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vai queimar no inferno!

PResIdeNte: José de lemos 

Policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram atacados por criminosos fortemente armados. Um suspeito também morreu no confronto. 
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Grávida de gêmeos é executada
a golpes de faca pelo marido
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Só 2017
Presidente da Alerj 

adia para o ano que 
vem votação de emen-
das que fazem parte do 
pacote de austeridade. 

3

Justiça do Rio autoriza 
que menor acusado de 
roubar carga na Rodo-
via Presidente Dutra seja 
internado no Degase.

6

Infrator 

Civil quer as cabeças de traficantes
  que recrutam ‘sementes do mal’ 

para dar plantão nas ‘boca de fumo’

Traficantes atacam UPP da 
Cruzeiro e policial é morto

6

Cercados
Quadrilha que toca-

va o terror roubando 
cargas e residências vai 
ver o sol nascer qua-
drado. 

7

Aeronáutica abre inscri-
ções para concurso a fim 
de preencher vagas para 
Estágio de Adaptação à 
Graduação de Sargento.

2

Oportunidade

Duas pessoas foram baleadas durante o tiroteio entre os agentes e bandidos: um homem que passava pela região e uma moradora foram levados para o Getúlio Vargas
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Contagem regressiva 
para novos prefeitos

3

Jorge Miranda foi diplomado para governar Mesquita

Carlos Vilela e Laz receberam o diploma em Queimados

Receita
Fechamento de Unida-

de de Pronto Atendimen-
to deixa população sem 
suporte médico no Sul Flu-
minense.

8

Sob suspeita
Alvo de mandado de 

condução coercitiva pela 
Polícia Federal, pastor se 
defende em vídeo nas re-
des sociais.

7

Mais dois prefeitos eleitos na Baixada foram diploma-
dos em cerimônias realizadas na Câmara e no Fórum. 

Simone Silva/DIVULGAÇÃO
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Inusitado

Capturado

Conhecido por ser um 
país produtor de caqui, 
os chineses tem chama-
do a atenção para um 
cenário diferente a par-
tir da fruta. Trata-se de 
coloca-las nos tetos das 
casas para que sequem 
e deem melhor gosto e 
textura. Analisando por 
cima, todos os telhados 
da província de Anxi, em 
Quanzhou, estão da cor 
laranja, provocando um 
belo cenário.

Os números de ca-
sos de animais silvestres 
invadindo casas norte-
-americanas tem cresci-
do bastante. Na manhã 
da última quinta-feira, 
um jacaré americano foi 
capturado pela polícia 
da Flórida após ser en-
contrado vagando nor-
malmente pelo jardim 
de uma casa no bairro 
de Sarasota. A polícia foi 
acionada e levou o bi-
cho de volta para o rio. 

Uma sequência de fenômenos da natureza, como 
ondas de calor, incêndio e invernos ensolarados em 
países onde não acontecem isso está intrigando a 
população. Um relatório climático aponta que as 
causas dos problemas estão proporcionalmente li-
gados as mudanças climáticas, consequentemen-
te, são uma causa do aquecimento global. 

O Twitch apresentou na última quinta-feira o 
novo recurso IRL para que os usuários gravem ví-
deos sobre seu cotidiano, principalmente em re-
lação as transmissões de partidas online. O acrô-
nimo de ‘In Real Life’ permite colocar momentos 
como parte de um jogo. O Twitch é a rede líder 
mundial em videogames. 

Enquanto a população espera pelo uso do aplica-
tivo para entreter seus usuários, um verdadeiro proble-
ma na rede tem chamado a atenção. Trata-se de uma 
briga cibernética entre a Rússia e os Estados Unidos. A 
Casa Branca acusa os russos de interferirem nas elei-
ções para presidente no país americano utilizando a 
internet. A discussão segue quente e sem soluções. 

Clima desastroso

Realidade virtual Realidade virtual II

O Brasil está entre os dez países mais afetados 
por golpes virtuais, de acordo com um relatório 
da Kaspersky Lab, uma empresa russa especia-
lizada em segurança digital. O FBI registrou mais 
de R$ 4 bilhões em perdas de dados de usuários 
durante o ano de 2016 no mundo. O Brasil lidera 
na America Latina com 42% dos casos. 

Trapaça

Cientistas fizeram uma conferência em San Fran-
cisco para alertar a população de que o mundo 
não está preparado para lidar com uma colisão de 
um asteroide contra o planeta no futuro. Mas nem 
tudo é ruim, os especialistas também disseram que 
caso isso aconteça, diante da tecnologia que te-
mos, seria possível evitar uma catástrofe. 

Uma boa notícia dos cientistas para a população. 
Pesquisadores identificaram no sangue de um pa-
ciente que contraiu o vírus da zika dois anticorpos 
específicos para combater o micro-organismo. Testes 
feitos em camundongos revelaram que as defesas 
foram eficazes e esse pode ser um caminho para 
quem busca uma forma de combater a doença.

Luta intensa

Vagas para estágio
A aeronáutica abriu concurso para preencher 173 

vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de 
Sargento para 2018. Os candidatos precisam ter nível 
médio e curso técnico, além de ter entre 18 e 24 anos. 
Interessados podem se informar pelo site www.ingres-
so.eear.aer.mil.br. As provas serão no dia 9 de abril. 

Concurso em universidade
A Universidade Federal Fluminense abriu concurso para 

113 vagas em cargos técnicos-administrativos para todos 
os níveis de escolaridade. Os aprovados atuarão em cin-
co cidades do Rio. As inscrições devem ser feitas pelo site 
www.coseac.uff.br até o dia 23 de janeiro. As taxas variam 
de R$ 70 a R$ 110. 

Cargos técnicos-administrativos
O Centro de Estudos e Pesquisas está com vagas aber-

tas para o concurso público. Ao todo, serão 23 vagas 
ofertadas para assistente administrativo e técnico de en-
fermagem. As inscrições devem ser feitas até 27 de de-
zembro pelo site www.ibfc.org.br . A taxa é de R$ 50. As 
provas serão aplicadas dia 29 de janeiro.

Pode subir
 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs 

ontem um reajuste médio de 12,36% para os consumido-
res da Light. A alta decorre da revisão tarifária da empre-
sa, que ainda passará por uma audiência pública. A Light 
atende cerca de 4,3 milhões de unidades consumidoras 
em 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Hidrelétrica em potencial
A hidrelétrica de Itaipu, compartilhada entre Paraguai e 

Brasil, ultrapassou ontem a produção de 98,6 milhões de me-
gawatts por hora, superando as próprias marcas de produ-
ção anual de energia. Os números aproximam a hidrelétrica 
do recorde mundial obtido pela chinesa Três Gargantas, que 
gerou 98,8 milhões de megawatts por hora em 2014. 

Briga capitalista
Após o desastre ambiental em Minas Gerais, o es-

tado do Pará vem brigando forte para tomar o pos-
to de principal estado minerador do país, passando 
os mineiros para o segundo lugar. Recentemente, a 
Vale anunciou o projeto S11D em Canaã dos Carajás 
como pontapé inicial dessa iniciativa. 

Planeta vs Asteroide 

AERONÁUTICA

CEE-RJ

ANEEL

REUTERS

Situação de emergência

Negócio da china
O clube chinês Hebei Fortune está disposto a 

oferecer 500 milhões de euros por cinco anos de 
contrato para o argentino Lionel Messi. Caso acei-
te a proposta, o camisa 10 do Barcelona ganha-
ria um milhão por dia de trabalho livre de impos-
tos. Será que a grana vai pesar na hora de Messi 
decidir o seu futuro? 

UFF

ITAIPU

AP PHOTO/BRyNN ANDERSON, FILE 

Após aparecer na mídia como um grande problema para a população, os 
recursos hídricos, hoje menos falado, podem se tornar um problema silencioso 
a curto prazo. O uso crescente da água doce pela humanidade pode gerar 
prejuízos. Especialistas em recursos hídricos afirmaram que rios de algumas 
regiões podem se esgotar. Países da América do Sul, do sul da Europa e da 
Oceania estão entre os que podem não ter mais água a partir de 2050. 

Piadista do ano 
Só pode ser piada a declaração de prefeito 

da Baixada sobre a saúde do município, desce 
ladeira abaixo devido a má administração. Em 
entrevista a um jornal da região, o ser questio-
nado pela repórter a cerca da falta de médicos 
na rede, respondeu em alto e bom tom que não 
sabia do problema. Como assim?

Olhos de cego 
A resposta do prefeito causou surpresa para 

a repórter, e, agora, para a população que não 
consegue entender como o chefe do Executivo 
não sabe o que se passa em seu quintal, diante 
de uma situação tão grave quanto a falta de 
profissionais. Quem viu a entrevista entendeu 
que, além de sem noção, ele contou a melhor 
piada do ano. 

Compasso de espera 
Ao saber que seu adversário político está pres-

tes a encarar o xilindró, um velho político da Bai-
xada já entrou em contagem regressiva para 
sonhar com uma possível chegada à Prefeitura. 
Segundo colocado no 2º turno das eleições, ele 
acredita que vai assumir tão logo seja cumprida 
a prisão preventiva decretada pela Justiça. 

Vai comemorar muito!
Corre na boca miúda que o espertinho está 

empolgado com a possibilidade de retornar ao 
poder e faz planos para articular a formação da 
sua equipe na hipótese de assumir com tudo a 
que tem direito. Quem conhece o político sabe 
que ele adora uma mandinga e assíduo frequen-
tador dos terreiros de umbanda do Subúrbio ca-
rioca. 

Será mesmo?
Se é lenda ou não, dizem até que o moço an-

dou consultando o mundo oculto, através dos 
búzios, em busca de respostas sobre o futuro do 
seu adversário. E parece que os santos respon-
deram rápido com a possível prisão do político. 



sábado, 17 de dezembro de 2016 geral 3

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

Novo PresideNte

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, será o vice-presidente da entidade.

