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Fim da linha

PResIdeNte: José de lemos 

A Polícia Civil recebeu denúncia anônima sobre um carregamento de drogas 
escoltado por integrantes do Comando Vermelho (CV) e armaram o bote. 

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:

Chefe de 
bocas de 
fumo, ‘Tia 

do Pó’ deixa 
vida de luxo 

e encara 
o xilindró

 (21) 
96463-8062. 7

7
Tragédia 

Mulher morre após 
deslizamento de en-
costa. Corpo foi resga-
tado pelos bombeiros 
10 horas depois.

6
Concurso

Governo do Rio de 
Janeiro abre inscrições 
para concurso público 
que irá contratar 363 
médicos para diversas 
especialidades. 

2

Reviravolta
Senado desautoriza 

companhias aéreas a 
cobrarem por baga-
gens dos passageiros 
conforme regras da 
Anac.

2

Barbaridade
Polícia prende suspei-

to que tentava jogar 
mulher de viaduto no 
Centro do Rio, após su-
posto assalto. 

Cristiane Silva Gomes era dona de um carrão avaliado em quase R$ 70 mil

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

PM acaba com marra de vagabundos em Caxias
6 7

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Em duas ações realizadas por policiais do 15º BPM na Vila Operária e Favela do Sapinho (foto), oito suspeitos foram detidos e dois morreram 

Corpo é achado em carro na Baixada
Cadáver de homem estava dentro de porta-malas

REPRODUÇÃO/WHATSAPP
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Cilada

Aprovado

Um ladrão tentou as-
saltar uma loja de con-
veniência em Coral 
Springs, na Flórida, mas 
acabou escolhendo a 
vítima errada. O suspeito 
tentou roubar o lutador 
de luta livre Shad Gas-
pard e acabou apa-
nhando demais. Shad 
estava fazendo compras 
no local no momento do 
assalto e surpreendeu o 
assaltante. 

O Reino Unido se tor-
nou o primeiro país a re-
gularizar a fertilização in 
vitro com o DNA de três 
pessoas para prevenir 
doenças hereditárias 
graves. Com a medi-
da, fica popularmente 
reconhecido que uma 
criança pode ter três 
pais. O Parlamento bri-
tânico já tinha autori-
zado a técnica no ano 
passado o que foi ofi-
cialmente confirmado 
ontem no país.

A Amazon anunciou na última quarta-feira 
a sua primeira entrega de produtos feita a 
partir de drones, que são pequenas aerona-
ves controladas manualmente. O momento 
foi registrado pelo presidente da empresa e 
compartilhado no Twitter. A entrega levou 13 
minutos para ser concluída. 

Uma nova espécie de aranha tem chamado a 
atenção no mundo animal. Trata-se de uma ara-
nha, batizada em homenagem ao filme de Harry 
Potter, tudo por que ela aparenta ter um chapéu 
de bruxa na cabeça. A espécie é a Eriovixia gryffin-
dori e deram o nome do seu dono ao aracnídeo, 
que é conhecido por Godric Gryffindor. 

O Instagram atingiu a marca de 600 milhões 
de usuários. Os números levam em considera-
ção a quantidade de pessoas que se conec-
tam mensalmente a rede social. Só em dois 
meses, a rede recebeu 100 milhões de novos 
inscritos e em junho de 2016, chegou a marca 
de meio bilhão de perfis. 

Rapidinho

‘Harry Aranha’ Rede social em alta

O Yahoo revelou que hackers roubaram da-
dos de mais de 1 bilhão de usuários. A informa-
ção é da agência de notícias Associated Press, 
divulgada na última quarta-feira. Esse foi o se-
gundo ataque a plataforma em menos de um 
ano, mas as autoridades que cuidam do caso 
não assemelham as duas ações.

Assalto cibernético

O Senado Federal aprovou na última quarta-
-feira o projeto que reforma o ISS (Imposto Sobre 
Serviços), que prevê a ampliação da cobrança 
da tributação a serviços streaming, como o caso 
do Netflix e do Spotify. O texto foi aprovado por 
63 votos a 3 e a proposta segue para a sanção 
de Michel Temer para passar a valer no país. 

Pesquisadores da Universidade de São Paulo 
e da Universidade Estadual Paulista encontra-
ram na levedura do pão e da cerveja uma 
enzima capaz de atacar células tumorais da 
leucemia. A intenção é minimizar os efeitos co-
laterais dos medicamentos em crianças que 
enfrentam a doença. 

Combate a leucemia

Estágio no Rio
A Fundação Mudes está com 258 vagas de estágio 

em aberto para todo o estado. As empresas estão 
procurando estudantes do ensino médio, administra-
ção, comunicação e contabilidade. Os interessados 
podem acessar o site www.mudes.org.br , pesquisar e 
se inscrever nas oportunidades ofertadas.

Concurso para o Rio
A Prefeitura do Rio abriu ontem o edital para o concurso 

público que pretende contratar 363 médicos para atua-
rem no estado. Os salários chegam a R$ 2.100 para uma 
carga de 20 horas semanais. Os interessados podem se 
inscrever no site www.rio.rj.gov.br até 23 de janeiro. A taxa 
de inscrição custa R$ 100.

Precisa-se de garçons
A empresa do ramo alimentício, através do grupo Ele-

gante, procura profissionais para preencherem o cargo 
de garçom. É preciso ter o ensino fundamental completo 
e experiência de um ano na função. O local de trabalho 
é na Barra da Tijuca. Interessados enviar e-mail com currí-
culo para oportunidades@grupoiraja.com.br.

Vai dar novela
Após anunciar que as bagagens dos passageiros 

em viagens aéreas serão pagas. A Associação Bra-
sileira das Empresas Aéreas disse ontem que a pro-
posta de vetar a cobrança as bagagens, decidida 
por decreto legislativo, vai na contramão do que é 
praticado no país. 

Projeto sustentável
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

cial captou R$ 750 milhões com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento para criar um programa de financiamento 
de energia renovável. Os recursos fazem parte de um convê-
nio fechado entre os dois bancos e prevê a liberação de 2,4 
bilhões de dólares para investimentos sustentáveis. 

Em queda
A indústria paulista fechou 25 mil postos de trabalho 

em novembro. Essa é a primeira vez neste ano que 
foram cortadas mais de 20 mil vagas em um mês. A 
informação foi dada ontem pelo Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econômicos da empresa, em jun-
ção com dados do Depecon.

Imposto sobre tudo

MUDES

GRUPO IRAJÁ

ABEAR

FIESP

Amor sem tamanho

Pérola de Júpiter
Durante a expedição espacial, a sonda espa-

cial Juno capturou uma imagem curiosa do pla-
neta Júpiter. Trata-se de uma visão ampliada da 
sétima pérola do gigante gasoso, uma espécie 
de ciclones com formatos ovais brancos. A ima-
gem foi capturada no último domingo. Ao todo, o 
planeta possui oito pérolas. 

SAÚDE

BNDES

REPRODUÇÃO/IMGUR/RYUKANDl

Um usuário da rede social de compartilhamento de imagens Im-
gur teve várias visualizações ao postar uma fotografia relembrando 
o antes e depois do seu cãozinho, quando ainda era filhote, em 
que ele levanta o pequeno e na foto ao lado, ele tenta reviver 
aquele momento levantando o cão, já adulto e enorme. A ima-
gem chegou com mais de 500 mil visualizações. 

À espera de um milagre 
Na onda do otimismo, um grupo politico que 

trabalhou em apoio a campanha para prefeito 
de um político peemedebista na Baixada, mur-
chou depois de ouvir que seu ‘pupilo’ não vai 
abrir regalias para ninguém, ainda que tenha 
prometido mundos e fundos para seus secre-
tários.  

Sem perspectiva
Corre na boca miúda que os integrantes já 

faziam plano para quando o novo comando 
da Prefeitura assumisse. ledo engano! O prefei-
to eleito já disse em alto e bom tom que o má-
ximo que poderá fazer é conceder um cargo 
comissionado com um salário magro pra cada 
colaborador. 

Chiadeira geral
Ninguém gostou da novidade. E comenta-se 

nos bastidores que a insatisfação está fazendo 
alguns deles repensarem o apoio concedido 
ao novo chefe do Executivo. O suposto levante 
poderá reduzir a força política do futuro prefei-
to que precisa de articuladores para tocar o 
barco pelos próximos quatro anos.  

Imagem manchada
De herói do povão para vilão. Essa tem sido a 

realidade encarada por Anabal Barbosa, pre-
feito eleito de Seropédica, depois das denún-
cias envolvendo seu nome com a prática de 
nepotismo. O Sombra explica: o ainda deputa-
do estadual, que tinha preservada a imagem 
de bom moço por praticar filantropia, agora é 
visto como traídor. 

E o compromisso?
Se confirmarem as denúncias de que o po-

lítico escalou a família para comandar secre-
tarias importantes, o governo de Anabal vai 
sofrer reveses por conta da reação da popu-
lação que não aguenta mais tanto retrocesso 
no caminho do desenvolvimento do município 
da Baixada. 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

DiplomaDos 

Para o prefeito, os cariocas precisam se preparar para enfrentar o ano de 2017.

Marcelo Crivella e vereadores 
eleitos no Rio são diplomados

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito eleito 
no Rio, Marce-
lo Crivella e os 

outros 51 vereadores 
escolhidos pelos ca-
riocas em 2016 foram 
diplomados ontem 
na Câmara. A ceri-
mônia durou 45 minu-
tos e os vereadores 
foram chamados em 
ordem decrescente, 
do mais votado para 
o menos votado. Du-
rante a cerimônia, fez 
algumas menções 
políticas, agradeceu 
a família e ao corpo 

de parlamentares.
Em suas primeiras 
palavras, o prefei-
to eleito quebrou o 
protocolo e elogiou 
o desembargador 
do TRE pelo “pleito 
imparcial”. Ao final 
do seu discurso, Cri-
vella fez uma oração 
e aproveitou para 
agradecer aos vere-
adores presentes e 
se disse abençoado, 
aproveitando para 
agradecer a “todos 
os pastores do Rio”.
Marcelo Crivela apro-
veitou ainda para di-
zer que os cariocas 

têm de se preparar 
para mais um ano de 
crise. Também afir-
mou esperar que as 
recentes denúncias 
envolvendo o atu-
al prefeito, Eduardo 
Paes (PMDB), sejam 
esclarecidas. Crivella, 
que em sua despe-
dida do Senado Fe-
deral, na terça-feira, 
criticou o governo 
Michel Temer (PMDB) 
e citou o ex-presi-
dente luiz Inácio lula 
da Silva, dessa vez, 
não fez comentários 
sobre a política na-
cional. Crivella recebeu o diploma das mãos do presidente do TCE, Antônio Jayme Boente

DIvUlGAÇÃO

Mc Dowell será secretário de Transportes
Durante solenidade 

de diplomação, Cri-
vella confirmou que 
Fernando McDowell 
será o novo secretário 
de Transportes do go-
verno. Antes mesmo de 
começar a gestão, o vi-

ce-prefefeito eleito já tinha 
anunciado que estudava 
assumir a administração 
do metrô, que hoje está a 
cargo do MetrôRio. “Esta-
mos vendo a possibilidade 
de assumir o metrô do Rio. 
O metrô está com capa-

cidade de 86% em com-
paração à capacidade 
original do metrô. Isso não 
pode”, disse o engenheiro, 
durante a diplomação dos 
eleitos, na Câmara Munici-
pal.

McDowell tem 71 anos 

e foi responsável técnico 
pela criação do metrô e 
um dos maiores críticos 
do projeto de expansão 
como foi feito. Segundo 
ele, a estatização seria fei-
ta através de um acordo 
entre Estado e Município. 

A Secretaria de Estado 
de Transportes respondeu 
a afirmação de Crivella, 
informando que o Gover-
no do Estado ‘tem grande 
interesse em estabelecer 
parcerias com a adminis-
tração municipal no senti-

do de viabilizar novas 
expansões do metrô 
dentro do município, 
como, por exemplo, o 
trecho Estácio-Cario-
ca-Praça Xv e a linha 
4 até a Alvorada, o Re-
creio e Jacarepaguá’. 

Rio está em estado de atenção
Após as chuvas que 

vem assolando o Rio de 
Janeiro nos últimos três 
dias, metereologistas in-
formaram que o fenô-
meno não deve parar 
por aí. Ao longo do dia 
de hoje, existe a pos-
sibilidade de cair mais 
um temporal no estado 
e isso acontece devido 
a sensação de calor e 
abafamento provenien-
tes do sol forte durante 
a manhã. 
A população precisa fi-
car muito atenta para 
as condições meteo-
rológicas nos próximos 
dias. A previsão de mui-
ta chuva por todo o es-
tado permanece. 
Segundo o Instituto Es-
tadual do Ambiente 
(Inea), o Rio Saracuruna, 
em Duque de Caxias, 

transbordou durante a 
manhã de ontem, po-
rém, não houve registros 
de acidentes. 
O mesmo já havia 
acontecido na noite 
da última quarta-feira 
após um forte temporal 
na região. Os municípios 
Muriaé, Santo Antônio 
de Pádua e Teresópo-
lis estão sob estado de 
atenção, devido à pos-
sibilidade de transbor-
damento nas próximas 
horas, caso a chuva não 

pare, informou o Inea.
O aumento da chuva 
está associado à passa-
gem de outra frente fria 
pelo litoral fluminense, 
que vai reforçar as áre-
as de instabilidade que 
já estão espalhadas por 
quase toda a Região Su-
deste. Além disso, esta 
nova frente fria vem 
com uma massa polar 
que reduz a tempera-
tura no estado e volta 
esfriar no Rio de Janei-
ro.

