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REPRODUÇÃO/CAXIAS

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, aprovado ontem pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), diminui a Receita Corrente Líquida (RCL) de R$ 51 bilhões para 
R$ 46,9 bilhões. Os cortes afetarão a todos os poderes: Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público. O presidente da Casa, Jorge Picciani, classificou como 
“triste” a atual situação do estado, citando o aumento do desemprego, o atraso do pagamento de salários dos servidores públicos e a crise econômica enfrentada pelo Rio.
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Jovens desaparecem e corpos 
são achados carbonizados

Bruno Chagas e Rafael Duarte teriam ido a uma comunidade em Caxias para fazer uma tatuagem

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se o chefe do tráfico do bairro Amapá 
teria ordenado o sequestro e morte dos dois rapazes que moravam em outra comunidade. 
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‘Canalha’ do 
Beira-Mar 

leva chumbo

 Mateus foi assassinado em área de tráfico 

REPRODUÇÃO/REAGE CAXIAS

DANIEL CASTELO BRANCO/O DIA

Médico colombiano 
é baleado em tentativa 
de assalto na Zona Nor-
te do Rio e câmeras fla-
gram tudo. 
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Assalto
Ministério Público Esta-

dual pede a condena-
ção do ex-governador 
Sérgio Cabral por impro-
bidade administrativa.
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Passado sujo

Fim da linha para PM autor de chacina
6

Luiz Carlos Machado Paixão, 
apontado como autor de cinco 
mortes na Zona Oeste do Rio, 
após ser preso pela Polícia Civil
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Lindeza

Importantes

‘Espelho, espelho 
meu, existe um maca-
quinho mais bonito do 
que eu?’ Um macaco 
foi flagrado pelo fotó-
grafo Dominique Faget 
se olhando no espelho 
de um retrovisor de 
moto que estava esta-
cionada próximo a um 
templo de Jaipur, na Ín-
dia. A foto viralizou e foi 
compartilhada milhões 
de vezes por internau-
tas. 

A brasileira Celina 
Turchi, especialista em 
doenças infecciosas da 
Fiocruz de Pernambu-
co, foi escolhida uma 
das dez cientistas mais 
importantes de 2016, 
segundo pesquisa da 
revista ‘Nature’. Para 
alcançar o resultado, 
uma pesquisa foi feita 
com cientistas de todo 
o mundo e os resultados 
promoveram Celina Tur-
chi a colocação.

O Japão lançou ontem o foguete da plataforma 
de lançamento com um satélite destinado a energia 
dos elétrons do Cinturão de radiação de Van Allen, 
conforme informou a agência aeroespacial japone-
sa. O foguete foi lançado às 9h do horário japonês 
de Kagoshima. O projeto prevê esclarecer o funcio-
namento dos elétrons com alta carga na região. 

Os pesquisadores envolvidos na Garátea-L, a 
primeira missão norte-americana à Lua, deram 
mais um passo no desenvolvimento do projeto. 
Na última segunda, eles lançaram pela segunda 
vez um balão estratosférico com experimentos 
para avaliar o potencial de sobrevivência de cé-
lulas e biomoléculas em condições extremas.

Cerca de cinquenta cientistas de 11 países, 
incluindo quatro brasileiros, conseguiram criar, 
isolar e medir a energia de um átomo de anti-
-hidrogênio no Centro Europeu de Pesquisas Nu-
cleares, na Suíça. O trabalho, considerado iné-
dito no setor, foi publicado na última segunda, 
na Nature. 

Lançamento espacial

Missão a lua Teste anti-hidrogênio

Sondas fluorescentes em nanoescala que ligam 
as células cancerosas e ajudam os cirurgiões a re-
mover tumores em testes de camundongos sem 
danificar os  tecidos saudáveis. A tecnologia é 
revolucionária e pode funcionar para todos os ti-
pos de câncer. O estudo foi publicado na última 
segunda-feira.

Belo avanço

Segundo o site Minha Conexão, que disponi-
biliza uma forma de avaliar a velocidade para 
medir a internet fixa e móvel do Brasil, a cida-
de de São Paulo lidera o ranking com média 
de 24 Mbps de velocidade, enquanto Vitória, 
no Espírito Santo, está na segunda colocação 
com apenas 15,8 Mpbs.

Oito satélites foram colocados em órbita a partir 
de um foguete lançado num avião em movimen-
to. Cada um tinha o tamanho de uma pequena 
mala. O lançamento aconteceu na Flórida. Essa foi 
a terceira tentativa de lançamento da Nasa com 
os satélites. Eles vão medir a velocidade dos ventos 
durante as tempestades. 

Foguetes e satélites

Mais de 500 vagas ofertadas
O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou a 

abertura de 533 vagas de emprego por todo o esta-
do. Só na Capital são ofertadas 455 chances, principal-
mente para o setor de comércio varejista. Os interes-
sados podem se inscrever pelo site www.maisemprego.
mte.gov.br.

Multinacional oferece trainee
A General Motors Brasil está com as inscrições abertas até 

o dia 15 de janeiro para seu Programa Track nas áreas de 
marketing, vendas e pós-vendas. O programa tem duração 
de três anos e os jovens passarão por diversos setores da 
empresa. Os interessados podem se inscrever no site http://
careers.gm.com na opção brasileira. 

Profissionais do audiovisual
A empresa está com uma vaga temporária de 90 dias 

em aberto para profissionais atuarem como Assistente de 
Audiovisual, em Duque de Caxias. É preciso ter conheci-
mento com programas de imagem. Os interessados podem 
concorrer enviando currículo indicando o nome da vaga 
para recesel@bol.com.br.

Arrecadação federal
Após bater recordes em outubro, por conta do ingres-

so dos recursos da regularização de ativos no exterior, 
chamado de ‘repatriação’. No mês passado, a arreca-
dação voltou a subir, somando um aumento total de 
0,11%. O valor, que no mesmo período do ano passado 
era R$ 102,13 bilhões passou para R$ 102,24 bilhões. 

Aposentadoria Online
O Instituto Nacional de Seguro Social trabalha numa 

forma de permitir que as pessoas façam pedidos de apo-
sentadoria pela internet. Em alguns casos, os beneficiados 
começam a receber o benefício sem precisar compa-
recer a uma agência do órgão. Um projeto piloto será 
implementado no início do ano para testar a medida.

Nova proposta
Os trabalhadores da empresa, em São José dos Campos, 

aceitaram na manhã de ontem a proposta de fabricantes 
de aeronaves para a suspensão dos contratos de 1.080 ope-
rários a partir de janeiro. Os números de contratos que de-
vem ser suspensos são 50% menores do que a projeção inicial 
da companhia. 

Internet voando

SETRAB

PARTICULAR

RECEITA FEDERAL

IPEA

Maior trem de biscoito

Juventude eterna
Cientistas do Instituto Salk, nos Estados Unidos, 

anunciaram uma forma de reverter os sinais do 
envelhecimento. Os testes estão em fase primária 
e foram feitos primeiro em camundongos. O ex-
perimento foi feito a partir das células-tronco dos 
animais que foram capazes de restaurar qualquer 
tipo de tecido do corpo. 

GENERAL MOTORS

FIM DE ANO

REUTERS

Alunos da escola de Holmestrand, na Noruega, criaram o maior 
trem de massa de biscoitos do mundo. Ele mede 370,75 metros e fo-
ram usados 700 quilos de biscoito de gengibre. O trabalho ganhou 
repercussão e atraiu a atenção da mídia local. Cerca de 800 estu-
dantes participaram na construção do trenzinho que está exposto no 
colégio. 

Na mira da PF 
Alvo do Ministério Píblico por suspeita de 

crime de improbidade administrativa, um 
chefe do Executivo da Baixada pode ser o 
próximo a ser encarcerado pela Polícia Fe-
deral. Quando as investigações descobrirem 
a sujeirada deixada político, a coisa vai fe-
der. 

Pra começar 
Nos bastidores da política do pequeno 

município comenta-se que o tal prefeito já 
planeja um esquema para tentar se safar da 
prisão. Tanto que já colocou a postos uma 
equipe para trabalhar 24 horas para limpar 
a sujeirada. E o que dizer do dindim que ele 
teria desviado.

Município no lixo
Há quem diga que a ruína em que está 

o município tem como causa os esquemas 
de corrupção envolvendo o prefeito e seus 
assesssores diretos. Pelo visto a Polícia Fede-
ral terá um ‘trabalhão’ para descobrir quem 
são os laranjas recrutados pelo ‘chefão’ 
para esconder o dinheiro.

Ainda os fantasmas
Além dos laranjas, o político também teria 

engordado a conta bancária com valores 
repassados pelos fantasmas dos cargos co-
missionados. Pelo esquema, cada ‘Gasparzi-
nho’ devolvia entre R$ 500 a R$ 1 mil como 
parte do acordo para continuar sugando os 
cofres do dinheiro público. 

Arrogância política
Aquela vereadora eleita na Baixada não 

está esquentando a cabeça para as críticas 
da população revoltada que pede a todo 
custo a devolução da área de lazer para os 
moradores. Para quem não sabe, a moça 
resolveu se apropriar das chaves da quadra 
mesmo sendo esculachada pelos eleitores.
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Câmara muniCipal de belford roxo

orçamento aprovado

A previsão do déficit prevista no texto era de R$ 19 bilhões. Não houve voto nominal.

Alerj aprova o projeto de Lei 
Orçamentária para 2017 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Durante comis-
são realizada 
na tarde de on-

tem, a Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj) 
aprovou o projeto de 
Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) para o ano 
que vem. O déficit 
previsto no texto leva-
do ao plenário che-
gava na casa dos R$ 
19 bilhões, dando si-
nais negativos de uma 
possível recuperação 
da crise econômica 
para o ano que vem. 
A sessão foi realizada 
no plenário da Casa 
e não houve votação 
nominal. 

