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PResIdeNte: José de lemos 

Município do Sul Flumi-
nense abrirá mais vagas 
para ensino médio com 
horário integral a partir 
do próximo ano.
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Educação 

Presidente Michel Temer 
indica que sancionará re-
negociação dos Estados 
para adesão ao regime 
de recuperação fiscal.
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Trégua 
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Senador ‘Lindinho’ é 
duas vezes cassado

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

Em menos de uma semana, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) teve os seus direi-
tos políticos cassados por cinco anos, pela segunda vez, por decisão do juiz titular 
da 7ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu-Mesquita, Gustavo Quintanilha Telles 
de Menezes. 

O senador e ex-prefeito de Nova Iguaçu é acusado de ter nomeado 11 pessoas 
para cargos comissionados entre janeiro de 2005 e abril de 2007 que seriam pa-
rentes e correligionários do então vereador José Agostinho de Souza, em troca de 
apoio político.

Por decisão do mesmo magistrado, ele também foi condenado por ter permitido 
o uso promocional de sua imagem quando ocupava o cargo de prefeito. Na épo-
ca, Lindbergh distribuiu caixas de leite e cadernetas de controle de distribuição 
com o logotipo do sol criado para o seu governo impresso no material.

Poliçada despacha tralha pro 
colo do capiroto e enjaula outro
Agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM) receberam alerta sobre dupla que 

estava tocando o terror em Nova Iguaçu. Houve perseguição, tiroteio e um suspeito acabou morto. 
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O marginal trocou tiros com os policiais, foi baleado e morreu dentro do carro usado nas ações criminosas 
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Não é história 
de pescador!

Essa fera de 2,5 metros e 350 kg foi encon-
trada presa em uma rede de arrasto entre Bar-
ra do Furado, em Quissamã, e o Farol de São 
Tomé, em Campos dos Goytacazes. 
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MATHEUS MANHÃES/ARQUIVO PESSOAL

Pescadores exibem o tubarão gigante com orgulho

Pinguim resgatado em 
apartamento no Rio de 
Janeiro embarca para 
o Centro de Pesquisa do 
Rio Grande do Sul.  
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De volta 

Polícia Civil e Minis-
tério Público fecham o 
cerco contra quadrilhas 
de roubo de cargas no 
estado do RJ. 
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Encarcerados

PRF agarra ‘mulas’ do tráfico que 
carregavam 700 pinos de cocaína

Agentes flagraram os marginais durante blitz

DIVULGAÇÃO/PRF
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Pro xadrez

Infame

O mexicano Jesús 
Ramos Cristian, de 23 
anos, foi detido no ae-
roporto de Viru Viru, 
em Santa Cruz de La 
Sierra, na Bolívia, acu-
sado de transportar 
maconha por peças 
de um jogo de xadrez. 
O traficante pretendia 
chegar a Guatemala, 
mas foi detido pelo Mi-
nistério Público da Bo-
lívia e levado para a 
detenção.

Uma história muito 
triste tem circulado as 
redes sociais. O peque-
no Grayson Smith, de 
apenas três anos, sofre 
de uma doença termi-
nal. Sua foto viralizou 
como um meme na 
internet com pessoas 
sem coração, que es-
tão compartilhando a 
imagem como piada. 
A mãe da criança de-
cidiu combater as men-
sagens na rede. Brinca-
deira tem limite.

O Uber vem ganhando espaço na mídia nos últi-
mos dias por causa de problemas técnicos. Uma or-
ganização que luta pela segurança de ciclistas afir-
mou ter visto veículos que dirigem sozinhos cruzarem 
as ciclovias de maneira perigosa nos Estados Unidos. 
Desde setembro, a empresa vem testando a tecno-
logia que dispensa o trabalho do motorista.

Os smartphones estão se tornando cada vez 
mais indispensáveis para atividades virtuais. Dian-
te disso a Google atualizou seus aplicativos de for-
ma que os documentos armazenados no Google 
Drive, uma espécie de HD da empresa, pode ser 
escaneado e transformado em um documento 
PDF. A novidade promete ajudar vários usuários.

Depois do lançamento de sucesso do game 
‘Super Mario Run’, a Capcom anunciou que o 
jogo ‘Mega Man’, do robozinho azul será lança-
do em janeiro de 2017 para aparelhos com pla-
taforma iOS e Android. O jogo deve custar dois 
dólares, em média, sete reais. Mega man é um 
dos jogos clássicos que fez sucesso nos anos 90. 

Problemas de tecnologia

Novidades Games no celular

Para entender o processo de transmissão sexual 
através do vírus da zika, pesquisadores de San Diego, 
na Califórnia, fizeram testes que consistiu na infec-
ção de camundongos pela injeção do vírus na va-
gina dos animais. Houve o alastramento da doença, 
como o esperado, mas o ciclo reprodutivo do rato, 
como estar no cio, influenciaram nos sintomas. 