Empresa obriga passageiros a 
descer de voo particular no Rio

Andar de avião se 
tornou um problema 
para a população, 
seja por medos ou por 
caprichos, como nesse 
caso no Rio de Janei-
ro. Cerca de quarenta 
passageiros de um voo 
da latam, que sairia 
da capital carioca no 
aeroporto Santos Du-
mont com destino a 
Boa vista, em Roraima, 
foi interrompido e o pi-
loto pediu para que os 
passageiros descessem 
da aeronave alegando 
muito peso para voar. 
O fato aconteceu na 
manhã da última quar-
ta-feira e deixou muitos 
dos viajantes, que des-
ceram do avião, per-
plexos. 
Segundo a empresa, a 
escala do avião esta-
va prevista da seguinte 
forma: ele decolaria do 
aeroporto às 7h e faria 
uma escala em Brasília 
antes de seguir para 
Boa vista. Segundo um 
dos passageiros da ae-
ronave, todos estavam 
acomodados em suas 
poltronas quando veio 
a ordem do coman-
dante que avisou que 
não daria para decolar 
com aquele número de 
pessoas. Apenas quem 

iria para Brasília ficou no 
voo, enquanto os de-
mais, cerca de 40 passa-
geiros, desceram. “Eles só 
falaram: ‘Desembarque, 
porque com esse avião 
vocês não vão conse-
guir a conexão’. Imagi-
nei que fossem colocar a 
gente em um outro voo 
pra Brasília”, explicou o 
passageiro leonardo Pa-
radela.
Em nota, a latam disse 
que está prestando as-
sistência aos passageiros 
e que há restrições ope-
racionais da companhia 
no aeroporto Santos Du-
mont. “A latam Airlines 
Brasil informa que, devido 
a restrições operacionais 
da companhia no Aero-
porto Santos Dumont, no 

Rio de Janeiro, a em-
presa remanejou pas-
sageiros de nove voos 
nesta manhã com ori-
gem e/ou destino ao 
aeroporto e um voo foi 
cancelado. A compa-
nhia ressalta que está 
prestando a assistência 
necessária aos passa-
geiros. Reitera também 
que a segurança é um 
valor imprescindível e, 
sobretudo, todas as suas 
decisões visam garantir 
uma operação segura”.
A situação foi norma-
lizada na manhã de 
ontem e passageiros 
que ficaram no Rio ou 
embarcaram para Bra-
sília, seguiram a viagem 
normalmente para Boa 
vista. 

Decisão causou tumulto no aeroporto Santos Dumont
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Píer Mauá recebe turistas para fim de ano
Os primeiros navios da 

temporada de cruzeiros 
entre 2016 e 2017 já estão 
chegando ao Píer Mauá. 
A maior movimentação 
de navios acontece nas 
vésperas do Natal e do Ré-
veillon. Ao todo, serão três 
embarcações em cada 
data aportando na cida-
de. Até abril, serão 80 dias 
de operação para rece-
ber 93 atracações. A previ-
são é de que, no período, 
mais de 350 mil turistas, en-

tre passageiros e tripulan-
tes, passem pelo terminal.

Para o secretário de 
Turismo, Nilo Sergio Felix, 
os cruzeiros marítimos são 
uma das mais completas 
modalidades de lazer para 
os visitantes. “Ao entrar no 
navio, os turistas não pre-
cisam se preocupar com 
embarques e desembar-
ques em aeroportos, trasla-
dos e roteiros. O ambiente 
costuma oferecer grande 
estrutura de lazer e de ser-

viços. É um importante seg-
mento do Turismo, gerador 
de milhares de postos de 
trabalho e de renda para 
as cidades que recebem 
o enorme fluxo de passa-
geiros transportados”, ex-
plicou o secretário.

No carnaval, entre 24 
e 28 de fevereiro, haverá 
um número ainda maior 
de embarcações: serão 
sete navios, com os picos 
de atracação nos dias 26 
e 27.

Temporal criou diversos pontos de alagamento

FáBIO ROSSI / O GlOBO
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Mais de 442 alunos da E. M. Professor 
virgílio Machado se formaram na culmi-
nância do projeto PROERD. O curso orga-
nizado pela Polícia Militar com o objetivo 
de orientar jovens para o reconhecimen-
to e o perigo do uso das drogas.

O vice-prefeito eleito 
Fernando MacDowell 
(PR) disse que deixaria 
o governo, antes mes-
mo da posse, se não o 
deixassem assumir a Se-
cretaria municipal de 
Transportes. O prefeito 
eleito, Marcelo Crivella 
(PRB), bateu o mar-
telo: MacDowell fica.

Desta vez, a ma-
gistrada decretou o 
bloqueio de bens de-
vido a irregularidades 
no convênio firmado 
por lindbergh (PT) 
com custo de mais 
de R$ 1,3 milhão, 
para realizar a Bienal 
do livro no município, 
em 2005.

No próximo domingo, o Teatro de Bolso apre-
sentará a peça ‘O Natal dos 3 Porquinhos’, no 
TopShopping. O evento será realizado na nova 
praça de alimentação da expansão, no 3º piso, 
a partir das 16h. Evento gratuito!

A exposição ‘A Cerâmica através dos tempos’ do 
curador Ney Sayão estará disponível na Galeria Municipal 
de Artes Willy voight, na Prefeitura de Nilópolis, até hoje. 
Um dos atrativos são as peças produzidas pelos alunos da 
escola Municipal de Artes Plásticas.

Bloqueio de bens Ele fica! 

Espetáculo Exposição 

Eles disseram... nós publicamos!
“Lei de incentivo popular tem que ser votada como tal. Ou seja, tem que ser apresenta-

da à Câmara dos Deputados como expressão da própria soberania popular”. Ministro luiz 
Fux ao falar sobre a crise entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso.

O secretário de Cultura e Turismo de Du-
que de Caxias, André Oliveira, lança na 
próxima segunda-feira, seu livro de poesias 
Manual Prático para uso de Objetos Sensí-
veis, às 19h, na Biblioteca Municipal Gover-
nador leonel Brizola, no Centro.

Hospitais públicos e privados no estado 
deverão fazer o registro e a comunica-
ção imediata do nascimento de crianças 
com Síndrome de Down aos órgãos que 
desenvolvem atividades com pessoas 
com deficiência no estado. 

DIRETO AO PONTO

A Assembleia legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) anda numa roda viva de comissões. 
Todos os dias os deputados se reúnem para 
analisarem as propostas de lei do Governo, 
a ver se está tudo pronto até às eleições – 
empenho que agradeço e só lamento não 
se verificar no resto do ano. A verdade é 
que os nossos deputados têm por hábito 
fazer uma declaração de interesses antes 
de falar em plenário. 

Proposta Unanimidade Decreto
Alguns objetivos da proposta 

são: garantir apoio, acompanha-
mento e acesso à informação 
para os pais e estímulo e trata-
mento precoce para a criança, 
e também a socialização, a inclu-
são e a autonomia nos primeiros 
anos de vida da criança.

A Alerj aprovou por una-
nimidade, com 46 votos fa-
voráveis, o projeto que can-
cela o regime especial de 
tributação da cadeia do 
petróleo, o Repetro. A pro-
posta é do deputado An-
dré Ceciliano (PT).

A juíza Marianna Medina 
Teixeira, da 4ª vara Cível 
de Nova Iguaçu, decre-
tou mais uma vez, a indis-
ponibilidade dos bens do 
senador lindbergh Farias 
(PT), ex-prefeito do muni-
cípio.

Lançamento 

Comunicado

sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

Moradores da Av. São Paulo, em 
Mesquita, reclamam das crateras 
nas ruas e do risco constante que 
crianças e idosos correm ao atraves-
sar. Segundo populares, a Prefeitura 
ainda não solucionou o problema. 

O governo e suas propostas 

quem quiser se es-
conder do prefeito 
Anderson Alexandre 
pode ir para o ga-
binete do homem 
que foi reeleito para 
governar Silva Jar-
dim por mais quatro 
anos, mas não é vis-
to na cidade desde 
a primeira semana 
de outubro. As au-

Procura-se um prefeito

sências de Anderson 
têm sido registradas 
desde que ele assu-
miu o governo (em 
janeiro de 2013) e, 
segundo afirmam 
até mesmo alguns 
de seus colaborado-
res, ele nunca teria 
completado um mês 
inteiro de trabalho 
na Prefeitura.

Empresa SDI inicia construção em Seropédica
EMPREENDIMENTO 

Multi Modal Seropédica: O prefeito do munícipio, Jair Martinazzo finaliza 
gestão com geração de 2000 novos postos de trabalho na cidade.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

A população de Pa-
racambi tem razões 
de sobra para recla-
mar da Prefeitura. 
Por causa da falta 
de obras de sanea-
mento básico, que 
inclui rede de esgoto 
e drenagem, basta 
chover para o caos 
se instalar em diversos 
bairros. As ruas ficam 
obstruídas, impedin-
do o tráfego de veí-
culos e o trânsito de 
pedestres. Moradores 
denunciam o prefei-
to Tarciso Pessoa por 
abandono.

A filha do ex-presiden-
te de Moçambique Ar-
mando Guebuza mor-
reu na noite da última 
quarta-feira, após ser 
baleada pelo marido 
na residência do casal 
na capital Maputo, in-
formaram ontem as au-
toridades.
“Zófimo Armando Pe-

dro Muiuane, de 43 
anos, usou uma pistola 
contra sua esposa, va-
lentina Guebuza, que 
morreu na clínica Insti-
tuto do Coração”, in-
formou aos jornalistas o 
porta-voz da polícia em 

Chuva aumenta transtorno em Paracambi 
REPRODUÇÃO

Prefeito Martinazzo e o secretário Ademar Quintella

D I v U l G A -

ÇÃO 

Filha de ex-presidente é assassinada
MOÇAMBIQUE

Prestes a se despedir 
da Prefeitura de Se-
ropédica o prefeito 

Alcir Martinazzo, acom-
panhado do secretário 
de Ambiente e Agrone-
gócios, Ademar quin-
tella, se reuniu na última 
semana com represen-
tantes da empresa SDI, 
que está construindo 
um grande empreendi-
mento logístico, o Multi 
Modal Seropédica, no 
bairro Jardim Maracanã, 
especificamente no qui-
lômetro 200 da Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116) 
sentido Rio de Janeiro. 

Durante visita ao empre-
endimento foram assina-
das licenças ambientais 
necessárias à constru-
ção.

Fundada em 2005, a 
SDI, segundo informa-
ções de seu histórico, 
responde pelo desenvol-
vimento de mais de 1 mi-
lhão de m2° de empre-
endimentos imobiliários 
de alto padrão em todo 
o Brasil. A empresa possui 
uma equipe diretiva da 
Serplan, tradicional incor-
poradora fundada em 
1974 e uma das grandes 
responsáveis pelo desen-
volvimento imobiliário de 
muitas áreas de São Pau-

lo e de outras grandes 
cidades brasileiras.

“A Secretaria Municipal 
de Ambiente e Agrone-
gócios participa, junto 
às empresas, de todos os 
processos de construção 
de empreendimentos no 
município. vistoriamos 
as obras para avaliar se 
estão de acordo com a 
legislação ambiental nas 
esferas Federal, Estadual 
e Municipal, além de ser-
mos o órgão responsável 
por determinadas licen-
ças imprescindíveis à 
construção de qualquer 
empreendimento”, expli-
ca o secretário Ademar 
quintella.

Valentina Guebuza

Maputo, Orlando Modu-
mane.
O crime aconteceu na 

residência do casal, em 
um bairro nobre da ca-
pital de Moçambique, 
onde valentina, que era 
mãe de uma menina, foi 
atingida por disparos, se-
gundo a polícia.
Seu marido, Zófimo Ar-

mando Muiuane, com 
quem estava casada 
há pouco mais de dois 
anos, foi detido. Em in-
terrogatório à polícia, o 
acusado confessou que 
comprou a arma na áfri-
ca do Sul e reconheceu 
que o casal tinha pro-
blemas derivados de sua 

“convivência intensa”.
A segunda filha do ex-

-chefe de Estado de 
Moçambique era uma 
bem-sucedida empre-
sária, que a revista “For-
bes” situou entre os dez 
jovens mais poderosos 
da áfrica em 2013. 

DIvUlGAÇÃO 

Gestor de Silva Jardim está em lugar incerto

REPRODUÇÃO 

A área onde já está 
sendo construído o em-
preendimento logístico 
conta com 263.142,90 
metros quadrados, dos 
quais 92.439,89 m2° se-
rão de área construída. 
Serão 2 grandes galpões 
subdivididos em 26 mó-
dulos. vale destacar que 
além da área destinada 
às atividades logísticas, o 
Multi Modal Seropédica 
também terá em seu en-
torno edifícios de apoio 
que possuirão portaria, 
restaurante, refeitórios, 
vestiários, sala de gera-
dores, além de estações 
e subestações de trata-
mento de esgoto.
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Prêmio reconhece o empenho de indústrias em relação ao desenvolvimento sustentável.

BRASílIA
Após o fracasso na 

tentativa de votar 
o projeto de lei de 
renegociação das 
dívidas do estado, 
o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), comentou 
ontem com o gover-
nador do Rio de Ja-
neiro, luiz Fernando 
Pezão (PMDB), ao en-
cerrar a sessão deixar 
a mesa do plenário: 
“Tentei, governador. 
Esse povo está malu-
co”.

Pezão viajou para 
Brasília a fim de 
acompanhar a vota-
ção do projeto, que 
interessa aos estados 
em crise fiscal, como 
o Rio de Janeiro. Se-
gundo a assessoria 
da presidência da 
Câmara, durante a 
sessão, Rodrigo Maia 
tentou um acordo 

Empresas da Baixada marcam 
presença em evento da Firjan

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

até o último momento, 
mas não conseguiu, e 
alguns partidos entra-
ram em processo de 
obstrução (artifícios re-
gimentais para impedir 
a votação).

O projeto foi aprova-
do na última quarta-
-feira, mas como sofreu 
alterações, precisou 
voltar para a análise 
dos deputados. Com 
isto, não há mais ses-
sões do plenário da 
Câmara agendadas 
para este ano. Maia 

Maia condena fracasso de projeto 

foi questionado se a 
votação da proposta 
ficará somente para 
2017 ou se poderá 
ser feita na próxima 
semana, a última an-
tes do recesso. “Essa 
matéria, eu não sei”, 
respondeu.

“Todos [os deputa-
dos] têm governado-
res que precisariam 
da lei. lá na frente, 
podemos ter dificul-
dades maiores para 
os estados”, comple-
tou.