A previsão de déficit 
saltou de R$ 15 bilhões 
para R$ 19 bilhões 
após atualização do 
Governo do Estado 
com uma diminuição 
na Receita Corrente 
Líquida (RCL) de R$ 51 
bi para R$ 46,9 bi.
De acordo com cál-
culos do relator, Pedro 
Fernandes (PMDB), os 
cortes afetarão a to-
dos os poderes: judici-
ário (R$ 242 milhões), 
Legislativo (R$122 mi-
lhões), Alerj (R$ 68 
milhões), TCE (R$ 53 
milhões) e MP (R$ 80 
milhões). Fernandes 
afirma que Educação, 
Saúde e Segurança 
tiveram orçamentos 

aumentados, mas ad-
mite que outras pastas 
tiveram decréscimos.
Até a última segunda, 
cerca de cinco mil 
emendas foram pro-
postas pelos deputa-
dos que compõem a 
assembleia e 90% de-
las foram aprovadas 
às vésperas. Trinta e 
nove foram reprova-
das ontem. Uma das 
propostas de Eliomar 
Coelho (PSOL) é um 
artigo que coloca o 
pagamento dos servi-
dores como prioridade 
a frente de qualquer 
outro gasto do estado, 
incluindo investimen-
tos, obras e pagamen-
tos de dívidas.  A previsão do déficit prevista no texto era de R$ 19 bilhões. Não houve voto nominal 

DIVULGAÇÃO

Ativistas fazem manifestação
Enquanto a Casa 

aprovava a LOA 
para 2017, o lado de 
fora a Alerj voltou a 
ser o palco de pro-
testos, porém sem 

registro de confron-
tos. Ativistas ligados ao 
Movimento Unificado 
dos Servidores Públicos 
(Muspe) se reuniram na 
manhã de ontem, an-

tes do início da sessão 
em frente ao Palácio Ti-
radentes para protestar. 
Até o início da tarde, a 
Rua Primeiro de Março, 
que foi interditada, já 

estava liberada. 
O protesto acon-

teceu um dia após o 
anúncio do presidente 
da Casa, Jorge Piccia-
ni (PMDB), de que mais 

nenhum tema do pa-
cote seria analisado em 
2016. Os servidores pro-
testavam contra o fim 
do parcelamento de 
salários e o pagamento 

do 13º. No final das 
contas, apenas um 
terço dos projetos 
do Governo (7 dos 
22) foram aprova-
dos.

Ministério Público do Rio pede 
a condenação de Sérgio Cabral
O Ministério Público do 

Estado do Rio de Janei-
ro, em parceria com o 
Grupo de Atuação Es-
pecializada em Meio 
Ambiente (GAEMA) pe-
diu na última segunda-
-feira a ação civil pú-
blica de improbidade 
administrativa contra o 
ex-governador do Rio, 
Sérgio Cabral e seus se-
cretários de Estado da 
Casa Civil e do Meio 
Ambiente, Arthur Bastos 
e Marilene Ramos, além 
da Thyssenkrupp Com-
panhia Siderúrgica do 
Atlântico (TKCSA).
O órgão pede a conde-
nação de todos os réus 
por atos de improbida-
de administrativa, com 
sanções que vão desde 
a suspensão dos direitos 
políticos, por até 8 anos, 
até o pagamento de 

muita de até duas vezes 
o valor do dano. Ainda 
segundo o MPRJ, o ex-
-governador é proces-
sado por ter ilegalmente 
autorizado o funciona-
mento do Alto Forno #2, 
da TKCSA, em dezembro 
de 2010 com o propósito 
de beneficiá-la. 
Já o GAEMA revela que 
a decisão foi tomada 
por Sérgio Cabral com 
participação dos seus 
secretários, em relação 
ao entendimento técni-
do do órgão ambiental. 
O Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA) já tinha 
recusado o funciona-
mento do Alto Forno #2 
devido a várias irregu-
laridades, entre elas o 
acidente ‘Chuva de Pra-
ta’, que aconteceu em 
agosto de 2010, quando 
uma falha no projeto 

resultou na emissão de 
um pó de cor prateada 
no ar. O fato aconteceu 
em Santa Cruz, na Zona 
Oeste do Rio. 
Além das punições a 
Cabral e os secretários, 
a ação também pode 
resultar em penalidades 
para a TKCSA, que pode 
ser proibida de contratar 
com o poder público ou 
receber benefícios ou in-
centivos fiscais por até 5 
anos. 

DIVULGAÇÃO

Marcelo Crivella divulga nomes de secretários para seu mandato
O prefeito eleito Mar-

celo Crivella, anunciou na 
tarde de ontem, a equipe 
que irá compor o seu se-
cretariado, além da nova 
estrutura administrativa 
da Prefeitura. Após a di-
plomação, que aconte-
ceu na última quinta-fei-
ra, o prefeito eleito pôde 
enfim anunciar os nomes 

que farão parte da sua 
administração. 

Para 2017, a novidade 
fica por conta da criação 
de dois conselhos que 
cuidarão das políticas e 
de turismo e pessoas para 
portadores de deficiên-
cia. Além deles, foram di-
vulgados os nomes para 
as 12 pastas do governo, 

são eles Ailton Cardoso 
da Silva, para a Casa Civil, 
Maria Eduardo Gouvêa 
Berto, para a Secretaria 
da Fazenda, Luiz Carlos 
Ramos para a Secretaria 
de Relações Institucionais, 
Carlos Eduardo para a Se-
cretaria de Saúde, Cesar 
Benjamim para a Secreta-
ria de Educação, Esporte 

e Lazer, Fernando Mac 
Dowell, seu vice, para a 
Secretaria de Transporte, 
Clarissa Garotinho para a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento, Emprego e Inova-
ção, Nelcimar Nogueira 
na Secretaria de Cultura, 
Rubens Teixeira na Secre-
taria de Conservação e 
Meio Ambiente, Teresa 

Bergher na Secretaria de 
Assistência Social e Direito 
Humanos, Coronel Amên-
dola na Secretaria de Or-
dem Pública e Índio da 
Costa na Secretaria de 
Urbanismo, Infraestrutura 
e Habitação. 

As políticas de Turismo 
serão formuladas por um 
conselho formado por Ri-

cardo Amaral, José Boni-
fácio, Roberto Medina e 
Paulo Manoel Protasio. Já 
a política para pessoas 
com deficiência tem uma 
equipe que será ligada 
ao gabinete do prefeito, 
formado pelo deputa-
do federal Otávio Leite e 
pelo deputado estadual 
Márcio Pacheco.

Cabral é condenado

DIVULGAÇÃO

Marinha cerca parte do Boulevard 
Olímpico numa medida polêmica

O novo ponto turís-
tico do Rio, o Boule-
vard Olímpico, lega-
do das olimpíadas, 
está com a circula-
ção de pessoas restri-
ta. A área foi cerca-
da com grades pela 
Marinha, no trecho 
que corresponde ao 
Museu do Amanhã, 
na Praça Mauá e 
a Casa França Bra-
sil, na Candelária. A 
Marinha afirma que 
antes da construção 
do espaço houve 
um acordo com a 
Prefeitura que o es-
paço é dela, já a 
Prefeitura diz que há 
um acordo de ces-
são do espaço. 

A Marinha colocou 
grades dos dois lados 
do Boulevard, for-
mando um corredor 

entre o mar e as edi-
ficações. Em alguns 
trechos o gramado 
ficou inacessível, as-
sim como bancos pú-
blicos e bicicletários. 
A Prefeitura diz que a 
Marinha não cumpriu 
o acordo feito antes 
da obra. Pelo com-
binado, a Marinha li-
beraria a área para 

construir a orla e, 
em troca, receberia 
melhorias no 1º Dis-
trito Naval, um novo 
restaurante e um es-
tacionamento sub-
terrâneo. A Prefei-
tura diz que só falta 
construir o acesso 
ao estacionamen-
to, que já está pron-
to.

O Boulevard Olimpico foi atração da Rio 2016
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Até o dia 31 deste mês, a criançada 
pode aproveitar as atrações da Área 
Kids, no cenário natalino do Shopping 
Grande Rio, onde acontecem atividades 
recreativas diárias com oficinas de colorir 
e de experimentação musical.

O município de 
Queimados, através 
do seu Instituto de 
Previdência dos Servi-
dores Públicos (PREVI-
QUEIMADOS), realizou 
a ‘Tarde do Saber’, 
um encontro de dis-
cussão sobre este e 
outros diversos te-
mas previdenciários.

Cientista político, Cé-
sar Benjamin disse que 
a sociedade brasileira 
está mais conservadora 
hoje do que há 12 anos, 
no início do governo do 
PT. Exilado durante os 
Anos de Chumbo, ele 
acredita que estamos 
vivendo a maior crise 
da esquerda brasileira.

A Prefeitura de Nilópolis enviou no último dia 
14, à Câmara Municipal, uma Mensagem de 
Lei solicitando a aprovação do Plano de Car-
gos, Carreira e Remuneração dos Profissionais 
da Secretaria de Cultura.

Caso seja aprovado, serão beneficiados todos os 
Professores, Instrutores e Funcionários Administrativos 
da Secretaria Municipal, como agentes educadores, 
produção cultural, porteiros, vigias, e os demais car-
gos.

Esquerda PreviQueimados

Solicitação Aprovação

Eles disseram... nós publicamos!
“Valeu a pena fazê-la desta maneira. Outros dizem que não deveria ter feito por 

MP. Ressalvo que discutimos por mais de 20 anos”. Presidente da República, Michel 
Temer, ao falar sobre reforma no ensino médio.

