23 anos, foi denunciado 
à Justiça pelo Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de 
Janeiro (MP-RJ), na tarde 
de ontem, pelo crime de 
tráfico de drogas. O acu-
sado, que está foragido, é 
filho do vereador e pastor 
Sebastião Silva (PSC), co-
nhecido como pastor Se-
bastião, em Petrópolis, na 
Região Serrana. A denúncia 
é da Promotoria de Investi-
gação Penal de Petrópolis. 

Segundo informações, 

no dia 14 de novembro, 
após uma denúncia anôni-
ma, policiais militares apre-
enderam na casa de An-
dré, no bairro Carangola, 
2,4 kg de cocaína distribu-
ídos em 7.150 tubos plásti-
cos. Na ocasião, ele não foi 
encontrado no imóvel

A polícia informou que 
a irmã do rapaz confirmou 
seu envolvimento com o 
tráfico de drogas e disse 
que o aconselhava para 
que ele saísse do crime. 
Já o pai afirmou que não 

sabia da relação do filho 
com o crime. 

A polícia informou ainda 
que o perfil de André em 
uma rede social tinha diver-
sas fotografias de armas de 
fogo, como fuzis, pistolas e 
glock, e frases de ameaça 
aos seus inimigos. Além de 
fotos com tênis de várias 
marcas, cordões de ouro e 
relógios. De acordo com a 
denúncia, produtos incom-
patíveis com seu padrão 
financeiro, uma vez que ele 
estava desempregado.
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Uma soldado da Po-
lícia Militar de 34 anos 
morreu em um aciden-
te na GO-070 no muni-
cípio de Itapirapuã (196 
km de Goiânia), no iní-
cio da manhã da últi-
ma última terça-feira. 

Segundo a Polícia 
Rodoviária Estadual 
(PRE), a soldado iden-
tificada como Leide 
Patrícia dos Santos con-
duzia a viatura pela ro-
dovia quando na altura 
do km 070 por motivos 
ainda desconhecidos 
acabou colidindo de 
frente com um cami-
nhão que vinha no ou-

PM morre em acidente com caminhão 

PM briga com a mulher e acaba 
morto pelo enteado em Maricá 

DIVULGAÇÃO

Viatura perdeu o controle e se chocou com caminhão

Houve luta corporal e jovem atirou na cabeça do segundo sargento.

tro sentido da pista. 
A PM informou que a mi-

litar estava sozinha e após 
a forte colisão não resistiu 
aos ferimentos e acabou 
morrendo no local. O mo-
torista do caminhão fugiu 
após o acidente. De acor-

do com o Corpo de 
Bombeiros, chovia no 
momento do acidente 
e as causas serão inves-
tigadas. Leide Patrícia 
era natural de Paraúna 
e era lotada no 6º Bata-
lhão de Polícia Militar. 

Uma briga de casal 
terminou de forma 
trágica no bairro 

Itaipuaçu, em Maricá, na 
Região Metropolitana do 
Rio. O segundo sargento 
da Polícia Militar, lotado 
no Palácio Guanabara 
foi assassinado pelo en-
teado na noite da última 
terça-feira. 

O delegado adjunto 
da Divisão de Homicídios 
de Niterói, Allan Duar-
te, informou que o caso 
aconteceu durante uma 
briga do agente com a 
mulher, mãe do suspeito 
de atirar. De acordo com 
o que foi apurado, por 
volta das 21h Wellington 

Henrique da Silva Mari-
nho começou a discutir 
com a companheira e 
logo em seguida sacou 
a arma. 

“Neste momento, o 
enteado de Wellington, 
Breno Silva Arruda, de 19 
anos, entrou em uma luta 
corporal com o policial e 
conseguiu desarmá-lo. 
A discussão continuou e 
quando o policial militar 
se aproximou do garoto 
ele disparou em direção 
à sua cabeça.

Quando o policial caiu 
no chão, Breno disparou 
por mais três vezes em 
direção à sua nuca. O 
rapaz fugiu do local an-
tes da chegada dos po-
liciais. Wellington teria discutido com a mulher e Breno (d) tentou defendê-la, entrando em luta corporal com a vítima

Discutia com a família com frequência 
A mulher do poli-

cial relatou em de-
poimento prestado 
aos agentes da es-
pecializada que nos 
últimos meses o ma-
rido estava muito irri-

tado e discutia frequen-
temente com a família, 
inclusive chegando a 
agredi-la. A policia tam-
bém ouviu o filho do PM 
que vivia com o casal.

“Tudo leva a crer 

que este rapaz matou 
o padastro por legítima 
defesa. Mas acabou se 
excedendo por efetuar 
outros disparos quando 
ele já havia caído”, afir-
ma o delegado Allan 

Duarte.
Na manhã de ontem 

os investigadores rece-
beram informações de 
que um corpo com ca-
racterísticas semelhan-
tes a de Breno havia 

sido encontrado em 
um terreno baldio em 
Maricá com tiros na ca-
beça.

“Ainda estamos em 
diligências para confir-
mar se a vítima é o en-

teado, que estava 
foragido. Também 
vamos investigar se 
este rapaz foi exe-
cutado ou se come-
teu suicídio”,  expli-
cou o delegado. 

Agente da Seap é preso com celulares que 
foram comprados das mãos de traficantes

Um agente da Secreta-
ria de Administração Pe-
nitenciária (Seap) foi pre-
so em flagrante, na tarde 
da última terça-feira, por 
policiais do 15º Batalhão 
de Polícia Militar (Duque 
de Caxias), quando trans-
portava aparelhos celu-

lares e uma arma duran-
te abordagem. 

De acordo com a 2ª 
companhia, a guarnição 
relatou que seguia para 
uma delegacia quando 
teve a atenção volta-
da para um veículo Co-
rolla suspeito. O motorista 

se apresentou como o 
agente da Seap Eduardo 
Pontes de Lima. Quan-
do realizaram buscas no 
carro encontraram uma 
carga com 40 celulares 
e uma pistola calibre 380 
mm. Ele apresentou a do-
cumentação que com-
provava ser de sua pro-
priedade a mercadoria. 

Quando questionado 
sobre os aparelhos, Edu-
ardo respondeu que teria 
ido a comunidade do Vai 
Quem Quer, no bairro São 
Judas Tadeu, entrou por 
uma rua, passou pelas 
barricadas e encontrou 
um grupo de marginais 
armados, do qual teria 
comprado os produtos.

Aos PMs, Eduardo re-
latou ainda que foi a re-
gião, onde é intensa a 
ação do tráfico de dro-

gas, seguindo orientação 
de um detento da Peni-
tenciária Vicente Pira-
gibe, conhecido como 
‘Rato’. Ele teria informa-
do sobre a chegada do 
material roubado na co-
munidade do Vai Quem 
Quer. O agente marcou 
um ponto onde aguar-
dou a chegada um jo-
vem numa motocicleta 
que o levou para dentro 
da favela. 

