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CASO INTRIGANTE 

PResIdeNte: José de lemos 

Processo
Ministério Público do 

Rio de Janeiro pede à 
Justiça bloqueio dos 
bens de ex-prefeito da 
região Sul do RJ.

4

Prefeitura de Quei-
mados sorteia unidades 
habitacionais do Minha 
Casa, Minha Vida para 
alegria de centenas de 
famílias. 

4

Sonho 

Oportunidade
Empresa de geren-

ciamento de veículos 
está à procura de Ope-
rador de Monitoramen-
to.

2

Cartórios eleitorais de 
todo o estado vão fun-
cionar em regime de 
plantão durante o re-
cesso do Judiciário.

5

Prazo

Corpos dos comerciantes estavam dentro de casa 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Carga elétrica mortal
Leandro Ferreira de Matos trabalhava para a 

Rio Energia, que presta serviço para a Light, e 
morreu na hora ao receber uma descarga du-
rante o trabalho que realizava no poste. As cau-
sas do acidente serão investigadas. 

REPRODUÇÃO / FACEBOOK BAngU AO ViVO

7

Dupla suspeita é pre-
sa com moto roubada 
em blitz da Polícia Rodo-
viária Federal na Região 
Metropolitana do Rio.

6

Na estrada

Servidores do estado 
protestam contra atraso 
de salários em frente ao 
Palácio guanabara e 
situação segue indefini-
da.

3

Protesto
Falso ‘caveira’ do Bope 
leva flagra da poliçada 

Denúncia anônima levou agentes do Batalhão de Polícia Militar do irajá até a 
casa do falsário onde deram o bote. no endereço foram encontrados fardas, col-
dre, algemas, arma e touca ninja. Agora ele vai passar uma temporada em Bangu.

7

Entrega do Hospital 
Regional no Sul Flumi-
nense prevê beneficiar 
cerca de 1,2 milhão de 
habitantes da região.

8

Demanda 

Eleitos em Nova Iguaçu são diplomados
Homicídios caça PM 
que matou grávida 

de oito meses e mais 
quatro pessoas no Rio

6

Ministro Sérgio 
Moro aceita denuncia 

do MPF, e Lula e 
mais oito viram réus 

na Operação Lava Jato
5

Valentão se envolveu em briga dentro de bar.

3

Leandro da Silva Alves foi preso por agentes do serviço reservado (P2) da PM

O prefeito eleito Rogério Lisboa e os vereadores eleitos em outubro foram diplomados em cerimônia realizada na Câmara Municipal

DiVULgAÇÃO/PMERJ

DiVULgAÇÃO/CMni

REPRODUÇÃO
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Gigante

Surpresa

O americano Riahn 
Brewington tem uma 
boa história de pesca-
dor para contar aos 
netos. Ele fisgou o ba-
gre de 50,8 quilos na 
Carolina do norte, fi-
cando apenas a dois 
quilos da fisgada regis-
trada no livro mundial 
de recordes. Depois da 
captura, o pescador 
tirou fotos do peso do 
peixe e o jogou de vol-
ta no rio. 

E a Austrália segue 
como o país dos even-
tos estranhos. na cida-
de de Buderim, um mo-
rador teve uma surpresa 
aterrorizante ao abrir 
a caixa dos correios e 
se deparar com uma 
cobra píton enrolada 
descansando no interior 
do lugar. Com medo 
do tamanho e do pró-
prio réptil, ele acionou o 
serviço de remoção de 
cobras. 

Um levantamento feito pela iBM identificou 
que entre as empresas afetadas pelo ‘vírus de 
resgate’, que seria um destruidor de arquivos, as 
grandes companhias estão dispostas a pagar 
até R$ 130 mil para recuperar dados perdidos 
por esse vírus. Os dados tem por uma base uma 
consulta realizada junto a 600 executivos.

O WhatsApp aumentou o prazo de supor-
te para as plataformas BlackBerry 10, nokia 
s40 e Symbian S60. Ou seja, o aplicativo, que 
anunciou que não iria funcionar nesses apa-
relhos até o fim do ano, fez uma atualização 
e permitiu os usuários desfrutarem do serviço 
até 30 de junho de 2017. 

A Evernote, uma desenvolvedora de aplicativos 
de anotações, voltou atrás em uma mudança pre-
vista para a prestação do serviço na política de pri-
vacidade. As alterações permitiam que funcionários 
da empresa lessem as anotações feitas pelo serviço 
para colaborar com a melhor qualidade do produto, 
mas essa ação foi totalmente descartada.

Backup caríssimo

Prazo prorrogado Não é assim

Você já se perguntou se comer a noite faz mal a 
saúde? Especialistas alertam que sim, principalmen-
te se a comida for farta e pesada. Um estudo feito 
com 700 adultos revelou que o maior impacto é so-
bre a pressão arterial. A alimentação noturna preci-
sa ser balanceada e, dependendo do que for inge-
rido, pode ocasionar em sérios problemas de saúde. 

Reza a lenda

Autoridades japonesas autorizaram o sacrifício de 
210 mil frangos numa fazenda de Hokkaido, no nor-
te do país, após detectarem os primeiros casos de 
gripe aviária na região. Outras sete instalações a 
menos de dez quilômetros do local indicado entra-
ram em estágio de quarentena, nelas há um total 
de 192 mil aves isoladas. 

Se você se chama Tainá ou Felipe e está cadas-
trado no Tinder, um aplicativo que marca encon-
tros, já deve ter se dado bem. Segundo dados do 
serviço, esses dois nomes foram os que mais rece-
beram o famoso ‘coraçãozinho’ dos usuários. Além 
disso, o iBgE revelou que ambos os nomes tiveram 
um crescimento entre 1970 e 1990. 

Se deu bem?

Banco abre concurso no Sul
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

abriu concurso público para formação de cadastro de 
reserva em cargos de nível superior. Os locais de atu-
ação são em Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.fundatec.org.br 
até o dia 4 de janeiro. A taxa de inscrição custa R$ 184.

Vaga no Sul do Rio
A empresa de gerenciamento de veículos está a procu-

ra de Operador de Monitoramento para atuar em Resen-
de. É preciso ter conhecimentos em informática, experiên-
cia na função e boa comunicação. O trabalho será em 
escala 12x36. interessados enviar currículo mencionando o 
nome da vaga para recrutamento@brasilrisk.com.br.

Trainee de banco
O programa trainee de 2017 do Banco Alfa está aberto. 

Podem participar estudantes que tenham se graduado en-
tre 2015 e 2016 em cursos de Administração de Empresas, 
Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Matemática, 
Físicas e áreas correlatas. interessados podem participar no 
site http://www.ciadetalentos.com.br/traineebancoalfa/.

Tecnologia em pauta
O programa bateu recordes em acesso no mês de 

novembro, registrando 181.498 operações. Esse é o 
maior número já registrado na história. Ele foi criado 
para que pessoas físicas comprem títulos públicos 
pela internet através de banco ou corretora, sem 
precisar de aplicações.

Festa magra
Com a crise intensa no estado, várias cidades 

cancelaram as festas de fim de ano. Os famosos fo-
gos de Copacabana terão quatro minutos a menos 
de duração em relação a outros anos, enquanto 
na Baixada, nenhuma cidade se manifestou sobre a 
celebração do ano novo.  

Jovens excluídos
Segundo texto da Carta de Conjuntura, publicado ontem, 

jovens entre 14 e 24 anos são os mais atingidos pelo desem-
prego no país. Enquanto a taxa alcançou 11,8% no terceiro 
trimestre desse ano, jovens dessa faixa etária somam 27,7% 
de desempregados. Trabalhadores com ensino médio com-
pleto também aparecem no topo da lista, com 21,4%. 

Cortando o mal

BRDE

BANCO ALFA

TESOURO DIRETO 

IPEA

Confusão de bagulho

Aumento significativo
O instituto nacional de Traumatologia e Ortope-

dia Jamil Haddad (into), que fica no Rio de Janei-
ro, informou ontem que alcançou um recorde na 
captação de ossos, tendões e articulações para 
transplantes. Somente nesse ano foram captadas 
doações para 38 pessoas, um aumento de 31% 
no número de atendimentos. 

BRASILRISK

FIM DE ANO

HEinz-PETER BADER/REUTERS

Três pessoas foram presas em Alexandra, no Canadá, após invadirem uma 
fazenda de lúpulo, material usado na fabricação de cervejas, pensando que 
era maconha. O fato aconteceu no mês passado, quando dois homens e 
uma mulher invadiram a propriedade e roubaram o lúpulo. Segundo as emis-
soras locais, o trio provavelmente errou o caminho pois havia uma fazenda 
de cultivo e plantação de maconha legal na região. 

Jingle bell 
O apagar das luzes de 2016 não será em 

clima de festa para a turma que saiu derrota-
da das últimas eleições. Para um vereador que 
sonhava com um segundo mandato, então, o 
fim de ano é de completa desolação. Além 
dos chamados acordos de apoio, ele tam-
bém vai perder os cargos comissionados que 
dava emprego para parentes e amigos. 

Nada de revolta 
Já para um inimigo de bancada, o clima é 

de natal, ano novo e réveillon. O moço não le-
vou a melhor nas eleições de outubro, mas já 
dá como certa sua convocação para integrar 
a equipe do primeiro escalão de uma Prefei-
tura da Baixada. 

E de quebra...
O ainda vereador vai aproveitar para levar 

na bagagem três dos seus assessores, e um em 
especial, que é unha e carne com ele. Para 
o político, a mudança para um outro municí-
pio pode representar o trampolim para futuras 
candidaturas. 

Refazendo o trabalho
Para conseguir ganhar uma eleição para 

vereador, por exemplo, ele terá que refazer o 
trabalho iniciado em sua cidade de origem, 
onde ainda ocupa a função parlamentar. 
nesses tempos de descrédito político, ele pre-
cisará suar a camisa em terras estranhas para 
conquistar a confiança do eleitorado. 

E agora?
Aquele vereador que trocou a Baixada Flu-

minense por um apê na Barra poderá ter que 
refazer o caminho inverso, já que não poderá 
contar com os esquemas que o levaram para 
o abastado bairro da zona Oeste carioca. 
Pelo jeito, vai apertar o cinto até mesmo por 
causa do valor do condomínio que, dizem, é 
bem salgado. 
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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

Rogério Lisboa, Carlos Ferreira e outros 25 vereadores receberam o diploma.