Para otimizar o planejamento e os re-
cursos para o próximo ano, a Secretaria 
Municipal de Educação definiu o ca-
lendário escolar para 2017. O início das 
aulas será no dia 2 de fevereiro e o ano 
letivo vai até o dia 20 de dezembro. 

As férias escolares ficaram estabeleci-
das para o mês de julho do dia 17 até o 
dia 31. No início do ano letivo, os alunos 
da Rede Municipal de Educação recebe-
rão os uniformes, kit’s escolares e de hi-
giene gratuitamente pela Prefeitura. 

DIRETO AO PONTO

O Brasil se acostumou a aceitar, indicadores que 
deveriam ser firmemente repudiados pela socie-
dade: taxas de homicídios altíssimas, resolução 
de conflitos de forma violenta a todo momento, 
colapso dos sistemas públicos de saúde e resulta-
dos lamentáveis dos sistemas educacionais, tanto 
públicos quanto privados. O caso da Educação 
merece destaque, pois está por trás de outras 
mazelas sociais do país. As médias dos alunos bra-
sileiros não estão tendo avanço significativo. 

Aliado Queima de estoque Sucessor
Após recusar a propos-

ta, o vereador Paulo Messi-
na (PROS) mudou de ideia e 
aceitou ser líder do governo 
de Marcelo Crivella (PRB) na 
Câmara do Rio. Messina rece-
beu um novo convite do pre-
feito eleito e aceitou a tarefa.

No finzinho do governo, o pre-
feito Eduardo Paes (PMDB) pas-
sou nos cofres dez terrenos e 
dois imóveis, que pertenciam ao 
município do Rio. Paes já tinha 
sido autorizado pela Câmara de 
Vereadores a torrar os estoques 
desde o ano passado.

A Superintendência do Patri-
mônio Imobiliário só fez os lei-
lões agora em dezembro. Com 
a batida do martelo, os cofres 
da Prefeitura ganharam R$ 
49,3 milhões. Mas quem vai ver 
a cor do dinheiro é o prefeito 
eleito Marcelo Crivella (PRB).

Calendário

Ano letivo

quarta-FEIra, 21 dE dEzEmbro dE 2016

Os servidores no Estado, em protes-
to na Alerj, pediram a saída do gover-
nador Luiz Fernando Pezão, diante do 
parcelamento dos salários de novem-
bro em nove parcelas, o que afeta-
rá mais da metade dos funcionários.

Educação não está sendo prioridade 

Ao contrário do que 
foi informado, os fun-
cionários ativos, inati-
vos e pensionistas de 
Guapimirim ainda não 
receberam o décimo-
-terceiro. A informação 
de que o abono nata-
lino havia sido quitado 
em sua totalidade para 
todo o efetivo do mu-
nicípio partiu de fontes 
da administração mu-
nicipal e foi desmenti-
da por servidores em 
várias mensagens en-
viadas ao elizeupires.
com. De acordo com 
as mensagens, o prefei-
to Marcos Aurélio Dias 
(foto), estaria priorizan-

Guapimirim mente 
sobre 13º salário

do alguns fornecedores 
e prestadores de servi-
ços, em vez de honrar 
os compromissos com o 
funcionalismo. O prefeito 
não foi encontrado para 
falar sobre o assunto e 
ninguém do primeiro 
escalão do governo se 
prontificou a esclarecer 
a situação. Já no municí-
pio de Duque de Caxias 
os servidores, que ainda 
não receberam os ven-
cimentos de outubro e 
novembro, estão ampa-
rados por uma decisão 
judicial que determina 
o pagamento imediato, 
sob pena de arresto nas 
contas da Prefeitura.

Natal Solidário comove Nova Iguaçu
SOLIDARIEDADE

Voluntários se reúnem no próximo sábado, para fazer a alegria de mais de 
200 famílias, com presença do papai noel que entregará presentes às crianças.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Uma obra inacaba-
da da Cedae, anda 
prejudicando mora-
dores e transeúntes 
do bairro da Posse, 
em Nova Iguaçu. O 
buraco, localizado 
em uma das princi-
pais e mais movimen-
tada rua da região, 
anda dificultando a 
passagem de pedes-
tres e veículos. 
Procurada pela po-

pulação, a empresa 
ainda não se mani-
festou e nem deu um 
prazo para o término 
do serviço. 

O procurador-geral 
da República, Rodri-
go Janot, denunciou 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) o depu-
tado José Guimarães 
(PT-CE), líder da mino-
ria na Câmara dos De-
putados e ex-líder do 
governo Dilma Rous-
seff, pelos crimes de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.
O inquérito surgiu a 

partir da delação pre-
miada do ex-verea-
dor do PT Alexandre 
Romano, conhecido 
como Chambinho, o 

Obra da Cedae prejudica população 
LUCAS MENDES

O grupo arrecada doações de alimentos e brinquedos para distribuir a criançada

DIVULGAÇÃO 

Janot denuncia José Guimarães ao STF
BRASÍLIA

Em tempos de crise, 
a solidariedade pode 
ser a única alternativa 
possível para pessoas 
carentes e desempre-
gadas neste Natal. E é 
pensando nisso que o 
grupo Chamados para 
Sarar irá ao encontro 
de 200 famílias no bairro 
Figueira II, Nova Iguaçu, 
no próximo sábado, no 
campo do  Rala Coco,  
localizado a Rua  Ma-
jor Sá Freire, a partir das 
16h30.

Além da ceia e da 
distribuição de alimen-
tos, Papai Noel entrega-

rá 500 brinquedos para 
as crianças, que conta-
rão ainda com pula-pu-
la, castelo inflável, touro 
mecânico e outras brin-
cadeiras.

Liderados pelo pastor 
Anderson Silva, da Co-
munidade Evangélica 
Sarando a Terra Ferida, 
o grupo sai em busca 
de doações de alimen-
tos e brinquedos. E não 
é só isso. Eles se dividem 
na preparação da refei-
ção, distribuição e orna-
mentação.

“A cada ano nossa 
responsabilidade au-
menta, à medida que 
vemos famílias inteiras 

desempregadas. Nossa 
tarefa é levar consolo 
espiritual e alegria por 
meio da ceia natalina 
e brinquedos para as 
crianças”, disse o pastor, 
que conta com o apoio 
de empresários desde a 
primeira edição do pro-
jeto, em Iguaçu Velho, 
no final de 2014.

Este é o terceiro ano 
que a ação é realizada 
pelos voluntários, cujo 
grupo cresce a cada 
ano. Começou com 50 
e hoje já somam 200 
pessoas de diversas 
denominações, entre 
evangélicos, católicos e 
espiritas.

Foto de arquivo do deputado José Guimarães (PT-CE) 

delator também foi de-
nunciado com o parla-
mentar pelos mesmos 
crimes.
Janot pede que Gui-

marães seja condena-
do e perca o manda-
to parlamentar. Além 
disso, quer que os dois 

devolvam R$ 1 milhão 
para os cofres públi-
cos, em razão dos va-
lores desviados, e que 
sejam condenados a 
uma indenização para 
reparação dos danos 
materiais e morais de 
mais R$ 1 milhão.

ANANDA BORGES / CâMARA

O Prefeito Marco Aurélio Dias, de Guapimirim

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO 
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Ataque foi feito em resposta a apelos para alvejar cidadãos de países da coalizão, diz agência.

Estado Islâmico assume que 
autor de ataque é do grupo

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Curso social da Cecierj já beneficiou 160 mil estudantes em vários municípios

O grupo extre-
mista Estado 
Islâmico (EI) 

afirmou, por meio de 
sua agência ‘Amaq 
news’ que o autor do 
ataque a uma feira 
natalina em Berlim é 
um ‘soldado’ do cali-
fado, informa o grupo 
SITE Intel Group, que 
monitora grupos jiha-
distas pela internet. O 
Estado Islâmico já di-

vulgou um vídeo que 
ensina, passo a passo, 
como qualquer um 
pode promover um 
ataque sem o uso de 
armas de fogo.

Mais cedo, a chan-
celer alemã, Angela 
Merkel, já tinha con-
firmado que o mas-
sacre resultou de um 
‘ataque terrorista’.

Um suspeito de ser 
o motorista do cami-
nhão, um paquistanês 
requerente de asilo, 

chegou a ser preso, 
mas foi liberado on-
tem  pouco antes do 
comunicado do Esta-
do Islâmico, por falta 
de provas. Um polonês 
foi encontrado mor-
to no caminhão com 
os sinais de golpes. A 
transportadora para 
qual ele trabalhava 
disse que ele era con-
tratado como condu-
tor, mas que não tinha 
razões para promover 
o ataque. Imediações da praça Breitscheid, em Berlim, onde aconteceu o ataque

Local do ataque
O local exato em 

que um caminhão 
atropelou diversas 
pessoas, deixan-
do 12 mortos, foi 

a praça Breitscheid, 
por volta das 20hrs, 
bastante frequen-
tada tanto por mo-
radores quanto por 

turistas, que faziam 
compras em uma 
movimentada feira 
de Natal de Berlim. 
Seis alemães foram 

identificados entre 
as vítimas fatais. No 
ponto central da 
Breitscheid, ficam as 
ruínas da igreja Kai-

ser Wilhelm, que foi 
construída nos anos 
1890 e depois bom-
bardeada em 1943, 
durante a Segunda 

Guerra Mundial. 
Lá, funciona um 
memorial que é 
um marco de Ber-
lim ocidental.