Presidente da Câmara em reunião com deputados

WIlSON DIAS/AGêNCIA BRASIl

Estão abertas as 
inscrições para a 
edição 2017 do 

Prêmio FIRJAN que vai 
premiar empresas do 
estado do Rio que se 
destacam em gestão 
ambiental e desenvol-
vimento sustentável. 
O evento terá cinco 
categorias: Gestão de 
água e Efluentes, Bio-
diversidade e Serviços 
Ecossistêmicos, Gestão 
de Gases de Efeito Es-
tufa (GEES) e Eficiência 
Energética, Gestão de 
Resíduos Sólidos e Re-
lação com Públicos de 
Interesse.

O prêmio reconhece 
o empenho do setor 
empresarial no aprimo-
ramento de processos 
produtivos, na implan-
tação de projetos so-
cioambientais e em ini-
ciativas que vão além 
das obrigações legais. 
Exemplos disso são pro-
jetos de produção de 
água de reuso, ações 
para o aumento dos 
benefícios provenien-
tes da biodiversidade, 
recuperação de áreas 
degradadas, eficiên-
cia energética, logísti-
ca reversa, programas 
de educação ambien-
tal, entre outros. Nas 
edições anteriores, a 

iniciativa premiou 24 
empresas.

Na edição deste 
ano, a Braskem, de 
Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, 
foi destaque na cate-
goria Gestão de GEE e 
Eficiência Energética e 
recebeu menção hon-
rosa no Prêmio FIRJAN 
de Ação Ambiental. A 
petroquímica foi reco-
nhecida por um pro-
jeto de redução das 
emissões de CO2 pro-
venientes da queima 
de propeno em flare 
e, consequentemente, 
a redução do impacto 
ambiental gerado por 
estas emissões. Empresária recebe o prêmio Firjan Ação Ambiental de 2016 da Brasken

Redução dos danos ao ambiente
 As unidades da 

empresa no Rio de 
Janeiro reduziram, 
entre outros gases, 

em 47% a intensidade 
de suas emissões de 
CO2 e 44% da perda de 
propeno. Rone Amaral, 

químico de Saúde, Se-
gurança e Meio Am-
biente da Braskem, ex-
plicou que “a empresa 

é comprometida em 
atuar de acordo com 
os princípios do desen-
volvimento sustentável, 

e está sempre presen-
te em discussões em-
presariais relativas às 
mudanças climáticas 

e preocupada com 
a gestão das emis-
sões de Gases de 
Efeito Estufa”, disse.

Sistema de alerta de chuva para 
de funcionar em comunidades

A menos de uma sema-
na para o verão, 150 co-
munidades do estado do 
Rio de Janeiro que têm 
sistemas de alerta para de-
sastres naturais instalados 
não podem contar com a 
tecnologia. O serviço, que 
era prestado até março de 
2016, foi interrompido por 
falta de pagamento aos 
fornecedores. A situação 
preocupa já que o período 
entre dezembro e março 
é considerado crítico pela 
quantidade de chuva. 
Apesar de as sirenes ainda 
estarem instaladas, o moni-
toramento não está sendo 
feito.

A Defesa Civil informou 
que dos 265 equipamentos 
de responsabilidade do es-
tado, apenas 85 instalados 
na Região Serrana estão 
em funcionamento. As sire-
nes são acionadas sempre 
que há um acúmulo es-
pecífico de chuva em um 
espaço de uma hora. Cida-
des da Baixada Fluminense, 
Região Metropolitana e in-
terior do estado continuam 
desassistidas desde a inter-
rupção do pagamento. A 
empresa Tecal Engenharia, 
que prestava serviço, man-
teve ainda o funcionamen-
to apenas das sirenes de 
Niterói, já que a Prefeitura 

arcou com os custos mes-
mo após o fim do contrato.

Na última quarta-feira 
voltou a chover forte no RJ 
e em outros municípios do 
estado, a situação já re-
quer preocupação, devido 
algumas cidades sofrerem 
danos com as tempesta-
des de dezembro. Por volta 
das 18h30, chovia forte na 
Tijuca e em São Cristovão, 
na Zona Norte. No distrito 
de Xerém em Duque de 
Caxias, o rio Capivari trans-
bordou e ameaça uma 
das pontes da cidade. Car-
ros estacionados ao lado 
do rio ficaram quase enco-
bertos.

Alunos do projeto Casa Futuro 
conhecem o Cristo Redentor

A última segunda- 
feira foi muito especial 
para alunos, familiares 
e professores das Ca-
sas Futuro Agora de 
Campinho, Cordovil, 
Gardênia Azul, Man-
guariba, São João, 
Sepetiba e Urucânia. 
Em um dia de sol e 
calor, cerca de 20 jo-
vens puderam conhe-
cer o Cristo Redentor, 
em um passeio orga-
nizado pela Sequoia 
Fundation, instituição 
que oferece o curso 
EnglishWorks nas 12 
unidades do projeto.

 Além de conhece-
rem o cartão-postal 
do Rio de Janeiro e 
apreciarem a vista da 
cidade, os meninos e 
meninas também trei-
naram o que apren-
deram nas aulas de 
inglês, que são volta-
das para o setor turís-
tico. Nem mesmo as 
nuvens que insistiam 
em encobrir a estátua 
e o forte calor desani-

maram os alunos.
 “Achei muito legal a 

oportunidade de co-
nhecer o Cristo Reden-
tor através da Casa Fu-
turo Agora. Ainda pude 
treinar bastante o meu 
inglês, pois conversei 
com dois turistas gringos. 
Eles disseram que eu fui 
muito bem” relatou Igor 
Costa, de 11 anos orgu-
lhoso. Há cinco meses 
o menino cursa inglês e 
audiovisual na unidade 

de Campinho.
O projeto oferece 

aulas de inglês, infor-
mática, audiovisual e 
poesia falada, além de 
acesso liberado à inter-
net, é financiado com 
recursos oriundos de 
acordo entre a Cedae 
e o Ministério Público 
do Trabalho (MPT-RJ), 
em ação trabalhista 
ajuizada pela institui-
ção contra a compa-
nhia. 

Jovens no teatro João Caetano recebendo certificado

Lei Seca participa de operação integrada 
Hoje começa a 6ª edi-

ção da operação lei 
Seca que participará da 
Operação Integrada Ro-
dovia Cidade 2016/2017, 
da Polícia Rodoviária. A 
ação tem como objetivo 
reduzir acidentes de trân-
sito nas rodovias federais, 
com o apoio de diversos 
órgãos no período de 
festas de fim de ano, fé-
rias escolares e carnaval.

Uma blitz da lei Seca 
será realizada na ponte 
Rio-Niterói. Nela, agen-
tes vão realizar o teste 
do bafômetro e distribuir 
panfletos para conscien-

tizar a população sobre 
a mistura álcool e dire-
ção.

A ação integrada com 
vários órgãos federais, 
estaduais e municipais 
acontecerá, simultanea-
mente, em todo o Brasil 
até março e tem como 
prioridade a atuação em 
pontos críticos das rodo-
vias federais. A Rodovi-
da integra o Pacto pela 
Redução de Acidentes, 
criado pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), que proclamou o 
período de 2011 a 2020 
como a Década Mundial 

de Ação pela Seguran-
ça do Trânsito.

Desde o início do ano 
até a madrugada da úl-
tima quinta-feira, foram 
realizadas 2.229 ações de 
fiscalização da Opera-
ção lei Seca em todo o 
Estado do Rio de Janeiro, 
com 296.275 mil pessoas 
abordadas. Neste perío-
do, 46.156 veículos foram 
multados, 6.848 veículos 
foram rebocados, 14.143 
carteiras de habilitações 
foram recolhidas e foram 
identificados 13.450 mo-
toristas com embriaguez 
(4,5% dos abordados).

REPRODUÇÃO

DIvUlGAÇÃO
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Polícia recupera carga roubada
ação da drfc

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Avaliada em R$ 1 milhão, carga foi roubada de depósito em Duque de Caxias. 
Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos prenderam o suspeito no local.

Policiais da Delega-
cia de Roubos e 
Furtos de Cargas 

(DRFC) recuperaram 
ontem, 1.029 celulares 
roubados, numa sala 
comercial na Rua Gon-
çalves Dias, no Centro 
do Rio. A maioria dos 
telefones era da marca 
Samsung. O dono do 
estabelecimento, Die-
go quintela ventura, foi 
preso em flagrante e 
autuado por recepta-
ção qualificada (quan-
do o produto de crime 
é comercializado).

Os aparelhos fazem 
parte de uma car-

ga avaliada em R$ 8 
milhões, roubada na 
madrugada do último 
sábado em Duque de 
Caxias, no depósito da 
transportadora que fa-
ria a entrega. Dez cri-
minosos, armados com 
fuzis, entraram no local 
para pegar a merca-
doria. Eles renderam os 
vigilantes.

Em depoimento, Die-
go alegou que seu só-
cio é quem compra 
os telefones e por isso, 
não sabe a proce-
dência dos aparelhos. 
As mercadorias eram 
vendidas pela internet 
e encaminhadas pelo 
correio para os clientes. 

A pena para o crime 
de receptação quali-
ficada é de três a oito 
anos de prisão.

Segundo informa-
ções da DRFC, inicial-
mente a carga foi leva-
da para a favela Nova 
Holanda, no Complexo 
da Maré, na Zona Nor-
te. Na última terça-fei-
ra, o agente peniten-
ciário Eduardo Pontes 
de lima, foi preso por 
policiais militares do 15º 
BPM (Duque de Caxias) 
com parte da carga, 
cerca de 40 telefones 
celulares da marca 
Samsung. Com ele, foi 
apreendida ainda uma 
pistola. Mais de mil celulares roubados foram recuperados no centro do Rio 

DIvUlGAÇÃO

Prejuízo com roubos de carga passou de R$ 1,2 bi no Brasil 
Um relatório da 

NTC e logística 
aponta que só em 
2015, as perdas com 
os roubos de cargas 
no Brasil passaram 
de R$ 1 bilhão. O Rio 
é o segundo na lis-
ta das cidades com 
mais registros, mas a 
primeira em prejuízos, 

afirma o levantamento. 
No bairro da Pavuna, 
as empresas amargam 
as maiores perdas. Um 
exemplo das estatísticas 
foi uma carga avalia-
da em R$ 15 milhões de 
cigarros em três cami-
nhões que foi alvo de 
bandidos que trocaram 
tiros com os vigilantes 

que escoltavam a car-
ga. Um motorista que 
passava no momento 
acabou baleado e não 
resistiu. Um dos motoris-
tas que levava o cami-
nhão foi levado para 
uma favela da região, 
mas a polícia conseguiu 
resgatá-lo junto com 
parte da carga.

Em plena luz do dia, 
bandidos armados 
abordam caminho-
neiros nas estradas de 
todo o Brasil. A cena já 
é bastante comum. Os 
motoristas ficam sob a 
mira dos criminosos, en-
quanto o que está na 
caçamba do caminhão 
é levado. 

Dados da NTC e lo-
gística, que fornece in-
formações para a Con-
federação Nacional do 
Transporte, mostram que 
de cada 10 mil viagens 
no país, que podem ser 
feitas em um mesmo 
dia, seis, necessariamen-
te, serão alvos de crimi-
nosos. E o número não 

para de aumentar.
Em 2011, foram 

13 mil roubos. Nos 
anos seguintes, hou-
ve crescimento. E no 
ano passado, o país 
registou mais de 19 
mil roubos de car-
gas, com um prejuí-
zo recorde, calcula-
do em R$ 1,12 bilhão.

Homem morre durante uma 
tentativa de assalto na Dutra

Houve uma troca de tiros e o suspeito morreu no local

DIvUlGAÇÃO 

Chuva provoca deslizamento de 
terra e mata mulher em Xerém

Uma mulher morreu 
soterrada após um des-
lizamento de terra na 
madrugada de ontem, 
na Rua Marcio Santos 
Silva, em Xerém, na Bai-
xada Fluminense.

De acordo com a 
Defesa Civil, um bam-
buzal que ficava no 
alto de uma pequena 
encosta, atingiu uma 
residência e causou o 
deslizamento. A mulher 
foi identificada como 
luizete Paes dos Santos, 
de 69 anos. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado 
para o local e realizou 
a operação de resgate.

A Defesa Civil Munici-
pal isolou o local e de-
socupou três casas que 
estavam em situação de 

risco. Cinco pessoas fi-
caram desalojadas e 
foram para a casa de 
parentes.

Encosta atingiu a casa e causou o deslizamento

DIvUlGAÇÃO 

Polícia estoura depósito clandestino
Em operação em con-

junto com a Polícia Civil, 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) estourou um de-
pósito clandestino usado 
para armazenar petróleo 
in natura, em Itaboraí, na 
Região Metropolitana do 
Rio, na tarde da última 
quarta-feira. A estimativa 
é de que os tanques en-
contrados tenham capa-
cidade para armazenar 
cerca de 270 mil litros do 
produto furtado.

Na última semana, 
em uma abordagem na 
BR-101, em Campos dos 
Goytacazes, policiais 
apreenderam uma carre-
ta carregada com milha-
res de litros de óleo cru, 

que eram furtados de du-
tos da Petrobras. A partir 
de então, os policiais in-
vestigaram o crime e en-
contraram o depósito.

O local foi fechado e 
os tanques estão sendo 
analisados. Não havia nin-

guém no interior no mo-
mento em que os policiais 
chegaram. O petróleo era 
furtado de dutos da Petro-
bras e tinha como destino 
principal o Espírito Santo. 
A ocorrência foi encami-
nhada à 71ª DP (Itaboraí).

Uma tentativa de assalto 
a um policial militar deixou 
um suspeito morto por vol-
ta das 6h da manhã de on-
tem, na rodovia Presidente 
Dutra. O homem abordou 
o PM, houve uma troca de 
tiros, e o suspeito morreu no 
local. O crime aconteceu 
na altura do bairro Jardim 
América, na pista sentido 
São Paulo. 

Agentes da Polícia Ro-
doviária Federal e Policiais 
Militares do 16º BPM foram 
acionados. A ocorrência 
ficou a cargo do 41º Bata-
lhão de Irajá.

O local foi fechado. Tanques estão sendo analisados

DIvUlGAÇÃO 

Homem tenta jogar mulher de viaduto 
Agentes da operação 

Centro Presente prende-
ram um homem por ten-
tativa de latrocínio, na tar-
de da última quarta-feira, 
no Centro do Rio de Ja-
neiro. Ele foi preso depois 

de roubar uma mulher e 
tentar jogá-la do viaduto 
da Avenida República do 
Chile.