Consórcio de Saúde da Baixada 
elege Rogério Lisboa presidente

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Os prefeitos 
eleitos de 
Nova Iguaçu, 

Rogério Martins Lis-
boa, e de São João 
de Meriti, Dr. João 
Ferreira Neto, foram 
eleitos presidente e 
vice-presidente, res-
pectivamente, do 
Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da 
Baixada Fluminense 
(CISBAF). A solenida-
de aconteceu na úl-
tima quinta-feira na 
sede da entidade, 
em Nova Iguaçu.
Além da escolha dos 
presidentes, também 
foi definido o Con-
selho Fiscal que será 
composto pelos pre-

feitos de Mesquita, 
Jorge Lúcio Ferreira, 
como presidente, o 
de Queimados, Carlos 
França Vilela, como 
secretário e de Sero-
pédica, Anabal Bar-
bosa de Souza. Uma 
banca de suplentes 
foi selecionada, en-
tre eles o prefeito de 
Japeri, Carlos Mora-
es Costa, de Itaguaí, 
Wesley Gonçalves 
Pereira e de Magé, 
Rafael Santos Souza, 
conhecido como Ra-
fael Tubarão. 
Em seu primeiro dis-
curso como presiden-
te do CISBAF, Rogério 
Lisboa ressaltou o em-
penho para melhorar 
a saúde na região. 
“A saúde é um pro-

blema coletivo dessa 
região. Os municípios 
não vivem isolada-
mente e juntos, atra-
vés do Cisbaf, preci-
samos levar e cobrar 
do governo federal 
nossas demandas. O 
problema de uma ci-
dade afeta todos os 
demais municípios. As 
desigualdades preci-
sam ser solucionadas 
e vejo que por meio 
do Cisbaf, que é um 
instrumento agrega-
dor regional, consi-
gamos resolver essa 
e outras questões da 
área da saúde. Es-
tou muito animado 
e tenho muita fé que 
juntos seremos mais 
fortes para enfrentar 
esses desafios”. Prefeitos da Baixada se reuniram para discutir melhoras na saúde da região

DIVULGAÇÃO

Medidas a curto prazo
Uma pauta regio-

nal da Baixada Flumi-
nense já está sendo 
elaborada pelos pre-
feitos para ser apre-
sentada ao ministro 
da Saúde, Ricardo 
Barros. A construção 

de um hospital de trau-
matologia e ortopedia, a 
conclusão das obras do 
Hospital de Queimados, 
recursos para a implanta-
ção do prontuário eletrô-
nico e da informatização 
da rede nos municípios, 

bem como o aumento 
no repasse de custeio do 
Hospital da Posse, e das 
Unidades de Pronto-Aten-
dimento (UPAs) estão en-
tre os pleitos.  

A assembleia contou 
ainda com a presença 

do prefeito de Queima-
dos Max Lemos, que con-
duziu a reunião, dos pre-
feitos eleitos de Japeri, 
Carlos Moraes Costa, de 
Itaguaí, Wesley Gonçal-
ves Pereira, de Magé, Ra-
fael Santos Souza, de Ni-

lópolis, Farid Abrão David, 
de Queimados, Carlos Vil-
lela, de Seropédica, Ana-
bal Barbosa de Souza, o 
vice-prefeito de Mesqui-
ta, Waltinho Paixão, os 
secretários de Saúde de 
Duque de Caxias, José 

Carlos de Oliveira, de 
Nova Iguaçu, Dr. Hil-
doberto Carneiro, de 
Japeri, Charles Gon-
çalves, o subsecretá-
rio de Saúde de Nova 
Iguaçu, Antônio Car-
los, dentre outros.

Prefeitos Jorge Miranda e Carlos Vilela são diplomados na Baixada
O prefeito eleito de Mes-

quita, Jorge Miranda, além 
do seu vice Walter de Al-
meida Paixão, da coliga-
ção Mesquita Levada a 
Sério, o Waltinho Paixão e 
outros 12 vereadores foram 
diplomados em evento pri-
vado realizado no Fórum 
de Mesquita. Ele recebeu o 
diploma das mãos do Juiz 
Eleitoral 83ª Zona Eleitoral 
de Mesquita, Alexandre 
Gavião e prometeu empe-
nho na cidade. “Gostaria 
de agradecer a presença 
do presidente da OAB de 
Nova Iguaçu, Jorge Ro-
senberg, e a dedicação e 
profissionalismo de todos os 
advogados da instituição. 
Quero agradecer também 
a presença do magistrado 
Alexandre Gavião Pinto e 
reconhecer o belo traba-
lho exercido por todo o ju-
diciário.”

Sobre ter sido escolhido 
para comandar a cida-

de, o prefeito disse “Estou 
lisonjeado por ter sido es-
colhido pelos mesquitenses 
para governar a cidade 
onde eu nasci e me criei. 
Garanto que a confiança 
em mim depositada não 
será em vão. Eu tenho ciên-
cia de que o trabalho será 
grande, mas nós vamos en-
tregar um governo muito 
bem estruturado e gradati-
vo. Ao povo, eu peço para 

que tenham um pouco de 
paciência e compreensão, 
pois não temos a possibili-
dade de pensar em cons-
truir um município sozinhos. 
Essa mudança só virá se 
fizermos todos juntos”, con-
firmou. 

CarLOS ViLeLa Garante 
COntinUiDaDe

Já o prefeito de Queima-
dos, Carlos Vilela (PMDB) 

Alerj deixa para o ano que vem a votação de pacote de austeridade do governo
Perto do recesso de fim 

de ano, o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Rio, deputado Jorge Pic-
ciani (PMDB) anunciou 
que adiará a votação de 
dois projetos do pacote 
de austeridade, para ree-
quilibrar as contas do go-

verno. Os projetos são o 
de número 2.240/16, que 
aumenta a contribuição 
previdenciaria dos seto-
res de 11% para 14% e 
o 2.244/16, que extinguia 
o aumento salarial para 
os servidores a cada três 
anos. O último, no entan-

to, já tinha sua tramita-
ção suspensa em novem-
bro por ordem da Justiça. 

Além de adiar os pro-
jetos, Picciani anunciou 
que devolverá ao Palá-
cio Guanabara o proje-
to 2.245/16, que adia de 
2017 para 2020 o aumen-

to salarial dos servidores 
da Segurança Pública, 
ou seja, o projeto não irá 
para a votação e o Exe-
cutivo deve ter que alte-
rar algum item da propos-
ta. 

Os projetos adiados 
estão entre os mais polê-

micos do pacote de me-
didas do governo para 
conter a crise financeira. 
Vários protestos foram 
realizados por servidores 
em frente à Alerj.

Com o adiamento, as 
duas propostas só devem 
retornar à pauta da As-

sembleia após o recesso 
parlamentar, e o estado 
encerrará 2016 sem con-
seguir aprovar as me-
didas que garantiriam, 
segundo o governo, um 
alívio de mais de R$ 4 bi-
lhões aos cofres estadu-
ais.

foi diplomado na tarde da 
última quinta-feira, junta-
mente com seu vice  Ma-
chado Laz (PSDB). Os dois 
receberam a homologa-
ção para assumir os cargos 
de prefeito do município a 
partir de 1° de Janeiro de 
2017. 

Em Queimados, a ceri-
mônia aconteceu na Câ-
mara e foi restrito a familia-
res dos eleitos. Na cidade, 

16 vereadores foram diplo-
mados. O juiz eleitoral da 
zona 138 de Queimados, 
o Dr. Luís Gustavo Vasques 
entregou o diploma ao 
prefeito Carlos Vilela. 

Emocionado e já mis-
sões importantes, o novo 
prefeito, Carlos Vilela dei-
xou bem claro que este é 
um governo de continui-
dade “Vamos trabalhar 
muito, mesmo diante da 

crise que assola o país para 
que nossa cidade continue 
crescendo na mesma ve-
locidade. Para isso, toma-
remos medidas duras de 
contenção de despesas 
e isso inclui a contenção 
de pessoal. Mas fiquem 
tranquilos porque estamos 
montando um corpo téc-
nico suficiente para que os 
projetos continuem a pleno 
vapor”, destacou. 

a esquerda, Carlos Vilela ao lado do seu vice, Machado Laz, em diplomação. a direita, vereadores, vice e prefeito de Mesquita em solenidade

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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A Prefeitura de Nilópolis através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
inaugurou no ultimo sábado, mais uma 
área para a prática de atividades físicas 
dentro do Parque Natural do Gericinó: o 
Campo de Futebol Padrão FIFA.

Picciani também vai 
anunciar que a Assem-
bleia não votará mais, 
este ano, o aumento da 
alíquota da contribuição 
previdenciária dos servi-
dores, de 11% para 14%, 
nem o fim dos triênios. 
Estes projetos podem 
retornar à pauta após 
o recesso parlamentar.

O presidente da Alerj, 
Jorge Picciani (PMDB), 
anuncia, na próxima se-
gunda, que vai devolver 
ao governador Luiz Fer-
nando Pezão (PMDB ) o 
projeto que adia para 
2020 o aumento que o 
governo do estado ha-
via concedido à área 
de Segurança em 2014.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Jonas Lopes de Carvalho, foi levado pela 
Polícia Federal, para depor sobre denúncias de 
que teria cobrado propina das empreiteiras nas 
obras do Maracanã e Linha 4 do Metrô.

Ele nega as acusações, mas ficou quase 10 
horas na superintendência da PF. Por essas e ou-
tras, virou motivo de chacota o cartão, onde 
ele diz que o “nosso trabalho tem contribuído 
para um estado melhor”.

Devolução Fim das votações! 

Depoimento Acusações  

Eles disseram... nós publicamos!
“não há mais espaço para feitiçarias, imprimir dinheiro, maquiar contas e contro-

lar preços”.  Presidente Michel Temer fez o comentário durante evento com oficiais 
das Forças Armadas.

Cerca de 2.500 jovens de 37 projetos cul-
turais de comunidades foram beneficiados 
pelo programa Territórios Culturais RJ / Fave-
la Criativa, que fomenta a cultura em áreas 
que necessitam de alavancagem social e 
que tem grandes potenciais escondidos. 

Na última quarta-feira, os Idosos do Esmu-
ti (Espaço da Terceira Idade) da Prefeitura 
de Nova Iguaçu, apresentaram uma emo-
cionante peça teatral que resgata o nasci-
mento de Jesus Cristo, exaltando o espírito 
de confraternização entre os participantes.

DIRETO AO PONTO

Começou o fim do mundo com a dela-
ção da Odebrecht. O presidente Michel 
Temer, creio, deu uma resposta adequa-
da, pedindo celeridade nas investigações 
para poder tocar o barco da reconstru-
ção econômica. Para almejar essa cele-
ridade, porém, é preciso primeiro respon-
der a uma pergunta: se não existiu até 
agora, por que passaria a existir de uma 
hora para outra?

Votação Último prazo Economia
Na última segunda-feira a Co-

missão de Orçamento da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) vai votar o pa-
recer às emendas apresentadas 
pelos deputados aos projetos de 
lei que estima a receita e fixa a 
despesa do estado para 2017.