Na 59ª Delegacia de 
Polícia (Duque de Ca-
xias), onde o registro da 
ocorrência fo feito, os 
policiais foram informa-
dos que a carga com os 
celulares Sansung J5, sem 
nota fiscai e avaliada 
em R$ 10 mil foi roubada 
da empresa IBL na noite 
anterior. Ele foi autuado 
pelo de receptção. 

Civil agarra fornecedores de drogas 
Seis pessoas que forne-

ciam drogas para toda a 
Região dos Lagos foram 
presos por agentes da 118ª 
Delegacia de Polícia (Ara-
ruama) na noite da última 
terça-feira em Rio Bonito. 
Na ação, 20 quilos de ma-
conha foram apreendidos. 

A Polícia Civil informou 
que uma denúncia anô-
nima levou a prisão dos 
identificados como Mar-
cellus Lemos de Souza, 
Ezequiel dos Santos, Aure-
lino de Souza, conhecido 
como ‘Show’, Cristiane 
Silva Gomes, conhecida 
como ‘Tiane’ e ‘Tia do Pó’, 
Luiz Fernando da Silveira 
Pereira e Marcus Vinícius 
Silva Gomes, conhecido 
como ‘Marquinho’.

Segundo a denúncia, 

Marcellus e Ezequiel iriam 
à Favela de Manguinhosm, 
na Zona Norte do Rio, bus-
car drogas para levar à lo-
calidade do Independen-
te, em Araruama, voltando 
em um ônibus que estaria 
sendo acompanhado por 
um veículo Corsa com os 
outros quatro a bordo.

Os policiais dirigiram-se 
ao posto da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) de 
Rio Bonito e conseguiram 

interceptar o ônibus em 
que estavam Marcellus e 
Ezequiel, cada um levando 
uma mochila embaixo dos 
assentos. 

Investigação aponta 
que a ‘Tia do Pó’ seria a 
líder do tráfico de drogas 
do Independente e gran-
de fornecedora de drogas 
para as bocas de fumo da 
Região dos Lagos. Cristiane 
mora em um condomínio 
de luxo em Rio das Ostras.

Cerca de 20 quilos de maconha foram apreendidos

Agente Federal confere a carga no porta-malas

DHBF investiga morte 
de menor no Degase

A Divisão de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) apreen-
deu na madrugada de 
ontem cinco adoles-
centes por suspeita de 
participação na morte 
do interno.

Informações obtidas 
durante investigações 
preliminares apontam 
que a vítima foi espan-
cada por outros inter-
nos que dividiam a cela 
com ele. O jovem foi 

encaminhado para a 
enfermaria da unida-
de, mas acabou mor-
rendo.

Os internos resolve-
ram espancar a vítima 
no banheiro da unida-
de com chutes, socos 
e estrangulamento 
porque o considera-
vam um delator. A Po-
lícia Civil informou que 
os cinco adolescentes 
confessaram a partici-
pação no homicídio.

Internos teriam espancado a vítima em banheiro
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Medicina do UniFOA recebe 
titulação inédita no estado

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

A titulação comprova a excelência da instituição em vários aspectos. 

O curso de Medi-
cina do UniFOA 
em Volta Re-

donda recebeu o selo 
de acreditação ofe-
recido pelo Conselho 
Federal de Medicina 
(CFM) e pela Associa-
ção Brasileira de Edu-
cação Médica, Abem.  
O curso cumpriu uma 
série de pré-requisitos 
exigidos pelo Sistema 
de Acreditação de Es-
colas Médicas, Saeme. 
A titulação comprova 
a excelência da ins-
tituição em aspectos 
como educacionais, 
infraestrutura e quali-
dade da gestão, entre 
outros.

Ao todo, existem 
370 escolas médicas 
no país, cerca de 35 
se inscreveram para o 
processo e apenas 19 
foram acreditadas. O 
coordenador do curso 
de Medicina, Mauro 
Tavares, acredita que 
o selo apenas ratifica 
todo o trabalho que 
vem sendo feito. “Fo-
mos intensamente elo-
giados pelo o que es-
tamos realizando e já 
somos referência para 
as outras instituições 
devido ao projeto pe-
dagógico, modelo de 
avaliações, nossos la-
boratórios e modelo de 
gestão, por exemplo”, 
listou.

Mauro ainda contou 

que a Associação In-
ternacional de Escolas 
Médicas, órgão que 
avalia os médicos in-
teressados em exercer 
a profissão nos países 
da Europa e América 
do Norte, se manifes-
tou registrando que, 
até 2020, os ingressos 
das escolas médicas 
brasileiras acreditadas 
poderão ter acesso à 
avaliação. “Ou seja, 
apenas os alunos de 
escolas acreditadas 
poderão prestar a pro-
va; nossos acadêmi-
cos já podem prestar 
a prova para ingres-
sar no mercado inter-
nacional, o que é um 
fabuloso diferencial”, 
pontuou. Curso cumpriu uma série de pré-requisitos exigidos pelo Sistema de Acreditação 

Produção de livros
Os professores 

Cássio Martins, Mar-
celo Paraíso e o 
aluno Gustavo Ko-
zlowski, do curso de 
Educação Física, 

escreveram um capí-
tulo do livro ‘Esporte, 
Educação Física e So-
ciedade’. Lançado no 
último dia 2, no Rio de 
Janeiro, o capítulo dis-

cute o tema ‘Esportes 
de Aventura: um estu-
do acerca do seu uso 
como conteúdo na 
Educação Física esco-
lar’. 

O professor é apai-
xonado por esportes 
de aventura e traba-
lha no segmento há 
sete anos. “Além da 
satisfação por estar 

produzindo mais um 
material teórico so-
bre o assunto, foi uma 
oportunidade de enri-
quecimento profissio-
nal e aprofundamen-

to, o que reflete 
de forma extrema-
mente positiva nas 
práticas do dia a 
dia como profes-
sor”, frisou Cássio.

Construção de prédio comercial 
é embargada em Volta Redonda

A construção de um 
prédio comercial de 12 mil 
m² e 160 salas foi embar-
gada pela Prefeitura de 
Volta Redonda, no Sul do 
RJ. O edifício pertence ao 
ex-secretário estadual de 
obras, Hudson Braga, que 
foi preso no mês passado 
pela Polícia Federal por 
desvio de verbas. Segun-
do a Prefeitura, o alvará 
venceu e a licença não 
foi renovada.

Hudson Braga é acusa-
do de fazer parte de um 
grupo que desviou mais 
de R$ 220 milhões em con-
tratos com construtoras no 
governo Sérgio Cabral. Ele 
também foi secretário de 
administração durante 
os dois primeiros manda-
tos de Antônio Francisco 
Neto. Além dessa cons-
trução, Braga ainda tem 
outros negócios na região 
como um posto de com-
bustíveis, no bairro Três Po-
ços.