Eleitos em Nova Iguaçu são
diplomados em solenidade

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito, vice 
e outros 25 
v e r e a d o r e s 

eleitos, sendo 17 elei-
tos para o mandato 
que termina em 2020 
e oito suplentes, para 
a Câmara Municipal, 
em nova iguaçu, re-
ceberam das mãos 
da juíza Anna Chris-
tina da Silveira Fer-
nandes, da 27ª zona 
Eleitoral da cidade, o 
diploma que os habi-
lita a tomar posse nos 
seus respectivos car-

gos a partir de 1° de 
janeiro de 2017.
  A juíza Anna Chris-
tina da Silveira Fer-
nandes, da 27ª zona 
Eleitoral, responsável 
pelas eleições deste 
ano em nova iguaçu, 
conduziu a cerimônia 
que diplomou o pre-
feito Rogério Lisboa 
(PR), o vice, Carlos 
Ferreira (PT), da co-
ligação trabalho, fé 
e humildade, além 
dos outros 17 verea-
dores eleitos para o 
mandato 2017-2020. 
Foram diplomados, 

também, 8 suplentes 
para a Câmara Mu-
nicipal. 
A solenidade, que 
demorou menos de 
meia hora, aconte-
ceu na tarde de on-
tem, no auditório do 
Ministério Público. Par-
ticiparam da Mesa 
Diretora o coronel 
Teixeira, comandan-
te geral do Corpo de 
Bombeiros da Baixa-
da, e o coronel Dias, 
subcomandante do 
20º BPM, além dos 
assistentes da juíza 
Anna. Diplomados de Nova Iguaçu posaram para a foto durante a solenidade

DiVULgAÇÃO

Vereadores eleitos
Para assumir uma 

função na Câma-
ra Municipal da 
cidade, foram elei-
tos: Mauricio Mo-
rais Lopes (Mauri-
cio Morais - PMDB), 
Rogério Teixeira 
Junior (Juninho do 
Pneu - PMDB) Fá-
bio José de Freitas 
Santos (Fabinho 

Maringá - PMDB), Al-
cemir gomes Moreira 
(Alcemir gomes - PTB) 
Carlos Alberto Curi 
Chambarelli (Carlão 
Chambarelli - PTB) Re-
nato gomes Corrêa 
(Renato do Merca-
do - DEM), Fernando 
Bernardes Carvalhal 
(Fernandinho Moque-
tá - PRP), José Carlos 

Fonseca (Dr. Cacau 
- PROS), Felipe Ran-
gel garcia (Felipinho 
Ravis - PSC), Marcelo 
Verdam Lessa (Mar-
celo Lajes - PPS), Ale-
xandre Rocha de 
Azeredo (Alexandre 
da Padaria - PR), Pau-
lo da Costa Pinheiro 
(Paulinho da Padaria 
- PR), Rogerio Bastos 

Reis (Rogerio Villa-
nova - PDT), Aguinal-
do Barboza Peixoto 
(Camu - PCdoB), Car-
los Alberto Ribeiro da 
Silva (Carlinhos BnH 
- PTC), Eliege Alves 
Borges (Li Só Alegria - 
PDT) e Renata Maga-
lhães Turques Araújo 
(Renata da Telemen-
sagem - PTC).

Já os oito vereado-
res suplentes são: Ma-
noel Mendes da Silva 
neto (Manoel Fisiote-
rapeuta - PEn), Vag-
ner Mateus dos Santos 
(Vaguinho neguinho - 
PMDB), Jorge Luiz de 
Freitas Dias (Jorge de 
Austin - PSC), Eduardo 
Lima gomes (Dudu 
Lima - PR), Marcio Luiz 

Fonseca Leal (Mar-
cio Fonseca - PTC), 
giane da Silva Sil-
veira Prudêncio 
(giane Jura - PRP), 
Henrique Frederico 
neves dos Santos 
(Henrique neves - 
PCdoB) e Marcelo 
Xavier de Figueire-
do (Marcelo nozi-
nho - PROS). 

Servidores do Rio ocupam ruas para 
protestar contra atraso de salários
num cenário complica-

do de festas de fim de 
ano e sem previsão de 
salário, os servidores doRio 
foram na manhã de on-
tem para protestar contra 
o atraso nos pagamen-
tos em frente ao Palácio 
guanabara, em Laranjei-
ras. Simultaneamente, ou-
tra manifestação aconte-
cia, dessa vez na UERJ do 
Maracanã, também por 
causa do salário. Cerca 
de 200 funcionários do 
Hospital Pedro Ernesto e 
da universidade chega-
ram a tomar as faixas da 
Radial Oeste. 
Um grupo de mulheres 
pensionistas da PM e dos 
Bombeiros fizeram uma 
manifestação contra o 
atraso e o parcelamento 
dos benefícios relativos 
ao mês de novembro. Por 
volta das 10h30 uma de-

zena de pessoas ocupou 
temporariamente uma 
faixa da Rua Pinheiro 
Machado, em frente ao 
Palácio guanabara, em 
Laranjeiras, na zona sul 
do Rio.
De acordo com Cláudia 
nascimento, há um ano os 
pensionistas estão sofrendo 
com o atraso no pagamen-
to. Agora, em outubro além 
do atraso, o benefício tam-
bém está sendo parcelado.
Com cartazes e palavras 

de ordem, os manifestan-
tes fecharam uma faixa da 
Rua São Francisco Xavier, 
no sentido Méier, causando 
retenção no trânsito. Tam-
bém foi interditada o aces-
so da Radial Oeste para a 
Avenida Professor Manuel 
de Abreu, no sentido Vila 
isabel, na altura da esta-
ção modal Maracanã, e a 
Rua Radialista Waldir Ama-
ral, na altura do cruzamen-
to com a Rua São Francis-
co Xavier. 

DiVULgAÇÃO

Jorge Picciani determina que projeto retorne para as mãos de Pezão
O Presidente da Assem-

bleia Legistativa do Rio de 
Janeiro, Jorge Picciani, con-
firmou ontem a retirada dos 
quatro projetos restantes do 
pacote de austeridade que 
foram apresentados pelo 
governo do Estado. Com 
a devolução, o balanço é 

que apenas um terço das 
propóstas feitas por Pezão 
foram aprovadas esse ano. 

Dos 22 projetos propostos 
pelo governador, apenas 
sete foram aprovados. Um 
foi reprovado e outros 14 
devolvidos ou retirados de 
pauta, eles inclusive podem 

ser discutidos em 2017. En-
tre os projetos, o mais po-
lêmico é o que adiava de 
2017 para 2020 o aumento 
salarial dos servidores da 
Segurança Pública. A me-
dida gerou revolta e cau-
sou manifestações violentas 
nas proximidades da Alerj. 

“Como não houve acordo 
entre o secretario de segu-
rança, o chefe da polícia, 
o comandante da PM e os 
sindicatos, e não há con-
senso entre os deputados, 
eu devolvo [o projeto] para 
que o Estado tenha como 
fazer a folha de pagamen-

to do mês de janeiro, já que 
isso vence no mês de janei-
ro e, normalmente, a folha 
de pagamento fecha nos 
dias 10 e 13 de janeiro. A 
cautela me faz, pra depois 
não ser acusado de não es-
tar na folha, eu estou devol-
vendo”, explicou Picciani.

Ainda segundo o presi-
dente da Casa, a devolu-
ção dos projetos deve ge-
rar um aumento de R$ 120 
milhões no orçamento men-
sal do governo. A estimativa 
para o ano que vem é que 
os cofres arrecadem R$ 1,5 
bilhão durante 2017.

Servidores protestaram em frente a sede do governo

DiVULgAÇÃO

Defesa Civil de Nova Iguaçu faz 
confraternização de fim de ano

A Secretaria de De-
fesa Civil e Ordem Pú-
blica de nova iguaçu 
realizou ontem um 
café da manhã de 
confraternização de 
final de ano que mar-
ca o encerramento 
do ciclo de quatro 
anos da pasta no 
atual governo muni-
cipal.

Durante o evento, 
o secretário Luiz An-
tunes entregou diver-
sas homenagens aos 
presentes, sendo de 
Honra ao Mérito a to-
dos funcionários da 
secretaria e outra de 
gratidão e Parceria, 
a diversas personali-
dades, autoridades e 
entidades que contri-
buíram direta ou indi-
retamente com seu 
trabalho na secreta-

ria, prestando serviços 
essenciais a popula-
ção iguaçuana.

na ocasião, os 
funcionários da SE-
MDCORP fizeram uma 
surpresa ao secretário 
Luiz Antunes, lhe en-
tregando também um 
certificado de grati-
dão em forma de re-
conhecimento a seu 

trabalho e apoio aos 
servidores municipais 
da pasta.

A cerimônia foi re-
alizada no Centro 
Social São Vicente 
(Patronato), que fica 
localizado no centro 
de nova iguaçu e foi 
conduzida pelo ce-
rimonialista Claudio 
Moura.

Solenidade contou com várias homenagens
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Até o dia 24 deste mês, a garotada 
poderá se divertir no TopShopping no 
Trenzinho de natal. O preço do ingresso 
é R$ 10,00 e dá direito a 8 voltas. A faixa 
etária é de 2 a 12 anos. O serviço está lo-
calizado na praça de eventos, no 1º piso.

Com a experiência 
de seus 74 anos, Cidi-
nha Campos (PDT) afir-
mava que os protes-
tos violentos não iam 
acabar bem. “Vai ser 
PM atirando em poli-
cial civil. Uma praça de 
guerra. E não se pode 
acirrar mais os ânimos, 
porque vai morrer um”.

Com os ouvidos 
bem atentos, o presi-
dente da Assembleia, 
Jorge Picciani (PMDB), 
ouviu de um colega, 
na semana passada: 
“Vai morrer alguém 
durante a votação 
desse pacote. E o ca-
dáver vai ser seu, não 
do governador”.

Se o homem já era um pote até aqui de 
apreensão, a gota d’água veio na última quin-
ta-feira, quando o governo ignorou o prazo 
combinado e não respondeu às reivindicações 
dos servidores.

A Assembleia já tinha assumido a responsabilida-
de pelas medidas que seriam “as únicas capazes de 
recuperar” as finanças do estado, mesmo quando 
o Ministério Público apontara a inconstitucionalidade 
do que era proposto pelo governo do estado.

Ameaça! Protestos

Servidores Responsabilidade

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu fiquei muito triste. Eu só valia R$ 100 mil, com tudo que eles disseram”. Deputa-

do federal Heráclito Fortes (PSB), fez uma brincadeira com a lista apresentada pelos 
executivos da Odebrecht.

O presidente da Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), 
descartou a possibilidade de assumir o 
governo do estado em caso de impe-
achment do governador Luiz Fernando 
Pezão (PMDB).

O deputado deixou claro que, se os 
pares decidirem tirar Pezão do Palácio 
Laranjeiras, convocará eleições indiretas. 
nesse caso, qualquer pessoa poderá se 
candidatar e os próprios parlamentares 
vão decidir o resultado.