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, deu prazo 
até o dia 1º de março de 2017 
para que a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) defina uma 
nova fórmula de cálculo para o 
repasse dos royalties e participa-
ções especiais do petróleo. 

Segundo a Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Alerj que apurou as con-
sequências da má gestão 
da Petrobras para a eco-
nomia fluminense, isso pode 
aumentar a receita estadual 
em pelo menos R$ 1 bilhão.   

Programa Social 

Festa! 
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As chuvas dos últimos dias, tornou-
-se um grande problema aos mo-
radores de Nova Iguaçu. No bairro 
Cerâmica, populares reclamam de 
buracos nas ruas e enchentes cau-
sados pelo lixo. Um verdadeiro caos! 

Para chegar a 2018
Referência na re-

gião, o setor de saú-
de de Casimiro de 
Abreu vai fechar o 
ano com o investi-
mento total de R$ 
55 milhões, R$ 18 mi-
lhões apenas no úl-
timo quadrimestre e 
as ações desenvolvi-
das a partir de 2009 
levaram o município 
a atingir 100% de co-
bertura na Atenção 
Básica. “Apesar das 
dificuldades financei-
ras pelas quais passa-
mos, estamos encer-
rando o ano, o último 
de nossa gestão, 
com grandes avan-
ços, sendo exemplos 
na educação e des-

E a saúde? 
Vai bem, obrigado!

taque em termos de 
saúde pública. Temos 
agido de forma trans-
parente na aplica-
ção dos recursos dos 
quais dispomos para 
governar, atuando 
dentro do que deter-
mina a lei, com visi-
bilidade, fiscalização, 
avaliação e contro-
le, prestando contas 
quadrimestralmente 
na Câmara de Verea-
dores do montante e 
das fontes de recursos 
aplicados”, diz o pre-
feito Antonio Marcos 
Lemos, destacando a 
atuação do adminis-
tador Edson Mange-
festi como secretário 
de Saúde.

Famílias de Caxias ganham a casa própria
SERVIÇO PúBLICO 

A ação é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Os 
apartamentos fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Olha só o estado em 
que está o Cemitério 
Municipal de Guapi-
mirim. Muito lixo, tú-
mulos abandonados, 
restos de caixões es-
palhados e roupas de 
cadáveres. Parentes 
dos entes sepultados 
no local reclamam 
que falta material 
para sepultamen-
to e os que foram 
erguidos estão mal 
assentados. Até o fe-
chamento desta edi-
ção a Prefeitura não 
havia se posicionado 
sobre o problema. 

A Justiça Federal do Pa-
raná (JF-PR) determinou, 
ontem, que o deputado 
cassado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) seja transfe-
rido da sede da Polícia 
Federal (PF) de Curitiba, 
onde está preso desde 
outubro, para o Com-
plexo Médico Penal, em 
Pinhais, na região metro-
politana da capital para-
naense.
Procurada, a defesa de 

Cunha disse que não vai 
se manifestar.
Cunha foi preso em 19 

de outubro, na Opera-
ção Lava Jato, na qual é 

Cemitério abandonado em Guapimirim
REPRODUÇÃO

Moradores chegam nos residenciais para receberem as chaves de seus apartamentos

DIVULGAÇÃO 

Eduardo Cunha é transferido da PF
PARANÁ

O Natal chegou 
mais cedo para 
900 famílias de 

Duque de Caxias, que 
receberam ontem, as 
chaves de seus aparta-
mentos nos residenciais 
Bari, San Marino e Rivie-
ra, no bairro do Cangu-
lo, que fazem parte do 
programa Minha casa, 
minha vida, resultado da 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Duque de Caxias 
com o Governo Federal.

Com toda a docu-
mentação nas mãos, 
a ansiedade de ter a 
chave da casa própria 

estava estampada nos 
novos proprietários.  A 
espera não foi longa, 
antes receberam infor-
mações e orientações 
dos representantes da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento, Habita-
ção e Urbanismo e da 
construtora dos imóveis, 
Emccamp. A boa notícia 
veio no final das orienta-
ções: as mudanças po-
dem começar no dia 26, 
logo depois do Natal.

Para o aposentado 
José Antônio Mendes 
Filho, receber as cha-
ves da nova casa era 
a concretização de um 
sonho. “ O programa 

pode ter o nome de Mi-
nha casa, minha vida. 
Mas hoje, é a minha 
vida que começa com 
estas chaves. Agora te-
nho a minha casa, um 
lugar que é só meu e da 
minha família. É o melhor 
Natal que tive em todos 
estes anos”, disse emo-
cionado.

A auxiliar de produ-
ção, Shirlei da Silva, junto 
com o marido e os filhos 
estavam ansiosos para 
receber o imóvel. “ Ago-
ra acabou o aluguel.  
Temos a nossa casa. Pas-
samos anos pagando 
por aquilo que não era 
nosso, com este aparta-

transferência de Cunha

réu por, segundo o MPF, ter 
recebido propinas em um 
contrato da Petrobras.
Na mesma decisão, o juiz 

Sérgio Moro, responsável 
pelas ações da Lava Jato 
em primeira instância, re-
jeitou os pedidos de trans-
ferência do ex-presidente 
da OAS José Aldemário 
Pinheiro Filho (Léo Pinheiro) 
e do ex-tesoureiro do PP 
João Claudio Genu.
A solicitação foi feita pela 

PF na última segunda-feira 
e justificada pela lotação 
da carceragem.
A defesa de Cunha pe-

diu a permanência do 
deputado cassado na 
sede da PF, entre os argu-

mentos, eles alegaram 
que a ação penal em 
que Cunha é réu está em 
“pleno desenvolvimento”, 
com depoimento marca-
do para 7 de fevereiro, e 
a mudança atrapalharia 
a rotina de reuniões entre 
cliente e defensores na PF.

DIVULGAÇÃO 

atendimento na especialidade é referência na região

REPRODUÇÃO 

mento minha família co-
meça uma nova vida”, 
conta.

Em quatro anos a Pre-
feitura de Caxias junto 
com o governo federal, 

beneficiou cerca de sete 
mil famílias do município 
com a casa própria.
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Artesãos de Queimados expõem diversos produtos para decorar a ceia.

SíRIA

Pelo menos 52 
integrantes do gru-
po terrorista Estado 
Islâmico (EI) mor-
reram ontem em 
confrontos contra 
o Exército sírio na 
região de Palmi-
ra, controlada pe-
los jihadistas desde 
domingo e locali-
zada no leste da 
província de Homs, 
informou a agência 
de notícias oficial 
‘Sana’.

os soldados tam-
bém destruíram cin-
co carros-bomba e 
veículos equipados 
com armas dos ex-
tremistas em uma 
série de operações 
contra pontos de 
infiltração do EI e 
concentrações de 
radicais na área. A 
‘Sana’ acrescentou 
que entre as baixas 
do Estado Islâmico 
há militantes de ori-
gem chechena e 

Queimados oferece opção 
econômica para o Natal

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

saudita.
No último dia 11, os 

jihadistas tomaram 
do Exército o contro-
le de Palmira, cujas 
ruínas são Patrimô-
nio Mundial da Unes-
co, após lançar uma 
ofensiva três dias an-
tes em diferentes par-

MODELO: Eliane Lima

Em clima natalino, 
há uma semana da 
data do bom velhi-
nho, a bela loura Elia-
ne Lima, da terra da 
mulher bonita, estam-
pa as páginas dessa 
edição do Hora H. Ela 
é como um presente 
para muito marman-
jo, principalmente 
por que esquenta 
qualquer clima com 
esse corpo e bele-
za sem igual. Num 
ensaio sexy, a gata 
revelou que adora 
ir a praia da Barra, 
comer um bom chur-

rasco e curte um 
Funk e um Pop para 
dançar. Além disso, 
a flamenguista tem 
o sonho de conhe-
cer o Ceará e para 
a sua vida, nada 
melhor do que ser 
determinada e ser 
reconhecida pro-
fissionalmente em 
nosso país. Para a 
nossa gata, o maior 
defeito que tem é 
ser ciumenta, mas 
com uma beleza 
dessas do lado, não 
há motivos para ter 
ciumes!  

BAIRRO: Duque de Caxias

Exército executa soldados do Estado Islâmico

P.C. SOUSA

tes do leste de Homs, 
na fronteira com o 
Iraque.

O EI recuperou 
Palmira mais de oito 
meses depois que 
os soldados sírios, 
apoiados pela força 
aérea russa, acaba-
ram com o domínio 

soldado do exército sírio patrulhando a antiga cidade síria de Palmira

DIVULGAÇÃO

Quem passar hoje pela 
Praça Nossa Senhora da 
Conceição, no Centro de 
Queimados, terá uma óti-
ma oportunidade de ga-
rantir itens para uma bela 
decoração natalina sem ter 
que mexer muito no bolso, 
nada mal, ainda mais em 
tempo de crise. A Prefeitura 
de Queimados, através da 
Secretaria de Cultura, está 
promovendo uma edição 
especial da FEIRART’S, feira 
de artesanato que acon-
tece uma vez por semana 

no município, com mais de 
50 expositores, tendo como 
destaque justamente os 
produtos natalinos.

Donas da Atelier Sonhos 
e Arte, as artesãs Márcia 
da Silva e Michele Resende 
34, são algumas das exposi-
toras da feira, que também 
terá oficinas, danças, músi-
ca ao vivo e até sorteio de 
brindes. As duas prepara-
ram cerca de 500 produtos 
para a comercialização no 
evento, que teve início na 
última quinta-feira, entre 
eles: cobre-bolos, suporte 
para proteger o bolo em 

cima da mesa, em formato 
de papai e mamãe noel, 
guirlandas feitas em feltros, 
juta e biscoitos de gengi-
bres e pano de natal, que 
é sustentando com pau de 
canela.

De acordo com Márcia, 
o objetivo maior da dupla 
é divulgar o trabalho. “Mui-
tas vezes fica escondido 
por falta de oportunidade. 
Produzimos durante todo 
o ano em nossa loja, mas 
nessa época a criar os pro-
dutos natalinos. Estimamos 
vender 500 peças nos três 
dias feira”, contou. artesãos usaram a criatividade para criar belas peças natalinas a baixo custo

Prefeito apoia o artesanato 
De acordo com o 

prefeito Max Lemos, o 
município já conta com 

um projeto técnico para 
construir uma casa do ar-
tesão ao lado do Corpo 

de Bombeiros. “Queremos 
cada vez mais valorizar o 
artesanato, que movimen-

ta e traz renda para a ci-
dade. Nós criamos a feira 
semanal e, agora estamos 

na luta por recursos para  
que os artesãos tenham 
um local fixo para co-

mercializarem os seus 
produtos e também se 
qualificarem”, disse.