Além disso, ele é sócio 
de empreendimentos imo-

biliários e também tem 
imóveis como um aparta-
mento de luxo no bairro 
Jardim Amália I. Segundo 
as investigações que le-
varam à prisão de Hudson 
Braga, ele recebia propina 
de 1% das obras feitas pelo 
Governo Estadual e seria 
um dos principais opera-
dores administrativos do es-
quema de corrupção.

Segundo a assessoria 
da Prefeitura, é preciso 
comprovar que não há ir-

regularidade para que o 
alvará de construção do 
imóvel seja concedido de 
novo. “Análise do projeto, 
as colocações das partes 
hidráulicas, tudo que é soli-
citado para qualquer obra 
ou construção”, concluiu 
Balarini.

De acordo com o site G1 
a produção do RJTV tentou 
entrar em contato com o 
advogado do ex- secretá-
rio Hudson Braga, mas ele 
não atendeu as ligações.

O alvará do edifício venceu e a licença não foi renovada.

Chuva causa deslizamentos de 
terra e alaga ruas no Sul do RJ

Na última terça-feira 
um temporal atingiu o 
Sul do Rio de Janeiro, 
alagou ruas, provocou 
deslizamentos e cau-
sou outros transtornos 
em algumas cidades 
da região. As informa-
ções foram checadas 
com a Defesa Civil de 
cada muinicípio.

Uma das cidades 
mais prejudicadas foi 
Quatis, onde parte 
de uma rua do bair-
ro Lavapés desabou. 
O Ribeirão do Lima, 
que corta o município, 
transbordou e inundou 
algumas vias da cida-
de.

Resende também 
sofreu com a chuva de 
ontem. O lago do bair-
ro Mirante das Agulhas 
transbordou e alagou 
as ruas que ficam pró-

ximas. No bairro Boa Vista 
1, a Rua Dr. Mario Jardim 
Freire também ficou cheia 
d’água. Além da enchen-
te, moradores relataram 
que havia uma lama com 
‘muito mau cheiro’.

Já em Paracambi os 
principais transtornos cau-
sados pela chuva foram 
deslizamentos de terra e 

alagamentos. Na Rua 
Coronel Oton, no Cen-
tro, por exemplo, um 
barranco desabou e 
atingiu um carro que 
estava estacionado 
logo abaixo. Ninguém 
ficou ferido e os bom-
beiros foram aciona-
dos para atender a 
ocorrência.

Deslizamento de terra atingiu carro em rua

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA/ARQUIVO PESSOAL

Lei do incentivo ao esporte em Resende
Na última terça-feira o 

Programa de Incentivos 
Fiscais ao Esporte do Mu-
nicípio de Resende já con-
templou 39 projetos espor-
tivos com apoio financeiro 
obtido junto às pessoas físi-
cas e jurídicas da Cidade. 
Desde o primeiro mandato 
o prefeito José Rechuan 
(PP) relata durante a apre-
sentação de um balanço 
sobre as ações principais 
realizadas na área do es-
porte e do lazer em seus 
dois mandatos à frente da 
Prefeitura da Região.

Mais conhecido como 
Lei Municipal de Incentivo 
ao Esporte, o programa 

contribuiu diretamente 
para que o prefeito José 
Rechuan recebesse em 
2014 o Prêmio Prefeito Em-
preendedor, que é con-
cedido anualmente pelo 
Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pe-
quena Empresa). Rechuan 
ganhou o troféu pelo pri-
meiro lugar na categoria 
‘Pequenos Negócios em 
Eventos Esportivos’, atra-
vés do projeto ‘A prática 
do esporte fomentando o 
desenvolvimento econô-
mico’.

A realização de campe-
onatos de skate, passeios 
ciclísticos, corridas rústicas 

e de vôlei feminino, além 
da retomada das compe-
tições de futebol da mini 
copa, do ‘Ruralzão’, en-
tre bairros e de veteranos 
foram relacionadas pelo 
prefeito José Rechuan no 
balanço das ações de es-
porte e lazer. Ele destacou 
também que a Prefeitura 
executou a reforma dos 
banheiros e vestiários do 
Estádio do Trabalhador, 
cuja administração cabe 
ao Município. Graças a 
gestões da Prefeitura com 
o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, o estádio 
recebeu a instalação de 
2.500 cadeiras.

Bombeiros mirins do CRAS se formam 

Na última terça-feira 
adolescentes e crianças, 
entre 07 e 16 anos, parti-
ciparam da formatura de 
bombeiro mirim, do Cras 
(Centro de Referência 
da Assistência Social) da 
Água Limpa. A formatura 
dos 57 alunos foi na sede 
do Corpo de Bombeiros, 
no Aterrado, e contou 

com a participação do 
secretário de Ação Co-
munitária, Munir Francis-
co, e do subcomandante 
do 22º Grupamento de 
Bombeiros Militares, ma-
jor André Morgado Eslack. 
Munir destacou que Volta 
Redonda é a única cida-
de do Estado do Rio que 
tem o projeto, desenvol-

vido em parceria com o 
Corpo de Bombeiros.

O ‘Bombeiro Mirim’ é 
o mais antigo dos proje-
tos de ação comunitária. 
Um dos objetivos é desen-
volver nos participantes 
a percepção de riscos: 
“Buscamos desenvolver 
uma cultura preventiva, 
provocar mudanças com-
portamentais com vistas a 
torná-los multiplicadores 
de informações que irão 
irradiar em suas famílias e 
em suas comunidades”, 
explicou Munir.

A metodologia do pro-
jeto conta com aulas dia-
logadas, apresentação 
de filmes, material impres-
so distribuídos aos partici-
pantes com os conteúdos 
programáticos.

Projeto de ‘Bombeiro Mirim’ é pioneiro no Estado do Rio
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Trabalho: coragem 
para enfrentar qualquer 
situação você tem, mas 
no momento, você precisa 
mais de astúcia do que de 
coragem, pois situações 

complexas exigirão muita diplomacia 
para colocar tudo nos eixos. Finanças: 
situação estável. Amor: clima de alegria. 

Áries

Trabalho: evite acumular 
idéias, procure aplicá-las na 
prática. Assim, você saberá 
as que darão resultados 
positivos. Finanças: 
negócios planejados podem 

render muito dinheiro. Vida social: estará 
muito divertida. Amor: grandes perspectivas 
de um futuro feliz a dois.

Touro

Trabalho: você tende a 
se destacar pelo maior 
envolvimento nas 
ações coletivas e união 
profissional. Finanças: 
trabalho conjunto 
promete grandes 

resultados. Vida social: poderá lhe trazer 
momentos alegres. Amor: familiares 
poderão lhe pedir algum tipo de ajuda. 

Gêmeos

Trabalho: o 
momento não 
favorece mudanças 
ou importantes 
decisões, pois existe 
muita incerteza no 

ar. Aguarde um melhor momento 
astral. Finanças: segure seu 
dinheiro. Não invista em negócio 
arriscado, pois a maré não está para 
peixe! Amor: alegrias no lar.