DiRETO AO POnTO

O distanciamento da sociedade em rela-
ção à política é apontado como elemento 
de risco para a democracia. O bom anda-
mento da vida institucional e social exige 
que a população se preocupe com a coi-
sa pública. Por exemplo, é sinal de vitalida-
de que uma sociedade não se acostume 
com os escândalos de corrupção e exija 
providências saneadoras das autoridades 
competentes.

Empréstimo Recisão Salário atrasado 
A Câmara do Rio já avisou 

ao Tribunal de Contas do Mu-
nicípio que pretende receber 
de volta os R$ 65 milhões que 
pagou ao município por um 
terreno na Cidade nova, ao 
lado do edifício administrativo 
da Prefeitura.

Agora o prefeito Eduardo Paes 
(PMDB) quer rescindir o acordo e 
vender o terreno ao Consulado 
Americano? E, nisso, tungou os 
R$ 65 milhões transferidos pela 
Câmara, que mandou um ofício 
ao Tribunal de Contas do Municí-
pio para sustar a rescisão.

O prefeito de São gonçalo, 
neilton Mulim (PR), já avisou 
ao seu primeiro escalão que 
deixará os salários de dezem-
bro dos servidores municipais 
para serem pagos pelo seu su-
cessor. A folha de pagamento, 
custa R$ 30 milhões.

Governo

Decisão
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De acordo com o Ministério Pú-
blico, os menores infratores do 
Degase, estão sofrendo com 
condições insalubres nas unida-
des de internação e, até mes-
mo, com alimentação insuficiente. 

Desequilíbrio institucional 

Já com patrimônio blo-
queado em ação de 
improbidade adminis-
trativa movida contra 
ele no primeiro semestre 
pelo Ministério Público, 
o ex-prefeito de Macaé, 
Riverton Mussi (foto), vol-
tou a ser enquadrado 
pelo MP, que mais uma 
vez pediu a indisponi-
bilidade dos bens dele. 
Desta vez Riverton tem 
no processo a compa-
nhia do ex-secretário 
municipal de Mobilida-
de Urbana, Jorge Tava-
res Siqueira. A solicita-
ção é da 1ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Co-
letiva (núcleo Macaé), 

MP pede bloqueio dos 
bens de ex-prefeito 

que acusa os dois de 
lesão ao erário em obras 
e compras que seriam 
destinadas ao Projeto 
VLT de Macaé, projeto 
batizado de Metrô Ma-
caé. De acordo com o 
que foi apurado, “hou-
ve negligência por par-
te dos réus ao licitarem 
e comprarem, no ano 
de 2009, 4 veículos leves 
sobre trilhos (VLTs), antes 
mesmo de saberem se o 
município seria contem-
plado no Programa Pró-
-transporte, do Ministério 
das Cidades”, que pre-
via o repasse de verbas 
para obras voltadas ao 
transporte público.

Queimados sorteia unidades habitacionais
MinHA CASA, MinHA ViDA 

O evento visa selecionar as 1.200 famílias que serão contempladas com 
as casas populares que foram construídas no bairro Parque Santiago.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Moradores do Morro 
do Manga Rosa, no 
bairro Cerâmica, na 
Rua Dr. Lear Silva em 
nova iguaçu, estão 
sofrendo com a falta 
de asfalto nas ruas da 
região. Com as chu-
vas dos últimos dias, 
a condição das ruas 
piorou. Em um dos 
trechos mais críticos, 
o principal problema 
é a lama. Os carros 
que passam pelo lo-
cal diminuem a ve-
locidade para evitar 
acidentes, já que a 
rua é bastante movi-

Após disparos de um 
desconhecido, o em-
baixador russo Andrei 
Karlov morreu a cami-
nho do hospital, disse 
uma agência de notí-
cias turca. Ele foi ataca-
do em visita à Ancara, 
na Turquia, ontem. não 
há, no entanto, a confir-
mação do Ministério de 
Relações Exteriores da 
Rússia.
Segundo a rede nTV, 

outras três pessoas fica-
ram feridas e o atirador 
foi morto. O diplomata 
foi atingido por tiros ao 
visitar uma exposição 

Lama e buracos no Manga Rosa
REPRODUÇÃO

As casas populares estão sendo construídas pela Ancora Engenharia

DiVULgAÇÃO 

Embaixador russo morre após ataque 
TURQUIA

A Prefeitura de 
Queimados, atra-
vés da Secretaria 

Municipal de Habitação, 
realizará hoje, mais um 
sorteio público do pro-
grama habitacional do 
governo federal, Minha 
Casa, Minha Vida Vida. 
O evento que aconte-
ce, a partir das 9h30, no 
ginásio Municipal de Es-
portes (Avenida Verea-
dor Marinho Hemetério 
de Oliveira - Vila Paca-
embu) visa selecionar 
as 1.200 famílias que se-
rão contempladas com 
as casas populares que 

estão sendo construídas  
pela Ancona Engenharia 
no bairro Parque Santia-
go. Ao todo, a Prefeitura 
conta com um cadastro 
ativo de mais de 20 mil 
inscritos.

A entrada é franca. Os 
nomes dos sorteados se-
rão dispostos em painel 
eletrônico, com nome 
e CPF. Serão excluídos 
do sorteio os candida-
tos menores de 18 anos, 
os que não moram em 
Queimados e os que a 
renda familiar (soma de 
todos os que trabalham 
na família) ultrapassar R$ 
1.800 mensais. Também 
ficarão de fora os que 

tiveram financiamento 
de casas com recursos 
do FgTS ou outros fundos 
destinados à habitação 
e os que possuem imó-
veis, assim como os que 
não participarem de 
qualquer fase do traba-
lho técnico social.

De acordo com a sub-
secretária de Habitação, 
Romilda gonçalves, 10% 
das vagas serão destina-
das para os idosos e para 
pessoas com deficiên-
cia, critério estabelecido 
pelo Ministério das Cida-
des. “A lista provisória dos 
sorteados será disponibi-
lizada para consulta no 
site da Prefeitura, assim 

Homem armado atirou contra Andrei Karlov na Turquia

na capital turca e foi en-
caminhado ao hospital, 
mas não teria resistido 
no caminho. De acordo 
com a agência Reuters, o 
desconhecido entrou na 
galeria com uma identifi-
cação da polícia e atirou 
contra o embaixador ain-

da durante o discurso.
Este ataque ocorre na 

véspera de uma reunião 
em Moscou entre os mi-
nistros das Relações Ex-
teriores da Rússia, irã e 
Turquia para tratar sobre 
o cessar-fogo em Alep-
po, ao norte da Síria.

DiVULgAÇÃO 

Mussi é acusado de improbidade administrativa

REPRODUÇÃO 

como publicada no Di-
ário Oficial de Queima-
dos – DOQ. É importante 

o acompanhamento do 
resultado, pois a partir 
dali, começa a contar o 

prazo de dois dias para a 
interposição de recurso”, 
alerta.

mentada por crianças. 
Com a quantidade de 
lama e buracos, os ve-

ículos ficam presos e 
as pessoas não têm 
por onde passar. 
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Reunião de fim de ano mobilizou funcionários e visitantes da unidade.

BRASíLIA

O juiz da 13ª Vara Fe-
deral Criminal de Curiti-
ba, Sérgio Moro, aceitou 
ontem a denúncia do 
Ministério Público Fede-
ral (MPF) contra o ex-
-presidente Lula e mais 
oito pessoas na Opera-
ção Lava-Jato. Com isso, 
o ex-presidente petista 
se torna réu pela quarta 
vez, sendo três no âmbito 
da Lava-Jato. A denún-
cia do MPF foi apresenta-
da à Justiça Federal do 
Paraná na última quarta-
-feira e está relaciona-
da a duas compras de 
imóvel realizadas pela 
Odebrecht para o ex-

Hospital da Posse faz evento 
natalino para os pacientes

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

-presidente. As aquisições 
teriam ocorrido com uso 
de ‘pessoas interpostas’, 
com o intuito de ocultar a 
concessão de vantagens 
indevidas ao ex-presidente. 
O MPF sustenta que o ex-
-presidente teria participa-
do ‘conscientemente do 
esquema criminoso’ que 
lesou a Petrobras e bene-
ficiou a Odebrecht, entre 
outras construtoras, duran-
te o seu governo.

Moro argumentou que o 
recebimento da denúncia 
não implica ‘juízo conclusi-
vo quanto à presença da 
responsabilidade criminal’. 
De acordo com o juiz, “é 
no trâmite da ação penal 
que o ex-presidente pode-

Moro aceita denúncia contra Lula

Cartórios farão atendimento especial aos eleitores que precisam utilizar os serviços neste fim de ano

rá exercer livremente a sua 
defesa, assim como será 
durante ele que cabe-
rá à acusação produzir a 
prova acima de qualquer 
dúvida razoável de suas 
alegações caso preten-

Lula se torna réu na Lava Jato pela quarta vez 

DiVULgAÇÃO

Sorrisos, lágrimas e 
abraços marcaram o 
evento de natal no 

Hospital geral de nova 
iguaçu. Organizado pela 
Capelania hospitalar, 
as atividades natalinas 
aconteceram na última 
sexta-feira e renovaram 
as esperanças dos pa-
cientes, familiares e dos 
funcionários, que vivem 
uma batalha diária contra 
as dificuldades para con-
seguir atender a todos da 
melhor forma possível. O 
arcebispo de nova igua-
çu, Dom Luciano Berga-

min, esteve presente. 
Com a aproximação do 

natal, a direção do Hgni 
espera por mensagens 
positivas do Ministério da 
Saúde. Para o diretor ad-
ministrativo da unidade, 
Francisco Vasconcelos, 
que acompanhou a ce-
lebração, é preciso agra-
decer o esforço de todos 
os funcionários neste mo-
mento de dificuldades 
e também reconhecer 
a importância da cape-
lania hospitalar.  “O tra-
balho dos voluntários da 
capelania tão dispostos 
a fazer o bem é essencial 
para os pacientes, seus 

acompanhantes e tam-
bém para os profissionais 
porque muda o clima da 
instituição”, afirma o dire-
tor. 

Para a assistente social, 
Regina Brandão, a cele-
bração do natal dentro 
do hospital é uma possi-
bilidade de acalentar os 
corações. “Que momento 
lindo. É maravilhoso ver a 
união das religiões, pois o 
objetivo é um só no final. 
E em meio ao caos que 
vivemos, renovar as es-
peranças é fundamental. 
Precisamos vibrar positi-
vamente”, diz em meio a 
sorrisos a assistente social. Dom Luciano participou da celebração de Natal no Hospital da Posse

 Momento de fé 
Os voluntários da Ca-

pelania acompanha-
dos do arcebispo da 
cidade e de músicos 
percorreram os corre-

dores do hospital lem-
brando a todos do nasci-
mento de Jesus. Em uma 
parada pelo refeitório da 
unidade, Dom Luciano 

proferiu algumas palavras 
de conforto e esperança 
e falou sobre a situação 
atual do hospital. Ao final, 
todos juntos fizeram uma 

oração. “Perguntei ao di-
retor geral, Joé Sestello, o 
que poderia fazer como 
igreja e cidadão para 
ajudar neste momento 

e escrevi uma carta ao 
presidente da república. 
nosso grito, nosso clamor 
precisa ser ouvido. Esse 
hospital atende a toda 

região e precisa ser 
lembrado. É preciso 
que olhem por nós!”, 
enfatiza Dom Lucia-
no. 