Evento de combate a dengue marca Caxias
A Secretaria de Saú-

de de Duque de Ca-
xias realizou ontem, na 
Praça do Pacificador, 
no Centro, a ação de 
combate à dengue 
‘Sexta sem Mosquito’, 
que visa a conscienti-
zação da população 
sobre a importância da 
checagem regular de 
lugares que possam vir 
a se tornar possíveis fo-
cos do Aedes aegypti. 
A campanha contou 
com a participação de 
30 agentes distribuindo 
panfletos, material in-
formativo e capas para 
caixas d’água e depó-
sitos com capacidade 
entre 500 e 1.000 litros. 

Os profissionais também 
realizaram visitas domi-
ciliares.

A ideia é transformar 
toda sexta-feira da se-
mana em um dia de 
mutirão de combate ao 
mosquito transmissor da 
dengue, da zika e do 
chikungunya. A campa-
nha pretende sensibilizar 
a população de Duque 
de Caxias a respeito da 
importância desta nova 
rotina destacando as 
consequências das do-
enças causadas pelo 
mosquito Aedes, de 
acordo com o Ministério 
da Saúde, 863 pessoas 
morreram de dengue 
no Brasil em 2015.

A Secretaria de Saú-
de do município realiza 
regularmente também 
nos quatro distritos, 
ações de combate aos 
focos do mosquito. Al-
guns cuidados contra 
o mosquito são: Faça a 
higienização das caixas 
d’água e cisternas pe-
riodicamente, manter 

REPRODUÇÃO

dos jihadistas em 
27 de março. Ante-
riormente, a cidade 
ficou durante dez 
meses sob o contro-
le dos jihadistas, que 
dominaram a cida-
de pela primeira vez 
no dia 20 de maio 
de 2015. 

o terreno limpo, grama 
aparada, sem acúmulo 
de objetos como vidros, 
potes, garrafas, latas ou 
pneus, não deixe acu-
mular água sobre a 
laje, separar o lixo reci-
clável, inspecionar ralos 
e colocar desinfetante 
a cada quinze dias, en-
tre outros. 

DIVULGAÇÃO
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Sérgio Cabral e Adriana viram 
réus na Operação Lava Jato

operação lava jato

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Ministério Público Federal (MPF) quer ressarcimento da Petrobras em R$ 2,7 milhões.

O juiz federal Sér-
gio Moro abriu 
ação penal 

ontem, contra o ex-
-governador Sérgio 
Cabral (PMDB) por pro-
pina de pelo menos R$ 
2,7 milhões da emprei-
teira Andrade Gutier-
rez, entre 2007 e 2011, 
referente as obras do 
Complexo Petroquími-
co do Rio de Janeiro 
(Comperj), da Petro-
bras. O Ministério Públi-
co Federal (MPF) quer 
o ressarcimento da es-
tatal em R$ 2,7 milhões.

Segundo a denún-
cia, em 2008, foi cele-
brado um contrato no 
valor de R$ 819,8 mi-
lhões, contendo cinco 
“aditivos”, o que fez 
seu valor subir para R$ 
1.179.845.319,30.

“Os denunciados 
Sérgio Cabral, Adriana 
Ancelmo, Wilson Carlos 
e Carlos Miranda rece-
beram a vantagem in-
devida, a qual foi paga 
em 3 (três) parcelas, a 
primeira, no dia 18 de 
outubro de 2008 e, as 
demais, possivelmen-
te, nos dias 03 de mar-
ço de 2009 (SP), 10 de 
março de 2009 (SP), 
12 de janeiro de 2009 
(RJ) e 14 de janeiro de 
2009 (RJ). Em consequ-
ência da promessa e 
da vantagem indevida 
oferecida, e, posterior-
mente, paga, Paulo 
Roberto Costa, em re-
lação a licitações e 
contratos celebrados 
pela Andrade Guiterrez 
com a Petrobras”, diz o 
texto da denúncia.

O casal Cabral e 
Adriana Ancelmo é 

acusado de corrup-
ção passiva e lavagem 
de dinheiro. O mesmo 
ocorre com Wilson Car-
los (secretário do go-
verno do Rio durante 
a gestão de Cabral) e 
a mulher Mônica Car-
valho, Carlos Emanuel 
Miranda (sócio do ex-
-governador). Já os 
ex-executivos da An-
drade Gutierrez Rogé-
rio Nora e Clóvis Primo, 
são denunciados por 
corrupção ativa.

tranSferênCia
Para CUritiBa 

Por ordem do juiz 
Marcelo Bretas,Cabral 
foi transferido para a 
Superintendência da 
Polícia Federal em 
Curitiba, no último dia 
10. Ele foi preso no 
dia 17 de novembro. 
A transferência ocor-

reu após denúncia do 
MPRJ de que o ex-go-
vernador estava sen-
do privilegiado com 
visitas de amigos e pa-
rentes.

Segundo a Secreta-
ria de Estado de Ad-
ministração Penitenci-
ária (Seap), “todas as 
visitas de familiares do 
ex-governador Sérgio 

Cabral foram previa-
mente cadastradas e 
tiveram as carteirinhas 
de visitantes expedi-
das conforme normas 
desta secretaria”.

O ex-governador Sérgio Cabral em sua chegada à Polícia federal de Curitiba

DIVULGAÇÃO

Justiça determina internação 
de menor que roubou carga 

A Justiça determinou 
a internação, numa uni-
dade do Departamento 
Geral de Ações Socio-
educativas (Degase), 
do menino de 13 anos 
que foi apreendido na 
madrugada da última 
quarta-feira, suspeito 
de roubar uma carga 
na Rodovia Presidente 
Dutra. O garoto, mora-
dor do Morro da Lagar-
tixa, em Costa Barros, 
na Zona Norte do Rio, 
estava armado com 
um revólver e, segun-
do a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), fazia um 
motorista refém na ca-
bine de um caminhão.

O caso foi registrado 
na 64ª DP (São João 

de Meriti). Aos policiais, 
o menino disse que a 
arma era sua, mas ale-
gou ser a primeira vez 
que roubava. Ele con-

tou ter sido chamado 
por dois amigos da La-
gartixa para praticar o 
crime. Eles conseguiram 
fugir.

Menor de 13 anos roubou carga na Via Dutra

DIVULGAÇÃO 

Bombeiros encontram corpo 
de funcionário da TV Globo

Bombeiros locali-
zaram o corpo do 
técnico de almoxa-
rifado e funcionário 
da TV Globo, Allan 
Moura Ramos, de 37 
anos, em um man-
guezal na última 
quinta-feira. Ele mor-
reu depois de cair 
de uma pedra onde 
pescava em Barra 
de Guaratiba, na 
Zona Oeste.

O Corpo de Bom-
beiros vinha fazendo 
buscas desde a últi-
ma quarta-feira para 
tentar encontrá-lo. 
Guarda-vidas, equi-
pe terrestre e mergu-

lhadores também parti-
ciparam do trabalho. O 
corpo foi encaminha-

do para o IML (Institu-
to Médico Legal) do 
Rio. 

allan Moura morreu na última quinta-feira

DIVULGAÇÃO 

PM faz operação em Duque de Caxias

Policiais militares do 
15º BPM (Duque de Ca-
xias), em Operação de 
Inteligência para che-
car denúncia anônima, 

a fim de coibir o tráfico 
de drogas na Comu-
nidade Vila Operária, 
Rua 14 e Rua Joaquim 
Tenório, encontraram 

ontem, dois primeiros 
acusados em posse 
de duas pistolas, sendo 
que uma estava com 
a numeração raspada. 
Em seguida, captura-
ram os dois últimos acu-
sados de posse de mais 
uma pistola cal. 9 mm 
e material entorpecen-
te, além de 2.880 trouxi-
nhas de maconha; 178 
pinos de cocaína e 360 
pedras de crack. Os 
quatro foram encami-
nhados para a 59ª DP 
(Duque de Caxias).

armas e material entorpecente foram encontrados 

Confronto deixa três feridos no Rio
Um confronto entre a 

PM e criminosos na Vila 
Cruzeiro, na Penha, Zona 
Norte do Rio, deixou um 
suspeito e um soldado 
morto ontem. Uma mo-
radora ferida também 
deu entrada no Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, 
no mesmo bairro, após 
chegar à unidade em 

um veículo blindado da 
Polícia Militar.

O policial morto foi 
identificado como Flá-
vio Cruz Mendes, de 27 
anos. Joanderson Cos-
ta do Nascimento, co-
nhecido como Fielsinho, 
também não resistiu aos 
ferimentos causados por 
disparos de arma de 

fogo. 
Já a moradora, ba-

leada dentro de casa, 
é Simone e Silva Rodri-
gues, de 44 anos. Ela 
chegou ao Getúlio Var-
gas ensanguentada, 
mas caminhando. Ain-
da não há informações 
sobre seu estado de 
saúde.

Gaeco faz ação em comunidade
Uma ação conjunta do 

Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) do 
Ministério Público do Rio 
(MPRJ) e da Coordenado-
ria de Inteligência da Po-
lícia Militar buscou ontem 
traficantes que atuam em 
comunidades de Santa Te-
resa, bairro da região cen-
tral do Rio. A operação foi 
batizada de Concordia II. 
Entre os procurados estão 
acusados da morte do tu-
rista italiano Roberto Bar-
della, de 52 anos.

O GAECO denunciou 
26 pessoas por associação 
para o tráfico e tráfico de 
drogas. Todos tiveram a pri-
são preventiva decretada 
pela Justiça. São cumpri-
dos, ainda, 30 mandados 
de busca e apreensão. 
São apoio à ação equipes 
dos batalhões de Ope-
rações Especiais (Bope), 
de Choque (BPChq) de 
Ações com Cães (BAC) e 
do Grupo Aero-Marítimo 
(GAM).

Dos 26 denunciados, 
apenas o chefe do tráfi-

co do Morro dos Prazeres, 
Marcelo da Silva Guilher-
me, o Marcelinho dos Pra-
zeres, está preso. Outros al-
vos são: Bruno Gonçalves 
Campos Ferreira, o Magui-
la, e Claudio Augusto dos 
Santos, o Jiló, suspeitos de 
terem participado da mor-
te de Bardella, ocorrida no 
último dia 8.