Estado oferece curso pré-vestibular 
gratuito para população de baixa renda

O Pré-Vestibular Social 
da Fundação Cecierj 
(Centro de Ciências e 
Educação Superior a Dis-
tância do Estado do Rio 
de Janeiro) já beneficiou 
mais de 160 mil estudan-
tes. Com polos espalhados 
por 36 municípios flumi-
nenses, o curso é gratuito 
e inclui material didático. 
Para quem está se prepa-
rando para ingressar em 
uma universidade, as ins-
crições estão abertas até 
16 de janeiro de 2017. São 
oferecidas aulas de Lín-
gua Portuguesa/Literatura 
Brasileira, Redação, Ma-
temática, Física, Química, 
Biologia, Geografia e His-
tória. Com 52 unidades no 
Estado do Rio de Janeiro, 
o Pré-Vestibular Social se 
tornou uma oportunidade 
para grande parte desses 
jovens terem acesso à uni-
versidade

– Um pré-vestibular total-

mente gratuito causa um 
impacto bastante positivo, 
pois a ampla maioria dos 
alunos é de classe social 
desfavorecida e não teria 
possibilidade de frequen-
tar um curso preparatório 
para o vestibular ou para o 
Enem. ressaltou o presiden-

REPRODUÇÃO
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Queimados realiza debate 
sobre temas previdenciários

Numa época em 
que a reforma da 
previdência ganha 
destaque nacio-
nal, o município de 
Queimados, atra-
vés do seu Instituto 
de Previdência dos 
Servidores Públicos 
(PREVIQUEIMADOS), 
realizou a ‘Tarde do 
Saber’, um encontro 
de discussão sobre 
este e outros diver-
sos temas previden-
ciários. O evento 
aconteceu na últi-
ma segunda-feira, 
na sala de conven-
ções do Premier Flat 
e teve como des-
taque a palestra 
apresentada pelo 
Procurador Federal, 
Dr. André Oliveira, 
sobre a reforma pre-
videnciária, segun-
da aposentadoria, 
paridade e integra-
lidade.

De acordo com o 
diretor-presidente 
do PreviQueima-
dos, Dr. Marcelo Fer-
nandes, o objetivo 
do evento foi de 
ampliar os conhe-

cimentos e infor-
mações relevantes 
quanto às questões 
previdenciárias atu-
ais, propostas da 
reforma, especial-
mente no segmento 
dos regimes próprios. 
“Existe uma necessi-
dade de trazer para 
a população e aos 
servidores concursa-
dos esclarecimentos 
sobre as mudanças 
que podem vir a 
acontecer e as que 
já ocorreram, como 
por exemplo, o tem-
po necessário para 
a aposentadoria e 
os direitos que os 
aposentados têm 
após a concessão 
do benefício”, afir-
ma.

O encontro teve 
o apoio da AEPRE-
MERJ (Associação 
das Entidades de 
Previdências dos 
Municípios do Esta-
do do Rio de Janei-
ro). A Chefe de Ga-
binete, Gilda Baltar, 
representou o pre-
feito Max Lemos no 
evento.

DIVULGAÇÃO

A equipe do PreviQueimados posou para registro

te da Fundação Cecierj, 
Carlos Bielschowsky.

No próximo ano letivo, 
são disponibilizadas 11.310 
vagas. As inscrições po-
dem ser feitas pelo site, 
após se inscrever o candi-
dato deverá entregar pes-
soalmente, em qualquer 

um dos polos distribuídos 
no estado ou enviar pe-
los Correios, um envelope 
identificado com o código 
gerado no ato da inscri-
ção, contendo as cópias 
dos documentos exigidos 
pelo Pré-Vestibular Social 
da Fundação Cecierj.

No total, 76 operações serão feitas entre natal e ano novo

‘Lei Seca’ intensificará as operações
de fim de ano para evitar acidentes 

A Operação Lei 
Seca vai intensificar 
as ações durante as 
festas de fim de ano. 
Todo o efetivo, que 
conta com 250 agen-
tes divididos em 16 
equipes, será mobili-
zado. No total, serão 
realizadas 76 opera-
ções nos fins de se-
mana dos festejos do 
Natal e do Ano Novo. 
Além da capital e re-
gião metropolitana 
do Rio de Janeiro, a 
Operação Lei Seca 
também promoverá 
ações no interior do 
Estado.

Nos dias 23, 24 e 25, 
e 30, 31 de dezembro 
e 1º de janeiro, tam-
bém ocorrerão ações 

de prevenção onde 
os cadeirantes da 
Operação Lei Seca 

DIVULGAÇÃO

promoverão um tra-
balho de conscienti-
zação em pontos im-

portantes da cidade 
para alertar a popula-
ção e turistas dos peri-
gos de misturar álcool 
com direção.

“Nossas equipes atu-
arão nas regiões de 
maior fluxo de veícu-
los para garantir que 
as pessoas voltem em 
segurança para suas 
casas e suas famílias”  
disse o coordena-
dor da Operação Lei 
Seca, tenente-coronel 
Marco Andrade.

Segundo dados do 
ISP e do Denatran, o 
estado do Rio de Ja-
neiro reduziu em 50% 
a taxa de óbitos por 
frota (taxa por 100 
mil veículos), entre os 
anos de 2009 e 2015.
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PM que matou cinco 
se entrega à polícia

chacina no rio

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Luiz Carlos Machado Paixão, é apontado como o autor 
dos assassinatos. As quatro vítimas eram da mesma família.

A Divisão de Homi-
cídios prendeu, 
na tarde da úl-

tima terça-feira, o po-
licial militar reformado 
Luiz Carlos Machado 
Paixão, de 55 anos. Ele 
se entregou na sede da 
especializada, acom-
panhado de seu ad-
vogado. O sargento é 
apontado como o au-
tor da chacina em um 
bar no Terreirão, no Re-
creio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste, na noite 
da última sexta-feira. No 
crime, foram assassina-
das cinco pessoas, sen-

do quatro da mesma 
família, incluindo um re-
cém-nascido, que mor-
reu horas após o parto.

Na última segunda-
-feira, os investigadores 
da DH-Capital já ha-
viam feito buscas na 
casa do suspeito. Pai-
xão teve a prisão tem-
porária decretada no 
último sábado. A foto 
de Luiz Carlos Machado 
Paixão foi divulgada. 

ChACINA POR 
MOTIVO FúTIL 

A confusão ocorreu 
por volta das 20h, no 
Bar do Sapatinho, lo-
calizado na Rua D W. 

Segundo testemunhas, 
a briga começou após 
uma discussão entre 
o policial militar refor-
mado e as vítimas Lu-
tero Barbosa da Silva, 
de 36 anos, e Francis-
co Pimenta Rosa, de 
25 anos, que eram da 
mesma família. O sus-
peito agrediu com um 
revólver os dois homens 
na cabeça.

Após as agressões fí-
sicas, Paixão atirou no 
abdômen e na cabe-
ça das vítimas. A espo-
sa de Lutero Barbosa foi 
ao local tentar apartar 
a confusão, mas tam-
bém foi baleada, à 

queima roupa, na ca-
beça. Patrícia Pimenta 
Rosa, de 32 anos, esta-
va grávida de oito me-
ses. Ela foi levada para 
a Maternidade Leila 
Diniz, na Barra da Tiju-
ca, mas não resistiu. A 
criança chegou a nas-
cer com vida, mas logo 
depois acabou morren-
do.

De acordo com Fer-
nando Gomes Pimenta, 
tio das vítimas, Francis-
co foi o primeiro a ser 
baleado. “Ele (o PM) 
tem uma rixa com o 
Francisco, porque o 
menino gostava de fu-
mar maconha. Mas o 

moleque não era trafi-
cante, era pedreiro, era 
trabalhador ”, contou o 
tio. “A minha sobrinha 
(Patrícia) só pediu para 
ele não fazer isso com o 
marido e tomou um tiro 

na cara”, acrescentou.
Após executar as ví-

timas, Luiz Carlos Ma-
chado Paixão prome-
teu matar todos os 
membros da família de 
Lutero e Francisco.

Paixão é acusado de matar todos a tiros

REPRODUÇÃO

Mulher é presa por agredir idoso
Uma mulher, de 53 

anos, foi presa em fla-
grante, na última se-
gunda-feira, durante 
uma ação conjunta da 
5ª DP (Centro) e agen-
tes da Operação Lapa 
Presente (OLP). Segun-
do o delegado Marcos 
Henrique de Oliveira Al-
ves, ela é acusada de 
agredir o próprio mari-
do de 71 anos, que está 
de cadeira de rodas. 
Eles são casados há 33 
anos.

O vídeo foi feito por 
uma pessoa que des-
confiava das agressões 
e fez uma denúncia 
anônima entregando as 
imagens para policiais 
militares da Operação 
Lapa Presente. Os PMs 
entregaram o vídeo 
para a Polícia Civil que, 
junto com agentes da 

Lapa Presente, foi até 
o endereço, na Rua do 
Riachuelo, e levaram o 
idoso e a esposa para a 
5ª DP (Mem de Sá).

Nas imagens, a mu-
lher aparece apertan-
do o rosto do marido. 
Mas, em depoimento, 
ela negou as agressões 
e disse que, no momen-
to do vídeo, estava ten-

tando fazer o marido 
engolir a comida.

“Ela foi autuada por 
maus tratos a idoso e le-
são corporal por violên-
cia doméstica. A pena 
é de quatro anos”, ex-
plicou o delegado. Um 
valor de fiança foi es-
tipulado, mas a mulher 
ainda não havia pago 
o valor.

Vizinhos filmaram as agressões da mulher

REPRODUÇÃO 

Chefe do tráfico é preso com 
mais de 80 quilos de droga

A polícia do Rio 
prendeu, no fim da 
noite da última se-
gunda-feira, um dos 
traficantes de drogas 
mais procurados do 
Morro do São Car-
los, no Estácio, re-
gião central do Rio. 
O criminoso, que é 
apontado como o 
gerente o tráfico na 
comunidade, foi pre-
so por policiais do 
Batalhão de Vias Es-
peciais (BPVE).