Câncer

Trabalho: você tende 
a seguir caminhos 
promissores, que 
poderão lhe ajudar a 
alcançar seus objetivos. 
Finanças, uma fase 
de prosperidade se 

aproxima. Parece que sua vida vai 
mudar para melhor. Amor: muita 
compreensão em suas relações, 
principalmente no lar. 

Leão

Trabalho: o que você não 
conseguiu executar com 
sucesso o que pretendia, 
agora, com novos estudos 
e estratégias têm chances 
de êxito. Finanças: é hora 

de pensar no futuro e correr atrás de seus 
interesses. Amor: indiferença pode afetar 
relacionamento amoroso. 

Virgem

Trabalho: uma nova 
possibilidade de negócio 
começa a surgir hoje, 
pois os astros estão 
conspirando a seu favor. 
Não está descartada uma 
chance para mostrar por 

inteiro os seus talentos e ganhar muito 
dinheiro. Amor: você esbanja carisma. 
Seu destino é conquistar!

Libra

Trabalho: se 
depender dos 
astros, você terá 
uma fase de imensa 
p r o d u t i v i d a d e 
na sua atividade. 

Aproveite que está bem protegido 
pelos astros para dinamizar o 
seu serviço. Finanças: dinheiro 
está visando seu bolso! Mexa-
se! Amor: procure ser a voz da 
harmonia

Escorpião

Trabalho: Júpiter, 
regente deste signo, lhe 
convida dinamizar sua 
atividade, pois uma fase 
de grandes negócios se 
aproxima e você precisa 

ficar preparado para dar conta das 
demandas. Finanças: muita grana virá. 
Amor: assuntos familiares vão lhe 
preocupar.

Sagitário

Trabalho: Saturno regente 
deste signo estimula seu 
progresso profissional. 
Portanto, é oportuno 
você correr atrás de seus 

interesses. Finanças: jogo de cintura 
fará você, vencer concorrências 
e faturar muito dinheiro. Amor: 
afetividade vai jorrar na vida a dois.

Capricórnio

Trabalho: confie 
em seu poder de 
realização e dê 
espaço para o seu 
talento se expandir 
e conquistar novos 

horizontes profissionais, pois o 
sucesso lhe aguarda. Finanças: 
êxito em suas iniciativas pode 
atrair muito dinheiro. Amor: o 
convívio familiar estará muito 
alegre.

Aquário

Trabalho: Netuno 
lhe dará inspiração 
para você criar o que 
até hoje não havia 
conseguido. É hora 
de você mostrar o seu 

grande talento e se notabilizar 
na sua atividade profissional. 
Finanças: criatividade excessiva 
pode render muito dinheiro. 
Amor: clima de romance.

Peixes
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EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 001 
AO CONTRATO Nº 032/2015- FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: laboratório de Prótese Vieira ltda 
ePP
03 - OBJETO: Prorrogação de Prazo ao contrato de 
Prestação de serviços para confecção de Prótese den-
taria
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 757/2014- fms
05- PRAZO: 03 (três) meses
06 - DATA DA ASSINATURA:14 de outubro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 046/2015-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 
03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 425/2015- 
fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 041/2015-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 

03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 380/2015- 
fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 027/2016-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 
03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2016- fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 011/2016-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 
03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2016- fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 023/2016-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 

real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 
03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 379/2016- 
fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 016/2016-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 
03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2016- fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 007/2016-FMS.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO:m4X comercio e serviços ltda 
03 - OBJETO: apostilamento devido a alteração con-
tratual da empresa
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1469/2015- 
fms.
05 - DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2016.

DECRETO Nº 4166 DE 14 DEZEMBRO DE 2016

‘’dispõe sobre a exclusão de servidores do decreto 
4.133 e dá outras providências.’’  

O PREFEITODO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento do dis-
posto no artigo 88, da lei orgânica municipal:

DECRETA:

ART. 1º -  ficam excluídos do decreto nº 4.133 de 
05/10/2016, publicado em 06 de outubro de 2016, os 
demais servidores ocupantes de cargo em comissão 
relacionados  abaixo:

raquel da silVa duarte 
deiVison mendes santos
rocilda januário de souza

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 2270/GP/2016 DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2016

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 2232/GP/2016 de 
01/12/2016, publicada em 02/12/2016.

PORTARIA Nº 2271/GP/2016 DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2016

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 2233/GP/2016 de 
01/12/2016, publicada em 02/12/2016.

PORTARIA Nº 2272/GP/2016 DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2016

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 2234/GP/2016 de 
01/12/2016, publicada em 02/12/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE CONVÊNIO

Processo administratiVo: 09/0833/2016.

Partes: o município de belford roxo e do outro 
lado a uniabeu – centro uniVersitário, cnPj 
30.831.606/0001-30.

resumo do objeto: o objeto deste conVÊnio  é  
a realização de estágios, dos alunos dos cursos su-
periores de:  educação física, enfermagem, farmácia, 
fisioterapia, Pedagogia, serviço social e Psicologia 
mantidos pela unabeu centro uniVersitário.

Prazo de ViGÊncia: o presente conVÊnio terá 
vigência de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 
04/05/20160e com o término em 04/05/2018.

data da assinatura: 05/05/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal hora h de 24/05/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UR-
BANISMO - SEHURB

PORTARIA Nº. 013/SEHURB/2016, de 13 DE dezem-
bro de 2016.

“dispõe sobre o Programa morar melhor, e dá outras 
providências”.

o secretário municipal de habitação e urbanismo, de 
acordo com a deliberação do conselho municipal de 
habitação e interesse social de belford roxo, e no uso 
de suas atribuições legais;  

Considerando que a seleção dos beneficiários do Pro-
grama morar melhor foi realizada com os requisitos do 
Programa;

Considerando que a seleção dos beneficiários do Pro-
grama morar melhor foi realizada pela de acordo com a 
seleção realizada pela secretaria municipal de habita-
ção e urbanismo em conjunto com a secretaria muni-
cipal de assistência social e direitos humanos no ano 
de 2014;

Considerando que o Gestor atual da sehurb desig-
nou uma visita social a fim de dirimir dúvidas em relação 
a má utilização do empreendimento social e a ocupação 
irregular, difusa dos parâmetros do programa:

RESOLVE:

Art. 1º- Os beneficiários do Programa Morar Melhor, 
que residem nos apartamentos e constam cadastrados 
junto a sehurb/semasdh, deverão no prazo máximo 
de 07(sete) dias agendar atendimento para cessão pre-
cária e a futura instituição do condomínio, considerando 
a necessidade de desvinculação da municipalidade das 
responsabilidades em relação ao imóvel.

Parágrafo Único: os agendamentos para atendimento 
somente serão feitos pelo telefone: 2103-6950. 