Cartórios eleitorais vão funcionar em 
regime de plantão no recesso Judiciário

De 20 de dezembro 
a 6 de janeiro de 2017, 
período do recesso 
forense determinado 
pela Lei 5.010/66, as 
zonas eleitorais, cen-
trais de atendimento 
ao eleitor e unida-
des da sede do TRE-

-RJ funcionarão em 
regime de plantão, 
de segunda a sexta-
-feira, das 14h às 18h. 
Os eleitores poderão 
solicitar todos os ser-
viços eleitorais, como 
primeira via do título, 
transferência, atuali-

REPRODUÇÃO

da a condenação”. na 
ocasião em que foi apre-
sentada a denúncia, a 
Odebrecht informou que 
não se manifestaria sobre 
o assunto, mas que cola-
borava com a Justiça.

DiVULgAÇÃO

Turma de Direito se forma 
em programa de inclusão 

A primeira turma 
do Programa de 
Acesso à inclusão 
Social da Procura-
doria geral do Esta-
do (PAiS – PgE) com 
bacharéis em Direito 
recebeu, na sema-
na passada, o certi-
ficado de conclusão 
de curso, na sede 
da PgE. O projeto 
gratuito é destinado 
aos bacharéis oriun-
dos de cotas sociais 
nas universidades 
do estado que te-
nham frequentado 
escolas públicas du-
rante toda a vida 
e que comprovem 
renda familiar inferior 
a quatro salários mí-
nimos. O objetivo é 
proporcionar qualifi-
cação que permita 
aos formandos com-
petir em igualdade 
de condições nos 
concursos e seleções 
para profissões da 
carreira de advoca-
cia pública.

A turma ganhou o 
nome de Augusto 
Werneck em home-

nagem ao procura-
dor do Estado que 
idealizou o progra-
ma e foi um dos for-
muladores da lei em 
vigor sobre o sistema 
de cotas nas univer-
sidades do Rio de Ja-
neiro. “Pretendo hon-
rar a homenagem 
da turma. As opor-
tunidades iguais têm 
que ser até nos car-
gos mais importantes 
da sociedade” de-
clarou o procurador 
Augusto Werneck.

A seleção dos can-
didatos foi realizada 
em duas etapas. A 
primeira fase contou 
com 96 concorren-
tes, que assistiram a 
uma palestra para 
que também rece-
bessem alguma ins-
trução. A segunda 
etapa teve 32 for-
mandos, que realiza-
ram o curso de aper-
feiçoamento de 342 
horas. Vários deles já 
passaram em um ou 
mais concursos da 
área do Direito Públi-
co.

DiVULgAÇÃO

Primeira turma posou para o registro histórico

zação dos dados ca-
dastrais e certidão de 
quitação eleitoral, en-
tre outros. no dia 9 de 
janeiro, o atendimen-
to ao público retorna 
ao horário normal, de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 11h às 19h. Os 

prazos judiciais que se 
iniciem ou comple-
tem entre 20 de de-
zembro de 2016 e 20 
de janeiro de 2017 se-
rão automaticamen-
te prorrogados para 
o dia 23 de janeiro do 
ano que vem.
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Autor de chacina na Zona 
Oeste tem prisão decretada

crueldade No rio

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Quatro pessoas da mesma família morreram, incluindo uma gestante.

A Justiça do Rio de-
cretou a prisão 
temporária, por 30 

dias, do policial reforma-
do Luiz Cláudio Machado 
Paixão, suspeito de matar 
cinco pessoas em uma 
chacina, na comunidade 
do Terreirão, no Recreio 
dos Bandeirantes, na zona 
Oeste. A prisão foi requisi-
tada pela Divisão de Ho-
micídios (DH-capital). Ele 
é considerado foragido.

na noite da última 
sexta-feira, um grupo, da 
mesma família, estava 
num bar na Rua DW, na 

comunidade Terreirão, no 
Recreio dos Bandeirantes. 
Houve uma briga no esta-
belecimento envolvendo 
um homem armado e no 
tiroteio, as vítimas foram 
baleadas e morreram.

Entre elas estava o ele-
tricista Lutero Barbosa da 
Silva, de 36 anos, assassi-
nado junto com a mulher, 
Patricia Pimenta Rosa, de 
32 anos, que estava grávi-
da de 8 meses. Patrícia foi 
levada para a maternida-
de, mas a recém-nascida 
não resistiu. Além deles, o 
irmão de Patrícia, Francis-
co Pimenta Rosa, de 25, 
e Markeli Maria Leite Ma-

teus, de 44 anos, esta últi-
ma que estava passando 
pelo local, também mor-
reram. A mãe de Lutero Barbosa se desesperou durante o velório do filho

O Sargento Paixão 

URBAnO ERBiSTE 

PM apreende drogas e arma 
durante incursão em Mesquita

Policiais militares do 
20º BPM (Mesquita) fo-
ram recebidos a tiros 
por suspeitos arma-
dos durante incursão 
para reprimir tráfico 
de drogas na comuni-
dade da Coréia, em 
Mesquita, na madru-
gada de ontem. Após 
cessar o confronto, as 
equipes fizeram bus-
cas na região e foram 
encontrados dois sus-
peitos feridos e com 
eles uma pistola ca-
libre 9 mm e drogas. 
A dupla foi socorrida 
ao Hospital geral de 
nova iguaçu. Um ter-
ceiro suspeito foi pre-
so com drogas e rádio 
transmissor. A ocorrên-
cia foi registrada na 
53ª DP (Mesquita).

Uma pistola calibre 9 mm e drogas foram encontradas 

Material apreendido em ação policial na comunidade

DiVULgAÇÃO 

Homem é preso com pistola e carro roubado
no último final de 

semana, policiais mili-
tares do 21º BPM (São 
João de Meriti) foram 
verificar denúncia de 
roubo de carro na 

Rua itaocara, localiza-
da no Morro Azul, no 
bairro Parque Tietê, em 
São João de Meriti. no 
local, a equipe policial 
foi recebida a tiros e 

houve confronto. Os 
policiais conseguiram 
recuperar o carro 
roubado e prender 
um suspeito com uma 
pistola calibre 9 mm.

Polícia faz operação para 
combater roubo de cargas 

Policiais da De-
legacia de Roubo 
e Furtos de Cargas 
(DRFC) realizam, on-
tem, uma operação 
para combater qua-
drilhas especializadas 
no crime nos Comple-
xos da Pedreira e do 
Chapadão. A polícia 
investiga a atuação 
de traficantes na ca-
deia criminosa que fez 
disparar o número de 
ocorrências no Estado 
do Rio. Hoje, o Rio de 
Janeiro registra 30 ca-
sos por dia.

Além de buscar 
suspeitos de integrar 
o bando, os agentes 
da Polícia Civil promo-
vem uma varredura 
para localizar cargas 
roubadas em poder 
dos criminosos. Duran-
te a ação, eles locali-
zaram cerca de cem 
caixas com 30 dúzias 
de ovos cada, em um 
galpão na comunida-

de da Quitanda.
Os policiais investigam 

as circunstâncias do rou-
bo do material. Um ho-
mem foi preso. Os agen-
tes também localizaram 
três caminhões roubados 
já sem os produtos, e re-
cuperaram um carro.

‘TERROR’ DIáRIO 
O Estado do Rio já 

contabiliza 30 roubos de 
carga por dia, a maioria 

na Região Metropolita-
na, segundo dados da 
Polícia Civil. Os gêneros 
alimentícios tornaram-
-se os principais alvos 
dos ladrões, junto com 
bebidas e cigarros. Se 
antes esse tipo de cri-
me era praticado so-
mente por quadrilhas 
especializadas, agora 
tornou-se também bra-
ço financeiro do tráfico 
de drogas.

Policiais recuperaram carga de ovos na Zona Norte

DiVULgAÇÃO

Dupla é presa com moto roubada
Dois jovens foram 

presos pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
ontem, suspeitos de re-
ceptação, em uma blitz 
na Rodovia Rio-Teresó-
polis (BR-116), Região 
Metropolitana do Rio. 
Com eles foi recupe-
rada uma motocicleta 
roubada há cerca de 
três meses no município.

Segundo agentes, a 
dupla, de 19 e 18 anos, 
que mora em Citrolân-
dia, foi abordada na al-
tura do km 117 após sus-
peitas. Eles estavam em 
uma moto com chassi 

adulterado e que não 
possuía placa.

Ao fazerem uma visto-
ria, os policiais descobri-
ram que se tratava de 
uma motocicleta rou-

bada. Segundo a PRF, o 
crime ocorreu em 23 de 
setembro.

A ocorrência foi en-
caminhada para a 67ª 
DP (guapimirim).

Dupla de 18 e 19 anos foi presa na Rio-Teresópolis 

DiVULgAÇÃO 

Policiais prendem ‘cinquenta’ na Ilha

Policiais militares do 
Setor de inteligência 
do Comando de Ope-
rações Especiais (COE) 

prenderam Felipe Mar-
ques Machado da Cos-
ta, vulgo “Cinquenta”, 
apontado como uma 

das lideranças do tráfi-
co de drogas no Morro 
do Dendê, na ilha do 
governador. Cinquen-
ta foi abordado na Rua 
gerson Ferreira, próximo 
ao iate Clube de Ra-
mos, quando chegava 
em um veículo dirigido 
por um suspeito. O crimi-
noso tinha um mandado 
de prisão em aberto por 
associação para o trá-
fico de drogas. Os dois 
foram conduzidos para 
a 21ª DP (Bonsucesso).

Informações ligar para o disque denúncia

DiVULgAÇÃO

PM tem foto divulgada pela DH
O sargento refor-

mado Luiz Cláudio 
Machado Paixão, de 
55 anos, teve foto di-
vulgada pela Delega-
cia de Homicídios da 
Capital (DH), ontem, 
apontado como res-
ponsável pela chaci-

na.
A Polícia Civil pediu à 

população que ajude 
com qualquer informação 
sobre seu paradeiro atra-
vés da Central de Atendi-
mento ao Cidadão (CAC) 
pelos telefones (21) 2334-
8823 e 2334-8835 ou pelo 

chat https://cacpcerj.pci-
vil.rj.gov.br.