Duarte Florêncio, de 21 
anos, foi levado para a 
delegacia do Centro para 

prestar depoimento. Tes-
temunhas disseram que, 
além de levar o celular da 
vítima, o suspeito tentou 
violentar a mulher. Com o 
bandido, os agentes en-
contraram uma faca.

Chefe do tráfico é preso na Zona Sul 
A Polícia Civil fez uma 

operação no Morro Cha-
péu Mangueira, no leme, 
na Zona Sul do Rio, para 
cumprir cinco mandados 
de prisão contra trafican-
tes acusados de aliciar 
crianças para ações cri-
minosas. Dois deles foram 
cumpridos contra Alexan-
dre da Silva Agenor, o Pipo, 
apontado como chefe do 
tráfico na comunidade; e 
Matheus Carlos Sobral, o 
MT, acusado de ser geren-
te do comércio ilegal.

Fabrício vinícius Coelho, 
o Primo, apontado como 
segurança de Pipo, tam-
bém foi preso ao ser en-
contrado na casa do che-
fe do tráfico. Os outros três 
mandados de prisão ex-
pedidos pela Justiça têm 
como alvos Willian da Silva 
Santos, o Piranhão, Philipe 
Silva de lima Rodrigues, o 
Filipinho, e Patric dos San-
tos Anacleto, o Gordinho. 
Eles estão foragidos.

 POLICIAIS BUSCAM 
POR ENVOLVIDOS 

A Justiça também expe-
diu mandados de prisão 
contra quatro acusados 
que já estão presos: Bryan 
Paula Santos da Silva, Pa-
blo Nonato Martins de 
lima, Diogo Chagas Fer-
reira da Silva e Bruno Fer-
nandes Maia, o Brunet. Eles 
são acusados de ainda 
participarem do tráfico no 
Chapéu Mangueira mes-
mo presos.

Também foram expedi-

dos três mandados de con-
dução coercitiva: contra 
vinícius Medina Nunes, o 
Tocopi, luan Ferreira Age-
nor, o Croko, e Gyan Alves 
de Souza. Eles não foram 
localizados. Dois jovens fla-
grados com drogas foram 
conduzidos para a delega-
cia.

A ação, na manhã de 
ontem, envolveu policiais 
da Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adolescen-
te (DPCA) e da Unidade 
de Polícia Pacificadora 
(UPP) do local.

À esquerda Pipo, apontado como chefe do tráfico

DIvUlGAÇÃO 
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Uma jovem de 19 
anos foi morta a facadas 
pelo ex-marido enquan-
to amamentava o filho 
do casal de apenas 06 
meses em São Gonçalo 
do Amarante (21 km de 
Natal). Segundo a Polícia 
Militar, a vítima identifica-
da como Ana lívia Sales 
teria ido até a casa da 
ex-sogra na mesma rua 
onde morava para ama-
mentar o filho que estava 
com o pai. De acordo 
com a Polícia Civil, en-
quanto amamentava o 
bebê Ana lívia foi surpre-
endida por vários golpes 
de faca desferidos pelo 
ex-companheiro Felipe 

Mulher é morta a facadas pelo ex 

Helicóptero da PM não 
tem perfuração de bala 

REPRODUÇÃO/PlANTÃO POlICIAl 

Covarde matou a mulher enquanto ela amamentava

É o que afirmam peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Cunha Pinto de 19 anos. 
Após o homicídio o jovem 
saiu correndo do local, mas 
posteriormente se entregou 
no Batalhão da Polícia Militar 
e confessou o crime. 

Uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) ainda foi 
acionada, mas ao chegar 
ao local apenas constatou a 
morte da vítima. 

Análises do Cen-
tro de Investi-
gação e Pre-

venção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa) 
não identificaram indí-
cios de perfuração na 
fuselagem do helicóp-
tero da Polícia Militar 
do Rio que caiu na 
Cidade de Deus, em 
novembro deste ano. 
quatro agentes mor-
reram na tragédia. No 
dia seguinte ao aci-
dente, a PM realizou 
uma intensa operação 
na comunidade e sete 
suspeitos foram mortos. 

Peritos do Cenipa, 
órgão vinculado à 
Força Aérea Brasileira, 
afirmaram, em nota, 
que o caso ainda não 
é conclusivo e que 
aguardam um laudo 
do Instituto Médico 

legal do Rio de Ja-
neiro para certificar se 
os corpos tinham sido 
perfurados por projé-
teis.

“A equipe leva em 
conta diversos fatores 
contribuintes, sejam 
materiais (sistemas da 
aeronave e projeto, 
por exemplo), huma-
nos (aspectos médi-
cos e psicológicos) ou 
operacionais”, diz a 
nota. 

PERíCIA PRELIMINAR
Dois dias após a 

queda, o secretário de 
Segurança Pública do 
Rio de Janeiro, Rober-
to Sá, havia afirmado 
que uma perícia preli-
minar também não ti-
nha encontrado sinais 
de perfuração no he-
licóptero. Na época, 
ele disse que, apesar 
disso, nenhuma hipóte-
se estava descartada. A queda do helicóptero matou quatro PMs. Perícia apontou que fuselagem não tinha marcas de tiro. 

Relatórios sem relação com o trabalho da Polícia Civil 
Segundo informa-

ções, os relatórios 
do Cenipa são pro-
duzidos sem qual-
quer relação com 
as investigações cri-
minais e têm o obje-

tivo de prevenir futuros 
acidentes. Os docu-
mentos não têm foco 
de “quantificar o grau 
de contribuição dos 
fatores contribuintes”, 
diz uma advertência 

que antecede os textos 
que já foram concluí-
dos e estão publicados 
no site do órgão.

O Cenipa finaliza o 
texto não recomen-
dando que seus relató-

rios sejam usados como 
provas em processos 
judiciais, por contar 
com a colaboração 
voluntária dos envolvi-
dos nos incidentes.

“A utilização des-

te relatório para fins 
punitivos, em relação 
aos seus colaborado-
res, além de macular 
o princípio da “não 
autoincriminação” de-
duzido do “direito ao 

silêncio”, alberga-
do pela Constitui-
ção Federal, pode 
desencadear o 
esvaziamento das 
contribuições vo-
luntárias”, finaliza.

Corpo é achado em mala de carro 
O cadáver de um 

homem foi encon-
trado ontem no por-
ta-malas de um car-
ro Chevette, placa 
lHD 8500, na Praia 
de Mauá, em Magé.  

De acordo com 
as primeiras infor-
mações da Divisão 
de Homicídios da 
Baixada Fluminen-
se (DHBF), que in-
vestiga o assassi-
nato, o carro, que 
não consta como 
roubado, foi aban-
donado na Rua 
Boa Sorte, nas ime-
diações do Desta-
camento de Poli-

ciamento Ostensivo 
(DPO) da região. 

Populares que pas-
savam pelo local sus-
peitaram do carro 
estacionado e acio-
naram policiais do 

34º BPM (Magé), 
que acionaram 
agentes da espe-
cializada. A Polícia 
Civil não descarta 
nenhuma hipótese 
para o crime. 

O cadáver foi encontrado num Chevette

REAGE CAXIAS 

PM sufoca tráfico em Caxias
Uma denúncia anô-

nima resultou na prisão 
de quatro suspeitos de 
envolvimento com o 
tráfico de drogas na 
comunidade vila Ope-
rária, em Duque de 
Caxias, na manhã de 
ontem. 

Segundo agentes do 
serviço reservado (P2) 
do 15º Batalhão de Po-
lícia Militar, a equipe 
seguiu para o trecho 
entre as ruas 14 e Joa-
quim Tenório, na locali-
dade conhecida como 
Beco São José. Na 
ação, foram detidos os 
marginais identificados 

como César Augusto 
Araújo Nogueira, Ja-
milson Soares da Silva, 
Rebert Soares Costa e 
Adriano Santos Filho.

Com o bando, os 
policiais apreenderam 
três pistolas calibre 9 
mm, 2.880 trouxinhas de 
maconha, 178 pinos de 
cocaína e 360 pedras 
de crack. A corpora-
ção não informou em 
qual distrito policial a 
ocorrência foi registra-
da.

DOIS MORTOS 
NO SAPINHO

Em outro ponto de 

Caxias, agentes rea-
lizaram uma opera-
ção contra a venda 
de entorpecentes. Ao 
chegar na Favela do 
Sapinho, a guarnição 
foi atacada por tra-
ficantes armados. Os 
PMs revidaram e hou-
ve uma intensa troca 
de tiros. 

Na ação, dois sus-
peitos morreram e 
outros quatro foram 
presos. Até o fecha-
mento desta edição, 
não haviam informa-
ções sobre apreensão 
de drogas e armas na 
comunidade.

Traficante e comparsas são presos
Cristiane Silva Gomes, 

de 36 anos, era dona 
de um carrão avaliado 
em quase R$ 70 mil e de 
uma motocicleta que 
custa cerca de R$ 35 
mil, que ostentava nas 
ruas e nas redes sociais.

O que ninguém sabia 
era que o dinheiro para 
bancar essa vida de 
luxo vinha do tráfico. 

Apontada pela polí-
cia como chefe das bo-
cas de fumo da Favela 
do Independente, em 
Araruama, e em comu-
nidades de Macaé, no 
Norte Fluminense, ela foi 
presa em flagrante na 
Rodovia BR-101.

Uma denúncia anôni-
ma a respeito de trans-

porte de drogas em um 
ônibus, que estaria sen-
do escoltado por crimi-
nosos do Comando ver-
melho (Cv) num carro, 
fez agentes da 118ª DP 
(Araruama) montarem 
um cerco na rodovia, 
na altura de Rio Bonito, 
e prenderem a ‘Tia do 
Pó’. 

Os comparsas Mar-
cellus lemos de Souza e 
Ezequiel dos Santos fo-
ram capturados dentro 
do coletivo, com mais 
de 20 quilos de ma-
conha escondidos em 
duas mochilas. A carga 
havia sido comprada 
na Favela de Mangui-
nhos, Zona Norte do Rio.

Os agentes também 

abordaram o veículo 
que vinha logo atrás, 
onde estavam a trafi-
cante, Aurelino de Sou-
za, o Show, luiz Fernan-
do da Silveira Pereira 
e Marcus vinícius Silva 
Gomes, o Marquinho, 
que é irmão de Cristia-
ne. Os seis foram autu-
ados em flagrante por 
tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfi-
co. Nenhuma arma foi 
apreendida.

Investigações apon-
tam que Cristiane her-
dou a posição de chefe 
do tráfico após o assas-
sinato do marido, Rafael 
Adílio Thomaz, conheci-
do como Cabecinha 
da Penha, em 2015. 

Em uma mensagem 
enviada pela vítima para 
uma amiga, a jovem es-
creveu que estava com 
medo. Ainda segundo in-
formações, o casal havia 
separado recentemente 
e a mulher já teria presta-
do queixa à Polícia Civil 
por violência doméstica. 
O crime pode ter sido por 
ciúmes. 

REPRODUÇÃO/PlANTÃO POlICIAl 
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Trabalho: esteja mais 
disponível para ouvir o 
que as pessoas têm a dizer 
ou propor, pois daí, um 
bom negócio pode surgir. 
Finanças: uma melhora 

financeira não está descartada. Amor: 
não force a barra, deixe as coisas 
acontecem, pois sua felicidade se 
aproxima. 

Áries

Trabalho: você atravessa 
um excelente momento 
astral. Ótimos negócios 
tendem serem realizados. 
Finanças: pode investir nas 
suas atividades, pois a maré 

está para muito dinheiro, mas vá com calma. 
Amor: o universo familiar promete muitas 
surpresas. 

Touro

Trabalho: ótimo 
momento para consolidar 
idéias. Você deve tirar do 
papel projetos e colocá-los 
em prática, pois os astros 
favorecem as iniciativas 
profissionais. Finanças: 

um negócio ousado pode render muita 
grana. Amor: curta tudo que lhe traga paz 
e felicidade.

Gêmeos

Trabalho: com 
determinação irá 
longe, pois seus 
caminhos estão 
abertos e sucesso só 
dependerá de como 

conduzir seus negócios. Finanças: 
você vai curtir um período de 
prosperidade. Invista na sua 
atividade! Amor: felicidade vai 
marcar ponto no seu lar.

Câncer

Trabalho: não hesite. 
Corra atrás de seus 
interesses, pois o 
Sol, regente deste 
signo estimula o 
setor de serviço e 
alta produtividade 

poderá ser alcançada. Finanças: 
poderá faturar bem mais se for 
mais atuante. Amor: lute pela sua 
felicidade e de seus familiares. 

Leão

Trabalho: explore seu 
lado criativo, pois terá 
oportunidade de mostrar o 
artista que é na sua atividade. 
Finanças: é tempo de ficar 
antenado para aproveitar 

oportunidades e ter condições de ganhar 
muito dinheiro. Amor: é tempo de tornar o 
romance mais delis. 

Virgem

Trabalho: você 
tende reavaliar 
suas experiências 
profissionais e planejar 
melhor o que pretende 
realizar. Finanças: 
uma nova perspectiva 

de sucesso financeiro começa a se 
desenhar agora. Mexa-se! Amor: 
preze pela felicidade das pessoas que 
lhe querem bem.

Libra

Trabalho: se usar 
novas estratégias 
poderá conquistar 
novos horizontes 
profissionais. Uma 
delas é apresentar o 

seu serviço com alguma inovação. 
O novo sempre desperta interesse. 
Finanças: possível êxito em 
transações financeiras. Amor: 
muitas alegrias na vida afetiva. 

Escorpião

Trabalho: bom momento 
para traçar metas e resolver 
problemas profissionais. 
É hora de mostrar sua 
capacidade e impulsionar 
seus negócios. Finanças: é 

momento de dinamizar suas atividades 
e crescer financeiramente. Amor: preze 
pela felicidade da pessoa amada. 

Sagitário

Trabalho: uma nova 
possibilidade de 
crescimento profissional 
começa a surgir hoje. 
Finanças: Saturno, 

regente deste signo, acena uma fase de 
evolução financeira. Amor: namoro 
iniciado agora promete vida-longa. 
Vida conjugal: vai jorrar alegria e 
felicidade. 