Art. 2º- Fica proibido os beneficiários do Programa Mo-
rar melhor, em hipótese nenhuma vender ou alterar a 
estrutura da unidade habitacional, sob pena da perda 
do direito de uso.

Art. 3º- Os beneficiários do Imóvel do Programa Morar 
Melhor que fizerem qualquer benfeitoria em sua Unida-
de habitacional, não serão reembolsados pela Prefeitu-
ra municipal de belford roxo.

Art. 4º-No caso de morte do titular beneficiário, a suces-
são obedecerá à ordem hereditária estabelecida na lei 
civil, com a anuência da Prefeitura municipal de belford 
roxo.

Art. 5º- Os beneficiários obterão um Título de Posse 
Precária, que será deferido pelo conselho municipal de 
habitação e interesse social e posteriormente concreti-
zados pela Prefeitura municipal de belford roxo

Art. 6º- esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

MARCELO MORAES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

PORTARIA 005 DE 12 DE DEZEMBRO  DE 2016.

Designa os responsáveis pela fiscalização do Processo 
administrativo n°05/5104/2016.

o secretário municipal de fazenda, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando a necessidade de 
fiscalizar os serviços prestados pela Empresa Ômega 
engenharia de software ltda, objeto do Processo ad-
ministrativo n°05/5104/2016

RESOLVE:

Art. 1º designar os servidores Wellington 
Luiz Côrtes da Silva, mat. 11/4504 e  André Brasil 
Tavares, mat. 11/4.731, para fiscalizarem os serviços 
contratado referente a prestação de serviços de impres-
são e montagem dos carnês de iPtu/2017.

Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA 006 DE 12 DE DEZEMBRO  DE 2016.

Designa os responsáveis pela fiscalização da postagem 
dos carnês do imposto sobre a Propriedade Predial e 
territorial urbana (iPtu), do exercício de 2017.

o secretário municipal de fazenda, no uso de suas atri-
buições legais, e considerando a necessidade de fisca-
lizar os serviços prestados pela empresa brasileira de 
correios e telégrafos.  

RESOLVE:

Art. 1º designar os servidores Wellington Luiz Côrtes 
da Silva, mat. 11/4504 e André Brasil Tavares, mat. 
11/4.731, para fiscalizarem a prestação de serviços de 
postagem dos iPtu/2016, pela empresa brasileira de 
correios e telégrafos.

Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Portaria  nº. 007/semfa/2016  de  14 de dezembro 
de  2016.

estabelece a escala de plantão de 24 horas das far-
mácias e drogarias localizadas no município, para os 
meses de janeiro a junho de 2017.

o secretário municiPal de fazenda, no uso de 
suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto 
na lei nº935 de 09/05/2003. 

RESOLVE:

art. 1º - estabelece a escala de drogarias e farmácias 
que ficarão de plantão por 24 horas, conforme anexo 
único:]

§ 1º - Cada subprefeitura terá uma farmácia ou 
drogaria de plantão, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados.

§ 2º - O plantão de 24 horas iniciar-se-á às 20 horas 
de um dia e perdurará às 20 horas do dia seguinte.

art. 2º - fica a coordenadoria de fiscalização tributária 
de dar ciência aos responsáveis das farmácias e droga-
rias abaixo relacionadas.

art. 3º - o descumprimento das obrigações contidas 
nesta portaria acarretará em aplicação de multa ao es-
tabelecimento na forma do art. 3º da lei nº 935/03.
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art. 4º - esta portaria entrará em vigor à partir da data 
de sua publicação, quando são revogadas as disposi-
ções em contrário.

Sub Prefeitura I

a - carrefour comercio indústria ltda – im 10445 r. 
Pref. jorge j. costa dos santos, 200 – centro

b - mcma Perfumes e com. ltda –im 10232 r. Pref. 
jorge j. costa dos santos, 200 lj 12 – centro

c - drogarias bom demais ltda – im 11175 av. jose 
mariano dos Passos, 736 - centro

D - Drogaria Ativa de B. Roxo Ltda - IM. 7304,  R. 
João Fernandes Neto, 1264  - Centro.

e - nova droga s. josé de b. roxo ltda - im. 5690 r. 
joão fernandes netto, 1.307 lj. a - centro.

f - ofsrj ltda – im 7289, r. joão fernandes neto, 
1342 e 1346 - centro.

G - drogaria atual de belford roxo ltda - im. 10591, r. 
joão fernandes neto, 1.376 - centro.

h - jamyr Vasconcellos s/a - im. 5891,  r. joão fernan-
des netto, 1397 - centro.

i - drogaria nobre de b. roxo - im. 1078, r. benjamim 
Pinto dias,1372 – lj. a - centro.

j - saúde Vita - im. 7664, avn. benjamim Pinto 
dias,1785  - centro.

K - drogaria max rodrigo ltda – im. 3890, avn. retiro 
da imprensa, 839 - Piam.

l - drogaria flor da Piam ltda - im. 4938,  avn. retiro 
da imprensa, 1314 - Piam.

m - drogaria mais em conta ltda- im.11170, r. adelino 
de c. macedo nº 5- areia branca

n - farmácia fortunato ltda - im. 28792,  r. augusto 
Vasco aranha, 557 - areia branca.

o - drogaria três amigos de areia branca - im. 2582,  
r. mineira, 64 - areia branca.

P - drogaria central de andrade ltda - im. 7214,  r. 
castro alves, 819 - andrade de araújo.

q - Vidareal drogaria ltda - im. 10149,  r. julio de amo-
rim Pereira, 78 - heliópolis.

r - drogaria monte moria ltda - im. 4757, r. julio de 
amorim Pereira, 162 lj. a e b - heliópolis.

s - farmácia josi ltda - im. 11407, avn. heliópolis, 
1.152 - heliópolis.

t - a. o. macedo drogaria me - im. 31845, r. doutor 
farrula, 1117 lj. a - farrula.

sub Prefeitura ii

a - drogaria central do Xavante ltda me - im. 9969,  
r. felipe antônio l. Pinto lt .04 qd.54 - Xavante.

b - drogaria Popular do Xavante ltda me - im. 27335,  
r. felipe antônio l. Pinto, 203 - Xavante.

c - farmácia e drogaria canto bello ltda - im.10258, 
r. duarte dos santos fontes,lt. 02  qd.43 Xavante.

d - drogaria firme forte ltda – im. 11579, avn. sami 
nº 08 lj a- recantus

e - V de souza macedo drogaria me - im. 10354, avn. 
nova aurora, nº07 - nova aurora.

f - drogaria Viva de belford roxo ltda - im. 9638, avn. 
nova aurora,nº09 -  nova aurora.