Jorge Marques da 
Silva, mais conheci-
do como ‘Hassam’, 
é apontado como o 
principal distribuidor 
de maconha da re-
gião. Ele estava com 
uma mulher e em 

seu carro, onde foram 
encontrados 86 table-
tes de maconha (apro-
ximadamente 86 quilos 
da droga).

Ainda segundo a 
corporação, o suspeito 

buscou a droga na 
comunidade da Pe-
dreira, em Costa Bar-
ros, e estava levando 
para o morro do São 
Carlos quando foi 
abordado pelos PMs.

Oitenta e seis tabletes de maconha foram apreendidos

DIVULGAÇÃO 

Médico colombiano é baleado 
em tentativa de assalto no Rio

Um médico colom-
biano ficou ferido ao 
reagir a uma tenta-
tiva de assalto na 
manhã de ontem, 
quando chegava 
para o plantão no 
Hospital Carlos Cha-
gas, em Marechal 
Hermes, na Zona 
Norte do Rio. Luis 
Alejandro Vargas, 
de 26 anos, discutiu 
com assaltantes e 

acabou baleado no 
braço, de acordo 
com o comando do 
9º BPM (Rocha Mi-
randa).

O médico cami-
nhou, ensanguenta-
do, à unidade hospi-
talar, onde recebeu 
atendimento. O rou-
bo ocorreu quan-
do Vargas ia para 
seu carro, na Rua 
Thompson Mota.

Os bandidos con-
seguiram fugir em 
um carro branco. O 
caso foi encaminha-
do para a 30ª DP 
(Marechal Hermes).

Policiais buscam 
imagens de câme-
ras de segurança da 
região que possam 
ajudar a esclarecer 
o crime e identifi-
car os envolvidos na 
ação.

A vítima foi baleada em frente ao hospital quando chegava para plantão 

REPRODUÇÃO

Polícia prende chefe do tráfico
Policiais civis da 56ª 

DP (Comendador Soa-
res) prenderam ontem, 
o chefe do tráfico no 
Morro do Carvão, em 
Itaguaí, Região Metro-
politana do Rio. Marlon 
José da Silva Gomes, o 
Red Bull, estava escon-
dido numa casa em 
Muriqui, na Costa Ver-
de, quando foi cap-
turado. Ele, que esta-
va acompanhado de 
familiares, possui três 
mandados de prisão 

pendentes e não rea-
giu à abordagem.

O criminoso, ligado 
ao Terceiro Comando 
Puro (TCP), estava sen-
do monitorado quan-
do a equipe da 56ª DP 
ainda era lotada na 
delegacia de Itaguaí. 
Na residência com o 
traficante a polícia 
apreendeu uma pisto-
la 9 mm, cinco carre-
gadores e R$ 2.980. A 
arma vai ser encami-
nhada para perícia, já 

que Red Bull também é 
investigado por homicí-
dio.

“Essa prisão será um 
duro golpe na organi-
zação criminosa. O Red 
Bull além de comandar 
com mãos de ferro o 
tráfico local, é uma 
pessoa extremamen-
te violenta e responde 
também por alguns 
homicídios na região”, 
destacou o delegado 
Alexandre Gusman, ti-
tular da 56ª DP.

Policial é baleado na Zona Norte 
Um policial militar, 

lotado no 41º BPM 
(Irajá), sofreu uma 
tentativa de assal-
to na Rua Sargento 
Ananias de Oliveira, 
nº 228, Bento Ribeiro, 
na noite da última 
segunda-feira. Segun-
do uma testemunha, 
o PM foi abordado 
por dois bandidos ar-
mados que saíram do 
carro e anunciaram o 
assalto. Houve troca 
de tiros e o agente fi-

cou ferido de raspão 
na cabeça e no an-
tebraço. Ele foi enca-
minhado para o Hos-
pital Carlos Chagas, 
em Marcehal Hermes. 
Os bandidos conse-
guiram fugir

Por causa da inse-
gurança na região e 
operações policiais 
para localizar os cri-
minosos, a circulação 
de trens da Supervia 
foi suspensa entre as 
estações Deodoro e 

Honório Gurgel, no 
início da manhã de 
ontem. De acordo 
com a concessioná-
ria, problemas de se-
gurança pública na 
região de Guadalupe 
e Marechal Hermes 
impediram o início da 
operação no trecho. 
Ainda segundo a em-
presa, a medida foi 
adotada para preser-
var a segurança dos 
passageiros e dos fun-
cionários.
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A Polícia Militar 
(PM) de São Paulo 
prendeu em Dia-
dema, Grande São 
Paulo, um suspeito 
de usar uma moto-
cicleta BMW GS 650 
cilindradas para 
roubar outras mo-
tos nas rodovias An-
chieta e Imigrantes. 

De acordo com a 
PM, o bandido é in-
vestigado por inte-
grar uma quadrilha 
de roubos de motos 
de altas cilindradas. 
Há pelo menos cin-
co denúncias en-
volvendo a moto 
dele em assaltos 
a motociclistas. A 
prisão do suspeito 
ocorreu após po-
liciais militares da 

PM prende suspeito de assalto com BMW

Corpos de jovens achados 
carbonizados em Caxias 

DIVULGAÇÃO

Revólver e dinheiro foram apreendidos 

Desaparecidos desde o último domingo, eles teriam sido sequestrados por traficantes. 

Força Tática do 24º 
Batalhão da PM abor-
darem o motociclista 
por suspeitarem de 
sua moto.

A PM informou ain-
da que o suspeito 
tentou subornar os 
agentes para não ser 
preso, oferecendo um 
revólver calibre 38 e 

R$ 1.400 em dinhei-
ro. Diante disso, além 
do roubo da moto, 
ele também irá res-
ponder preso por 
corrupção. A moto, 
a arma e o dinheiro 
foram apreendidos. 
O caso foi registra-
do em delegacia de 
Diadema.

A angústia ter-
minou para as 
famílias de dois 

jovens que estavam 
desaparecidos desde 
o último domingo em 
Duque de Caxias. Os 
corpos foram encon-
trados carbonizados 
dentro do Gol bran-
co de uma das víti-
mas, na comunidade 
Paraopeba, no bairro 
Amapá, por volta das 
16h de ontem. 

Segundo informa-
ções, Bruno Chagas e 
Rafael Duarte foram 
até a região para fa-

zer uma tatuagem e 
teriam sido seques-
trados pelo tráfico de 
drogas. A Divisão de 
Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) 
investiga se o margi-
nal identificado como 
‘Novinho’, que possui 
um perfil cruel e já 
tem um vasto currícu-
lo na criminalidade, 
ordenou a captura 
dos jovens. 

FACE DIABóLICA 
DO MARGINAL 

‘Novinho’, também 
chamado de ‘Cria’, 
da comunidade do 
Dick, é responsável 
pelo gerenciamento 

do tráfico de drogas 
na Paraopeba. Apon-
tado como principal 
suspeito do duplo 
homicídio, ele conta 
com o apoio do seu 
fiel escudeiro conhe-
cido como Alberto 
Walker. 

A função dele é 
de recolher armas, 
drogas e de retirar o 
‘chefão’ da comu-
nidade em caso de 
uma operação poli-
cial na região. O cri-
minoso leva uma vida 
de luxo, como um tí-
pico playboy da Zona 
Sul, em praias, festas e 
shoppingns por ser fiel 
a ‘Novinho’. Bruno Chagas e Rafael Duarte tinham ido a comunidade para fazer tatuagem 

REPRODUÇÃO/REAGE CAXIAS

Executado a tiros na Beira-Mar 
Um homem identi-

ficado como ‘Mateus 
K-nalha’ foi executa-
do com vários tiros nas 

proximidades do condo-
mínio Carandiru, no Par-
que Beira-Mar, na noite 
da última segunda-feira. 

Segundo testemunhas, 
a vítima foi surpreendida 
pelo assassino enquanto 
caminhava pela comu-

nidade. Sem tempo de 
reagir, ele levou disparos 
na cabeça e morreu no 
local. Até o fechamento 

desta edição, a Polícia 
Civil não havia informado 
se Mateus tinha passa-
gem pelo sistema prisio-

nal. A Divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) in-
vestiga o caso.

Cpam ultrapassa mais de 2 mil 
ocorrências somente neste ano

De janeiro a outubro 
deste ano, o Coman-
do de Policia Ambien-
tal (Cpam) do Rio de 
Janeiro registrou 2.841 
ocorrências. O número 
que representa aumen-
to de 22,8 % em relação 
ao mesmo período do 
ano passado. Os crimes 
ambientais somaram 
667 ocorrências. Logo 
depois, estão os crimes 
contra a fauna. Em re-
lação a este segmento, 
foram registradas 2.030 
prisões e 144 armas 
apreendidas ao longo 
de dez meses.

Além do policiamento 
ambiental, o Cpam de-
senvolve atividades de 
cunho social, como pro-
jetos de educação am-
biental, reflorestamento 
e, mais recentemente, 

a reinserção de animais 
aos seus habitats natu-
rais. Só neste ano, foram 
resgatados 6.165 ani-
mais. Além disso, 986 fo-
ram soltos após denún-
cias.

O comandante do 
Cpam, coronel Mario 

Marcio Pereira Fernan-
des, informou que o re-
forço no efetivo este ano 
possibilitou a intensifica-
ção do trabalho no Es-
tado do Rio. Segundo o 
comandante, a expec-
tativa é ampliar ainda 
mais o efetivo em 2017.

Além disso, crimes ambientais tiveram 667 registros

MARCELO HORN

Adolescente confessa que  fez 
ofensas racistas à filha de ator

A Polícia Civil do Rio 
deflagrou em São Pau-
lo na manhã de ontem 
a operação Gagliasso, 
que investiga as ofen-
sas racistas sofridas 
pela filha do ator Bruno 
Gagliasso e Giovanna 
Ewbank, Titi. 