Estudos avançados I

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro estudam como o vírus da zika reage quando 
colocado dentro de uma bomba de pressão hidros-
tática. Segundo o relatório, o processo inativa o vírus, 
o tornando incapaz de infectar uma pessoa. Entre-
tanto, o vírus continua com a capacidade de gerar 
imunidade em quem entra em contato com ele.

A Agência Nacional de Telecomunicações 
anunciou na última sexta-feira um erro que per-
mitia inspecionar as senhas dos usuários e , con-
sequentemente, o acesso ao local. O problema 
acontecia por causa de um direcionamento feito 
pelo site. Ainda segundo a Agência, o problema 
foi corrigido e o site funciona normalmente. 

Violação perigosa

Estágio para todo o país
O Núcleo Brasileiro de Estágios está selecionando 

candidatos para preencher 3.023 vagas de estágio em 
todo o país. As oportunidades são para estudantes de 
várias escolaridades. Os interessados poderão conhe-
cer um pouco mais das vagas e cadastrar o currículo 
através do site www.nube.com.br.

Inscrições liberadas
Os brasileiros interessados em participar do progra-

ma Mais Médicos podem se inscrever até 4 de janeiro 
no programa através do site http://maismedicos.saude.
gov.br/. Os profissionais concorrerão a 1.200 vagas no 
novo edital. A seleção será feita entre os dias 10 e 11 
de janeiro. 

Grupos contratam
As redes Extra e Pão de Açúcar estão com diversas vagas 

em aberto para jovens aprendizes e pessoas com deficiên-
cia em todo o país. É preciso ter entre 14 e 24 anos e estar 
estudando ou ter concluído há pouco tempo o ensino mé-
dio. Para se candidatar a uma das vagas basta acessar o 
site http://www.gpabr.com/vagas/.

Aquisição
A empresa concordou em pagar mais de R$ 12 milhões 

para a AB InBev pelo controle da companhia, que traba-
lha com engarrafamento de refrigerantes na África do Sul. 
Com a fusão, que foi acordada ontem, a empresa de gar-
rafas ficou com 54,5% das ações da Coca-Cola Beverages 
África, em troca da preferência pelos serviços.

Redução para veículos
O valor do prêmio tarifário do Seguro DPVAT, co-

brado de motoristas e motociclistas sofrerá uma 
queda a partir de 1° de janeiro de 2017, conforme 
resolução da Superintendência de Seguros Priva-
dos. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da 
União de ontem. 

Afundado em dívidas
A dívida pública federal alcançou a marca de 

1,97% a mais em novembro sobre outubro, chegando 
a marca de R$ 3.093 trilhões. Neste mesmo período, a 
dívida pública mobiliária interna também subiu, atin-
gindo 1,79%, representando, aproximadamente R$ 
2.961 trilhões.

Estudos avançados II

NUBE

EXTRA E PÃO DE AÇUCAR

COCA COLA

TESOURO NACIONAL

Pedido muito bizarro

São os hormônios?
Um estudo publicado pela revista ‘Nature Neu-

roscience’ mostrou que a gravidez provoca, além 
das alterações nos hormônios, uma estrutura de 
mudança no cérebro da gestante. Ainda segun-
do os pesquisadores, isso seria um processo de 
adaptação para a especialização funcional da 
maternidade.

MAIS MÉDICOS

SUSEP

DIVULGAÇÃO PHELAN MOONSONG

No estado de Maine, em Portland, um americano conseguiu uma 
autorização judicial para aparecer usando chifres na foto da sua car-
teira de motorista. Phelan Moonsong, que se diz um sacerdote pagão, 
disse que é comum sair pelas ruas usando chifres. Segundo ele, os chi-
fres servem como instrumento para ajudar a educar os outros sobre o 
paganismo.

Festa no apê
Cria da Baixada, um vereador sabe bem como 

enfiar o pé na jaca. Às vésperas do Natal, o moço 
convidou meio mundo para uma confraternização 
regada a muito churrasco e chope. Uma fonte do 
Sombra revelou que uma turma animada fez o di-
ferencial na festa. De tanto usar o nariz, teve negui-
nho que perdeu a noção e teve que ser contido 
pelos ‘seguranças’ do anfitrião.

Varou a madrugada 
E lá pelas 3h da madrugada a festa ainda rola-

va quando um dos convidados teve uma crise de 
ciúmes ao ver a namorada numa conversa ao pé 
do ouvido com um velho amigo. Ele se aproximou já 
pronto pra brigar, e xingou até a terceira geração do 
seu ‘opositor’. E advinha quem era o alvo em ques-
tão? O moço é casado com a filha de um militar de 
alta patente da PM. E detalhe: e estava sozinho. 