O pintor Lutero Barbosa 
da Silva, de 36 anos, foi en-
terrado na tarde do último 
domingo, no Cemitério do 
Pechincha, em Jacarepa-
guá. Ele era casado com 
Patrícia Pimenta Rosa, 32 

anos, que estava no oi-
tavo mês de gestação 
quando foi morta. A bebê 
chegou a nascer, mas 
não sobreviveu. O casal ti-
nha três filhos, de 3, 5 e 10 
anos. Patrícia, Francisco e 
a bebê foram enterrados 
ontem no mesmo local.

Os parentes que foram 
ao enterro estavam com 
medo de voltar para casa. 
Segundo eles, o PM refor-
mado acusado de matar 
todos a tiros em um bar 
após uma briga, continua 
solto e fazendo ameaças.

“Falaram que ele (o PM) 

está andando lá. isso é 
uma temeridade, por-
que ele quer pegar 
mais um inocente”, 
afirmou, assustado, 
o pedreiro Fernando 
gomes Pimenta, 43, 
tio de Lutero e de ou-
tras duas vítimas.
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Um ex-presidiário 
de 80 anos foi mor-
to a pauladas e fa-
cadas próximo ao 
Rio ipojuca no cen-
tro de São Caetano 
(150 km de Recife). 
Segundo a Polícia 
Militar, Washington 
Miguel de Arruda 
já havia sido preso 
por ter tido um re-
lacionamento com 
a própria filha dos 
10 aos 14 anos da 
jovem. 

O corpo da vítima 
foi localizado com 
várias perfurações 

Ex-presidiário é morto a facadas 

Casal de idosos é morto 
dentro de casa em Caxias 

REPRODUÇÃO/PLAnTÃO POLiCiAL 

Ele foi encontrado com marcas de perfuração

DHBF investiga se eles foram vítimas da ‘Máfia das Feiras Livres’.

causadas por golpes 
de faca e também 
hematomas causa-
dos por pauladas. O 
caso foi registrado na 

delegacia de Polícia 
Civil que trabalha 
na tentativa de lo-
calizar os autores do 
crime.

Um assassinato 
brutal e ainda 
sem resposta 

intriga os agentes da 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (DHBF) que investi-
gam diversas hipóte-
ses para o crime que 
chocou a população 

de Duque de Caxias. 
Os corpos de um 

casal de idosos foram 
encontrados dentro 
de uma casa na Rua 
Sambaitiba, na Vila 
Rosário, Duque de 
Caxias, na manhã do 
último domingo. Uma 
das vítimas, identifica-
da como Eurico, era 
feirante e trabalhava 
no bairo gramacho. 

Para a especializada, 
uma das linhas de in-
vestigação aponta 
que o crime pode ter 
ligação com a qua-
drilha que atua na 
‘Mafia das Feiras Li-
vres’ da cidade. Até 
o fechamento desta 
edição, não havia 
informações sobre a 
identificação da mu-
lher. 

REAgE CAXiAS 

Corpo é achado no Rio Roncador
O cadáver de um 

homem não identifi-
cado foi encontrado 
no Rio Roncador, nas 
proximidades da Rio-

-Magé. Populares ob-
servaram que havia 
um corpo boiando e 
acionaram o Corpo de 
Bomneiros que resga-

tou a vítima. O regis-
tro de ocorrência do 
caso foi feito na 62ª 
Delegacia de Políci 
(imbariê). 

Eurico (e) e a idosa podem ter sido vítimas de uma máfia que atuava em feiras 

Bando toca o terror na Baixada 
A Polícia Civil tra-

balha para identifi-
car um bando que 
aterroriza moradores, 
comerciantes e mo-
toristas na região da 
Avenida das Palmei-
ras, no Jardim Prima-
vera, em Duque de 
Caxias.

Relatos denunciam 
que na noite do úl-
timo domingo, um 
grupo de bandidos 
armados efetuou di-
versos disparos en-
quanto cometiam 
assaltos. A área re-
sidencial possui di-
versos condomínios 
que atrai a atenção 
dos bandidos devido 
a falta de patrulha-
mento ostensivo. 

De acordo com 
informações de tes-
temunhas, uma famí-
lia voltava da igreja 

quando foi atacada 
pelos ladrões numa 
suposta tentativa de 
assalto. Uma das víti-
mas teve sua calça 
perfurada por um 

tiro. 
O homemm que 

não sofrreu ferimen-
tos graves, foi enca-
minhado para  um 
hospital da região. 

Bandidos dispararam enquanto praticavam assaltos 

Falso PM do Bope roda após 
denúncia no Subúrbio do Rio 

Leandro da Silva 
Alves foi preso na 
última sexta-feira 
por agentes do ser-
viço reservado (P2) 
do 41º Batalhão de 
Polícia Militar (irajá) 
após uma denúncia 
anônima que infor-
mava sobre um sus-
peito que se passa-
va por um oficial da 
PM e que seria lota-
do no Bope (Bata-
lhão de Operações 
Policiais Especiais 
(Bope). 

Os PMs foram até 
endereço citado 
na denúncia e en-
contraram Leandro 
chegando em casa 
dirigindo um veículo 

Picasso Xsara. Com ele 
foi encontrada uma 
arma. no carro foi en-
contrado um distintivo 
da PMERJ. 

Dentro da residên-
cia os agentes acha-
ram ainda fardas do 
Bope, coldrres, cinto 

da guarnição, tou-
ca ninja, boina, co-
turno, colete tático, 
uma insignia de 
oficial e um par de 
algemas. A ocorrên-
cia foi registrada na 
31ª DP (Ricardo de 
Albuquerque).

Leandro da Silva foi surpreendidos por PMs em casa

Agiota que matou cliente a pauladas é denunciado pelo MP 
O Ministério Públi-

co do Rio (MPRJ) de-
nunciou e pediu a 
prisão preventiva de 
um homem conheci-
do como ‘zé Banana’, 
pelo assassinato de 
Raildes Santos Silva. O 
crime ocorreu em Vila 

Santa Cruz, em Duque 
de Caxias, em março 
deste ano. 

José Carlos gonçal-
ves Pereira é aponta-
do como agiota na 
região e o motivo do 
crime é uma dívida de 
R$ 300 que a vítima ti-

nha com ele. A prisão 
foi decretada pelo Tri-
bunal do Júri da Co-
marca de Duque de 
Caxias.

A denúncia apon-
ta que Raildes foi sur-
preendido com uma 
paulada na cabeça 

quando passava em 
frente à casa de ban-
dido, no dia 23 de 
março de 2015. 

Desacordado, ele 
foi levado para o in-
terior do imóvel, amar-
rado e depous gol-
peado mais vezes na 

cabeça. Os laudos 
periciais confirmaram 
que Raildes morreu 
com hemorragia intra-
craniana, laceração 
encefálica, fratura dos 
ossos do crânio e trau-
matismo cranioence-
fálico.

A denúncia foi feita 
pela 7ª Promotoria de 
investigação Penal da 
3ª Central de inquéritos 
e acusa ‘zé Banana’ 
de homicídio doloso 
duplamente qualifica-
do (por motivo torpe e 
emboscada). 

Eletricista morre em poste no Rio
Um eletricista que 

prestava serviços à Li-
ght morreu eletrocuta-
do, na tarde de ontem, 
quando fazia um ser-
viço em um poste na 
Avenida Padre guilher-
me Decaminada, em 
Santa Cruz, na zona 
Oeste do Rio. 

Leandro Ferreira de 
Matos trabalhava para 
a Rio Energia e morreu 
ao receber uma des-
carga. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros do 
quartel do bairro che-
gou a ser acionadas, 
ele já estava sem vida. 
As causas do acidente 
serão investigadas. 

Em nota, a Light la-

mentou o episódio e 
disse que tanto a con-
cessionária quando a 

empresa a que ele era 
vinculado prestarão 
apoio à família. 

Ele morreu eletrocutado enquanto fazia o serviço 

REPRODUÇÃO 



sábAdo, 16 dE julho dE 2016 geralsábAdo, 16 dE julho dE 2016 TERÇA-FEIRA, 20 dE dEzEmbRo dE 2016geral8

Prefeitura de Porto Real entrega 
Hospital Regional à população

sul FlumiNeNse

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

A unidade pretende beneficiar cerca de 1,2 milhão de habitantes na região.

A prefeita de Por-
to Real, Ma-
ria Aparecida 

da Rocha Silva, Cida, 
compareceu à ceri-
mônia de conclusão 
das obras civis do Hos-
pital Regional do Mé-
dio Paraíba Dr.ª zilda 
Arns neumann, cons-
truído em Volta Redon-
da, às margens da Via 
Dutra. A unidade visa 
atender a população 
da região Sul Flumi-
nense dos 12 municí-
pios que compõem o 
Consórcio intermunici-
pal de Saúde do Mé-
dio Paraíba (Cismepa) 
- e pretende beneficiar 
cerca de 1,2 milhão 

de habitantes. Foi re-
alizada uma licitação 
para a operação do 
Centro de imagem do 
hospital, primeira fase 
da unidade, que deve 
começar a funcionar 
em janeiro de 2017, 
porém, a ocupação 
da unidade será feita 
de forma gradual. 

O Hospital realizará 
atendimentos pelo Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS) de alta e média 
complexidade, e terá 
229 leitos, sendo 47 de 
Unidade de Tratamen-
to intensivo (UTi) e 50 
de Unidade interme-
diária (Ui), e um Cen-
tro Cirúrgico com seis 
salas para as cirurgias 
de alta complexidade. 

O ambulatório conta-
rá com dez consultó-
rios e três salas para 
pequenas cirurgias e 
endoscopias. O aten-
dimento será por de-
manda referenciada 
para as cirurgias de 
alta complexidade em 
neurocirurgia, trauma-
to-ortopedia, oftalmo-
logia, cirurgia bariátri-
ca, transplante de rins 
e de córneas. O even-
to contou ainda com 
agradecimentos aos 
envolvidos entre eles 
o deputado federal, 
Alexandre Serfiotis, que 
recentemente, defen-
deu a liberação de R$ 
10 milhões para Hospi-
tal Regional do Médio 
Paraíba Dr.ª zilda Arns. Uma cerimônia de entrega foi realizada com a prefeita e outras autoridades

DiVULgAÇÃO

Presença de prefeitos 
A ocasião con-

tou com as pre-
senças de prefei-
tos dos municípios 
integrantes do Cis-

mepa; representan-
do o governador do 
Estado do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando 
Pezão, o secretário 

de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro, 
Luiz Antônio Teixeira 
Júnior; em represen-
tação ao presidente 

da Alerj, deputado 
estadual Jorge Pic-
ciani, esteve o depu-
tado estadual, José 
Luiz Anchite; o bispo 

da Diocese de Volta 
Redonda e Barra do 
Piraí, Dom Francis-
co Biasin; do filho da 
homenageada, que 

deu nome à uni-
dade, Dr. nelson 
Arns neumann, e 
demais autorida-
des.