Capricórnio

Trabalho: você 
pode descobrir 
uma vocação 
que desconhecia 
possuir. Tente 
experimentar fazer 

coisas diferentes, pois uma 
delas poderá revelar o seu novo 
potencial profissional. Finanças: 
trabalhos criativos serão fonte de 
renda. Amor: dúvida pode abalar 
romance.

Aquário

Trabalho: você não 
hesita em gastar 
suas energias para 
conseguir maior 
produtividade no 
seu serviço, mas 

hoje, você está mais propenso a 
se divertir em vez de trabalhar. 
Finanças: situação estável. 
Amor: compreensão em alta e 
plena harmonia na vida familiar.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2074 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

a Prefeita mUNiciPaL de Porto reaL, estado do rio de JaNeiro, No 
exercÍcio de sUas atribUiÇÕes LeGais.

                               DECRETA

                Artigo 1° - fica decretado ponto facultativo nas repartições Públicas mu-
nicipais os dias 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro do corrente em 
razão das comemorações de final de ano.

                        Artigo 2° - Ficam ressalvados os serviços essenciais que não 
podem sofrer interrupção no funcionamento, sob pena de risco à saúde, se-
gurança da população e bom desempenho da administração, incluindo os 
Departamentos de Licitações e Protocolo Geral.

                 Artigo 3° - o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

DECRETO Nº 2075 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria municipal de saúde - fms, crédito su-
plementar no valor global de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um  mil reais), 
para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da Lei federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
Lei municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

DECRETA:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
321.000,00 (trezentos e vinte e um  mil reais),  para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, inciso iii da Lei federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.302.0105.2.097 3.3.72.00.00 1612 132.000,00

05.02.10.301.0107.2.041 3.3.90.30.01 1611 189.000,00

Total 321.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.0101.2.031 3.1.90.13.03 1611 189.000,00

05.02.10.302.0105.2.086 3.3.90.30.03 1612 132.000,00

Total 321.000,00

Legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 1611 – Atenção Básica – SUS
 1612 – MAC - SUS

Maria Aparecida da Rocha Silva
 Prefeita Municipal 

PORTO REAL, 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Resolução SMECEL nº 010/2016                                                

Define normas e procedimentos para o ingresso e permanência de alunos na rede 
de ensino do município de Porto Real RJ, e dá outras providências.

considerando o estabelecido na Lei de diretrizes e bases da educação Nacional, 
Lei nº 9.394/96, em seu art. 11, inciso iii, no que se refere ao planejamento do 
ingresso dos alunos nas Unidades escolares vinculadas ao sistema municipal de 
ensino;

considerando a necessidade de atender satisfatoriamente à demanda escolar, face 
à crescente procura por vagas na rede municipal de ensino, e o objetivo de dar 
transparência e publicidade ao processo de matrícula,

a secretária municipal de educação, cultura, esporte e Lazer do município de Por-
to real, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º : Estabelecer normas e procedimentos ao ingresso e a permanência de 
alunos nas Unidades escolares da secretaria municipal de educação, cultura, 
esporte e Lazer para o ano letivo de 2017.

Art. 2º: compete ao diretor da Unidade escolar garantir a efetivação da matrícula 
na forma como definido no artigo 6º da presente resolução.

Art. 3º: de acordo com a resolução nº 03/2010 do cNe/ceb e art. 38, § 1º, incisos 
i e ii da Lei nº 9394/96, somente poderão ser matriculados no ensino fundamen-
tal para Jovens e adultos Presencial, os alunos com idade mínima de 15 (quinze) 
anos completos ou a completar até 31/01/2017 e no ensino médio para Jovens e 
adultos  Presencial os alunos com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos 
ou a completar até 31/01/2017.

Art. 4º: o horário de funcionamento das Unidades escolares vinculadas à smeceL 
no período de 03  a  17 de janeiro de 2017, nos dias úteis, será o seguinte:

i – as Unidades que funcionam em dois turnos: das 8h às 14h.

II – as Unidades que funcionam em três turnos: das 13h às 19h;

Art. 5º : No ato da matrícula o aluno maior de 18 anos ou responsável legal para os 
menores de 18 anos, deverá comparecer na Unidade escolar e apresentar obriga-
toriamente, cópia e original dos seguintes documentos:

i – Histórico escolar ou declaração da última Unidade escolar em que estudou, 
constando a série e/ou ano para o qual o aluno está habilitado, ficando o original na 
escola.
ii – carteira de identidade ou documento que a substitua (certidão de Nascimento 
ou casamento);
iii – carteira de identidade e cPf do responsável legal, no caso de menor de 18 
anos.
IV - Comprovante de residência (Conta de consumo de água, luz, telefone fixo, 
contrato de aluguel,  iPtU ou declaração  Psf).
V – cartão do sUs;
Vi - cartão de vacina para alunos até 05 anos de idade;
VII – Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);
Viii - documento de emancipação do aluno (quando for o caso).
ix – Nis – (se for o caso).
x – 1 foto 3x4.

Art. 6º: o aluno que não comparecer no prazo de 30 dias corridos a contar do 
início do período letivo, sem apresentar justificativa, terá sua matrícula cancelada 
automaticamente, independente de prévia notificação.

Parágrafo Único – Nenhum aluno que não esteja devidamente matriculado na rede 
municipal de ensino de Porto real poderá estar em sala de aula. 

Art.7º: a presente resolução entrará em vigor na data sua publicação, revogando - 
se as disposições em contrário.  

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

As fezes humanas que atingem casas
C U R I O S I D A D E S
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No Canadá, Ste-
phanie Moore uma 
professora de 36 
anos, estava dor-
mindo tranquila-
mente quando 
ouviu um barulho 
extremamente alto 
de madeira do seu 
telhado quebrando. 
Ao que tudo indica 
que as fezes huma-
nas congeladas fo-
ram lançadas de 
um avião, 

Esse não foi o pri-
meiro e nem será o 
último caso a ocor-
rer, pois uma mulher 
indiana acabou 

ferida com o mesmo 
‘fenômeno’ que certa-
mente é provenientes 
de um avião e nes-
te caso o estrago foi 
grande também, pois 
o telhado de sua casa 
ficou com um buraco 
com cerca de um me-
tro.

O suposto ‘gelo azul’ 
ficou conhecido por 
atingir e danificar es-
truturas de telhados 
em diversas casas do 
Canadá e que segun-
do especialistas, o úni-
co objeto que poderia 
causar algum tipo de 
dano semelhante só 

poderia ser um me-
teoro e de pequeno 
porte. Um porta-voz 
da compania Trans-
port Canada disse à 
imprensa que todos 
os relatórios de even-
tuais resíduos prove-
nientes de aerona-
ves são analisados 
e investigados, pois 
o Departamento de 
Regulamentos de 
Aviação Canadense 
proíbe que qualquer 
tipo de perigo seja 
oferecido, principal-
mente em relação 
a resíduos lançados 
durante os voos.

Museu do videogame 
no Rio de Janeiro

O Museu do vide-
ogame Itinerante é 
o primeiro museu do 
gênero registrado e 
reconhecido pelo 
Ibram (Instituto Brasi-
leiro de Museus). Em 
2015 e 2016, levou 
mais de 7 milhões de 
visitantes a shoppings 
e grandes exposições 
de todo o país. São 
mais de 300 conso-
les de todas as gera-
ções que contam os 
44 anos de história da 
evolução dos video-
games , desde o pri-
meiro videogame do 
mundo até os atuais.

Além de conhe-
cer todas raridades e 
classicos das últimas 
quatro décadas, os 

visitantes também 
podem jogar em de-
zenas de consoles 
que fizeram história, 
como Telejogo, Atari, 
Odyssey, Famicom, 
NES, Master System, 
Mega Drive, Super 
Nintendo, N64, 3DO, 
Neo Geo, PlayStation 
e Xbox classic e muito 
mais.Outras atrações 
também farão par-
te do evento como 
palco de just dance 
2017, concurso de 
cosplay, simuladores 
de corrida, torneios 
de jogos antigos, 
ilhas de playstation e 
WiiU, controles gigan-
tes areas para expe-
rimentar realidades 
virtual e muito mais.
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Prefeitura Municipal de Mesquita
estado do rio de JaNeiro

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.978 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

o Prefeito mUNiciPaL de mesQUita, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Nº. 942/15 art. 6º inciso ii, de 11/12/15, publicada em 12/12/15, 
DECRETA:

art. 1º - abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente na importância de 
r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ProGrama de trabaLHo:

20.19.10.122.0252.2.297.000 – recursos Humanos

Natureza da despesa despesa fonte Valor

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens 
fixas – Pessoal civil

326 0 400.000,00

art. 2º - os recursos para atender a presente suplementação são oriundos de anu-
lação parcial do(s) programa(s) de trabalho, conforme o exposto no inciso iii, do 
artigo 43, da Lei nº. 4.320, de 17/03/64.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ProGrama de trabaLHo:

20.19.10.301.0255.1.220.000 – contrapartida municipal para implantação do Hospi-
tal municipal

Natureza da despesa despesa fonte Valor

4.4.90.51.00 obras e instalações 354 0 100.000,00

ProGrama de trabaLHo:

20.19.10.302.0260.1.200.000 – aquisição, construção e instalação das Ubs

Natureza da despesa despesa fonte Valor

3.3.90.39.00 outros serviços de tercei-
ros – Pessoa Jurídica

423 0 300,000,00

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar de 27/10/2016, revogando-se às disposições em contrário. 

mesquita, rJ, 15 de dezembro de 2016.

ROGELSON SANCHES FONTOURA

Prefeito

DECRETO Nº 1.979 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

o Prefeito mUNiciPaL de mesQUita, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Nº. 942/15, de 11/12/15, publicada em 12/12/15, DECRETA:

art. 1º - abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente na importância 
de r$ 2.260.068,50 (dois milhões duzentos e sessenta mil sessenta e oito reais 
cinquenta centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ProGrama de trabaLHo:

20.04.04.122.0143.2.153.000 – despesas com Pessoal decorrente da contratação 
de terceiros

Natureza da despesa despesa fonte Valor

3.3.90.34.00 out. desp. de Pessoal dec. 
de cont. de terc.

29 0 2.260.068,50

art. 2º - os recursos para atender a presente suplementação são oriundos de anu-
lação parcial dos programas de trabalho, conforme o exposto no inciso iii, do artigo 
43, da Lei nº. 4.320, de 17/03/64.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ProGrama de trabaLHo:

20.07.12.361.0159.2.204.000 – manutenção do Pagamento de Pessoal terceirizado

Natureza da despesa despesa fonte Valor

3.3.90.34.00 out. desp. de Pessoal 
dec. de cont. de terc.

64 0 2.260.068,50

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar de 30/10/2016, revogando-se às disposições em contrário.

mesquita, rJ, 15 de dezembro de 2016.
ROGELSON SANCHES FONTOURA

Prefeito

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO

MSQ 01/2017

ANDRÉ E FERNANDO LOCAÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o 
nº 12.389.817/0001-82, com sede na cidade de são João de meriti/rJ, na avenida 
automóvel club, nº 
1.785, Jardim José bonifácio, Vilar dos teles/rJ, tel. (21) 3752-7365, doravante de-
nominada, DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL, com fundamento legal na re-
solução 623 de 06 setembro de 2016 do CONTRAN, publicada no Diário Oficial da 
União em 08.09.2016 que dispõe sobre a uniformização do procedimento para reali-
zação de hasta pública dos veículos removidos, recolhidos e apreendidos, a qualquer 
título, por órgãos e entidades componentes do sistema Nacional do trânsito, confor-
me disposto no artigo 328 da Lei 9.503/97 - código de trânsito brasileiro e com base 
na Lei federal n° 6.575/78,alterada pela Lei 13.160 de 25 de agosto de 2015 e Lei 
6.657 de 26 de dezembro de 2013, Edital de Concorrência Pública nº 004/2015, Con-
trato administrativo nº 020/2015, que dispõe sobre o depósito,guarda e venda de 
veículos removidos, apreendidos e retidos em decorrência de infração legal as nor-
mas de trânsito, no âmbito do município de mesquita/rJ, faz saber a todos, através 
do presente edital de Leilão 
e Notificação, para virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos proprie-
tários e/ou possuidores 
a qualquer título dos veículos abaixo mencionados que se encontram no depósito 
público, no endereço 
sede do DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL, que a falta de pagamento dos 
débitos relativos ao iPVa 
e todos os desdobramentos que lhes são agregados (mora, seguro dpvat, taxa dad-
-detran/rJ) e 
Licenciamento anual (detran/rJ), além de multas, no prazo de 60 dias, a contar da 