A denúncia do MP enu-
mera ainda diversas bocas 
de fumo que funcionam na 
região, fatos constatados 
por apreensões de drogas 
feitas pela polícia durante 
patrulhamentos de rotina. 
Os denunciados foram fil-

mados por policiais que 
atuam na UPP das comuni-
dades Prazeres, Escondidi-
nho, Julio Otoni e Coroado. 
A Coordenadoria de Segu-
rança e Inteligência do MP, 
por meio da Divisão de Evi-
dências Digitais e Tecnolo-
gia, periciou as imagens e 
atuou na identificação dos 
indivíduos.

Ainda de acordo com a 
denúncia, uma creche e 
um centro social que ficam 
próximos à sede adminis-
trativa da UPP acabaram 
também sendo atingidos 
por disparos feitos por trafi-
cantes durante os ataques.

Policiais durante operação em Santa teresa

O GLOBO
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Um crime bárbaro 
chocou a popula-
ção da cidade de 
Surubim (122 km de 
Recife). Na tarde da 
última terça-feira 
mãe e filha foram 
mortas a facadas no 
sítio Jucá Ferrado na 
Zona Rural. 

A Polícia Civil infor-
mou que o acusado 
do crime é o marido 
da vítima identifica-
do como José Go-
mes da Silva Filho, 
conhecido como 
‘Negão da Macaxei-
ra’, de 43 anos. Ele 
fugiu após o crime, 

Mulher é morta a facadas pelo ex 

Traficantes aliciadores de 
menores têm cabeça a prêmio

REPRODUÇÃO/PLANTÃO POLICIAL 

Mulher grávida de gêmeos é morta a facadas 

Recompensa é de R$ 1 mil por captura. 

mas depois acabou 
preso. 

Ainda segundo a 
políciam, a mulher Ira-
neide Maria da Silva 
Conceição, 38, que 
estava grávida de gê-
meos chegou a ser so-
corrida ao Hospital São 

Luiz, mas não resistiu 
aos ferimentos. Já a 
enteada de apenas 
14 anos morreu no lo-
cal do crime. O caso 
foi registrado e será 
investigado pela De-
legacia da Mulher de 
Surubim.

O Portal dos 
P rocu rados 
oferece uma 

recompensa de R$ 1 
mil por informações 
que ajudem na cap-
tura de um grupo de 
traficantes do Morro 
Chapéu Mangueira, 
no Leme, na Zona Sul 
do Rio, acusados de 
aliciar crianças para 
ações criminosas e 
tráfico de drogas. 

Patric dos Santos 
Anacleto, o Gordi-
nho, de 22 anos; Phi-
lipe Silva de Lima Ro-
drigues, o Filipinho, 
de 23 e Willian da Sil-
va Santos, o Piranhão 
de 24 estão na con-
dição de foragidos 
da Justiça. Contra os 
acusados foi expe-
dido mandado de 
prisão, pela 33ª Vara 
Criminal, pelo crime 
de Procedimento 
Especial da Lei Anti-

-Tóxico, Associação 
para o Tráfico e Con-
dutas Afins, posse ou 
porte ilegal de arma 
de uso restrito e con-
curso material.

Quem tiver qual-
quer informação a 
respeito da localiza-
ção de Gordinho, 
Filipinho e Piranhão, 
pode denunciar para 
o Disque-Denúncia 
(21) 2253-1177. O 
anonimato é garan-
tido. Portal divulga campanha para capturar traficantes do Chapéu Mangueira

DIVULGAÇÃO

Presos com drogas na Vila Sapê 
Na última quinta-

-feira, agentes do 
Destacamento de 
Policiamento Osten-
sivo (DPO) de Nova 
Campinas, em Nova 
Iguaçu, prenderam 
outros três suspeitos 
de pertencer ao trá-

fico de drogas. 
Segundo informa-

ções, uma denún-
cia anônima levou os 
agentes até a comuni-
dade Vila do Sapê. Ao 
perceberem a chega-
da da viatura pela Rua 
Afonso Pena, um grupo 

de criminosos conse-
guiram fugir. Entretanto, 
os PMs montaram um 
cerco que resultou na 
prisão em flagrante dos 
marginais identificados 
como Carlos Alberto 
Batista Oliveira, Rod-
ney Gonçalves Belo e 

Lucas Vieira Azevedo. 
Com eles, foram apre-
endidos 276 sacolés de 
maconha e 72 Pinos de 
cocaína. Ao serem in-
dagados, os bandidos 
confirmaram a atua-
ção no tráfico de dro-
gas na Vila Sapê. Denuncia anônima levou a prisão de traficantes
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Polícia Civil investiga morte 
suspeita de bebê em Caxias

A morte de uma me-
nina de 5 meses em 
uma creche de Duque 
de Caxias está sob sus-
peita e a Polícia Civil 
investiga o caso. Lívia 
passou mal na tarde 
da última segunda-
-feira enquanto esta-
va na unidade e foi 
levada para o Hospital 
Municipal Moacyr do 
Carmo já sem vida.

Há cerca de um 
mês, Lívia ficava em 
uma unidade escolar 
no bairro Vila São Luís 
em Duque de Caxias. 
Na última segunda-fei-
ra, a mãe Lívia para a 
creche às 13h30. Por 
volta das 18h, a dona 
do estabelecimento 
foi até o trabalho de 
Maria Helena e a le-
vou para o hospital 
para onde a menina 
havia sido levada pe-
los bombeiros.

O médico do hospi-

Alvo de operação, pastor Silas 
Malafaia diz que não é ‘corrupto’ 

tal informou que Livia 
já chegou à unida-
de morta. Os pais da 
criança não enten-
dem o que poderia ter 
causado sua morte. 
Segundo eles, não ha-
via ninguém da cre-
che para falar com a 
família. A tia de Lívia 
chegou a ir na escola 
para buscar a mochi-
la da criança, mas os 
funcionários disseram 
que o material não es-
tava na unidade.

Policiais militares 
levaram uma repre-
sentante da creche 
para registrar o caso 
na delegacia de Ca-
xias (59ª DP). Os pais 
de Lívia não tiveram 
acesso ao depoimen-
to, mas constataram 
que o nome da escola 
registrado no boletim 
de ocorrência esta-
va incorreto. Eles tam-
bém perceberam que 

o nome da unidade 
havia sido trocado em 
sua página na internet.

Abalado, Raphael 
Lopes, pai da menina, 
quer saber quais os 
procedimentos reali-
zados pela instituição 
e pelo Corpo de Bom-
beiros para salvar sua 
filha.

a bebê com a família

Alvo de um man-
dado de condução 
coercitiva na Opera-
ção Timóteo, da Polí-
cia Federal, o pastor 
Silas Malafaia fez um 
desabafo na ma-
nhã de ontem, ao 
publicar um vídeo 
fazendo sua defesa, 
o religioso disse que 
as acusações contra 
ele são falsas.

“Nesta manhã fui 
acordado, por um 
telefonema de que 
a Polícia Federal es-
teve na minha casa. 
Estou em São Paulo 
e vou me apresentar. 
Recebi uma oferta 
de R$ 100 mil, de um 
membro da igreja 
do meu amigo pas-
tor Michael Abud, 
não sei e não co-
nheço o que ele faz. 
Tanto é que o che-
que foi depositado 
em conta. Por cau-
sa disso sou ladrão? 
Sou corrupto? Rece-
bo ofertas de inúme-

ras pessoas”, escreveu 
Malafaia no Twitter. Se-
gundo investigações,   
o líder religioso é suspei-
to de emprestar contas 
bancárias de sua insti-
tuição para ajudar a 
ocultar dinheiro. 

Além do DF, a ope-
ração batizada de 
Timóteo em referên-
cia a um dos livros da 
Bíblia, ocorreram em 
Goiás, Bahia, Mato 
Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Santa Ca-
tarina, Sergipe e 
Tocantins. A supos-
ta organização cri-
minosa, de acordo 
com a PF, agia junto 
a prefeituras para 
obter parte dos 65% 
da chamada Com-
pensação Financei-
ra pela Exploração 
de Recursos Mine-
rais (CFEM) repassa-
da aos municípios. 
Em 2015, o CFEM 
acumulou quase R$ 
1,6 bilhão.

Polícia prende quadrilha que 
roubava cargas e residências

Uma quadrilha que 
roubou o carro de uma 
transportadora na última 
segunda-feira foi desarti-
culada pela Polícia Civil. 
Com o bando, os agen-
tes da 44ª DP (Inhaúma) 
recuperaram o veículo e 
parte da carga, de mer-
cadorias diversas. 

Os quatro presos fo-
ram identificados como 
Italo Hugo Santos Soares, 
Maurício da Mata Silva, 
Marcos Antônio Martins 
Evangelista e Rodrigo 
da Costa Ramos, o che-

fe do bando, preso na 
última quinta-feira. Os 
três primeiros foram cap-
turados na quarta-feira, 
quando se preparavam 
para roubar. 

Já o chefe da qua-
drilha, Rodrigo da Costa 
Ramos, o Japão, foi pre-
so em casa, no bairro To-
dos os Santos, também 
na Zona Norte. Segundo 
o delegado Roberto Ra-
mos, que coordenou as 
investigações nos últimos 
quatro meses, o bandi-
do ordenava as ações 

do bando, mas não efe-
tuava os roubos. Ele ain-
da tentou fugir quando 
os policiais chegaram.

“Quando a mulher 
dele percebeu a che-
gada da polícia, o aler-
tou. Ele pulou para um 
terreno baldio e tentou 
se esconder no mato, 
mas nossos agentes 
conseguiram capturá-
-lo”, disse. Na casa do 
marginal, foi recupera-
do o carro roubado, um 
Fiat Dobló, e parte da 
carga.

Silas é alvo de mandado de condução coecirtiva
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Após tromba d’água, famílias 
estão desalojadas em Quatis

suL fLumiNeNse

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Moradores receberam doações e material de limpeza pela Prefeitura.

Na última terça-
-feira quase tri-
plicou o núme-

ro de desalojados em 
Quatis, RJ devido uma 
tromba d’água que 
atingiu o município. As 
primeiras informações 
eram de que 12 famí-
lias estavam desaloja-
das, mas esse número 
foi atualizado para 32 
famílias, que  recebe-
ram doações e mate-
rial de limpeza.

O temporal atingiu 
a região há dois dias 
e fez córregos e rios 
que cortam a cidade 
transbordarem. A água 

inundou ruas e invadiu 
casas de moradores. 
Um dos bairros mais 
atingidos foi o Lavapés, 
onde a força da enxur-
rada fez parte da Rua 
Jaime Caetano de Oli-
veira desabar.