G - i f de Paula drogaria me - im. 1770, r. da socie-
dade, lt. 19 qd. 25 - itaipu.   

h - drogaria Ph do Ponto ltda – im. 11274, r. itapemi-
rim nº 130 lj - itaipu

i - altair P. cabral drogaria me - im. 1951, r. jovercino 
antonio da silva, nº07 lj. a – heliópolis.

j - farmácia Plantão 2005 ltda - im. 11137,  avn. nova 
aurora, lt.10  qd.11 lj. c. – nova aurora.

Sub Prefeitura III

a - dixi rio ltda me - im. 7400,  r. itaiara, 220 - bairro 
das Graças.

b - farmácia Vilar novo de belford roxo – im.4276,avn 
Parque Várzea do carmo nº 1157- Vilar novo

c - one farma drogaria de b. roxo ltda – im. 11307. 
r. sidônio Paes nº 13 – barro Vermelho

d - drogaria Principal de santa amélia ltda - im. 1768,  
r. natuba, 11 - santa amélia.

e - drogaria natuba ltda me - im. 4209,  avn. joaquim 
da c. lima, 2317 - santa amélia.

f - drogaria Principal de sta. maria ltda - im. 3802, r. 
augusto dos anjos,25 - santa maria.

G - drogaria ativa de Vila Pauline ltda - im. 10336, 
est. do conde qd.06 lt.05 - Vila Pauline.

h - drogaria macedo de n. iguaçu ltda - im. 10112, 
est. de b. roxo, lt.16 qd. a  - bom  Pastor. 

i - farmácia bom Pastor ltda - im. 31763,  estr. bel-
ford roxo, 2032 - bom Pastor.

J - Fabiana Carla Rufino de Melo - IM. 10219, Rua: 
ieda nº2807 – Vila Pauline.

K - Gerivaldo flor da silva drogaria - im. 11224 r. 
severino moreira de araújo 370- santa marta.

l - Gunas farmácia ltda - im. 11391 – r. Professor 
de cunto lt.05 - qd. c-jd. redentor.

m - drogaria a favorita do bairro ltda im11775 – r: 
severino m. de araújo nº2.807 – Vila Pauline.

Sub Prefeitura IV

a - drogaria luz ltda me - im.389 avn. automóvel 
club, 190 - jardim Gláucia.

b - farmácia revindouro ltda - im. 25598,  avn. auto-
móvel club, 350 - redentor.

c - farmácia redenbel ltda – im. 10480, avn. auto-
móvel club, 254 – jardim Glaucia

d - G s barreto drogaria ltda - im. 4169,  avn. auto-
móvel club, 679 - redentor.

e - farmácia luguimax de b. roxo – im..9822, avn. 
automóvel club, 3970 lj. a - redentor. 

f - drogaria alecristian 2005 ltda me - im. 10005, r. 
annibal da motta, lt.02 qd.h – são josé.

G -  farmatriz farmácia ltda - im.11549 – avn. joa-
quim da costa lima 14.206 -lote XV.

Sub Prefeitura V

a - drogaria rose collares ltda - im. 2610, r. mauá, 
16 – lt. 01 qd. 3  -  são bernardo.

b - drogaria Vila jola ltda - im. 775, r. Vicente de 
carvalho, 45 - santa maria.

c - drogaria boulevard do Parque são Vicente – 
im..9715, r. são Vicente, 99 – 101 - são Vicente.

d - farmácia drogagil ltda -  im. 17830, r. mário Gue-
des, 167 - são Vicente.

e - drogaria nossa Vida do Parque são Vicente - im. 
11369 – mario Guede nº245  São Vicente.

f - drogaria zanon ltda - im. 5137, r. mário Guedes, 
495 - são Vicente.

G -  f.r.q.rocha farmácia - im. 10046, r.tenente 
josé dos santos rodrigues,81lj. b – sargento ron-
calli.

h - drogaria adonai de b. roxo ltda - im. 9769,  r. 
mário santana, 20 - aldeia da felicidade. 

i - drogaria Wona ltda  - im. 2231 – r. Posse, 25 – 
Wona.

j -farmakinze farmácia ltda - im. 2010, avn. Presi-
dente Kennedy, 6560,lj.c e sobreloja - lote XV.   

K - drogaria nova marcelli ltda (filial ii) – im. 7247, 
est. manoel de sá, 195 – lote XV.

l - drogaria Vares ltda – im. 11148-  est. manuel de 
sá nº 157 lj e 159, Parque martinho 

m - drogaria impacto ltda - im. 10195,  r. manoel de 
sá nº714 - lote XV.

n - farmácia  márcia ltda - im. 28382,  avn. ayrton 
senna da silva, lt. 14, qd. 02 - Vale do ipê.

o - drogaria topázio do Vilar ltda - im. 4315,  avn.
ayrton senna da silva, 34, lj.a e c - Vale do ipê.

P - farmácia ipesena ltda - im. 4674,  avn. ayrton  
senna da silva, 4911- Vale do ipê.

Francisco da Silva Negreiros Filho
secretário municipal de fazenda interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE, CULTURA E TURISMO

PORTARIA Nº. 39 de 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

 “Define Normas e Procedimentos para o Desfazi-
mento de bens e materiais das unidades escolares, 
bem como o seu reaproveitamento, sua movimenta-

ção, alienação, e dá outras providências.”

o secretário municipal de educação, esporte, cultura 
e turismo, no uso de suas atribuições determina:

° considerando o que dispõe a lei nº 8.666/1993; 

considerando o que dispõe a lei nº 4.320/1964;

° considerando o que dispõe o decreto federal nº 
99.658/1990. 

° considerando o que dispõe a legislação municipal 
-  Portaria nº 116/2009- secretaria   municipal de 
administração.

RESOLVE:

Art. 1º - Definir normas e procedimentos para o des-
fazimento de materiais nas unidades escolares, bem 
como o seu reaproveitamento, sua movimentação, sua 
alienação; 

art. 2º - o desfazimento, o reaproveitamento, a movi-
mentação e  a alienação de bens e materiais nas uni-
dades escolares da rede municipal de ensino será re-
gulado  de acordo com as disposições contidas nesta 
Portaria e na legislação pertinente que trata da matéria.

art. 3º - as normas e procedimentos a que se refere 
o caput do artigo primeiro,  visa a promoção da capa-
citação técnica dos diretores das unidades escolares 
objetivando uma gestão patrimonial de bens e materiais 
mais eficaz e eficiente.  

§1º - assessorar os  diretores  quanto a implementação 
de ações que contribuam no desfazimento adequado 
de bens e materiais nas unidades 

§2º - Promover a capacitação técnica aos membros da 
comunidade escolar quanto a utilização de critérios  na 
avaliação das condições físicas e de conservação dos 
bens e materiais das unidades escolares.