sua apreensão, 
resultará na alienação, em Hasta pública, leilão. Necessário acrescentar que: “A 
VISITAÇÃO OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2017, NO PÁTIO 02 
DO DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL, SITUADO NA RUA GETULIO VAR-
GAS, nº 49, CEP: 25.575-613, JARDIM IRIS, SÃO JOAO DE MERITI/RJ.” o pre-
sente pregão será regido por lance viva voz (presencial) e on-line no endereço 
WWW.BRBID.COM, no dia 17 DE JANEIRO DE 2017, ÀS 10:00 HORAS DA MA-
NHÃ, NA CASA DE FESTAS RL PARTIE EVENTOS, SITUADA NA RUA DEPUTA-
DO FLORES DA CUNHA, Nº 265, JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - 
PRÓXIMO À PRAÇA GIL, pelo Leiloeiro Público Oficial EDGAR DE CARVALHO 
JÚNIOR, matrícula JUcerJa nº 032, dos veículos automotivos, para pagamento de 
débitos, bem como ressarcimento das despesas de reboque, diárias de estadia e 
outros encargos, sendo o saldo restante do produto arrecadado, se houver, deposi-
tado em conta a favor do ex-proprietário. Necessário acrescentar que, respeitada a 
legislação ambiental, o veículo irrecuperável será destinado à inutilização por esma-
gamento total, prensagem ou compactação na sua integralidade estrutural, com a 
destruição das placas, dos chassis ou monoblocos numerados, bem como de outras 
partes que contenham o número de identificação de cada veículo, quando houver 
conforme §6ºArt. 8º LEI 
Nº 6657 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. convém assinalar, que a não retirada do 
veículo arrematado no 
prazo indicado gerará cobrança de diária a partir do 16º dia após a emissão Nota de 
arrematação do 
Leiloeiro. desse modo, os veículos constantes deste edital são os seguintes: JULIO 
MELLO GAMA / BANCO ITAUCARD S.A.; RENAULT/LOGAN EXP 16; 
KXX7670;93YLSR7UHBJ703603; 2010/2011; PRATA; 00274517655; UELLING-
TON GOMES DA SILVEIRA /BANCO ITAUCARD S.A.; VW/GOL 1.0; KVG4454; 
9BWAA05U1AP129277; 2010/2010; VERMELHA; 
00205354173; ALDA MARA NOGUEIRA BARBOSA; VW/GOLF 1.6 PLUS; 
LUI0127;9BWAA01J244020506; 2003/2004; PRETA; 00819852856; MAIRON 
TORRES ALVES;YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; LQP5410; 9C6KE1500D0073276; 
2012/2013; AZUL; 00504514652; AILTON CORREIA DE OLIVEIRA / MARCELO 
GOMES CORREA; DAFRA/KANSAS 150; KXV4740; 95VCB1K589M018428; 
2008/2009; PRATA; 00201001497; COSME TEIXEIRA / PANAMERICANO 
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A; HONDA/CG 125 FAN; LSY1319; 9C2J-
C30705R057003; 2005/2005; AZUL; 00861216610; JOSE LINO DOS REIS; GM/
CORSA WIND; KOK9728; 9BGSC08WSSC672633; 1995/1995; AZUL; 
00643317805; ANDERSON LUIZ DO AMARAL GONCALVES / JOSE PINHEIRO 
DA FONSECA; YAMAHA/YBR 125E; KNE1991; 9C6KE0100Y0005010; 
2000/2000; PRATA; 00755851587; OSIAS SILVA PINTO; YAMAHA/YBR 125K; 
LOI6057; 9C6KE013020029842; 2002/2002; PRETA; 00793100534; JOSE LUIZ 
MOTTA DA SILVA; YAMAHA/FAZER YS250; KVZ8596; 9C6KG0460E0086728; 
2013/2014; BRANCA; 00538854723; BIANCA TELLES LISBOA; VW/PARATI 16V 
TOUR; LOG7354; 9BWDA45X22T155040; 2002/2002; BEGE; 00790693372; CEL-
SO NAVARRO DE SOUZA; HONDA/CBX 250 TWISTER; KZR4350; 
9C2MC35006R005181; 2005/2006; PRETA; 00874548306; MARIO LUIZ COR-
REIA EDDE; YAMAHA/T115 CRYPTON ED; LLE6505; 9C6KE1400A0002453; 
2010/2010; PRETA; 00218753829; DANIEL NEVES QUEIROZ; HONDA/CG 125 
FAN KS; KPK3800; 9C2JC4110DR743514; 2013/2013; PRETA; 00539112607; 
RAFAEL DANTAS DE OLIVEIRA; VW/PARATI 16V TURBO; LOE1483; 
9BWDA05X52T185318; 2002/2002; PRETA; 00787491012; MARCELO COSTA 
BESERRA; HONDA/CG 
125 FAN ES; KWX3665; 9C2JC4120AR050059; 2010/2010; PRETA; 00215562429; 
RODRIGO QUEIROZ 
LAURINDO / ANDRE LIMA DE FIGUEIREDO; HONDA/CG 125 FAN; KRY0840; 
9C2JC30708R701733; 2008/2008; PRETA; 00985376325; ALEXANDER MALTA 
ELIAS / BANCO PECUNIA S/A; FIAT/UNO MILLE ECONOMY; KRF1102; 
9BD15802A96250328; 2009/2009; PRATA; 00127512888; BANCO PANAMERI-
CANO S.A / ROSANGELA SOARES CAMPOS / BANCO SOFISA SA; HONDA/FIT 
LX; LTH0410; 93HGD17404Z131180; 2004/2004; PRATA; 00832584908; TANIA 
LUCIA DA SILVA TAVARES / BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA ; PEUGE-
OT/206 14 FELINE; LQZ0711; 9362AKFW95B006037; 
2004/2005; CINZA; 00839151853; JORGE LUIZ SOARES DE SOUZA / PAULO 
ROBERTO DA SILVA; 
GM/MONZA SL; LHZ4100; 9BG5JK11ZFB027712; 1985/1985; VERDE; 
00303190442; MIQUEAS SENA 
DE LIMA / DENILSON GOMES RODRIGUES; HONDA/CG 150 TITAN KS; 
LQD0887; 9C2KC08105R059258; 2004/2005; VERMELHA; 00844795143; JOSE 
ALCIDES SANTOS; VW/VOYAGE CL; JES5152; 9BWZZZ30ZKT021278; 
1989/1989; BRANCA; 00004515137; JOSINEY QUEIROZ BARRETO; VW/GOL 
CL; LII3306; 9BWZZZ30ZNT037699; 1992/1992; AZUL; 00319471039; SIDIS NE-
VES PINTO; GM/CHEVETTE; LJM1860; 5E08JCC112895; 1982/1983; PRATA; 
0 0 3 0 2 2 4 7 0 1 7 ; 
IOLANDA DE ALMEIDA LATINO; IMP/CITROEN XSA BK EX2.0; LCX0025; 
VF7N2RFVMYJ002581; 1999/2000; VERDE; 00724509631; FABIO PINHEIRO 
TERRA; VW/APOLLO GL; LIU6714; 9BWZZZ54ZNB288022; 1992/1992; PRETA; 
00320741753; SOLANGE SALVADOR OLIMPIO CORREIA; SUNDOWN/WEB 100 
EVO; LBW7654; 94J1XPBG66M004746; 2006/2006; PRETA; 00893779903; ELZA 
VIEIRA DE ANDRADE / CARLOS ANTONIO SANTOS DA CUNHA; HONDA/BIZ 
125 ES; KZR9410; 9C2JA04206R864339; 2006/2006; PRETA; 00888338619; RO-
BERTO CARLOS RAMUNDO / VLAMIR DE 
CASTRO PEREIRA NUNES; FIAT/TEMPRA IE; LBE9024; 9BD159044T9148587; 
1996/1996; CINZA; 
00650005392; THIAGO PHANARDZIS ANTUNES FERREIRA / BANCO ABN 
AMRO REAL S.A. ; FORD/FIESTA; LBP3595; 9BFZZZFDAVB100800; 1997/1997; 
BRANCA; 00671925857; OZIEL DA COSTA SANTOS; HONDA/CG 150 TITAN KS; 
KNO9242; 9C2KC08108R202858; 2008/2008; AZUL; 00970681879; ROBSON 
TORRES DA ROSA; GM/CHEVETTE; KUF6243; 9BG5TE11UGC136275; 
1986/1986; CINZA; 00317751603; WILTON FERNANDES DA SILVA / BANCO FI-
NASA S.A; 
YAMAHA/YBR 125E; KVN2880; 9C6KE091080043812; 2007/2008; AZUL; 
00956246052; RENATO DOS SANTOS LIXA / BANCO ITAUCARD S.A.; YAMAHA/
FACTOR YBR125 K; LLD7109; 9C6KE1220A0090478; 2009/2010; VERMELHA; 
00209869054; RENAN VICTOR GHETTI CAVALCANTI / IGOR CAPUCHO DA SIL-
VA; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; LRI4244; 9C6KE1520B0027983; 2011/2011; 
ROXA; 01011493745; TIAGO BATISTA LINO; HONDA/CG 125 FAN; EGZ6783; 
9C2JC30708R031331; 2007/2008; PRETA; 00129530573; ALEX PAULA DA SILVA 
/ BANCO HONDA 
S.A; HONDA/CG150 FAN ESDI; LLY6385; 9C2KC1680ER445667; 2013/2014; 
PRETA; 00593962133; PAULO ROBERTO SOARES DE ALMEIDA; YAMAHA/FA-
ZER YS250; KZG6200; 9C6KG0460B0024484; 2010/2011; PRETA; 00280946694; 
ANA DOS SANTOS FLORES; HONDA/CG 160 TITAN EX; QAC3914; 9C2KC-
2210GR044906; 2016/2016; VERMELHA; 01086759530; RENATO PAULO GON-
CALVES / BANCO PANAMERICANO S.A; HONDA/CG 125 FAN KS; KXR7475; 
9C2JC4110DR408925; 2012/2013; PRETA; 00519473132; MAICON FREIRE RI-
BEIRO; HONDA/CG 125 FAN; KUP3282; 
9C2JC30705R812398; 2005/2005; VERMELHA; 00873060091; RODNEY DE AZE-
VEDO; YAMAHA/YBR 125K; LSY1320; 9C6KE044050112517; 2005/2005; PRA-
TA; 00861307020; CREMILDO MELO DA SILVA / SANTANDER LEASING S.A. 
ARRENDAMENTO MERCANTIL; FIAT/PALIO ELX; LNH3122; 
9BD17141412007001; 2000/2001; AZUL; 00744922534; ZILDA DA SILVA MARIA-
NO; YAMAHA/XTZ 125K; KRK2440; 9C6KE126090003763; 2009/2009; AZUL; 
00177025336; MIGUEL DA ENCARNACAO; YAMAHA/YBR 125ED; LOO6801; 
9C6KE042030006587; 2003/2003; PRETA; 00800955927; LAURICIO 
DE SOUZA VENANCIO / CRISTIANO APOLINARIO LOPES; YAMAHA/FACTOR 
YBR125 K; KWV4844; 9C6KE1520B0068798; 2011/2011; PRETA; 00408860413; 
LUCIANO TEIXEIRA / EIFFEL COMERCIO AUTOMOTTIVO LTDA; VW/GOL 16V; 

Ingredientes

DRUMET NO FORNO

1 kg de drumet/2 limões
sal a gosto/alho a gos-
to (sugiro uns 4 dentes)/
orégano (uma colher de 
sopa/shoyu (2 colheres 
de sopa)/pimenta-do-
-reino em pó (1/2 colher 
de chá)/saco para as-
sar ou papel alumínio 
para cobrir o tabuleiro.

Modo de preparo

Tempere os drumets 
com limão, alho espre-
mido, orégano, sal a 
gosto e um pouco de 
pimenta-do-reino em 
pó.
Por último, coloque o 
molho shoyu (vai ficar 
bem molhadinho, com 
um caldinho), deixe 
descansando por uns 10 
minutos para pegar o 
tempero.
Preaqueça o forno por 
uns 10 minutos.
Coloque toda a mistu-
ra, os drumet com os 
temperos e o caldo em 
um tabuleiro e cubra 
com o papel alumínio 
(se for usar o saco assa 
fácil, que é encontrado 
nos grandes mercados, 
é só despejar no saco, 
fechar e colocar no ta-
buleiro).
Coloque para assar por 
uns 30 minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

MIÚDOS DE 
FRANGO REFOGADO

1 kg de moela de fran-
go
500 g de coração de 
frango
Suco de 2 limões/1 pi-
mentão vermelho pi-
cadinho/1 pimentão 
amarelo picadinho/1 
tablete de caldo de ga-
linha/1 tablete de caldo 
de carne/3 colheres de 
sopa de molho shoyu/2 
tomates picado sem se-
mente/1 cebola grande 
picadinha/3 colheres 
de sopa de colorífico 
(colorau, urucum)
6 colheres de sopa de 
azeite/Coentro picadi-
nho a gosto/Sal, alho e 
pimenta a gosto

Retire a gordura da moela e 
do coração, depois lave bem 
com o suco do limão e água 
fervendo, deixe escorrer.
Em uma panela de pressão 
coloque 3 das colheres de 
azeite e alho amassado a 
gosto, frite bem e acrescente 
as moelas e o coração.
Em seguida acrescente o ta-
blete do caldo de carne e de 
galinha, o colorau e cubra os 
miudos com água fervendo 
( Se achar necessário acres-
cente uma pitada de sal).
Tampe a panela e deixe fer-
ver 25 minutos após pegar 
pressão
Após os 25 minutos retire do 
fogo e escorra, reserve ape-
nas meio copo do caldo dos 
miudos.
Em uma outra panela acres-
cente as 3 colheres restantes 
de azeite, a cebola pica-
dinha e o alho a gosto, frite 
bem e acrescente o tomate 
picadinho.
Refogue bem até formar um 
molho e então acrescente as 
3 colheres de shoyu.
Coloque os miudos e o meio 
copo do caldo dos muidos 
e por ultimo acrescente os 
pimentões vermelho e ama-
relo, o coentro e a pimenta 
a gosto, misture bem até for-
mar um refogado com caldo 
grosso e então é só saborear.
Sugestão: sirva com arroz 
branco, saladas e grãos di-
versos.



atos oficiais sexta-feira, 16 de dezembro de 201610

estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Mesquita
estado do rio de JaNeiro