Outro bairro foi o Po-
lastri, que teve a Escola 
Municipal Victória Ma-
ria Prazeres e Valeriano 
atingida, deixando 140 
alunos sem aula duran-
te a manhã de ontem. 
Houve aula à tarde, 
mas um aviso no por-
tão dizia que as crian-
ças seriam liberadas 
mais cedo, por ques-
tões de segurança.

No bairro Biquinha, 

mais estragos. Morado-
res perderam diversos 
pertences. Um deles re-
latou que perdeu rou-
pas, móveis, brinque-
dos e eletrodomésticos. 
“A água veio muito rá-
pido, meu filho ainda 
estava dormindo no 
quarto ainda. [A água] 
ficou praticamente 
pela cintura da gente 
e não teve mais como 
ficar em casa. Ficou um 
cheiro forte da umida-
de, de sujeira, tudo. En-
tão vai ser meio com-
plicado pra voltar”, 
disse a professora Silvia 
Helena Moreira Vieira, 
moradora do bairro Bi-
quinha. Parte da rua de um bairro em Quatis desabou por causa temporal 

Contabilizar estragos
Houve estragos 

também na área ru-
ral, onde uma ponte 

caiu. Os bairros Miran-
dópolis e Pilotos tam-
bém foram atingidos. 

Muitas famílias da Rua 
Carlos Inácio, no Piloto, 
tiveram as casas invadi-

das pela água e perde-
ram quase tudo.

A Defesa Civil e a 

Secretaria de Ordem 
Pública percorreram as 
áreas atingidas e sepa-

raram kits com col-
chões e roupas de 
cama para doação.

Decoração natalina chama a atenção 
por belo cenário em Volta Redonda 

A decoração nata-
lina de Volta Redon-
da está chamando a 
atenção dos morado-
res até de cidades vi-
zinhas pela iluminação 
nas avenidas centrais, 
viadutos e pontes. Este 
ano, segundo a Prefei-
tura, 1.120.000 lâmpa-
das de led estão com-
pondo a decoração, o 
material foi incremen-
tado com novos obje-
tos e reaproveitamen-
to de outros do ano 
anterior.

Algumas áreas ain-
da, de acordo com a 
Prefeitura, foram am-
pliadas com a deco-
ração, os viadutos e 
pontes receberam re-
fletores de led na cor 
verde. Além disso, pre-
sépios e a tradicional 

cantata de Natal com 
o Coral da Prefeitura 
e a Orquestra Cida-
de da Música vão se 
apresentar, como de 
costume, no sábado, 
às 19h30, no Cine 9 de 
Abril, na Vila Santa Ce-
cília.

Para o prefeito An-
tônio Francisco Neto 

(PMDB), a decoração 
natalina saiu conforme 
o planejado e, mesmo 
diante da crise eco-
nômica, a Prefeitura, 
segundo ele, se esfor-
çou para manter a 
tradição. Neto enfati-
zou que a decoração 
aumenta a autoestima 
da população.

Casa do Papai noel atrai milhares de crianças 

UPA  fechada de Barra Mansa 
implica atendimento do SUS

Na quinta-feira da 
semana passada, após 
o fechamento da Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) da Região 
Leste de Barra Mansa, 
RJ, deixou o município 
sem atendimento pe-
diátrico pelo Sistema 
único de Saúde (SUS). 
Desde o fechamento 
da UPA do Centro, em 
novembro deste ano, 
a unidade era a única 
que oferecia consultas 
pediátricas.

O local, que realiza-
va em média 300 aten-
dimentos por dia, não 
abriu as portas. De acor-
do com médicos e en-
fermeiros, falta o básico. 
Nos consultórios não há 
lençóis, nem sabonete 
e a limpeza do espaço 
era feita uma vez por 
semana. O sistema de 
oxigênio também está 
com a manutenção 
atrasada.

A solução para quem 
busca atendimento pe-

diátrico é ir para as cida-
des vizinhas. “Pedir favor a 
Volta Redonda, que essa 
situação não tem condi-
ções”, disse uma mora-
dora. “Pediatra não tem, 
clínico geral também não 
tem, remédio também 
não tem. É lamentável ver 
isso de portas fechadas”, 
disse outro morador.

Em nota, a Prefeitura de 
Barra Mansa, responsável 
pela gestão da UPA Leste, 
informou que o reabaste-
cimento de medicamen-

tos já está sendo feito e 
que a empresa respon-
sável pela manutenção 
está com o contrato em 
dia. Sobre a falta de fun-
cionários, disse que os 
contratos não podem 
ser renovados até três 
meses após as eleições. 
Afirmou ainda que a 
Procuradoria Geral do 
município está buscan-
do meios jurídicos de 
fazer as renovações dos 
contratos ou contratar 
novos profissionais.

fechamento acarretou problemas para a população

Turma da Melhor Idade ganha festa 
de encerramento em universidade

Na última quarta-feira 
foi realizada a festa de 
encerramento da Turma 
da Melhor Idade, um 
projeto da ONG Vidas, 
de Valença, em parce-
ria com o Centro Univer-
sitário Geraldo Di Biase 
(UGB) e a Secretaria de 
Assistência Social de Bar-
ra do Piraí. No evento, 
realizado no Campus 
da UGB de Barra do Pi-
raí, cerca de 150 idosos 
participaram de um dia 
festivo para comemorar 
o fim das atividades nes-
te ano, que contou com 
um Desfile da Terceira 
Idade, Premiação da 
Rainha da Melhor Idade, 

além de assistirem a uma 
peça teatral, finalizada 
com uma grande con-
fraternização.

O projeto da ONG Vi-
das, é um dos principais 
núcleos de apoio ao 
idoso na região, o qual 
atende desde 2009. Em 
2016 mobilizou idosos de 
15 bairros de Valença, 
além de atender tam-
bém em Barra do Piraí.

Durante todo o ano, 
os participantes realizam 
atividades físicas, são in-
seridos em diversos pro-
jetos culturais, como ofi-
cinas de teatro, dança, 
hidroginástica, muscula-
ção e passeios, com o in-

tuito de mobilizar grupos 
de convivência, elevan-
do a qualidade de vida 
da terceira idade, con-
forme explica o coorde-
nador da ONG e mestre 
na área de envelheci-
mento, Rafael Tavares. A 
Pró-Reitora Acadêmica 
do UGB, Elisa Alcanta-
ra, também destaca a 
importância dessa par-
ceria, enfatizando que 
uma instituição de ensino 
superior deve ir além de 
espaço para formação 
acadêmica, como tam-
bém ser porta voz de va-
lores de cidadania orien-
tado para a promoção 
social e sustentabilidade.

Zoológico faz campanha solidária
O zoológico municipal 

vai ter a partir de hoje 
diversas ações solidárias, 
que vão acontecer de 10 
ás 13 horas. Serão distribu-
ídos algodão doce, pipo-
ca e brinquedos para as 
crianças. Também serão 
aceitas doações para 
serem entregues a institui-
ções não-governamen-
tais. Vai ter espaço ainda 
para a diversão com re-
creações e diversos brin-
quedos. As atividades fa-
zem parte da campanha 
Natal de Prêmios.

Haverá programação 
também em outras cida-
des que participam da 
campanha da CDL. En-
tre elas, Angra dos Reis, 
Resende e Barra Mansa. 
“Cada CDL optou por 
fazer uma programação 
porque cada cidade tem 
sua peculiaridade, então, 
cada entidade ficou A 

vontade para escolher, 
mas o modelo será pare-
cido”, explicou.

A campanha Natal 
de Prêmios começou 
no dia 1º de dezembro 
e segue até o dia 25. A 
cada R$ 30,00 em com-
pras, o consumidor rece-
be um cupom impresso 
ou digital para concor-
rer a quatro carros mo-

delo popular, uma moto 
também zero quilôme-
tro, smartphones, fim de 
semana num resort e te-
vês. O grande sorteio, em 
Volta Redonda, será no 
dia 27/12, às 18 horas, no 
Memorial Getúlio Vargas, 
quando também será 
sorteado mais um carro, 
só que modelo top de li-
nha.

Programação inclui atividades gratuitas para crianças
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Feliz aniversário, Tadeu Costa!

9Entretenimento

Fonte: http://www.tempoagora.com.br
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GLOBO
06:00-Via Brasil
07:00-Como Será?
09:00-É de Casa
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Sessão Comédia
14:46-Estrelas
15:39-Caldeirão do Huck
18:28-Sol Nascente
19:12-Praça TV - 2ª Edi-
ção0
19:32-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:10-A Lei do Amor
22:06-Zorra
22:44-Altas Horas
00:30-Zero 1
00:48-SupercineIrmã Dulce
02:08-CorujãoA Trilha
03:32-CorujãoJogada de 
Risco
05:01-CorujãoUm Heroi De 
Brinquedo 2

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

ATRAÇÃO

05:00-Programa Ultrafar-
ma
08:00-America Sub
08:30-Familia Debaixo da Graça.
09:00-Show da Saude
09:30-America Sub.
10:00-Rompendo em Fé
10:30-Proclamai
11:00-Igreja Universal do Reino 
de Deus
12:00-Assembleia de Deus no 
Bras
13:00-Familia Debaixo da Graça
13:30-Camisaria Fascynius
14:00-SuperLiga de Vôlei.
16:30-Super Desafio BRA de Be-
ach Rugby
18:30-Ritmo Brasil
19:30-Amaury Jr. Show
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30-RedeTV News
22:15-Operação de Risco
23:00-Mega Senha
00:30-Encrenca - Reprise
01:30-Desafio Premiado
02:30-Igreja Bola de Neve
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

Cesar exige saber de Mocinha o que 
Tanaka tem a ver com a morte de seu 
pai. Sinhá avisa a Tanaka que sua irmã 
está em Arraial. Damasceno comenta 
com Mario que irá interrogar as pes-
soas na rua. Vittorio se incomoda ao 
saber que Milena passou a noite com 
Ralf. Mocinha conta para Cesar a ver-
dade sobre a morte de seu pai. Alice se 
aconselha com Chica. Tiago estranha 
o comportamento de Dora com yumi. 