Art. 4º - Para fins desta Portaria considera-se:

i- desfazimento: processo de exclusão ou baixa de 
um bem ou material do acervo patrimonial da unida-
de escolar, expressamente autorizada pelo diretor ob-
servando-se a legislação vigente, bem como normas e 
procedimentos emanados pela  secretaria municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo-semect; 

ii- reaproveitamento: trata-se de processo de avalia-
ção de um bem ou material, para um novo aproveita-
mento do mesmo, observando-se suas condições de 
uso, de acordo com a sua finalidade; 

iii- movimentação: é a transferência ou empréstimo de 
bem ou material de uma unidade escolar para outra, 
observando-se  as normas e procedimentos da se-
mect e legislação vigente.

iV- alienação: consiste na operação de transferência 
do direito de propriedade do material ou bem, mediante 
venda, permuta ou doação;

V- material: consiste num conjunto de elementos, obje-
tos e outros itens empregados ou passíveis de emprego, 
necessários a realização de atividades nas unidades 
escolares e demais órgãos do Poder Público municipal;

Vi- bem / bens materiais- são elementos, objetos ou ou-
tros itens constituídos de utilidades capazes de satisfa-
zer as necessidades humanas suscetíveis de avaliação 
econômica.

a) os bens podem ser divididos em bens materiais e 
imateriais.

b) os bens materiais se subdividem em bens móveis e 
imóveis.

art. 5º - os bens e materiais que integram o Patrimô-
nio da unidade escolar de acordo com a sua natureza 
e finalidade deverão ser avaliados como servíveis ou 
inservíveis.

Parágrafo Único: Para que um bem ou material, seja 
considerado inservível, com vistas ao seu desfazimen-
to, o diretor da unidade escolar deverá constituir uma 
comissão específica para este fim, composta por mem-
bros da escola inclusive do conselho escolar, obser-
vando a legislação vigente e classificá-los como:

i- ocioso – quando, embora em perfeitas condições de 
uso, não estiver sendo aproveitado;

ii- recuperável – quando sua recuperação for possível 
e o objeto em questão puder ser colocado utilidade

iii- antieconômico – quando sua manutenção for onero-
sa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso pro-
longado, desgaste prematuro ou obsoletismo;

iV- irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado 
para o fim a que se destina devido a perda de suas 
características ou em razão da inviabilidade econômica 
de sua recuperação.

Art. 6º - Após o bem ou material ser classificado de 
acordo com o que dispõe o artigo 5º, o diretor da unida-
de escolar deverá encaminhar ofício a semect solici-
tando orientações quanto ao desfazimento do mesmo.

Art. 7º - O Material ou Bem que for classificado como 
ocioso ou recuperável pela direção e comissão da uni-
dade escolar, poderá ser cedido a outra unidade esco-
lar, ou outro órgão que dele necessite; 

§ 1º. a cessão de um bem ou material será efetivada 
após lavratura de termo, do qual constará a indicação 
de transferência da carga patrimonial, se houver, da 

Ingredientes

Modo de preparo

CHULETA CREMOSA

6 chuleta de carne bovina
2 tomates grandes/2 ce-
bolas grandes/1 unidade 
de sazon/1 pimentão pe-
queno/3 dentes de alho 
médio/extrato de tomate
requeijão/6 fatias de quei-
jo mussarela/tempero ver-
de/orégano/sal agosto/
óleo para fritar.

Pique em rodelas o toma-
te, cebola, pimentão, pi-
que miudamente o alho 
e tempero verde e reserve
Em uma travessa tempere 
as chuletas com sal agos-
to e alho
Aqueça em fogo baixo 
o óleo em uma frigideira 
grande em forma de dis-
co e frite separadamente 
cada chuleta
Após fritas retire um pou-
co do óleo da frigideira 
e deixe apenas aproxi-
madamente uma colher 
de sopa e doure cebola, 
tomate, pimentão, acres-
cente um pouco de água 
para o molho
Após refogado os tempe-
ros acrescente duas co-
lheres de extrato de toma-
te e sazon e deixe ferver 
até os temperos estiverem 
cozidos
Após o molho haver en-
grossado acrescente o 
tempero verde, ponha em 
cima do molho as chule-
tas, vire as de um lado e 
depois do outro para fica-
rem com a cor do molho
Largue em cima de cada 
chuleta uma fatia do quei-
jo, após coloque uma co-
lher de requeijão em cima 
de cada uma acrescen-
tando o orégano
Tampe a frigideira e aguar-
de uns minutos até o quei-
jo derreter
Após o queijo derretido, 
desligue o fogo e sirva em 
seguida
Dica: Sirva com arroz bran-
co e uma porção de bata 
frita

300 g de espaguete/1 ce-
bola grande cortada em 
pedaços médios/1 colher 
(sopa) de óleo/1/2 maço 
pequeno de brócolis/1/2 
maço pequeno de couve-
-flor/10 colheres (sopa) de 
molho shoyu/400 g de car-
ne cortada em tiras/100 
g de champignon/1 ce-
noura cortada em rode-
las/250 ml de água/1 co-
lher (sopa) de amido de 
milho, dissolvido em 50 ml 
de água/acelga a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cozinhe o macarrão em 
ponto al dente e reserve.
Em uma panela, adicione 
o azeite, a cebola, a car-
ne e refogue bem.
Adicione o molho shoyu e 
cozinhe por 3 minutos em 
fogo médio.
Acrescente mais água, 
aguarde levantar fervura 
e adicione o amido de 
milho.
Mexa até engrossar, abai-
xe o fogo e adicione o 
champignon, a couve-flor, 
o brócolis e a cenoura
Cozinhe por 8 minutos e 
acrescente, por último, a 
acelga e o macarrão.
Misture bem, acerte o sal 
e tampe a panela por 
mais 1 minuto.

YAKISSOBA DA CASA
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
unidade cedente para a cessionária, bem como outras 
informações necessárias que validem tal procedimento.

§ 2º. - os microcomputadores de mesa, monitores 
de vídeo, impressoras e demais equipamentos de 
informática, bem como todo e qualquer mobiliário, 
peças-parte ou componentes, classificados como 
ociosos ou recuperáveis, poderão ser doados a 
instituições filantrópicas, desde que devidamente 
constituídas e documentação atualizada.

§ 3º. - os bens ou materiais que forem considerados 
irrecuperáveis ou inservíveis para uso ,  poderão ser 
encaminhados para descarte, com a finalidade de 
promover a boa organização do ambiente escolar.

art. 8º - a secretaria municipal de educação, esporte 
cultura e turismo – semect, através do gestor da 
pasta deverá constituir comissão de desfazimento de 
bens e materiais das unidades escolares, composta no 
mínimo de três servidores de carreira, com atribuições 
dentre outras, de orientar, acompanhar, avaliar e fisca-
lizar  o processo de desfazimento de bens e materiais 
das unidades escolares, bem como outras ações que 
envolvam: cessão, doação, transferência, alienação e 
inutilização dos mesmos.