LNE2227; 9BWCA15X8YT199174; 2000/2000; 
BRANCA; 00738580295; EUROBARRA RIO LTDA; 
FIAT/PALIO ED; LBP7620; 9BD178016V0229884; 
1997/1997; BRANCA; 00672624273; RELIANA CRUZ 
OLIVEIRA / RENATA DA SILVA DIONISIO; IMP/SU-
ZUKI SWIFT GTI; LBJ9190; JSAEAA34SSS100154; 
1995/1995; AZUL; 00663955513; MARIA APARECIDA 
DE SOUZA / PANAMERICANO ARRENDAMEN-
TO MERCANTIL S.A; YAMAHA/YBR 125K; 
LPP0180; 9C6KE044040031627; 2003/2004; 
PRATA; 00821023276; MAXIMIANO NUNES DA 
COSTA JUNIOR; GM/CHEVETTE SL; LHT2226; 
9BGTE11UKKC170566; 1989/1989; VERDE; 
00411852493; ILMA APARECIDA VILELA / EI-
FFEL COMERCIO AUTOMOTTIVO LTDA / BANCO 
ITAUCARD S.A.; VW/GOL 1.0; KYU0243; 9BWCA-
05W66T110796; 2006/2006; PRETA; 00879693444; 
GISLEINE NONATO DA SILVA; FORD/ES-
CORT 1.6I GL; KNK7074; 9BFZZZ54ZSB758183; 
1995/1995; BEGE; 00642503982; 
ITVA RIO MOTOS LTDA; DAFRA/ZIG 50; ; 
95VJK1H8BCM000551; 2011/2012; PRETA; ; PAU-
LO ROBERTO DA SILVA VARGAS; IMP/RENAULT 
19 RT; LBQ5993; 8A1453STZTS014727; 1996/1997; 
BRANCA; 00674369548; CARLOS EDUARDO 
DOS SANTOS CARVALHO; HONDA/BIZ 125 KS; 
LUU4102; 9C2JA04106R811784; 2006/2006; PRE-
TA; 00875560440; BENILDA ROCHA MODESTO DA 
SILVA / BANCO ABN AMRO REAL S.A. ; VW/KOM-
BI; KTB4086; 9BWZZZ23ZGP009105; 1986/1986; 
BRANCA; 00315473665; MARCUS WELBY PIMEN-
TEL FERNANDES; VW/KOMBI LOTA??O; LKJ6515; 
9BWGF07X97P016186; 2007/2007; BRANCA; 
00921025815; LOQUIPE LOCACAO DE EQUIP 
E MAO DE OBRA LTDA / WANDER WILTON SA-
BINO / AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S.A.; VW/GOL 1.0; KKR0321; 
9BWCA05W78P092904; 2007/2008; PRATA; 
00949542768; F 100 AUTOMOVEIS LTDA / BANCO 
DO BRASIL S.A; GM/CLASSIC SPIRIT; HJP8451; 
9BGSN19909B193602; 2008/2009; PRATA; 
00986584096; LOCALIZA RENT A CAR SA / ELIZA-
BETE BARBOSA DE ARAUJO / BV FINANCEIRA 
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; 
GM/CELTA 4P SPIRIT; HLX4091; 
9BGRX4810AG186309; 2009/2010; PRATA; 
00164557598; VICTOR LOPES FILHO; VW/GOL 16V; 
LNB9091; 9BWZZZ373YT162111; 2000/2000; BEGE; 
00733752071; FELIPE DO VALE LIMA / LUIS GUSTA-
VO DA SILVA GONCALVES; HONDA/CG 150 TITAN 
KS; KVS2456; 9C2KC08108R119191; 2008/2008; CIN-
ZA; 00954984625; JUREMA CRISTINA DE OLIVEIRA 
/ FUN BIKE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA; YA-
MAHA/FACTOR YBR125 K; ; 9C6KE1520B0047979; 
2011/2011; VERMELHA; ; CLARICE SAMBONHA DA 
COSTA / BANCO PANAMERICANO S.A; VW/GOL 
1.0; LSX1522; 9BWCA05W36T115695; 2006/2006; 
CINZA; 00882992937; EDINILZA TAVARES / 
BANCO PANAMERICANO S.A; VW/GOL SPECIAL; 
KQL4369; 9BWZZZ377XP082095; 1999/1999; PRA-
TA; 00722271646; ARIADNA PACHECO VIANA 
DOS REIS; FIAT/UNO ELECTRONIC; LAR1871; 
9BD146000S5474299; 1995/1995; VERMELHA; 
00635047047; JORGE FLAVIO MORAES DE FI-

GUEIREDO / BANCO FINASA S.A; YAMAHA/XTZ 
125E; KVF2267; 9C6KE093070020875; 2007/2007; 
PRETA; 00930992563; MARIA DA SILVA FARIAS 
/ BANCO ABN AMRO REAL S.A. ; FIAT/UNO; 
KUJ9489; 9BD146000H3277334; 1987/1988; 
BEGE; 00312672497; M R DOS SANTOS NARCISO 
TRANSP ME / BANCO MERCEDES-BENZ DO 
BRASIL S/A ; I/M.BENZ 415CDISPRINTERM; 
KXG7862; 8AC906633HE125441; 2016/2017; 
PRATA; 01101382365; DOMINGOS OTAVIO 
ARAUJO MONTEIRO; VW/GOL 1.6; CYS5561; 
9BWZZZ373YT176438; 2000/2000; PRATA; 
00735281823; CELESTE DOS SANTOS PAES / 
DOMINGOS OTAVIO ARAUJO MONTEIRO; FIAT/
PALIO ED; LBQ7671; 9BD178016V0246655; 
1997/1997; AZUL; 00674259980; DOMIN-
GOS OTAVIO ARAUJO MONTEIRO;GM/COR-
SA GL; LCJ3423; 9BGSE68NXWC628590; 
1998/1999; BRANCA; 00701771933; MARIO 
SERGIO DE SOUZA DA SILVA; VW/KOMBI; KNI9298; 
9BWZZZ231TP014484; 1996/1996; BRANCA; 
00652889050; ROBERTO AZANA PALACIO LOPES / 
CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE; HONDA/
CG 125 TITAN ES; KNE0787; 9C2JC30201R031191; 
2001/2001; VERMELHA; 00755722116; ORLANDO 
ROSA DE OLIVEIRA / BANCO ABN AMRO REAL S.A. 
; GM/KADETT SL; KST4535;9BGKT08VLKC304299; 
1989/; CINZA; 00315867515; SEVERINO MO-
REIRA DA SILVA FILHO; VW/GOL16V POWER; 
LDE4565; 9BWCA05X02T181852; 2002/2002; 
PRATA; 00787836370; ITVA RIO MOTOS 
LTDA; DAFRA/ZIG 50; ; 95VJK3A8DDM000536; 
2013/2013; VERMELHA; ; ANDERSON DOS SAN-
TOS SILVA / PANAMERICANO ARRENDAMENTO 
MERCANTIL S.A; FIAT/PALIO WEEK TREKKING; 
KNV3602; 9BD17350MB4343210; 2010/2011; 
PRETA; 00267042035; TRES CORACOES VEI-
CULOS EIRELI ME; VW/MPOLO TORINO GVU; 
KUE2114; 9BWR882W47R714953; 2007/2007; 
AMARELA; 00920862365; ARLINDO RIBEIRO DA 
ROCHA / BANCO ABN AMRO REAL S.A. ; GM/
MONZA CLASSIC SE EFI; KIN5829; 9BGJL69S-
PPB040388; 1993/1993; VERMELHA; 00190267798; 
LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA / CRISTIANO 
FRANCISCO DE SOUSA; FIAT/UNO ELECTRONIC; 
GRB4056; 9BD146000R5359689; 1994/1995; VERDE; 
00627812791; os veículos serão vendidos no estado e 
caberá ao arrematante recolher através de boleto ban-
cário o valor do arremate emitido no dia do leilão, cujo 
total haverá incidência da Comissão do Leiloeiro, ICMS, 
iss (no município de mesquita/rJ) e despesas com o 
preparo da hasta pública. 

O DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL solicitou 
ao Órgão executivo de trânsito (detraN/rJ) a des-
vinculação dos débitos incidentes sobre os prontuá-
rios dos veículos lançados neste Edital e fica a cargo 
do arrematante o acompanhamento deste junto ao 
detraN/rJ, bem como sob sua responsabilidade o 
resultado da referida desvinculação do veículo arremata-
do. Não haverá, em hipótese alguma, restituição de valo-
res referentes ao arremate e caberá ao arrematante, na 
retirada do veículo, após, liquidado o pagamento integral 
do arremate, assinar, no ato da retirada, a declaração 
de exatidão do veículo adquirido e arrematado no leilão. 

ficam cientes os interessados e arrematantes de que 
os débitos de iPVa e todos os desdobramentos que 
lhes são agregados (mora, seguro dpvat e taxa dad-
-detran/rJ) e Licenciamento anual (detran/rJ) 
correspondentes ao ano em curso e os dudas ne-
cessários para transferência, 2º via, baixa de sucata, 
serão por conta dos arrematantes, ficando sob sua 
responsabilidade a transferência da propriedade do 
v e í c u l o . 
o não pagamento dos valores referentes à arremata-
ção ou a não retirada dos veículos no prazo previsto de 
15 dias, incidirá em multas previstas em Lei e novas 
despesas com guarda e estadia do veículo. cabendo 
ao arrematante a legalização do veículo arremata-
do após a emissão da Nota fiscal de serviços do 
Leiloeiro sob pena da incidência de mul-
ta de acordo com a legislação em vigor. 
ficam cientes os proprietários que o prazo para pa-
gamento dos débitos e retirada do veículo se estende 
até a data do leilão, mediante a apresentação do com-
provante de pagamento dos débitos (iPVa’s e seus 
agregados/multas), quitados, acrescido do pagamento 
das diárias e demais encargos que serão calculados 
pelo DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL, no se-
guinte endereço: “AVENIDA AUTOMÓVEL CLUB, 
nº 1.785, JARDIM JOSÉ BONIFÁCIO, VILAR DOS 
TELES/RJ.” a emissão da Nota fiscal de serviços 
do Leiloeiro estará estabelecida no catálogo de lei-
lão. Informações complementares sobre as con-
dições do leilão poderão ser obtidas através do 
site: www.brbid.com, e-mail: suporte@brbid.
com ou no Tel: (21) 4141-9041 e (21) 4141-9042. 
Serve o presente Edital de Notificação e Leilão 
para ratificar conforme as informações contidas na 
resolução 623, de 06 setembro de 2016 do coNtraN, 
publicada no Diário Oficial da União em 08.09.2016 
que dispõe sobre a uniformização do procedimen-
to para realização de hasta pública dos veículos 
removidos, recolhidos e apreendidos, a qualquer títu-
lo, por órgãos e entidades componentes do sistema 
Nacional do trânsito, conforme disposto no artigo 328 
da Lei 9.503/97 - código de trânsito brasileiro e com 
base na Lei federal n° 6.575/78, alterada pela Lei 
13.160 de 25 de agosto de 2015 e Lei 6.657 de 26 de 
dezembro de 2013, dando ciência a todos os inte-
ressados do procedimento adotado, para, querendo, 
realizem a retirada do bem até a data do presente lei-
lão e, não procedendo ou não havendo arrematação, 
será realizado um novo leilão. a retirada dos veí-
culos arrematados se dará no seguinte endereço: 
“RUA GETULIO VARGAS, nº 49, CEP: 25.575-613, 
JARDIM IRIS, SÃO JOAO DE MERITI/RJ.” e para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados foi 
expedido o presente Edital, que será afixado nas de-
pendências do DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LE-
GAL ficando todos os interessados/devedores NOTIFI-
CADOS para as providências aqui contidas. 

mesquita/rJ, 12 dezembro de 2016.

ANDRÉ E FERNANDO LOCAÇÕES LTDA EPP

DEPÓSITO PÚBLICO BAIXADA LEGAL

      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 464 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da Lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da Lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISI-

TIVO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
ANA LUCIA 
BISPO DOS 
SANTOS

37/0575/2014 10.157 PROFESSOR II 22/05/06 
A 

21/05/11

01/02/17 A 
30/04/17

ANDREA LI-
ZIA DA SILVA 
TIBURCIO

37/1401/2015 6277 MERENDEIRO 02/03/10 
A 

01/03/15

01/02/17 A 
30/04/17

B A R B A R A 
RODRIGUES 
MARTINS

37/3855/2016 6070 PROFESSOR II 02/03/05 
A 

01/03/10

01/02/17 A 
30/04/17

C A R M E M 
LUCIA DA 
SILVA

04/1724/2004 15.375 PROF. MATE-
MATICA

02/03/98 
A 

02/03/03

01/02/17 A 
30/04/17

CECI COR-
DEIRO DE 
OLIVEIRA

37/2794/2016 5610 PROFESSOR II 02/03/05 
A 

01/03/10

01/02/17 A 
30/04/17

CESAR RAN-
GEL SUHETT

37/0143/2014 14.782 PROF. MATE-
MATICA

27/02/03 
A 

26/02/08

01/02/17 A 
30/04/17

CLAUDIA DE 
SOUZA COS-
TA

37/1170/2016 5218 PROF. LINGUA 
PORTUGUESA

02/03/00 
A 

01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

D I R L E N E 
ALMEIDA DE 
O L I V E I R A 
MELLO

37/5900/2015 81.656 AG. ADMINIS-
TRATIVO

20/09/10 
A 

19/09/15 

01/02/17 A 
30/04/17

E L I A N E 
C R I S T I N A 
SILVA VI-
CENTE

04/2214/2013 6565 MERENDEIRA 07/04/00 
A 

06/04/05

03/10/16 A 
02/01/17 

HELOISA DE 
O L I V E I R A 
SILVA SAN-
TOS

04/0534/2013 20.217 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

06/11/05 
A 

05/11/10

27/12/16 A 
03/03/17

IVANETE SIL-
VA DO NAS-
CIMENTO

04/2855/2010 5960 PROFESSOR II 02/03/00 
A 

01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

J O E L M A 
C A R D O S O 
DOS SAN-
TOS

37/2291/2013 5908 PROFESSOR II 02/03/00 
A 

01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

JORGE LUIZ 
VIANA DOS 
SANTOS

04/3096/2011 20.005 MOTORISTA 15/09/00 
A 

14/02/05

01/01/17 A 
31/03/17

LILIAN SAN-
CHEZ DA 
SILVA

37/3806/2016 14.640 PROF. EDUC. 
ARTISTICA

26/02/08 
A 

25/02/13

01/02/17 A 
30/04/17

LILIAN SAN-
CHEZ DA 
SILVA

37/3807/2016 5568 PROF. EDUC. 
ARTISTICA

02/07/11 
A 

01/07/16

01/02/17 A 
30/04/17

L U Z I N E T E 
FEU SIDRO-
NIO

37/1228/2015 6505 PROFESSOR II 04/04/00 
A 

03/04/05

01/02/17 A 
30/04/17

MARIA APA-
RECIDA DA 
SILVA

37/0627/2014 5766 PROFESSOR II 02/03/00 
A 

01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

MARIA DA 
PENHA DOS 
SANTOS SIL-
VA

37/0852/2016 44.955 PROFESSOR II 02/03/03 
A 

01/05/08

01/02/17 A 
30/04/17

MARIA DAS 
GRAÇAS DO 
R O S A R I O  
ALMEIDA

04/0698/2014 10.229 PROFESSOR II 25/10/06 
A 

24/11/11

01/02/17 A 
30/04/17

M A U R O 
JOSE DE AN-
DRADE 

37/3605/2016 15.599 TRABALHA-
DOR BRAÇAL

29/10/10 
A 

28/10/15

01/11/16 A 
31/01/17

MONICA MA-
RIA DE SÁ

37/1215/2015 5699 PROFESSOR II 02/03/00 
A 

01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

NILZIMARA 
DA PENHA 
RAMOS

37/3286/2015 6507 PROFESSOR II 04/04/00 
A 

03/04/05

03/10/16 A 
02/01/17

P A U L O 
R O B E R T O 
IZAIAS

37/1559/2016 20.391 MOTORISTA 14/02/10 
A 

13/12/15

01/01/17 A 
31/03/17

REGINA TA-
NIA MORAES 
DE ARAUJO

37/3312/2015 15.147 AUX. ADMNIS-
TRATIVO

03/03/03 
A 

02/03/08

01/02/17 A 
30/04/17

GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais você
10:11-Bem Estar
10:51-Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça Tv - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-vídeo Show
15:14-Sessão da TardeOs Smurfs
16:53-vale a Pena ver de Novo-
Cheias de Charme
17:49-Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:21-Sol Nascente
19:09-Praça Tv - 2ª Edição
19:29-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:16-A lei do Amor
22:24-Globo Repórter
23:13-lista Negra
23:57-Jornal da Globo
00:33-Programa do Jô
01:14-Flash
02:00-Corujão
03:52-CorujãoUma linda Mu-
lher