Tanaka fica 
fascinado com Mocinha

 Aruna 
procura Josué

Preocupado com o filho, Calebe con-
versa com Josué e diz que se disfarçará 
de rei para entrar em Ai. Em Jerusalém, o 
general Abul conversa com o soberano 
do reino. O rei Adonizedeque diz querer 
visitar Kamir, o novo rei de Ai. Elói diz não 
suportar mais viver sob o mesmo teto de 
Mara. O criado de Josué avisa que partirá 
com Calebe na missão para resgatar Iru. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Diana descobre que Gui está venden-
do a casa. Gilda e Nicolau discutem. Dia-
na conta para Lázaro que Gui venderá 
sua casa e o vilão tem uma ideia. Vanes-
sa critica Diana por não ter devolvido o 
anel para Gui. Nelson garante que Júlia 
não tem motivo para ter ciúmes de Diana. 
Vanda afirma a Alex que não transportará 
nenhum embrulho para fora do país. 

Edith flagra 
Gui e Júlia se beijando

06h00-Programação Uni-
versal
07h00-Fala Brasil Especial
10h15-Esporte Fantástico
12h00-The Love School
13h00-Record Kids – Pica-
-Pau
15h30-Cine Aventura Es-
pecial – Beethoven – 
Aventura de Natal
17h30-Cidade Alerta Es-
pecial
19h45-Jornal da Record 
Especial
20h30-Programa da Sabri-
na
23h00-Legendários
01h15-Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00-Programação Uni-
versal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Escola promove evento com 
causa nobre e várias atrações
Show promete atrair o público e encerrar o ano com chave de ouro. 

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

Previsão do tempo - rio de janeiro

Uma das grandes 
bênçãos da vida é 
a experiência que 
os anos vividos nos 
concedem. Na 
próxima segunda-
feira Um grande 
homem chamado 
Tadeu completa 
mais um ano de 
vida, uma verda-
deira dádiva de 
Deus. Além de ser 
um grande amigo, 
também tem uma 
enorme simplicida-
de e caráter, por 
onde passa cativa 
a todos com sua 
simpatia. Aniversa-

ÁLBUM DE FAMÍLIA 

A pedida per-
feita para o 
domingão é 

aproveitar os gran-
des eventos que pre-
enchem esse fim de 
ano, com muita mú-
sica e diversão. É o 
caso da Escola Livre 
FAMA, de Nova Igua-
çu, que fará o even-
to ‘Sarau de fim de 
ano’, com atrações 
como a batalha do 
conhecimento, um 
duelo entre mc’s, 
atrações musicais e 
um pouco de litera-
tura com o progra-
ma ‘café literário’. 
Para tanta diversão, 
a entrada é bem pe-
quenininha, apenas 
R$ 10 e cabe no seu 
bolso e é por uma 
causa nobre. Todo o 
dinheiro arrecadado 
com o evento servirá 
para consertar uma 
cadeira elétrica de 
um aluno da escola 

e é por essa causa 
nobre que a atração 
acontece! 

A batalha do co-
nhecimento é com-
posta por 8 mc’s que 
irão batalhar e de-
bater sobre os temas 
que serão propostos 
pela própria plateia 
do evento através 
de um folhão. Quem 
quiser participar bas-
ta chegar cedo e se 
inscrever antes do 
início do evento pro-
curando alguém da 
organização. Além 
disso, a atração mu-
sical Daniel Motta, 
cantor iguaçuano, 
anima a plateia com 
suas composições. 
Além de cantor e 
compositor, Daniel 
também é ator. 

Na biblioteca do 
FAMA, haverá um 
grande bate-papo 
inteligente e literá-
rio. O evento Café 
Literário o Saber tem 
Sabor revive gêneros 

do teatro, romance, 
poemas e best-seller, 
através de um ca-
dastramento para 
empréstimos, poden-
do o usuário levar a 

obra para casa e dis-
fruta-la por 15 dias. O 
empréstimo também 
pode ser renovado 
por outros 15 dias. 

O evento acon-

tece na Escola Livre 
do FAMA, que fica 
na Avenida Getúlio 
de Moura, n° 1302, 
no Centro de Nova 
Iguaçu. 

riar é uma amostra 
das oportunidades 
que temos de apren-
der a contar os nos-
sos dias. Continue 
trilhando pelos vales 
da vida, pois um dia 
encontrará o mais 
belo jardim, o jardim 
que representará a 
realização dos seus 
maiores sonhos. Que 
Deus ilumine você 
todos os dias da sua 
vida. Que Deus te 
abençoe, que você 
siga sempre o cami-
nho do Pai, para que 
nada venha faltar na 
sua estrada. Muitos 

A emissora não divulgou o 
resumo do capítulo de hoje

DIVULGAÇÃO

anos de vida e saú-
de. Você merece! 
Feliz Aniversário! 

De seus amigos, 
Marcelo e Luciano 
Lemos!
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aTos oFICIaIs

esTado do rIo de jaNeIro

Prefeitura Municipal de Porto Real

PORTARIA Nº 2569 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

a PreFeITa do muNICÍPIo de PorTo real, No uso de suas aTrIbuIÇÕes 
leGaIs.

R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, por prazo de 06 (seis) meses, os contratos de trabalho 
dos servidores abaixo relacionados, em razão de ainda existirem excepcional 
necessidades dos serviços dos mesmos:

Nomes      Função

Cesar augusto brandão Pereira ribas  médico Plantonista socorrista

dienay stefanon roman da Cruz   médica Plantonista socorrista

juliana mauro Pereira    médica Plantonista socorrista

 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

ProCesso Nº 834/2016 - Fms.

dispensa nº 023/2016 – Fms.

de: sms.

Para: CGm.

    AUTORIZO e RATIFICO, a dispensa de 
licitação, conforme artigo 24, II da lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
conforme PARECER juridico de fls. 58 a 61 e parecer da Controladoria a fls. 63 e 64, 
em favor da empresa eNzIPharma ProduTos mÉdICos e laboraTorIaIs 
lTda inscrito no CNPj sob o n° 02.314.108/0001-84 no valor de R$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais). 

Porto real, 13 de dezembro de 2016.

CYraNo saNTos

seCreTárIo muNICIPal de saÚde

De acordo com o Art. 4°, XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o 
resultado classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 059/2016-FMS, que 
visa a aQuIsIÇÃo de PÃes, à empresa PadarIa e laNChoNeTe sabor de 
mINas lTda me no valor de R$ 11.784,18 (onze mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais e dezoito centavos), classificada conforme Mapa à fl. 185.

Porto real, 13 de dezembro de 2016.

Cyrano Santos

Secretário Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 4°, XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o 
resultado classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 060/2016-FMS, que 
visa a aQuIsIÇÃo de PÃes, à empresa PadarIa e laNChoNeTe sabor de 

mINas lTda me no valor de R$ 2.112,75 (dois mil, cento e doze reais e setenta e 
cinco centavos), classificada conforme Mapa à fl. 174.

Porto real, 13 de dezembro de 2016.

Cyrano Santos

Secretário Municipal de Saúde 

DECRETO Nº 2076 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

  abre ao orçamento, a favor da Câmara municipal de Porto real, Crédito 
suplementar no valor global de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta 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$ 440.000,00 (quatrocentos 
e quarenta 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 constantes do anexo II deste decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 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
01.01.01.031.127.2.031 31909400 0000 405.000,00
01.01.01.031.127.2.031 31901303 0000 20.000,00
01.01.01.031.127.2.512 33903003 0000 15.000,00

Total 440.000,00

anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação
01.01.01.031.127.1.068 44905100 0000 200.000,00
01.01.01.031.127.2.505 33903905 0000 100.000,00
01.01.01.031.127.2.512 33901400 0000 60.000,00
01.01.01.031.127.2.512 33903905 0000 80.000,00

Total 440.000,00

Legenda:

Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

 

Maria Aparecida da Rocha Silva

-- Prefeita municipal –

Trabalho: dia indicado 
para tratar de assuntos 
relacionados à cultura. 
Ótimo momento para 
quem vende livros. Bom 
também para praticar jogos 

intelectuais, como damas e xadrez. 
Finanças: situação deve melhorar. Amor: 
seu lado conquistador está em alta.

Áries

Trabalho: não é boa hora 
para investir pesado em 
qualquer negócio. Nem 
aceite parceria com quem 
promete ganhos fantásticos 
em qualquer investimento. 

Finanças: pode se surpreender com lucros de 
pequenos negócios. Amor: ciúme pode gerar 
instabilidade. 

Touro

Trabalho: dê um basta 
na indecisão. Acredite no 
seu potencial e bola pra 
frente! Pois o sucesso só 
acompanha os ousados. 
Vida social: clima de 
companheirismo e 

alegria. Finanças: melhora financeira à 
vista! Amor: tendência a aventuras afetivas 
e desenganos.

Gêmeos

Trabalho: não será 
fácil fazer grandes 
negócios, mas, pelo 
menos, será fácil 
tentar! A decisão é 
sua. Todo mundo 

que cresceu numa atividade em 
algum momento ousou. Finanças: 
situação precisando melhorar. 
Amor: não comece nova relação 
por impulso. 

Câncer

Trabalho: fique esperto 
ao negociar com 
pessoas ambiciosas, 
pois poderá ser passado 
para trás. Finanças: 
neste dia você busca 
atividades prazerosas 

que lhe tragam também muita 
diversão. Amor: Vênus acena 
paixões arrebatadoras e romances 
de curta duração. 

Leão

Trabalho: ótimo momento 
para você ousar num novo 
negócio, pois o cenário astral 
é convidativo para iniciar 
uma nova atividade. Sucesso 
dependerá das suas ações. 

Finanças: poderá curtir bons momentos 
financeiros. Amor: a ordem agora é fazer seu 
par feliz. 

Virgem

Trabalho: brevemente, 
haverá um bom 
desenvolvimento na 
sua atividade através 
de produtividade de 
excelente qualidade. 
O dia de hoje 

está convidativo para passear e 
conversar com os amigos. Amor: o 
relacionamento está propenso a altos 
e baixos. 

Libra

Trabalho: está se 
aproximando uma 
fase de prosperidade 
na sua atividade. 
Finanças: terá 
oportunidade de 

apresentar o que faz a pessoas 
importantes e fechar negócios 
bem lucrativos. Amor: você pode 
aguardar uma fase de muita 
cumplicidade e felicidade a dois.

Escorpião

Trabalho: você terá forças 
para transformar desafios 
em oportunidades de 
crescimento profissional, 
pois você está bem assistido 
por Júpiter, regente deste 

signo. Finanças: o momento favorece 
investimento em pequenas empresas. 
Amor: alegrias na vida a dois.

Sagitário

Trabalho: dê espaço para 
que seu serviço evolua 
naturalmente, pois sua 
capacidade de ação 
está nas alturas e você 

pode tentar antecipar produtividade 
e esgotar suas energias. Finanças: 
muita inspiração para ganhar dinheiro. 
Amor: carinho fortalecerá romance.