Durante as investi-
gações, sete pessoas 
foram levadas a dele-
gacia para prestar es-
clarecimentos. Uma de-
las é um adolescente 
de 17 anos que confes-
sou o crime. Ele decla-
rou ter criado um per-
fil falso em rede social 
para fazer as ofensas e 
que acreditou que iria 
ficar impune.

Dois dos três manda-
dos de busca e apre-
ensão obtidos durante 
a investigação realiza-
da pela Delegacia de 

Repressão aos Crimes de 
Informática (DRCI) foram 
cumpridos em Guarulhos 
e em Itaquaquecetuba. 
Foram apreendidos celu-
lares.

A operação ocorre com 
o apoio do Departamento 
Geral de Polícia Especiali-
zada (DGPE), do Centro In-
tegrado de Inteligência e 

Controle do Estado de 
São Paulo e do Grupo 
Armado de Repressão 
a Roubos (GARRA) da 
Polícia Civil de São Pau-
lo. Testemunhas conti-
nuam a prestar depoi-
mento na delegacia e 
as investigações estão 
em andamento, de 
acordo com a polícia.

Gagliasso e Giovanna com Titi: intolerância

Ladrões invadem loja do Fla no Rio 
Uma loja de produtos 

oficiais do Flamengo, lo-
calizada na Rua Buenos 
Aires, no Centro do Rio, 
foi saqueada na ma-
drugada de ontem, por 
nove criminosos, sendo 
oito homens e uma mu-
lher.

De acordo com os 
proprietários, o prejuízo 
foi de cerca de R$ 120 
mil. Os bandidos leva-
ram 80% da mercadoria 
que tinha na loja e todos 
os produtos da Adidas. 
“Eram oito homens com 
uma mulher. Ela estava 
meio que chefiando. Eles 
tinham na faixa de 20 a 
30 anos. Três estavam 
de boné, a maioria bem 
vestido, de calça jeans. 
Eles ficaram seis minu-
tos na loja. Levaram em 
torno de 500, 600 peças, 
80% da loja, sendo 100% 

dos nossos produtos da 
Adidas”, disse Maxwel 
Valadão, dono da loja.

Como mostram as 
imagens das câmeras 
da loja, o crime durou 
cerca de cinco minu-
tos. Assim que o portão 
foi arrombado, o alarme 
tocou. A empresa de se-

gurança do estabeleci-
mento e a Polícia foram 
acionadas.

Segundo informações 
dos lojistas, só neste mês, 
15 lojas foram roubadas. 
A falta de policiamento 
à noite na região tam-
bém preocupa os co-
merciantes.

Funcionários se reorganizavam após o assalto 

FERNANDA ROUVENAT / G1

REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:11-Bem Estar
10:49-Encontro com Fátima Bernar-
des
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:09-Sessão da TardeA Origem dos 
Guardiões
16:45-Vale a Pena Ver de NovoCheias 
de Charme
17:51-Malhação: Pro Dia Nascer Feliz
18:22-Sol Nascente
19:14-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A Lei do Amor
22:19-Um Sonho de Ouro
22:58-Cinema EspecialJuntos e Mistu-
rados
00:46-Jornal da Globo
01:22-Flash
02:08-CorujãoUm Natal Brilhante
03:27-CorujãoQuerida, Encolhi as 
Crianças

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 Ultrafarma
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 Bea-
ch 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

Tiago e Yumi se beijam. Loretta 
pede ajuda a Ana para vender 
suas joias. Todos incentivam Mario 
a perdoar Loretta, e Vittorio con-
versa com o filho. Loretta prome-
te a Milena que tentará ser uma 
mãe melhor. Ralf conforta Milena. 
Lenita conta a Vittorio que encon-
trou uma pista sobre sua filha. Ali-
ce e Mario se encontram e dão 
apoio um ao outro. 

Alice 
conhece Sócrates

Melina é 
levada até o rei

Josué avisa que Acã é o traidor. Mara 
se surpreende com a revelação. O líder 
diz que o vilão deverá ser apedrejado. 
Acã e os filhos puxam suas espadas para 
se defenderem. Yussuf obriga Kruga a dar 
a notícia da fuga de Ula para Kamir. O rei 
diz saber quem ajudou sua esposa a fu-
gir. Acã confessa ter roubados as riquezas 
do palácio de Jericó. 

RESuMOS dAS NOvELAS

Alex fica furioso ao saber que Vanda 
vendeu a mercadoria. Júlia consegue es-
capar de Alex, que a ameaça. Zac des-
cobre que Yasmin será sua aluna. Diana 
diz que Gui está ficando dependente de 
Eva. Alex e Lorena se acusam mutuamen-
te pelo fracasso do transporte da merca-
doria. Diana sonda Vanessa para saber 
sobre Júlia. 

Lorena sente 
raiva de Júlia

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

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Jornalista iguaçuana lança 
seu primeiro livro de crônicas 
Juliana já lançou diversos textos na mídia. Ela também atua como cinegrafista.

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 Flu-
minense tem 
revelado gran-

des nomes para o 
cenário cultural do 
Rio de Janeiro. Puxan-
do para o lado da 
literatura, a jornalista 
Juliana Portella, de 
Nova Iguaçu, lançou 
na noite de ontem o 
seu primeiro texto lite-
rário. Trata-se de uma 
crônica, chamado 
de ‘Paixão ao primei-
ro math’, que fala de 
uma mulher solteira e 
independente na era 
high tech, em que 
ela usa um aplicati-
vo de relacionamen-
tos para encontrar o 
cara ideal. O evento 
aconteceu num café 
da Biblioteca do Par-
que Estadual, no Rio e 
contou com diversos 
convidados. 

A obra faz parte de 
uma coletânea do li-
vro ‘narrativas curtas’, Juliana é presença constante no lançamento de obras e trabalhos de impacto

que reúne 52 crônicas 
e  contos escolhidos a 
partir de um processo 
de formação conhe-
cido como Flupp Pen-
sa. Ela é um processo 
de formação e valori-
zação de novos auto-
res. Uma banca orien-
ta os autores, dando 
dicas para que me-
lhorem seus textos por 
intermédio de uma 
plataforma virtual. Três 
livros serão lançados 
ainda nesses últimos 
dez dias do ano: um 
de narrativas curtas, 
um de poemas e um 
de quadrinhos. 

A Flupp, desde sua 
primeira edição, em 
2012, promove inter-
câmbios entre auto-
res e leitores de dife-
rentes partes do Brasil 
e do mundo. Em 2016, 
chegou a sua 5ª edi-
ção respaldada pelo 
Excellence Awards, 
conferido pela Lon-
don Book Fair. Ideali-
zada por Julio Lude-

mir e Ecio Salles, foi 
criada para ser um 
espaço de formação 
de novos leitores e 

autores na periferia 
das grandes cidades 
brasileiras. Já em sua 
primeira edição, no 

Morro dos Prazeres, 
ganhou o prêmio Faz 
Diferença, do jornal 
O Globo. 

DIVULGAÇÃO

Rosana revela para a Tia Perucas so-
bre todo histórico da família de Nicole 
e que ela não contou nada antes por 
estar sendo ameaçada por eles em re-
lação a guarda da adoção de Emílio. 
Nicole vai até a empresa de Gustavo 
para pedir desculpa ao noivo. Nicole 
pede perdão de joelhos e Gustavo diz 
que aceita a desculpa da víbora. Nicole 
inventa que Haydee está com problema 
no coração. 

Nicole vai até a 
empresa de Gustavo



Degustador de 
ração para gatos o 
britânico Jon Hanson 
é responsável pelo 
setor de controle de 
qualidade de uma 
fabricante de produ-
tos alimentícios para 
gatos. Entre as fun-
ções que ele precisa 
desempenhar estão 
cheirar a comida 
dos bichanos para 
confirmar se ela está 
fresca, retirar peda-
ços grandes e duros 
e, obviamente, pro-
vá-la.

Testador de to-
boágua vaga de 
emprego deu o 
que falar na Ingla-
terra: uma empre-
sa estava contra-
tando um testador 
de toboágua para 
viajar pelo mundo 
experimentando 
escorregadores de 
diferentes resorts e 
parques aquáticos. 
Entre os requisitos 
para o cargo es-
tavam ser extro-
vertido, entusiasta 
e frequentador as-
síduo de parques 
aquáticos.

DO
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Estudo diz que sutiã mais atrapalha do que ajuda
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Giovanna Ewbank mostra 
nova homenagem à filha

Luan Santana se inspira em programa 
de Tv para novo penteado

A mania de séries, que tem conquistado 
cada vez mais brasileiros, não isenta Luan 
Santana! O cantor contou à reportagem de 
O Fuxico que tem acompanhado a série Vi-
kings e partiu da atração a inspiração para 
o look que aderiu na noite do último domin-
go durante a premiação Melhores do Ano, 
promovida pelo Domingão do Faustão, na 
Globo. "O cabelo foi ideia minha! Eu gosto 
de ficar por dentro de tudo..." disse o cantor.

Mesmo com a carreira do dia-a-dia, 
Giovanna Ewbank parece não deixar 
de acompanhar as manisfestações de 
carinho que os fãs costumam registrar 
para toda a sua família, inclusive sua 
fofíssima filha, Titi, do casamento com 
Bruno Galiasso. Usando a página oficial 
que possui, no instagram, a artista fez 
questão de compartilhar um incrível de-
senho em homenagem a herdeira, feito 
por Higgo Cabral.