Homenagem
zilda Arns era médi-

ca pediatra e sanita-
rista, fundadora e co-

ordenadora nacional da 
Pastoral da Criança, cria-
da em 1983, juntamente 

com o cardeal arcebispo 
Dom geraldo Majela Ag-
nello, atendendo pedido 

da Confederação na-
cional dos Bispos Brasi-
leiros (CnBB). Ela faleceu 

em 12 de janeiro de 2010, 
quando fazia trabalho 
humanitário no Haiti, víti-

ma do terremoto que 
matou milhares de 
pessoas no país. 

MPF defende igualdade de gênero 
em escolas da região Costa Verde 

Em 2016, a atuação do 
Ministério Público Federal 
em Volta Redonda procu-
rou dar efetividade aos di-
reitos humanos na área de 
educação, por meio de 
duas atuações singulares: o 
combate à LgBTfobia nas 
escolas do sul fluminense e 
a atuação em defesa do 
Estado laico nas escolas 
de Barra Mansa. Em junho, 
o MPF  expediu recomen-
dação às prefeituras dos 
municípios da região Sul Flu-
minense  para que fossem 
instituídos grupos de traba-
lho, com a participação 
da sociedade civil, dos sin-
dicatos de profissionais da 
educação e do movimento 
LgBT para elaborar diretrizes 
que orientem os sistemas de 
ensino municipais na imple-
mentação de ações que 
garantam o respeito ao ci-
dadão e à cidadã, e à não-
-discriminação por orienta-
ção sexual.

As ações devem con-
templar as diretrizes do pro-
grama federal ‘Brasil sem 

Homofobia’ e do plano 
de combate à homofobia, 
como a avaliação dos livros 
didáticos, de modo a elimi-
nar aspectos discriminató-
rios por orientação sexual e 
a superação da homofobia, 
e o estímulo à produção de 
materiais educativos (filmes, 
vídeos e publicações) sobre 
orientação sexual e supera-
ção da homofobia. A maio-
ria dos municípios já está 
cumprindo a recomenda-
ção. Barra do Piraí, Vassouras 
e Pinheiral vêm discutindo 

com mais afinco o cumpri-
mento da recomendação, 
já realizaram algumas reu-
niões, com a participação 
do MPF, e estão elaborando 
ações para a capacitação 
dos educadores e a sensibi-
lização das comunidades 

escolares locais. Já em 
Volta Redonda apresentou 
subsídios para o ajuizamen-
to de representação de in-
constitucionalidade contra 
lei que proibiu a chamada 
‘ideologia de gênero’ nas 
escolas do município.

Grupo a favor da inclusão de gênero estende bandeirão

Inscrições para EJA em Angra 
dos Reis começa em janeiro

Quem deseja in-
gressar na modali-
dade de Educação 
de Jovens e Adultos 
(EJA) deve garantir 
a sua vaga na rede 
pública de ensino a 
partir do dia 16 de 
janeiro de 2017. Se-
gundo informações 
da Secretaria de 
Educação, Ciência 
e Tecnologia, po-
dem se matricular 
na EJA alunos com 
idade superior de 
15 anos, que devem 
comparecer na uni-
dade escolar mais 
próxima de sua resi-
dência, munidos de 
seus documentos.

A EJA é uma mo-
dalidade de ensi-
no que nasceu da 
clara necessidade 
de oferecer uma 
melhor chance 
para pessoas que, 
por qualquer moti-
vo, não concluíram 

o ensino fundamental 
ou o médio na ida-
de apropriada. É uma 
ação de estímulo aos 
jovens e adultos, pro-
porcionando seu re-
gresso à sala de aula. 
Esta modalidade res-
peita às características 
desses alunos, que têm 
uma grande variação 
etária, dando oportu-
nidades educacionais 
adequadas em rela-
ção a seus interesses, 
condições de vida e 

de trabalho, me-
diante cursos e exa-
mes próprios.

no balanço reali-
zado pela Secretaria 
de Educação, mais 
de 1500 alunos se 
matricularam nessa 
modalidade no se-
gundo semestre de 
2016, ocupando as 
cadeiras das 12 es-
colas da rede muni-
cipal que oferecem 
Educação para Jo-
vens e Adultos.

Educação para Jovens e Adultos é destaque

DiVULgAÇÃO

Rechuan inaugura quadra para a prática poliesportiva em Resende
O prefeito José Rechuan 

(PP) inaugurou ontem a 
reforma geral da quadra 
poliesportiva no Bairro Ca-
bral. A quadra fica na Rua 
major Leopoldo gomes de 
Oliveira, próximo ao salão 
da Comunidade Eclesial 
de Base São José Operá-
rio. Os serviços de melho-
rias  foram realizados em 
menos de um mês, tendo 
começado no dia 17 de 

novembro e terminado na 
terça-feira passada. Cerca 
de R$ 87 mil foram inves-
tidos na realização desta 
reforma.

Para o prefeito, a inau-
guração de mais uma 
obra faltando menos de 
duas semanas para termi-
nar o atual governo muni-
cipal “é um demonstrativo 
concreto de que a atual 
administração vem hon-

rando um dos compro-
missos assumidos com os 
moradores da cidade, no 
sentido de trabalhar de 
forma permanente pelo 
bem-estar da população”.

Segundo o secretário 
de Obras, Rubens Almada, 
foram feitos os seguintes 
serviços: construção do 
novo piso; colocação do 
novo alambrado; substi-
tuição das lâmpadas de 

250 watts por lâmpadas 
de 400 watts (vapor metá-
lico); colocação de ban-
cos numa das laterais; e 
instalação de equipamen-
tos para jogos de voleibol, 
basquete e futsal. Todas as 
etapas da reforma tive-
ram o acompanhamento 
e a fiscalização do enge-
nheiro Sérgio de Castro 
Jordão, do quadro da se-
cretaria de Obras. O prefeito destacou a importância da ação em evento

DiVULgAÇÃO

DiVULgAÇÃO
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:08-Bem Estar
10:46-Encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:13-Sessão da TardePequenos 
Espiões 4
16:43-Vale a Pena Ver de novo-
Cheias de Charme
17:48-Malhação: Pro Dia nascer 
Feliz
18:20-Sol nascente
19:14-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal nacional
21:17-A Lei do Amor
22:22-nada Será Como Antes
23:37-Jornal da globo
00:12-Flash
01:35-CorujãoRevivendo O natal
03:06-CorujãoAmor Por Acaso

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

LAnÇAMEnTO

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

Sócrates exige que Cesar faça Alice 
desistir de demiti-lo. Tanaka presenteia 
Mocinha. Mario conversa com Felipe e 
desconfia da armação entre Cesar e 
Sócrates. Ralf se preocupa com os estu-
dos de Milena. Sirlene reconhece João 
Amaro e Patrick nota o desconforto en-
tre os dois. Damasceno questiona Cesar 
sobre a noite da explosão na traineira. 
Lenita comenta com Vittorio que tem 
esperanças de reencontrar sua filha.

Tiago procura 
por Yumi

 Melina implora 
pela ajuda de Yussuf

Elói avisa que existe um traidor entre os 
hebreus. Josué ora a Deus. Elói se decla-
ra para ioná. Melina procura Kamir e diz 
que ele não pode matar Ula. Salmon vai 
até a tenda de Raabe e avisa que Orias 
está no reino de Ai. Kamir diz não sentir 
nada pela esposa e filha. Melina implora 
pela ajuda de Yussuf. Sama ajuda Ruth a 
se reanimar. 

RESuMOS DAS NOVELAS

Diana fica furiosa com a atitude de 
Léo contra gui e pede um tempo para 
o rapaz. Júlia conta a gui que Vanda a 
ameaçou. gordo insiste para que Laila 
não abandone a música. néia e Lázaro 
comemoram ao saber que Diana pediu 
um tempo para Léo. Júlia confessa a Edith 
que está fugindo da polícia. JF desiste de 
fazer parte da banda. 

JF desiste de fazer 
parte da banda

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-Família Record
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Personalidades lançam livros 
sobre a Baixada Fluminense
Autores ressaltam qualidades e problemas que a população enfrenta na região.

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 Condições do
Mar no Rio

A Baixada Flumi-
nense está bem 
representada, 

não só pela sua estru-
tura cultural, mas tam-
bém nas páginas de 
um livro. Amanhã have-
rá um duplo lançamen-
to de livros que falam 
da região, principal-
mente nova iguaçu. As 
obras ‘Algumas Poucas 
Coisas Sobre o Melhor 
Lugar do Mundo’, que 
foi produzida e escrita 
pelo produtor cultural 
Roberto Lara, além de 
‘Problemas Públicos e 
Mobilizações Coletivas 
em nova iguaçu’, que 
é da socióloga e pro-
fessora Jussara Freire, 
serão lançadas às 19h 
no Cultural Bar. 

O livro ‘Poucas Coi-
sas Sobre o Melhor Lu-
gar do Mundo’ tem 
como proposta susci-
tar algumas discussões 
culturais, políticas e so-
ciais sobre a Baixada 

Fluminense. De acordo 
com o autor, Roberto 
Lara, o leitor poderá 
esperar uma discussão 
provocativa e apaixo-
nada sobre o que pos-
sa ser morar na Baixa-
da Fluminense.

Já a obra ‘Proble-
mas Públicos e Mobi-
lizações Coletivas em 
nova iguaçu’ nasceu 
de uma pesquisa para 
a tese de doutoramen-
to da socióloga Jussa-
ra Freire, realizada em 
nova iguaçu. Jussara, 
que atualmente é mo-
radora de Campos dos 
goytacazes e leciona 
na Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF), 
veio para o Brasil para 
estudar o movimen-
to associativo e nesse 
processo acabou por 
encontrar os grupos de 
cultura da cidade. Ela 
trabalha tendo como 
referência a Escola de 
Chicago e a microsso-
ciologia francesa.

A forma da autora 

de analisar as ques-
tões vai frontalmente 
em sentido oposto à 
produção dos acadê-
micos cariocas que, 
influenciados pela no-

ção de periferia pro-
duzida em São Pau-
lo, tentam enxergar a 
Baixada Fluminense a 
partir dos referenciais 
daquela cidade.

O lançamento será 
no espaço Cultural Bar, 
que fica localizado na 
Rua Floresta Miranda, 
79, no Centro de nova 
iguaçu. 