Parágrafo Único – a semect sempre que necessário, 
lançando mão do regime de colaboração e cooperação 
mútua entre as  secretarias municipais, poderá solicitar 
assessoramento durante o processo de desfazimento 
de bens e materiais das unidades escolares ao órgão 
próprio da Prefeitura municipal de belford roxo que 
trata da administração Patrimonial de bens móveis e 
imóveis.

art. 9º - compete a comissão de desfazimento de bens 
e materiais das unidades escolares:

i - instruir processos administrativos de desfazimento 
de Bens e materiais conforme a sua classificação junto 
a comissão e direção da unidade escolar;

ii- orientar os diretores das unidades escolares, quan-
to ao correto desfazimento  de bens e materiais, após 
ampla discussão e avaliação, no que se refere a sua 
utilização, estado de conservação, manutenção e fun-
cionalidade dos mesmos;  

III- Comparecer a Unidade Escolar para fins de desfazi-
mento de bens e materiais após o encaminhamento de 
ofício da direção da escola;

IV – Contribuir de forma eficaz e eficiente no desen-
volvimento de uma política de gestão patrimonial das 
unidades escolares;

V – Definir as documentações necessárias para compor 
o processo de desfazimento de bens e materiais das 
unidades escolares, observando-se as especificidades 
de cada caso;

Viii – organizar, em grupos, os bens e materiais da uni-
dade escolar, de acordo com as suas especificidades a 
serem relacionados no processo de desfazimento.

art. 10 – no mínimo o processo de desfazimento de 
bens e materiais das unidades escolares poderá ser 
composto pela seguinte documentação:

a) ato normativo que designou a comissão de desfa-
zimento de bens e materiais das unidades escolares;

b) Ata de Reunião para fins de Desfazimento;

c) Termo contendo informações específicas sobre os 
bens e materiais a serem descartados, classificação, 
avaliação do estado dos bens, motivo do desfazimen-
to, bem como modalidades descritas no art. 8º, entre 
outras;

d) relação de bens e materiais;

e) relação de bens e materiais no qual se darão as 
baixas patrimoniais;

art. 11 – esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº. 40/GS/SEMECT/2016, DE 14 DE DE-
ZEMBRO DE 2016.

o secretário municipal de educação de belford roxo, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o dis-
posto na deliberação cme nº 16/2008, e ainda, a solici-
tação expressa no Processo nº 44/0000619/2016.

R E S O L V E: 

Art. 1° - designar Comissão verificadora constituída 
pelos Inspetores Escolares Externos: ELAINE DOS 
SANTOS ESPADEIRO, matrícula 10/022621, ALINE 
DE PAULA ALVES DRUMOND, matrícula – 10/022615 
e APARECIDA RAMOS DE VASCONCELOS FONTES, 
matrícula -10/022619 sob a presidência do primeiro, 
para acompanhar o processo de nº 44/0000619/2016de 
autorização e funcionamento do CENTRO EDUCACIO-
NAL PRINCIPE DA PAZ, sito a rua Prado junior, lote 
13 quadra 29- santa maria- belford roxo- rio de ja-
neiro.

  Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º 
verificará “in loco” se o referido imóvel está adequado 
para a finalidade pretendida.

Art. 3° - a comissão dispõe do prazo de 120 (cento e 
vinte) dias para a elaboração de relatório e emissão 
de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso 
pretendido.

Art. 4° - esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultu-

ra e Turismo
SEMECT

GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:09-Bem Estar
10:48-Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:13-Sessão da TardeMeu Pai, 
Meu Herói
16:43-Vale a Pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
17:54-Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:25-Sol Nascente
19:10-Praça TV - 2ª Edição
19:30-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:16-A Lei do Amor
22:19-The Voice Brasil
23:49-Jornal da Globo
00:25-Programa do Jô
01:07-Flash
01:58-CorujãoTrovão Tropical
03:24-CorujãoO Atirador

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

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

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
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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Equipe sub-13 do Nova Iguaçu 
se sagra tricampeã iguaçuana

Anderson Luiz

Com a vitória por 2 a 0 na partida de volta, garotada levantou o caneco.

baixada

38

Na primeira partida 
da final do torneio 
iguaçuano, Bayer 

e Nova Iguaçu ficaram 
no 1 a 1, deixando tudo 
em aberto para o jogo de 
volta com o Nova Iguaçu 
entrando em campo pre-
cisando apenas do em-
pate para se tornar cam-
peão.

No primeiro tempo o 
Nova Iguaçu começou 
melhor e com mais pos-
se de bola. Logo aos 9, 
Mailson cobrou pênalti 
e abriu o placar para os 
laranjas. O Bayer voltou 
para etapa final saindo 
mais para o ataque, mas 

não conseguindo criar 
chances de gol. O Nova 
Iguaçu com o lateral es-
querdo Marquinhos aos 
19 min aumentou para 2 
a 0, e depois foi somente 
aguardar o encerramen-
to da partida para co-
memorar a conquista do 
titulo de campeão sub 13 
em 2016.

Logo após o encerra-
mento da partida foram 
premiados com as me-
dalhas de campeão os 
atletas do Nova Iguaçu 
e de vice campeão aos 
jogadores do Bayer. O ar-
tilheiro da competição foi 
o atacante Alef do Bayer 
EC que marcou 11 gols. O 
desportista e grande des-

cobridor de talentos Sr. 
OIiveira fez a entrega do 
troféu de vice campeão 
aos jogadores do Bayer. O 
Presidente do Nova Igua-
çu, Jânio Moraes passou 
as mãos do capitão Vi-
nicius o troféu de cam-
peão com a garotada 
comemorando bastante 
junto aos torcedores mais 
um titulo conquistado.

O Nova Iguaçu fez a 
melhor campanha em 
toda competição, com 
dez vitórias, três empates 
e apenas uma derrota, 
marcando 24 gols e so-
frendo 5. Seus principais 
goleadores foram Ma-
theus Nunes, Thiago e Erik 
com três gols cada um. No fim da partida os atletas foram premiados com as medalhas de campeão

DIVULGAÇÃO

Ficha Técnica
Nova Iguaçu FC 2 

x 0 Bayer EC
Local: CT do 

Nova Iguaçu FC
Arbitro: Guilher-

me Lima Leandro
Assistentes: Leilson 

Oliveira Lima e Luan 
Silva Araújo

Nova Iguaçu FC: 

Diego, Ruan (João Vic-
tor), Vinicius (Vinicius), 
Matheus e Marquinhos 
(Breno), Erick (Lucas 
Henrique), João Pedro 

e João Vitor (Luizinho), 
Dilan Arthur (Luiz Fer-
nando) e Mailson (Ma-
theus Nunes), treina-
dor: Ronaldo Silva.

Bayer EC: Arthur, 
Mario Lucas (Vini-
cius), Patrick, Matheus 
e Iago, Gabriel, Dei-
vid (Cauê), Jonathan 

(Caio) e Bruno (Re-
nan), Alef (Rafael) 
e Kauã (Marcelo), 
treinador: Leandro 
Rocha.