TV RECORD

SBT
06:00 - PRIMEIRO IMPACTO    
08:30 - MUNDO DISNEY 
10:30 - BOM DIA E CIA  
13:45 - FOFOCANDO   
14:45 - CASOS DE FAMÍlIA   
15:45 - A USURPADORA   
16:30 - qUERIDA INIMIGA    
17:15 - láGRIMAS DE 
AMOR    
19:45 - A GATA18:30 SBT 
BRASIl   
20:30 - CARINHA DE ANJO   
21:30 - CHIqUITITAS  
22:15 - PRA GANHAR É SÓ 
RODAR  
22:45 - PROGRAMA DO 
RATINHO   
00:30 - THE NOITE COM 
DANIlO GENTIlI 
01:30 - JORNAl DO SBT  
02:15 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV
05:00-Igreja Interna-
cional da Graça de Deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor Pra você
12:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus
15:00-A Tarde é Sua
17:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus
18:00-Te Peguei
18:05-Master Game
19:15-vídeos Impactan-
tes
19:30-RedeTv News
20:30-Igreja Internacional 
da Graça de Deus.
21:30-Tv Fama
22:45-Mariana Godoy En-
trevista
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-Cine Record Especial 
– O Homem do Tai Chi
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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RITA DE 
CÁSSIA TEI-
XEIRA DA 
ROSA

37/3117/2011 20.225 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

06/11/10 
A 

05/11/15

26/12/16 A 
25/03/17

SHEILA RU-
FINA DE MA-
RINS SILVA

37/1162/2016 5885 PROFESSOR II 02/03/05 
A 

01/03/10

07/07/16 A 
06/10/16

VALERIA DU-
ARTE BAR-
BOSA 

37/3541/2013 14.789 PROF. EDUC. 
FÍSICA

27/02/98 
A 

26/02/03

01/02/17 A 
30/04/17

VERA LUCIA 
T O R R Ã O 
DOS SAN-
TOS

37/3965/2015 6158 PROFESSOR II 03/03/00 
A 

02/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

Z U L E I D E 
B I T T E N -
COURT BIA 
FERNANDES

37/0529/2005 14.803 PROF. EDUC. 
FISICA

27/02/03 
A 

26/02/08

01/02/17 A 
30/04/17

  

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

PORTARIA N.º 465 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da Lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da Lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a servidora MARIA PINHO PASSOS, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, matrícula nº 10/20.370, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2751/2011.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
10/11/05 a 09/11/10 04/02/17 a 03/05/17

10/11/10 a 09/11/15 04/05/17 a 03/08/17
                    a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assen-
tamentos funcionais.

PORTARIA N.º 466 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da Lei 
complementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da Lei complementar n.º. 083 
de 27/12/2006, 

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
FABIO XA-
VIER ZAM-
BERLAN

37/5912/2016 25.671 ASSISTEN-
TE SOCIAL

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

J U L I A N A 
VIANA TITO

37/5911/2016 52.361 ASSISTEN-
TE SOCIAL

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

MARCELO 
G U A LT E R 
RAIMUNDO

37/5904/2016 6200 INSP. DISCI-
PLINA

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

PAULA RO-
LIM GON-
ÇALVES

37/5900/2016 22.198 EST. MA-
TERNO

30 24/11/16 A 
23/12/16

S I M O N E 
DA CUNHA 
ARAUJO

37/5914/2016 5505 PROFES-
SOR II

05 28/11/16 A 
02/12/16

S I M O N E 
P E R E I R A 
DA SILVA 
DE SOUZA

37/5901/2016 6191 SECRETA-
RIO ESCO-

LAR

30 01/12/16 A 
30/12/16

S I R L E N E 
R O D R I -
GUES PE-
REZ

37/5902/2016 28.365 AUX. EN-
FERMAGEM

20 18/11/16 A 
07/12/16

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

PORTARIA N.º 467 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 7º da 
Lei complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 91 da 
Lei complementar 014/97,

R E S O L V E:

conceder a JORGE RIBEIRO JUNIOR, ocupante do cargo de Medico Urologis-
ta, lotado na secretaria municipal de saúde – semUs, matrícula n.º 10/20.023. 
LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, 
pelo período de 01 (um) ano, a contar de 01/08/2015, conforme o contido nos autos 
do Processo n.º. 37/3472/2015. a publicação deste ato visa a cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 468 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral 
do município, DEFERE o pedido de Redução de Carga Horária 50%, formulado 
pela servidora LEUCI ELENA SILVA SUAREZ, conforme contido nos autos do 
processo nº 04/3725/2012. 

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

PORTARIA N.º 469 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 
da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

      RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA APARECIDA COSTA FOCK, ma-
trícula 10/22.413, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de serviço de 
1.825 (Hum mil, oitocentos e vinte e cinco) dias, correspondendo a 05 (cinco) 
anos e 03 (três) dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pelo Ins-
tituto Nacional do seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 

nº. 37/4329/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 470 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

o secretÁrio mUNiciPaL de admiNistraÇÃo e serViÇos PÚbLicos, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

excluir da portaria nº 267 DE 30 DE JUNHO DE 2016, publicada no Jornal Hora H 
de 02/07/16, o processo nº 04/0655/2007, Assunto: Licença Prêmio, formulado 
pela servidora INÁCIA STELA DA SILVA.

PORTARIA N.º 471 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 208, da Lei com-
plementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E :

conceder a ADAIR JOSE DE BARROS SOUZA, no cargo de Professor de ma-
temática, lotado na secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo 
- semect, matrícula n.º 10/44.973, LICENÇA PATERNIDADE, de 05 (cinco) dias, 
à contar de 29/11/16 e término em 03/10/16 conforme o contido nos autos do Pro-
cesso n.º. 37/59472016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 472 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, conforme solicitação feita através do Oficio: 
3312/2016/of da 1° Vara criminal  da comarca de belford roxo e determinação  da 
douta Procuradoria, resolve:

convocar os servidores abaixo relacionados a comparecerem na sede deste Juízo, 
no dia 10/01/2017 às 15:00, a fim de participarem da 1º Reunião da  Cessão Plená-
ria de Jurí para o ano 2017.

adaLberto de meNdoNca

dULciNea costa de JesUs da motta

edGar traJaNo da costa

edmiLsoN macHado Pereira

eLizeU torQUato da siLVa

ferNaNda boecHat dias romero

GabrieL de oLiVeira Neto

GeLsoN Pereira Gomes

GeorGiNa batista meLo

GLoria Pires ViLeLa

GLoria reGiNa aLVes de soUza

HeLeNa da siLVa coNceicao

ieda caNdido de soUza rodriGUes

Jose Wamberto V de soUza

JoVeNiL cortes trUbat

JUraci Gama

Katia adoLPHo ferreira

Katia carLos de oLiVeira

LaiLa siLVeira saNtos Lemos

Lair da siLVeira martiNs

Lea ferreira de oLiVeira sa

LiNda LUz PestaNa da siLVa

LUcia HeLeNa d ferNaNdes

LUciaNo siLVa de PaULa

LUiz carLos da siLVa

LUiz carLos de araUJo sa

marcia de soUza Leite Lima

maria LUcia PorteLa

maria PerciLiaNa GUedes de castro

maria rosiLeNe f de mesQUita

PaULo roberto da siLVa

roberto Lemos de soUza

serGio HeNriQUe araUJo de sa

soNia reGiNa rodriGUes Vieira da siLVa

UbiracY oLiVeira de freitas

VaLdeci batista de moraes

VaLdecYr redUa crUz

VaLdir barreto Vieira
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Ingredientes

Bolinho de carne 
moída e escarola

1/2 kg de carne moída
2 pãezinhos embebidos 
em leite
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1cebola picada
3 dentes de alho picados
1 ovo
2 colheres (chá) rasas de 
gengibre picadinho
Tempero pronto com sal a 
gosto
1 maço pequeno de esca-
rola picada
1 colher (sopa) de azeite
1 pitada de sal

Modo de preparo

Ingredientes

Atum ao forno com 
batatas gratinadas

1 kg 1/15 de filé de atum
15 batatas miúda
1 tomate
1 pacotinho de queijo 
parmesão ralado
½ cebola roxa
½ cebola branca
Cebolinha verde
Coentro
Alho e sal
1 tablete de caldo knorr
4 limões

Deixe o filé de atum den-
tro de uma vasilha com 
água e suco de 2 limões 
por aproximadamente 10 
minutos
Depois retire toda água e 
lave o filé
Após lavado coloque sobre 
o filé o suco dos 2 limões
Junte a cebola roxa, cebo-
la branca, cebolinha verde, 
coentro, suco de 1 limão, 
alho e sal, 2 pitadas de co-
minho e pimenta-do-reino, 
½ tomate maduro picado, 
tablete de knorr
Bata tudo no liquidificador 
e obtenha um excelente 
tempero
Espalhe sobre todo o filé de 
atum e deixe descansar por 
10 minutos para pegar bem 
o tempero
Unte uma assadeira com 
óleo e forre o papel alumí-
nio
Depois coloque o peixe 
sobre o papel e sobre ele 
rodelas de tomate e folhas 
de coentro, cubra com o 
restante do papel e leve ao 
forno quente por aproxima-
damente 40 minutos
Depois retire o papel alumí-
nio e deixe dourar por mais 
25 minutos
Agora é só servir com as 
batatas gratinadas
Batatas gratinadas:
Cozinhe as batatas com 
casca em uma panela com 
1 caldo knorr e folhas de 
louro
Após o cozimento, retire a 
casca da batata
Unte uma assadeira com 
azeite de oliva e salpique 
sobre as batatas o queijo 
parmesão
leve ao forno quente por 
10 minutos
Está pronta para sevir com 
o filé de atum

Modo de preparo

Tempere a carne moída 
com o tempero pronto, 
cebola, 2 dentes de alho e 
o gengibre
Acrescente os pãezinhos 
espremidos, farinha de 
trigo e o ovo
Misture bem
Reserve
Refogue o dente de alho 
restante no azeite
Coloque a escarola e 1 
pitada de sal
Mexa para murchar rá-
pidamente (não cozinhe 
demais para evitar que 
solte líquido)
Pode fazer os bolinhos de 
2 maneiras:
Misturar o refogado de 
escarola à carne moída 
reservada e fazer os boli-
nhos
Ou fazer bolinhos com a 
carne moída reservada, re-
cheando com o refogado 
de escarola
Feche bem para não abrir
Frite em óleo quente e em 
pequenas porções
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Clubes dividem a liderança
Anderson luiz

Pela sétima rodada da Taça Resenha, a média de gols foi mais baixa,  
mas os resultados mudam a parte de cima da tabela de classificação.

baixaDa

38

A sétima rodada 
da Taça Re-
senha pegou 

fogo com grandes 
jogos. Não repetiu as 
médias de gols das úl-
timas rodadas, mas os 
34 gols foram festeja-
dos pelos torcedores, 
até porque, definiu a 
colocação de suas 
equipes na competi-
ção. O maior placar 
da rodada ficou por 
conta do Milícia que 
venceu o Atração Jo-
vem por 4 a 0, com 
gols de Rodrigão (três 
vezes) e Maiquinho. O 
Amizade bateu o Ce-
ará por 4 a 1. Dogão, 

Arthur, Jefferson e Jo-
nathan fizeram para 
o Amizade, com Tás-
sio descontando.

Nascente, com gols 
de Jhon e Paulada e 
Rua Xv, com gols de 
Gistavo e Tiago, em-
pataram em 2 a 2. 
Gleison fez o gol único 
que deu a vitória do 
Inter las vegas sobre 
o São Jorge. Unidos 
da Grama e Estrela 
empataram em 2 a 2. 
Gugu e Paulinho mar-
caram para o Unidos.

Didigo marcou para 
o J.O. e Anderson, 
para o Avalanche, no 
empate em 1 a 1.

O Dois Toques ba-
teu o Revelação por 

3 a 2. Erasmo, An-
derson e Guilherme 
fizeram para o Dois 
Toques, com Tiago 
marcando para o Re-
velação.

Emerson e Michael 
fizeram os gols do Mo-
quetá na vitória por 2 
a 0 sobre o Real Bom 
de Bola. Também por 
2 a 0 o lDU bateu o 
Unidos do Cobrex. 
Caloi e Tigrão foram 
os autores dos gols. 

O Ahiva Expresso 
bateu o Ajax 2000 
por 2 a 0, Jonathan e 
Anderson fazendo os 
gols. Fechando a ro-
dada, o Morrão ven-
ceu o Independente 
por 3 a 0. Competição acirrada a cada rodada. Equipes lutam por vagas da próxima fase

Torneio no sul do Rio inicia a temporada
O 27° campeona-

to de verão da vila 
Maia será organiza-

do pelo presidente luiz 
Carlos Ramos. O técnico 
João Bosco, dado como 

organizador da competi-
ção, trabalha com a es-
colinha Projeto Bom de 

Bola, na categoria Futsal. 
O torneio tem data pre-
vista para começar no 

dia 8 de Janeiro, com 
três partidas. No total, se-
rão sete times brigando 

pela melhor coloca-
ção, em seis rodadas, 
totalizando 18 jogos. 

ANDERSON lUIZ