Capricórnio

Trabalho: sua vida 
profissional tende 
a ser beneficiada 
por uma série 
de negócios 
promissores. Ótimas 

parcerias não estão descartadas. 
Finanças: caminhos abertos 
para negócios lucrativos. Amor: 
explore o seu universo amoroso e 
achará a felicidade desejada. 

Aquário

Trabalho: terá 
serenidade para 
enfrentar problemas 
profissionais de 
maneira equilibrada 
e transformar 

adversidade em renovação 
positiva. Finanças: calma! Na 
vindoura semana terá condições 
de investir melhor seu dinheiro. 
Amor: muita afetividade na vida 
a dois.

Peixes

ENTRETENIMENTO & ATOS OFICIAIS
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aTos oFICIaIs

esTado do rIo de jaNeIro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
DECRETO N° 4.162, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 4.050.000,00 

(Quatro milhões e cinquenta mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.533 
de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

art. 1º - Fica aberto à secretaria municipal de saúde (semus), à secretaria 
municipal de Governo e desenvolvimento econômico (semGe), e à secretaria 
municipal de educação, esporte e Turismo (semesT), Crédito suplementar de r$ 
4.050.000,00 (Quatro milhões e cinquenta mil reais), para atender à programação 
constante do anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-

correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II deste 

decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da lei Federal 

4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

uNIda-
de PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTA-

ÇÃO

se-
mus Fms 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 25.000,00

se-
mus Fms 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 3.300.000,00

sem-
Ge CT 39.02.04.122.001.2.017 3.3.90.36.00 00 25.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.361.016.2.039 3.3.90.30.00 00 386.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 16.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.36.00 15 4.000,00

se-
mesT eT 44.02.27.812.068.1.020 3.3.90.39.00 00 24.000,00

se-
mesT eT 44.02.27.812.068.1.020 3.3.90.39.00 12 270.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNIda-
de PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

semus Fms 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.39.00 16 120.000,00

semus Fms 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.92.00 16 111.000,00

semus Fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 1.010.000,00

semus Fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 402.000,00

semus Fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 16 560.000,00

semus Fms 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 16 1.122.000,00

sehurb 12.01.15.451.087.1.036 3.3.90.39.00 12 270.000,00

semGe CT 39.02.04.122.001.2.017 3.3.90.30.00 00 5.000,00

semGe CT 39.02.04.122.001.2.017 3.3.90.39.00 00 20.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.361.007.1.014 3.3.90.14.00 15 10.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.361.007.1.014 3.3.90.30.00 15 10.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 00 380.000,00

se-
mesT eT 44.02.04.122.001.2.079 3.3.90.39.00 00 30.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do Diário Oficial do dia 03/12/2016

DECRETO N° 4.163, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre em favor da diversos Órgãos, Crédito suplementar de r$ 10.600.000,00 

(dez milhões e seiscentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.533 
de 07 de janeiro de 2016;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da lei municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

art. 1º - Fica aberto ao Gabinete do Prefeito (GP), à secretaria municipal de assis-
tência social e direitos humanos (semasdh), à secretaria municipal de Fazenda 
(semFa), à secretaria municipal de obras (smo), à secretaria municipal de saúde 
(semus), à Procuradoria Geral do município (PGm), à secretaria municipal de 
habitação e urbanismo (semhur), à secretaria municipal de segurança Pública 
(semseP), à secretaria municipal de Controle (semuC), à secretaria municipal de 
Ciência e Tecnologia (smCT), à secretaria municipal de meio ambiente e sanea-
mento (semas), à secretaria municipal de Trabalho e renda (smTr), á secretaria 
municipal de administração e serviços Públicos (semasP), à secretaria municipal 
de Governo e desenvolvimento econômico (semGe) e à secretaria municipal de 
Transporte, Transito e segurança Institucional (semTTI), Crédito suplementar de 
r$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), para atender à programa-
ção constante do anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-

correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II deste 

decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da lei Federal 

4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNIdade PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-
TAÇÃO

GP GP 02.01..4.122.001.2.016 3.1.90.11.00 00 110.000,00

semas-
dh semasdh 03.01.04.122.001.2.020 3.1.90.11.00 00 257.000,00

semas-
dh Fmas 03.02.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 17 360.000,00

semFa semFa 05.01.04.122.001.2.031 3.1.90.11.00 00 1.260.000,00

smo smo 06.01.04.122.001.2.034 3.1.90.11.00 00 578.000,00

semus Fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 455.000,00

semus Fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.11.00 00 2.125.000,00

PGm PGm 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 710.000,00

se-
mhur semhur 12.01.04.122.001.2.064 3.1.90.11.00 00 106.000,00

sem-
seP semseP 18.01.04.122.001.2.045 3.1.90.11.00 00 568.000,00

semuC semuC 22.01.04.122.001.2.060 3.1.90.11.00 00 107.000,00

smCT smCT 24.01.04.122.001.2.066 3.1.90.11.00 00 49.000,00

semas semas 28.01.04.122.001.2.081 3.1.90.11.00 00 31.000,00

smTr smTr 31.01.04.122.001.2.084 3.1.90.11.00 00 39.000,00

se-
masP adm 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 227.000,00

se-
masP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.04 00 782.000,00

se-
masP sP 37.02.04.122.001.2.052 3.1.90.11.00 00 925.000,00

semGe semGe 39.01.04.122.001.2.057 3.1.90.11.00 00 1.320.000,00

se-
masP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 190.000,00

semTTI semTTI 43.01.04.122.001.2.101 3.1.90.11.00 00 401.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNIdade PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

se-
masdh Fmas 03.02.08.243.045.2.023 3.3.90.39.00 17 360.000,00

se-
masdh Fmas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.36.00 00 81.000,00

se-
masdh Fmas 03.02.08.244.045.2.024 4.4.90.51.00 00 50.000,00

smo smo 06.01.04.122.001.2.034 3.3.20.93.00 12 65.000,00

smo smo 06.01.04.122.001.2.034 3.3.30.93.00 12 55.000,00

smo smo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 12 2.950.000,00

smo smo 06.01.15.451.013.2.069 3.3.90.30.00 00 451.000,00

semus Fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 00 580.000,00

semus Fms 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.13.03 00 316.000,00

semus Fms 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.13.03 00 100.000,00

semus Fms 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 16 455.000,00

se-
mhur semhur 12.01.15.451.087.1.036 3.3.90.39.00 12 1.880.000,00

smCT smCT 24.01.19.573.080.1.023 3.3.90.30.00 00 396.000,00

smCT smCT 24.01.19.573.080.1.023 3.3.90.39.00 00 205.000,00

smTr smTr 31.01.11.331.079.1.033 3.1.90.04.00 12 138.000,00

se-
masP adm 37.01.04.122.001.2.025 3.3.90.14.00 00 40.000,00

se-
masP adm 37.01.04.122.001.2.025 3.3.90.30.00 00 40.000,00

se-
masP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 700.000,00

se-
masP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 130.000,00

se-
masP sP 37.02.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 515.000,00

se-
masP sP 37.02.15.452.033.2.035 3.3.90.39.00 00 249.000,00

semTTI semTTI 43.01.26.782.037.2.055 3.3.90.30.00 00 44.000,00

se-
mesT eduC 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 00 800.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do Diário Oficial do dia 03/12/2016

TERMO ADITIVO 002

ProCesso: 27/0008/2015

CoNTraTo Nº 002/SMELT/2015

TIPo de lICITaÇÃo: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015.

CoNTraTaNTe: muNICÍPIo de belFord roXo.

CoNTraTada: semPre CoNsTruÇÕes e ComÉrCIo lTda

do objeTo: Fica prorrogado o CONTRATO N° 002/SEMELT/2015.

do Valor:  r$ 246,909.76 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e nove 
reais e setenta e seis centavos), 

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do 
contrato original não alterada, suprimidas ou acrescentadas por este Termo.

daTa da assINaTura: 14/12/2016.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite
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Nova Opção é líder da Copa
Anderson Luiz

Após a segunda rodada da Copa Sinno Verão, a equipe goleou nas 
duas categorias e permanece na primeira colocação da competição.

bAixAdA
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A Copa Sinno Ve-
rão chegou a sua 
segunda roda-

da com o Nova Opção 
mantendo a liderança 
nas duas categorias, 
sub-17 e sub-19. Na ro-
dada, a equipe sub-17 
venceu o Guerreiros por 
6 a 0, com gols de Luqui-
nha (duas vezes), Batata, 
Samuel, Fernandinho e 
Luquinha. O sexto gol foi 
contra. OUTROS RESULTA-
DOS: Fair Play 3 x 0 Estrela; 
Resenha 1 x 1 Barro Ver-
melho; e Laranja Mecâ-
nica 4 x 2 Juscelino. PRÓ-
xIMA RODADA: Fair Play 
x Guerreiros; Nova Belém 
x Juscelino; Laranja Me-
cânica x Barro Vermelho 
e Nova Opção x Rese-
nha. CLASSIFICAÇÃO: 1º) 
Nova Opção e Laranja 
Mecânica, 6; 3º) Barro 
Vermelho, 4º) Juscelino, 
Nova Belém e Fair Play, 

3; 7º) Resenha, 1; 8º) Es-
trela Carioca e Guerrei-
ros, 0. No SUB-19, o Nova 
Opção bateu o Castelo 
Branco, por 6 a 0, gols de 
Paulinho, Marcos Vinícius 
e Bill, com dois gols para 
cada um. O resultado 
colocou o Nova Opção 
na liderança da com-
petição com seis pon-
tos. OUTROS RESULTADOS: 
Tropa/Talentos 4 x 2 EFAB; 
Destac 3 x 2 Joga Dez; 
Resenha 2 x 2 Califórnia 
e Laranja Mecânica 4 x 
1 Juscelino. CLASSIFICA-
ÇÃO: 1º) Nova Opção, 
Tropa/Talentos e Destac, 
6; 4º) Laranja Mecânica, 
Juscelino e Castelo Bran-
co, 3; 7º) Califórnia e Re-
senha, 1; 9º) Joga Dez e 
EFAB, 0. PRÓxIMA RODA-
DA: Destac x Tropa/Ta-
lentos; Resenha x Laranja 
Mecânica; Castelo Bran-
co x Juscelino; Califórnia 
x EFAB e Nova Opção x 
Joga Dez. equipe vem mantendo a regularidade tanto no sub-17 quanto no sub-19 e segue invicta na ponta da tabela

ANDERSON LUIZ