DiVULgAÇÃO

Silvana fica irritada com Cristóvão ao 
saber que o jantar no restaurante era 
para Estefânia. Tia perucas aparece de 
surpresa no restaurante. Cristóvão passa 
mal. nicole aparece no apartamento 
de gustavo. O homem manda nicole ir 
embora e voltar outro dia. nicole fica ir-
ritada com a presença da irmã Cecília. 
Dulce Maria pede para que Cecília a 
leve para o colégio para não ficar junto 
de nicole. 

Nicole aparece no 
apartamento de Gustavo
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Elemento: fogo. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Controle melhor seus 
gastos. Nesta fase você 

está mais consciente, o que ajuda você a 
administrar melhor sua vida financeira. 
Esta semana começa diferente em 
relação aos seus gastos.

Áries

O período é de recolhimento 
e reflexão sobre tudo o que 
foi construído nos últimos 
12 meses . O céu favorecerá 
o setor amoroso. Saiba usar, 
com sabedoria, seu poder 

de sedução e aproveite os momentos a dois. 
Hora de reciclar e inovar. Bom momento no 
campo afetivo.

Touro

Você hoje pode seguir 
a sua intuição, pois 
ela lhe mostrará os 
melhores caminhos a 
seguir, principalmente no 
setor social. Não fique 
insistindo em racionalizar 

tudo e em seguir rigidamente os seus 
métodos. Aproveite seu bom astral. Cor: 
verde claro. Número: 03.

Gêmeos

Vida doméstica 
favorecida, com 
muita animação 
e boas novidades. 
Se for necessário, 
pode contar com a 

ajuda de amigos e parentes, pois o 
momento é de união na família. O 
trabalho será gratificante. Você se 
sentirá recompensado(a) pelos seus 
esforços. Número: 06.

Câncer

Não está contente 
com o trabalho? 
Reclamar não adianta. 
Para mudar, você 
precisará agir Mostre 
seu envolvimento 
e mantenha o foco. 

Amor: aproxime-se de sua paixão. 
Preocupe-se mais com a evolução 
interior e pegue leve nas ambições 
materiais. Cor: grená. Número: 09.

Leão

Essa fase será importante 
para renovar seus conceitos. 
Seja tolerante. Você estará 
mais ansioso(a) por ampliar 
seus conhecimentos, expor 
antigas idéias e até mesmo 

falar de suas dificuldades, na expectativa 
de encontrar as melhores soluções para sua 
vida. Número: 12.

Virgem

Amor: procure trocar 
idéias com pessoas 
experientes. Saúde: 
muito boa. Trabalho: 
momento favorável para 
você entrar com o pé 
direito numa sociedade. 

A energia, neste período, estimula as 
emoções e a cumplicidade a dois. Cor: 
vermelho-sangue. Número: 15.

Libra

Sensação de 
segurança e auto 
confiança, o 
que influenciará 
beneficamente a 
sua vida. A rotina 

de trabalho muitas vezes causa 
um desgaste na criatividade e na 
dedicação das pessoas. Quando 
aparece alguém animado é um 
incentivo para todos. Número: 18.

Escorpião

Sua situação sentimental 
vai melhorar. Provoque 
o diálogo. Oportunidade 
de bons lucros no plano 
profissional. Novos 
conhecimentos que irão 

ajudá-lo(la). Disposição forte, positiva 
e confiante lhe permitirá trabalhar 
ativamente. Bom momento no campo 
afetivo. Número: 21.

Sagitário

O período é muito 
prazeroso para você. O 
passado ficou para trás 
e os conflitos familiares 
também. O desejo de 

criar algo novo será intenso, assim 
como a disponibilidade para viver 
um novo amor. Alegre-se com a boa 
fase. Momento bastante propício para 
negociações.

Capricórnio

Confie na sua mente 
que está muito 
prática e objetiva, 
encontrando com 
facilidade, saídas 
e soluções para 

problemas em qualquer área. 
Mantenha o otimismo: não 
dê ouvidos aos medrosos e 
pessimistas que insistem em 
ver grandes perigos em tudo. 
Número: 24.

Aquário

Amor: indicado para 
assumir compromisso 
sério. Trabalho: 
mil e uma idéias 
surgindo a todo 
instante. Criativas, 

inteligentes, inovadoras. Mas 
não será possível colocar todas 
em prática porque correm o risco 
de se perderem sem que você 
perceba. Cor: vinho. Número: 27.

Peixes
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PORTARIA Nº 2570  DE 19 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 -  EXTINGUIR,  por término de prazo, os 
contratos de trabalho dos servidores  da secretaria 
municipal de Educação, cultura, Esporte e lazer 
conforme relacionados abaixo:

•	 BIANCA DE FREITAS ARAUJO, a partir 
de 19/12/2016, função docente I – Ens. 
Fundamental, a vista do Processo nº 5013/16,

•	 CLAUDIA ROKLINE BEZERRA T. VARGAS, 
a partir de 19/12/2016, função docente IV – 
Inglês, a vista do processo nº 5014/16,

•	 VIVIAN MENDES DA SILVA, a partir de 
19/12/2016, função docente IV – Inglês, a 
vista do Processo nº 5017/16,

•	 VIVIANE FAGUNDES SOBRINHO, a partir 

de 19/12/2016, função docente IV – Inglês, a 
vista do Processo nº 5018,

•	 JAQUELINE DE CASTRO SILVA, a partir de 
21/12/2016, função docente IV – Inglês, a 
vista do Processo nº 5015/16,

•	 NEUZA APARECIDA DA SILVA NEVES, 
a partir de 21/12/2016, função secretária 
Escolar, a vista do Processo nº 5016/16.

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

  DECRETO Nº 2069 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

EMENTA: Dispõe sobre a aceitação 
das obras do plano urbanístico do 
Loteamento Real e dá outras providências.                                                                                                                                    
A Prefeita do Município de Porto Real, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nos incisos IV, VI e 

XV do artigo 78, da lei orgânica do município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica reconhecida a conclusão das 
obras do plano urbanístico relativo ao “Loteamento 
Real”, situado na Avenida Renato monteiro, neste 
município, de propriedade de EdNA mARIA ETToRE, 
ElzA ETToRE e EdIR ETToRE, aprovado pelo 
Processo nº 5690/2015, conforme Termo de Aceite de 
loteamento emitido em 26 de setembro de 2016.

Art. 2º - Em decorrência do disposto no 
artigo anterior são aceitos pela municipalidade os 
serviços executados pelo loteador, na forma do artigo 
2º do decreto municipal de Aprovação nº 1.730 de 
15 de janeiro de 2014, de acordo com o Processo nº 
2681/2013.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA
Prefeita municipal

ATos oFIcIAIs

Prefeitura Municipal de Mesquita
EsTAdo do RIo dE jANEIRo

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.980 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

 “DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS”.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA/RJ, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o art. 94, IV, da lei orgânica municipal, e nos termos do art. 84, VI, “a” e 
“b” da constituição da República Federativa do brasil de 1988,

considerando que as transformações realizadas pelo decreto nº 1.972, de 07 de de-
zembro de 2016, publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Mesquita em 
08 de dezembro de 2016, demonstram a existência de valor residual oriundo das 
alterações na estrutura administrativa municipal que totaliza um saldo de R$ 532,00 
(quinhentos e trinta e dois reais).

DECRETA:

Art. 1º – Ficam transformados os cargos, sem aumento de despesa, na estrutura 
administrativa da Prefeitura de mesquita, os cargos constantes do Anexo Único.

Art. 2º - O saldo resultante das transformações realizadas por este Decreto ficará 
disponível para aproveitamento em transformações futuras a serem realizadas no 
âmbito da secretaria municipal de Administração.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
demais disposições em contrário.

mesquita, Rj, 19 de dezembrode 2016.

ROGELSON SANCHES FONTOURA
Prefeito

ANEXO ÚNICO

CARGOS TRANSFORMADOS SÍMBOLO ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente de Atendimento CC-1 Secretaria Municipal de Governo e Pla-
nejamento

CARGO RESULTANTE DA TRANS-
FORMAÇÃO SÍMBOLO ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Assessor Técnico de Serventia CC-2 Secretaria Municipal de Segurança 
Pública

SALDO EXISTENTE CONFORME DECRETO Nº 1.972 R$ 532,00

VALOR DOS CARGOS TRANSFORMADOS R$1.080,00

VALOR DOS CARGOS RESULTANTE DAS TRANSFORMAÇÕES R$ 900,00

SALDO RESULTANTE APÓS TRANSFORMAÇÃO R$ 712,00

PORTARIA Nº 723/2016.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA, no uso das atribuições legais, RE-
SOLVE:

Nomear MAXUELL MACÁRIO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão 
de Gerente do Setor de TI - Dinâmica, símbolo cc-1, da Secretaria Municipal de 
Administração, a contar de 01 de dezembro de 2016. 

mesquita, 19 de dezembro de 2016.

ROGELSON SANCHES FONTOURA
Prefeito 

PORTARIA Nº 724/2016.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA, no uso das atribuições legais, RE-
SOLVE:

Nomear RAFAEL AMORIM ROSÁRIO, para exercer o cargo em comissão de 
Gerente do Setor de Carga Patrimonial, símbolo cc-1, da Secretaria Municipal 
de Administração, a contar de 01 de dezembro de 2016. 

mesquita, 19 de dezembro de 2016.

ROGELSON SANCHES FONTOURA
Prefeito 

PORTARIA Nº 725/2016.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA, no uso das atribuições legais, RE-
SOLVE:

Nomear ROBSON DE ARAUJO PINTO, para exercer o cargo em comissão de 
Gerente do Setor de Controle de Bens Imóveis, símbolo cc-1, da Secretaria 
Municipal de Administração, a contar de 01 de dezembro de 2016. 

mesquita, 19 de dezembro de 2016.

ROGELSON SANCHES FONTOURA
Prefeito 

PORTARIA Nº 726/2016.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA, no uso das atribuições legais, RE-
SOLVE:

Nomear XIMÊNIA ORÉQUIO VICTÓRIA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico de Serventia, símbolo cc-2, da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, a contar da publicação. 

mesquita, 19 de dezembro de 2016.