De acordo com um 
estudo conduzido por 
Jean-Denis Roullion, 
pesquisador de ciên-
cia esportiva do Cen-
tro Hospitalar Univer-
sitário de Besancon, 
na França, sutiãs não 
oferecem nenhum 
benefício em termos 
de apoio à mama. Os 
resultados da pesqui-
sa mostram na verda-
de o oposto: havia 
uma elevação de 7 
milímetros nos mami-
los das mulheres que 
não usavam sutiãs. 
Segundo o cientista, 
os sutiãs podem redu-

zir a circulação e o tom 
da mama ao longo do 
tempo. “Nossos primeiros 
dados confirmam a hipó-
tese de que o sutiã é uma 
falsa necessidade”, disse 
Rouillon ao portal Fran-
ce Info. “Medicamente, 
fisiologicamente, anato-
micamente, o peito não 
se beneficia de ser priva-
do de gravidade, em vez 
disso, ele enfraquece”. O 
estudo durou 15 anos e 
envolveu 330 voluntárias 
entre as idades de 18 e 
35 anos. Os pesquisado-
res mediram seus seios 
e registraram quaisquer 
alterações ao longo do 

período do estudo. 
As mulheres que não 
usavam sutiãs tinham 
uma vantagem de 7 
milímetros. Seus seios 
também eram mais 
firmes, e suas marcas 
de estrias desaparece-
ram. Também não ha-
via evidências de que 
os sutiãs ajudassem 
a se livrar da dor nas 
costas. Os pesquisado-
res acreditam que usar 
sutiãs impediu o cresci-
mento do tecido ma-
mário, o que levou à 
deterioração dos mús-
culos que suportam os 
seios.

DIVULGAÇÃO
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Ex-BBB Rogério Padovan se 

casa na praia e reune famosos

visão noturna com óculos 
normais: nanocristais

Óculos de visão no-
turna tradicionais são 
enormes, requerem mui-
tas camadas de lentes 
e precisam de energia 
para funcionar. Para 
deixar essa ferramenta 
mais prática e possível 
de ser incorporada aos 
óculos comuns, uma 
pesquisa da Universi-
dade Nacional Austra-
liana criou um tipo de 
nanocristal que pode 
dar uma turbinada no 
óculos de grau comuns, 
sem deixá-lo mais pesa-
do. A escuridão, confor-
me nossa percepção, 
é a ausência de luz nos 
espectros visíveis que 
nossos olhos conseguem 
captar. Mesmo assim, 
ainda há muita luz em 

outras frequências que 
não conseguimos de-
tectar. Óculos notur-
nos tradicionais, como 
aqueles usados pelas 
forças armadas, usam 
um espectro quase in-
fravermelho e converte 
fótons dessa luz em elé-
trons que iluminam uma 
tela fosforescente den-
tro do equipamento, 
que permite a criação 
da imagem. Já os na-
nocristais da universida-
de australiana podem 
ser usados em óculos 
sem nenhuma fonte de 
energia, ao converter 
fótons de luz infraver-
melha em outros fótons 
do espectro visível, per-
mitindo que o olho hu-
mano veja no escuro. 

REPRODUÇÃO

Na tarde do último sábado, Rogério Padovan 

trocou alianças com a fisioterapeuta Priscila 

Ferrari, no Espaço Sea Club, localizado no lito-

ral norte de São Paulo. Muito felizes, os noivos 

posaram para fotos e mostraram as alianças, 

além de trocarem beijos apaixonados. O ex-

-BBB reúniu muitos amigos famosos como o 

casal Denilson e Luciele Di Camargo Milene 

Domingues com o filho Ronaldl, do casamento 

cm o ex-jogador Ronald, Alan Passos, Thaty Rio, 

Thryrso, Dan Dan e Ralf Krause, entre outros.
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É preciso cuidado com 
tanto entusiasmo. Pode 
ficar feliz, curtir as coisas 
boas e os presentes que a 
vida está dando a você. 
Anime-se. A semana está 

perfeita para caminhadas que arejam a 
mente. O clima à sua volta não poderia 
estar melhor. Cor: violeta. Número: 04.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. Você vai 
sentir muitas dúvidas neste 
momento, o que pode fazer 

com que você aja impulsivamente. Busque a 
ajuda de pessoas que você confia. Suas idéias 
terão força e clareza. Número: 07.

Touro

Período de felicidade. 
A conjunção planetária 
influencia de maneira 
muito positiva a saúde 
e ativa a área de 
relacionamento. Cuide-se 
e prepare-se para ser feliz, 

pois a vida afetiva entrará numa fase mais 
movimentada e satisfatória. Preste atenção 
às finanças. Número: 10.

Gêmeos

Sucesso nos trabalhos 
domésticos e na vida 
sentimental. Espere 
melhor período 
para assinar um 
documento muito 

importante ou assumir uma grande 
responsabilidade; é que o período 
atual está meio confuso pelos 
acontecimentos. Bom momento no 
campo sentimental.

Câncer

Amor: momento de 
harmonia para os 
compromissados. A 
sonhada estabilidade 
financeira acaba de 
ser conquistada. Mas 
procure ficar longe do 

cartão de crédito e frear os gastos. 
Valerá a pena. Uma linda viagem 
à vista. Bom momento no campo 
emocional. Número; 13.

Leão

Um antigo projeto poderá 
ganhar nova forma e se tornar 
uma ótima motivação para 
aumentar sua produtividade. 
A vida íntima caminhará 
junto com a profissional. 

Você vai estar inspirado(a) e de bem com a 
vida. Expanda o prazer. Pense no bem de 
todos. Número: 16.

Virgem

Ótimo momento para 
planejar mudanças 
no projeto de vida 
e elaborar novos 
planos de trabalho. Os 
encontros favorecerão 
o desenvolvimento 

profissional e financeiro. Concentre 
suas forças e solte a criatividade. Bom 
momento no campo amoroso. Cor: 
vinho. Número: 19.

Libra

Tome cuidado 
para não misturar 
s e n t i m e n t o s . 
Amizade é uma 
coisa, amor é outra. 
Ter a exata noção 

dessa diferença é importante 
para que você não aja de forma 
precipitada e não estrague um 
bom relacionamento. Bom 
período para o plano profissional. 
Número: 22.

Escorpião

Boa fase astral. Durante 
este período suas posturas 
vão estar ainda mais 
fortes. Seu carisma está 
acentuado, muitas pessoas 
vão estar à sua volta. 

Aproveite para se projetar no trabalho 
e quem sabe, para descobrir um grande 
amor. Sexualidade muito aflorada. 
Número: 25.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Câncer. Regente: Saturno. 
É da maneira como você 

transmite o que pensa, que depende 
quase tudo. Desânimo, apatia, timidez 
e qualquer coisa parecida com “deixa 
pra lá” não podem existir. Número: 28.

Capricórnio

A busca de paz e 
de entendimento 
devem ser suas 
prioridades. O 
convívio com 
crianças e parentes 

próximos pode ajudá-lo(la) a 
sentir-se mais feliz e amado(a). 
Amigos queridos podem estar 
precisando de você. Ofereça 
esse ombro forte, dê conselhos e 
ajude.

Aquário

Amor: procure 
manter a harmonia 
familiar ouvindo 
todos os lados. 
Dedique-se à 
espiritualidade e 

encontrará as respostas que 
procura. Cautela ao fazer planos. 
Não se pode dar um passo maior 
que a perna. Boas vibrações. Bom 
momento no campo afetivo.

Peixes

11atos oficiais

atos oFIcIaIs
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO

PrEstacÃo dE coNtas dE adIaNtamENto

aprovo, a prestação de contas do servidor srª  
moNIquE dE maGaLHÃEs mattos dos 
saNtos, matricula 60/268-13 – PrEVIdE, referente 
ao processo n°2016/00956, lastreado no parecer do 

controle Interno.

Guilherme Lins crepaldi
diretor Presidente

Estado do rIo dE JaNEIro

atos oFIcIaIs

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
EXTRATO DE CONTRATO

ProcEsso: 44/00619/2015
coNtrato Nº 041/sEmEct/2016. 
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2016 
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: C. DA S. DUTRA COMÉRCIO E SER-
VIÇOS
do obJEto: o presente contrato tem por objeto aqui-
sição de Gêneros alimentícios para atender os alunos 
matriculados na rede municipal de ensino da prefeitura 
de belford roxo.
do Prazo:  o prazo de fornecimento do objeto é de 
até 120 (cento e vinte) dias
do VaLor: R$ 386.184,91 (Trezentos e oitenta e seis 
mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e um 
centavos) .
ProGrama dE traba-
LHo. 44.01.12.361.016.2.039.000 
- 44.01.12.361.016.2.039.000  - 
44.01.12.361.016.2.039.000 - 
44.01.12.361.016.2.039.000
dEsPEsa: 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00 - 
3.3.90.30.00
FoNtE: 000 – ordINÁrIos NÃo VINcuLados - 000 
– ordINÁrIos NÃo VINcuLados - 000 – ordINÁ-
rIos NÃo VINcuLados - 000 – ordINÁrIos NÃo 
VINcuLados
Nota dE EmPENHo: 1120 de 06/12/2016 - 1121 de 
06/12/2016 - 1122 de 06/12/2016 - 1123 de 06/12/2016
data : 16 de dezembro  de  2016.

TERMO ADITIVO 002

ProcEsso: . 07/0000426/2014
coNtrato Nº 048/SEMED/2014
tIPo dE LIcItaÇÃo: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
060/2014
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: MARCAN RJ LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS LTDA
do obJEto: Fica prorrogado o prazo pelo período de 
12 (doze) meses,.
do VaLor: R$ 2.466.658,56 (Dois milhões quatro-
centos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta e seis centavos),
da ratIFIcaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data da assINatura: 12 de novembro de 2016.

TERMO ADITIVO 001

ProcEsso: 06/0000085/2015,
coNtrato Nº 010/SMO/2015
tIPo dE LIcItaÇÃo: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
043/2015.
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: MMB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VE-
ÍCULOS E EMPREITEIRA LTDA
do obJEto: Fica prorrogado do prazo do contrato n° 
010/SMO/2015, pelo período de 12 (Doze) meses.  
do VaLor: R$ 4.048.427,52 (Quatro milhões qua-
renta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e 
cinquenta e dois centavos).
da ratIFIcaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data da assINatura: 05 de novembro de 2016.