Diabólica
Corre na boca miúda que nem em sonho a jo-

vem imagina que seu amado, que de vez em quan-
do adora pular a cerca, foi a uma festa promovida 
por um de seus desafetos. Dizem até que ele tem 
medo do sogro, que já declarou que não vai aturar 
traição na família. Com o recado dado, o moço 
anda pianinho, temendo que a família descubra 
onde ele esteve no final de semana passado. 

Contagem regressiva
No apagar das luzes de 2016, um prefeito resolve 

abrir o jogo, ou seja, a caixa preta das contas da 
Prefeitura para a futura gestão. Se ele vai explicar 
os rombos, isso é outra história, mas a verdade é 
que a atitude injetou uma dose de alívio no prefei-
to que assume dia 1º de janeiro.

Só um alento
Mas isso não será suficiente para trazer um alento 

para as finanças do município que atravessa uma 
crise sem precedentes, com o atraso nos salários 
do servidor e fornecedores que não recebem há 
meses. É apenas a ponta do iceberg.
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Câmara muniCipal de belford roxo

crise na saúde

Pelo menos dois mil funcionários de dois hospitais foram demitidos e não receberam.

Funcionários de hospitais do Rio 
reclamam da falta de suporte

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Os funcionários 
demitidos da 
O rgan i zação 

Social Pró-Saúde, que 
administra dois hospitais 
no Rio, fizeram uma ma-
nifestação em frente ao 
Hospital Getúlio Vargas, 
na Penha, uma das uni-
dades administradas. 
Os ex-funcionários pe-
diam o recebimento do 
décimo terceiro salário 
além do valor da res-
cisão de contrato que 
ainda não foram pagos. 
O outro hospital que a 
OS também administra 
é o de Saracuruna, na 
Baixada Fluminense. 
Pelo menos dois mil 

trabalhadores foram 
demitidos. Os funcioná-
rios do hospital Getúlio 
Vargas revelaram que 
o motivo para a orga-
nização do protesto é 
para cobrar os venci-
mentos que, segundo 
eles, ainda não foram 
pagos e estão passan-
do por dificuldades fi-
nanceiras. Isso implica 
diretamente com as 
festas de fim de ano. 
“A gente saiu com uma 
mão na frente outra 
atrás, tem pessoa pas-
sando fome, necessida-
de”, a gente está assim 
a Deus dará, vamos 
ter que pedir esmola, 
estudamos tanto para 
dar uma qualidade de 

vida para os pacientes 
e a nossa qualidade de 
vida, sem dinheiro, tem 
que pedir empréstimo”, 
disse o técnico de en-
fermagem, Dijan Silva.
A Pro-Saúde informou 
que no dia 13 de de-
zembro pagou parte da 
rescisão para todos os 
funcionários demitidos 
do Hospital de Saracu-
runa, porém aguarda 
novos repasses da Se-
cretaria Estadual de 
Saúde para quitar o to-
tal da rescisão. A Secre-
taria Estadual de Saúde 
informou que pediu um 
levantamento deta-
lhado das demissões e 
valores para que possa 
efetuar o repasse. Funcionários demitidos fizeram protesto em frente ao hospital

DIVULGAÇÃO

Funcionários de outras OS ainda não receberam
Funcionários da 

Organização Social 
Hospital Maternidade 
Terezinha de Jesus re-
ceberam um comuni-
cado informando que 

não receberam por parte 
da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Ja-
neiro o repasse necessá-
rio para fazer os paga-
mentos referentes ao mês 

de novembro e ao 13° 
salário. Apenas o Hospital 
Estadual da Mulher Helo-
neida Studart e o Hospital 
Estadual da mãe recebe-
ram repasses exclusivos 

para o pagamento dos 
funcionários.  Para deixar 
a situação transparente 
diante do seu quadro, a 
OS acionou o Ministério 
Público do Estado do Rio 

de Janeiro e o Ministério 
Público do Trabalho para 
formalizar a pasta o pedi-
do do repasse e assim qui-
tar suas pendências com 
os colaboradores. Além 

dessa OS, outras ad-
ministradoras também 
não conseguiram pa-
gar todos os funcioná-
rios das unidades de 
saúde.