ROGELSON SANCHES FONTOURA
Prefeito 
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Prefeitura Municipal de Mesquita
EsTAdo do RIo dE jANEIRo

PORTARIA Nº 727/2016.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA, no uso das atribuições legais, RE-
SOLVE:

EXONERAR a pedido os servidores que ocupam os cargos em comissão relaciona-
dos no anexo, a contar de 01 de janeiro 2017.

mesquita, Rj, 19 de dezembro de 2016

ROGELSON SANCHES FONTOURA

Prefeito

ANEXO

Nome Cargo Simbo-
logia Secretaria

Elço luis Fontes 
Padilha

secretário Executivo 
do Gabinete do Pre-

feito
sm GP

josé Roberto de 
Araújo madriaga

diretor Presidente ss GP

Evandro josé Ferrei-
ra Taveira

secretário municipal 
de Governo e Plane-

jamento
sm sEmuGP

Paulo Vitor de Quei-
roz coutinho

subsecretário muni-
cipal de Governo e 

Planejamento
ss sEmuGP

Fabrício Vieira Pon-
tes

subsecretário muni-
cipal de Governo e 

Planejamento
ss sEmuGP

hevandro Araújo 
menezes

subsecretário munici-
pal Adjunto de Gover-

no e Planejamento
ss sEmuGP

Paulo Sérgio Delfino 
machado

subsecretário muni-
cipal de mobilização 
social e Integração 

Governamental

ss sEmuGP

Evandro da costa 
Pinto

secretário municipal 
de Administração sm sEmAd

Nilton montes Paixão 
Risso

subsecretário munici-
pal de Administração ss sEmAd

Fábio henrique Este-
vão da silva

secretário municipal 
de Fazenda sm sEmEF

Newton barbosa 
coelho

subsecretário munici-
pal de Fazenda ss sEmEF

Alessandra cristine 
Fernandes

secretário municipal 
de Educação sm sEmEd

Alexandre Vieira 
Rocha

secretário municipal 
Adjunto de Educação sm sEmEd

áurea de Almeida 
lobo

secretário municipal 
Adjunto de Educação sm sEmEd

Nelson cardoso 
Pereira Vieira

secretário municipal 
de Esporte, lazer e 

Turismo
sm sEmElT

luis Fabiano de oli-
veira

secretário municipal 
cultura sm sEmc

Ricardo Augusto 
Xavier da cruz

secretário municipal 
de saúde sm sEmus

michelle Almeida de 
souza

subsecretário munici-
pal de saúde sm sEmus

Felipe luis de Frei-
tas

secretário municipal 
de Trabalho, desen-

volvimento Econômico 
e comunicação

sm sETRAdEc

Rafael Alves da silva

subsecretário munici-
pal de Trabalho, de-

senvolvimento Econô-
mico e comunicação

ss sETRAdEc

Nilton montes Paixão 
Risso Filho

subsecretário munici-
pal Adjunto de Traba-
lho, desenvolvimento 
Econômico e comuni-

cação

ss sETRAdEc

Rogério sant’Ana da 
silva

secretário municipal 
de  Assistência social sm sEmAs

selma Regina Pinto 
da Rocha

subsecretário muni-
cipal de  Assistência 

social
ss sEmAs

cleber maciel

subsecretário munici-
pal Adjunto de  Assis-

tência social
ss sEmAs

Roberto Pontes
Procurador Geral sm PGm

carlos Pereira de 
Andrade

Procurador Geral Ad-
junto ss PGm

Adriana Almeida de 
carvalho

controlador Geral do 
município sm cGm

Edinubia macena 
Vieira

subcontrolador Geral 
do município ss cGm

Adauto josé Prado 
dos santos

secretário municipal 
de meio Ambiente e 

Agricultura
sm sEmuAmA

diego Pereira santa 
Rosa

secretário municipal 
de Proteção e defesa 

civil
sm sEmPdEc

júlio césar Tavares 
Guedes

subsecretário muni-
cipal de Proteção e 

defesa civil
ss sEmPdEc

Rholmer Abreu lou-
zada júnior

secretário municipal 
de urbanismo, obras 
e serviços Públicos

sm sEmuosP

Flavio luis Gomes 
carnaval

secretário municipal 
Adjunto de urbanis-

mo, obras e serviços 
Públicos

sm sEmuosP

Felipe Vieira Pontes

subsecretário muni-
cipal de urbanismo, 

obras e serviços 
Públicos

ss sEmuosP

Alessandro de lima 
madeira

subsecretário mu-
nicipal de serviços 

urbanos
ss sEmuosP

Patrícia de oliveira 
Villardo

subsecretário Adjunto 
de obras e serviços 

Públicos
ss sEmuosP

Ives murilo jesus de 
Azevedo

secretário municipal 
de  segurança Pública sm sEsEG

mauro Rosa Goulart

subcomandante Ad-
ministrativo da Guarda 

municipal
ss sEsEG

josé carlos Rodri-
gues Gonzaga

corregedor da Guarda ss sEsEG

cleber Rezende da 
silva

secretário municipal 
de Transporte,  Trân-
sito e ordem Pública

sm sETRANs

Vanderson luiz coe-
lho bastos

subsecretário mu-
nicipal de Trânsito e 

Transporte
ss sETRANs

Wanderley Fordiani 
junior

subsecretário munici-
pal de ordem Pública ss sETRANs

Alair Perobelli da 
Rosa

subsecretário munici-
pal Adjunto de ordem 

Pública
ss sETRANs

Welington Nascimen-
to de oliveira

secretário municipal 
de defesa das Pesso-
as com Deficiência e 

dos Idosos

sm sEmdPdI

mônica Felipe santa-
na Rodrigues

dIREToR PREsI-
dENTE sm mEsQuITA-

PREV

EsTAdo do RIo dE jANEIRo
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
PORTARIA Nº 2273/GP/2016, DE 19 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

DESIGNAR, a contar de 01 de dezembro de 2016, 
a servidora Raquel basílio de oliveira, matrícula nº 
80/046.593 como Presidente da comissão Permanen-
te de licitações e materiais e serviços, tendo como 
membro os servidores: Anderson Felipe de lima, ma-
trícula nº 60/46.595; cristiane bessa da Rocha, ma-
trícula nº 60/026.839; Fabio dos santos Araújo, matrí-

cula nº10/020.300; maria Eurides de Farias, matrícula 
nº 11/020089 e cristiano lima barroso, matrícula nº 
10/015.175.

PORTARIA Nº 2274/GP/2016, DE 19 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

DESIGNAR, a contar de 01 de dezembro de 2016, 
a servidora Raquel basílio de oliveira, matrícula nº 
80/046.593 na função de Pregoeira e o servidor Ander-

son Felipe de lima, matrícula nº 60/46.595, como Pre-
goeiro substituto, tendo como equipe de apoio os servi-
dores: Fabio dos santos Araújo, matrícula nº10/020.300, 
cristiane bessa da Rocha, matrícula nº 60/026.839; 
maria Eurídes de Farias, matrícula nº11/020089 e cris-
tiano lima barroso, matrícula nº 10/015.175.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

       PREFEITO

Ingredientes
Cupim de forno

1 peça de cupim peque-
na (aproximadamente 1,5 
kg)
300 g de bacon
2 batatas grandes
1 cebola grande
2 cenouras
1 pimentão verde
5 limões

Modo de preparo

Faça furos na carne com 
uma faca pontiaguda de 
aproximadamente 4 cm 
de profundidade
Tempere com o suco de 
limão, sal e pimenta-do-
-reino a gosto
Corte a cebola bem pica-
dinha e espalhe sobre a 
carne
Corte o bacon em tiras de 
1 cm de largura e insira-
-os nos buracos que foram 
feitos na carne
Reserve-a por 24 h na ge-
ladeira para que pegue o 
sabor do tempero
Lave as batatas e corte-as 
em rodelas de aproxima-
damente 2 cm de espes-
sura (não é para cozinhar 
nem descascá-las)
Corte as cenouras e o pi-
mentão (sem sementes) 
em tiras de 1 cm de es-
pessura
Abra um papel filme (ce-
lofane pra churrasco) em 
uma mesa e coloque a 
peça de cupim já tempe-
rada sobre ela
Coloque as batatas em 
rodela ao redor da car-
ne e distribua o restante 
do bacon, a cenoura e o 
pimentão em tiras sobre a 
mesma
Agora, enrole a carne 
com o filme dando pelo 
menos 4 voltas na peça
Muita atenção neste mo-
mento, pois depois de en-
rolada, suas pontas deve 
ser amarradas firmemente 
com um barbante
Ela terá um aspecto de 
uma bala gigante
na hora de assar coloque 
esse embrulho diretamen-
te sobre o grelha do forno 
(sem forma)
Para que não suje o fogão 
com a gordura, costumo 
colocar uma forma gran-
de embaixo do forno
Deixe assar em fogo mé-
dio por 4 horas, virando a 
cada 2 horas
Após assado sirva-o com 
arroz branco e vinagrete
O cupim irá derreter em 
sua boca

Ingredientes

Modo de preparo

Mousse de limão

1 lata de leite con-
densando
1 lata de creme de 
leite
1/2 xícara de suco 
de limão , esse suco 
é puro mesmo. sem 
água, é só espremer 
o limão.

coloque no liquidi-
ficador o creme de 
leite (com soro mes-
mo) e o leite con-
densado
bata um pouco
depois vá acrescen-
tando o suco do li-
mão aos poucos
ele vai ficar bem 
consistente
leve pra geladeira
quando eu faço, eu 
dobro a receita
fica maravilhoso!!!!!
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Nova Opção lidera a Copa 
Sinno em duas categorias

Anderson Luiz

Equipes do sub-17 e sub-19 são os primeiros colocados em cada chave.

baixada

38

A terceira rodada 
da Copa Sinno 
de Verão teve 

as equipes do nova 
Opção conquistando 
excelentes resultados 
e se consolidando 
ainda mais na lide-
rança da competi-
ção nas categorias 
sub-17 e sub-19. no 
último fim de semana, 
o time sub-17 goleou 
o Resenha por 8 a 1, 

com Luquinha, Serro-
te e Samuel marcan-
do duas vezes cada 
e Vitinho e nathan 
ampliando o marca-
dor. Breno descontou 
para o Resenha. A 
equipe chega aos 9 
pontos ganhos e após 
os festejos natalinos 
retorna a competição 
para dar segmento a 
luta pelo título.

Já o time sub-19 
também fez bonito. 
Também sobre o Re-

senha, o nova Opção 
goleou, agora por 5 
a 1. Bill marcou duas 
vezes, igor, Paulinho 
e gabriel ampliaram 
e fecharam o marca-
dor, com Roger Por-
tugal descontando 
para o Resenha. A 
campanha das duas 
equipes vem cha-
mando a atenção na 
Copa Sinno de Verão, 
e a próxima rodada 
será quente. Em janei-
ro a bola volta a rolar.

Hoje tem entrega de prêmios
A Sinno Eventos es-

tará realizando hoje 
na casa de shows 
gregos e Troianos a 
entrega dos Melho-
res de 2016. Serão 
premiados os atle-

tas que se destacaram 
nas trinta competições 
realizadas pela em-
presa no ano de 2016. 
Aprox imadamente 
cento e vinte atletas 
serão homenagea-

dos e também serão 
lembrados e premia-
dos os treinadores, 
dirigentes, árbitros e 
personalidades que 
fizeram bonito nesta 
temporada. Nathan foi um dos autores dos gols da vitória do Nova Opção sub-17 sobre o Resenha

AnDERSOn LUiz