SÉTIMO TERMO ADITIVO

ProcEsso: 06/00225/2011.
coNtrato Nº (TERMO 3563)
tIPo dE LIcItaÇÃo: TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2012
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: G.R. BEL CONSTRUTORA LTDA,

do obJEto: Fica prorrogado o prazo de execução da 
obra decorrente do CONTRATO – TERMO Nº. 3563, 
pelo período de 270 (duzentos e setenta) dias

da ratIFIcaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data da assINatura: 18 de outubro de 2016.

TERCEIRO TERMO ADITIVO 001

ProcEsso: 06/0000085/2015.
coNtrato Nº (TERMO 3563)
tIPo dE LIcItaÇÃo: TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2012
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: G.R. BEL CONSTRUTORA LTDA
do obJEto: Fica prorrogado o prazo de execução da 
obra decorrente do CONTRATO – TERMO Nº. 3563, 
pelo período de 270 (duzentos e setenta) dias.
da ratIFIcaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data da assINatura: 18 de agosto de 2014.

 TERMO ADITIVO 003

ProcEsso: 21/0000260/2013.
coNtrato Nº 003/SEMUG/2013
tIPo dE LIcItaÇÃo: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
042/2013
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: EDITORA JORNAL POPULAR EIRE-
LI - ME
do obJEto: Fica prorrogado o prazo do contrato pelo 
período de 12 (doze) meses
do VaLor: Fica aplicado o reajuste de 6,14643% 
ao valor do contrato inicial, a contar de 23/11/2016, 
tendo um acréscimo de r$ 118.749,00 (cento e de-
zoito mil setecentos e quarenta e nove reais), passan-
do o valor global do presente aditivo a ser de r$ 
2.050.749,00 (dois milhões cinquenta mil setecentos e 
quarenta e nove reais), do CONTRATO original, cor-
respondendo o período de 12 (doze) meses.
da ratIFIcaÇÃo Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, 
suprimidas ou acrescentadas por este Termo.
data da assINatura: 23 de novembro de 2016.

TERMO ADITIVO 003

ProcEsso: 07/0000463/2013.
coNtrato Nº 015/SEMED/2013.
tIPo dE LIcItaÇÃo: PRESENCIAL Nº. 049/2013
coNtrataNtE: muNIcÍPIo dE bELFord roXo.
coNtratada: mmb LocaÇÃo dE mÁquINas, VEÍ-
cuLos E EmPrEItEIra Ltda
do obJEto: Fica prorrogado o prazo pelo período de 
12 (doze) meses,
do VaLor: R$ 546.360,00 (quinhentos e quarenta e 
seis mil e trezentos e sessenta reais).
da ratIFIcaÇÃo Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, 
suprimidas ou acrescentadas por este Termo.
data da assINatura: 12 de dezembro de 2016.

TERMO ADITIVO 002

ProcEsso: 27/0000008/2015
coNtrato Nº 002/SEMELT/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.
DA RETIFICAÇÃO: Fica retificado o valor contratado 
para R$ 246,909.76 (Duzentos e quarenta e seis mil 
novecentos e nove reais e setenta e seis centavos),
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do 
contrato original não alterada, suprimidas ou acrescen-
tadas por este termo.
data da assINatura: 14 de dezembro  de 2016.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

A P O S T I L A M E N T O 
N º 0 2 7 / 2 0 1 6            

aPostILamENto rELatIVo ao quarto tErmo 
adItIVo   
PROCESSO: Nº 06/00225/2011 
PARTES: município de belford roxo e G.r. bEL 
coNstrutora Ltda
OBJETO DO CONTRATO: obra de reforma das Pra-
ças de Heliópolis, Prata, amarelo e Parque Floresta
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção da data de 
prorrogação

onde se lê: Fica prorrogado o prazo de execução da 
obra decorrente do CONTRATO – TERMO Nº. 3563, 
pelo período de 270 (duzentos e setenta) dias, sem 
alteração do valor inicialmente contratado, a contar de 
14/04/2015.

leia-se: Fica prorrogado o prazo de execução da obra 
decorrente do CONTRATO – TERMO Nº. 3563, pelo 
período de 270 (duzentos e setenta) dias, sem alte-
ração do valor inicialmente contratado, a contar de 
14/05/2015.
Em razão da correção promovida, de ciência a EmPrE-
sa e registre-se o presente apostilamento à margem do 
contrato mencionado.      

A P O S T I L A M E N T O 
N º 0 3 1 / 2 0 1 6            

aPostILamENto rELatIVo ao coNtrato  N° 
017/sEmasdH/2016   
PROCESSO: Nº 03/0666/201 
PARTES: município de belford roxo e a r a comÉr-
cIo E sErVIÇos EIrELLI
OBJETO DO CONTRATO: contratação de Empresa 
especializada em fornecimento de alimentação pronta 
 
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção da data de 
assinatura
onde se lê: 06 de setembro de 2016

leia-se: 06 de outubro de 2016

Em razão da correção promovida, de ciência a EmPrE-
sa e registre-se o presente apostilamento à margem do 
contrato mencionado.

A P O S T I L A M E N T O 
N º 0 2 8 / 2 0 1 6            

aPostILamENto rELatIVo ao quINto tErmo 
adItIVo   
PROCESSO: Nº 06/00255/2011 
PARTES: município de belford roxo e G.r. bEL 
coNstrutora Ltda
OBJETO DO CONTRATO: obra de reforma das Pra-
ças de Heliópolis, Prata, amarelo e Parque Floresta
OBJETO DO APOSTILAMENTO: correção da data de 
prorrogação
onde se lê: Fica prorrogado o prazo de execução da 
obra decorrente do CONTRATO – TERMO Nº. 3563, 
pelo período de 270 (duzentos e setenta) dias, sem 
alteração do valor inicialmente contratado, a contar de 
09/12/2015.

leia-se: Fica prorrogado o prazo de execução da obra 
decorrente do CONTRATO – TERMO Nº. 3563, pelo 
período de 270 (duzentos e setenta) dias, sem alte-
ração do valor inicialmente contratado, a contar de 
08/02/2016.
Em razão da correção promovida, de ciência a EmPrE-
sa e registre-se o presente apostilamento à margem do 
contrato mencionado. 

   
Município de Belford Roxo

ALEXANDRE B. MOREIRA

Procurador Geral

Mat. 80/046515-PGM
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Inter Las vegas e dois Toques  
comandam a Taça Resenha

Anderson Luiz

Resultados da rodada, que teve 46 gols, colocam líderes isolados em cada grupo.

baixada

38

A Taça Resenha en-
cerrou o ano de 
2016 em grande 

estilo. Na última rodada 
do ano, a oitava da com-
petição, a bola balançou 
as redes por 46 vezes. Os 
destaques ficaram por 
conta do Revelação que 
aplicou a maior goleada 
da rodada ao vencer 
o Estrela por 6 a 0 com 
gols de Cláudio (quatro 
vezes), Tiago e Danilo. O 
J.O. que aplicou 6 a 1 no 
Ceará, que teve Jackson 
descontando. Yan Bala 
(duas vezes), Parel, De-
nis, Betinho e Renatinho, 
marcaram para o J.O. 
Também com sete gols 
marcados, o Avalanche, 
com gols de Jorge (duas 
vezes), Jornal e Reginal-
do, bateu o Morrão por 4 
a 3. Júnior (duas vezes) e 
Bahia, marcaram os gols 

do São Jorge na vitória 
por 3 a 1 sobre o Ajax 
2000. Agora líder do grupo 
B, o Inter Las Vegas ven-
ceu o Moquetá por 3 a 0 
com gols de A-20, Kazin 
e Carlito Tevez. O ta,bém 
agora líder, só que no gru-
po A, Dois Toques, triunfou 
sobre o Real Bom de Bola 
também por 3 a 0, com 
gols de Anderson, Guilher-
me e Felipe. Com gols de 
Gugu e Pombo, o Unidos 
da Grama venceu o Atra-
ção Jovem por 2 a 0. Pelo 
placar mínimo o Unidos 
do Cobrex bateu o Milícia 
com gol de Perereca. O 
LDU venceu o Nascente 
por 4 a 1 com gols de Ca-
loi, Mumu, Julinho e Breno. 
Gustavo descontou. O 
Amizade venceu por 3 a 
2 o Rua VX, que teve seus 
gols marcados por Lucas 
e Fidelis. O Ahiva Expresso 
venceu o Independente 
por 3 a 0. Inter Las Vegas venceu o Moquetá e assumiu de forma isolada a liderança do grupo B

ANDERSON LUIZ

Classificação da Taça Resenha
Após a realização 

da oitava rodada, 
a classificação dos 
grupos da Taça Re-

senha ficou assim: Gru-
po A: 1º) Dois Toques e 
J.O., 17 pontos; 3º) Ami-
zade, 16; 4º) Ahiva Ex-

presso, 15; 5º) Unidos do 
Cobrex, 11; 6º) Nascen-
te, 10; 7º) São Jorge e 
Moqueta, 8; 9º) Morrão 

e Estrela, 4; 11º) Atra-
ção Jovem, 0. Grupo B: 
1º) Inter Las Vegas, 19 
pontos; 2º) Milícia, 16; 

3º) Unidos da Grama, 
15; 4º) Ajax 2000, 14; 5º) 
LDU, 13; 6º) Revelação 
e Rua XV, 12; 8º) Ava-

lanche e Real Bom 
de Bola, 9; 10º) Ce-
ará, 4; 11º) Indepen-
dente, 3.