Lindbergh Farias é condenado 
mais uma vez no Rio de Janeiro
O ex-prefeito de Nova 

Iguaçu e Senador Lindber-
gh Farias (PT-RJ) voltou a 
ser condenado pela justi-
ça do Rio por improbidade 
administrativa. O Tribunal 
determinou a suspensão 
dos direitos políticos do 
senador por cinco anos e 
multa de R$ 640 mil. Lind-
bergh irá recorrer.
A ação proposta pelo Mi-
nistério Público prevê um 
‘acordo político’ entre o 
senador com o ex-verea-
dor José Agostinho de Sou-
za. Segundo o órgão, após 
investigação, familiares do 
parlamentar foram nomea-
dos para cargos da Prefei-
tura em troca de ‘favores 
políticos’. Ainda de acordo 
com a ação, com o supos-
to acordo entre ambos, os 
familiares de Agostinho te-
riam sido empregados na 
Prefeitura para favorecer o 

parlamentar em CPIs.
Na sentença, o magistra-
do afirma que familiares e 
correligionários nomeados 
a pedido do ex-vereador 
dizem que eram lotados 
em centros sociais, mas 
que trabalhavam na cam-
panha do hoje senador. 
Na semana passada, o 
mesmo juiz, Gustavo Quin-
tanilha Teles de Menezes, 
condenou Lindbergh por 
uso promocional de sua 
imagem durante campa-
nha para a reeleição à 
Prefeitura de Nova Iguaçu. 
Ele distribuiu caixas de leite 
e cadernetas de controle 
com o logotipo do gover-
no. Neste caso, a multa es-
tipulada foi de R$ 480 mil.
Através da assessoria de 
imprensa, o senador cha-
mou a acusação de ‘esd-
rúxula’. “Pela segunda vez 
em menos de uma sema-

na, o mesmo juiz de pri-
meira instância suspende 
os meus direitos políticos e 
aplica uma multa exorbi-
tante por uma acusação 
esdrúxula. Me estranha 
que processos que se ar-
rastavam por quase uma 
década sejam repentina-
mente alvo de decisão do 
mesmo magistrado, igno-
rando inclusive a decisão 
do STF de arquivamento 
de inquéritos com o mes-
mo objeto...” Diz. 

Justiça decreta desbloqueio das contas de Eduardo Paes
O Tribunal de Jus-

tiça do Rio mandou 
desbloquear as con-
tas do prefeito do 
Rio, Eduardo Paes. 
Ele estava com os 
bens bloqueados 
desde o início do 
mês por acusação 
de improbidade ad-

ministrativa referente 
a construção de um 
campo de golfe na 
Barra da Tijuca para 
os Jogos Olímpicos. 

Segundo o Ministé-
rio Público, a empre-
sa Fiori, responsável 
pela obra, teria dei-
xado de pagar R$ 1,8 

bilhão em licenças 
ambientais. Entretan-
do, Eduardo Paes 
recorreu da ação 
e apresentou certi-
dões que compro-
vam que não houve 
isenção fiscal para a 
empresa. O Tribunal 
de Justiça entendeu 

que não houve da-
nos aos cofres públi-
cos. O valor de bens 
que chegaram a ser 
bloqueados de Paes 
era de R$ 181 mil. No 
recurso apresenta-
do pelo prefeito es-
tavam documentos 
que mostrariam que 

a Fiori não efetuou o 
pagamento do Do-
cumento de Arreca-
dação de Receitas 
Municipais (Darm). 
Paes alegou que em 
9 de novembro, um 
mês antes da ação 
ajuizada pelo MP, a 
Secretaria de Meio 

Ambiente já havia 
enviado ofício à Pro-
curadoria Geral do 
Município solicitando 
a cobrança dos va-
lores atualizados e 
acrescidos de juros 
de mora, o que resul-
taria em um valor de 
R$ 3,365 milhões.

Lindbergh é condenado

DIVULGAÇÃO

Estado paga o 13° salário aos 
procuradores e servidores ativos

Funcionários da Pro-
curadoria Geral do Es-
tado receberam o 13° 
salário que deveria 
começar a ser pago 
para as categorias 
na última terça-feira, 
antes dos demais. A 
informação foi confir-
mada pelo Governo 
na manhã de ontem. 

Segundo informa-
ções, a TV Globo teve 
acesso a um e-mail 
recebido por um fun-
cionário da Secretaria 
da Fazenda “Viemos 
pelo presente infor-
mar que, na data de 
hoje, 20 de dezembro 
de 2016, está sendo 
depositado o valor 
correspondente à in-
tegralidade do 13º sa-
lário de procuradores 
e servidores, ativos e 
inativos, bem como os 

valores corresponden-
tes aos 3,65% remanes-
centes da folha salarial 
de novembro”.

O documento é as-
sinado pelo procura-
dor-geral, Leonardo 
Espíndola. Na semana 
passada, o RJTV mos-
trou uma gravação 
que mostrava que os 
servidores da Fazenda 
estão recebendo pri-
meiro.

Em nota, a Procura-
doria Geral do Estado 
disse que “celebrou 
acordo com a Asso-
ciação do Procurado-
res do Estado (Aperj) 
e com a Associação 
dos Servidores (Asperj), 
homologado pelas 1ª 
e 8ª Varas da Fazenda 
Pública, para utilizar 
recursos próprios do 
seu fundo especial e 

adiantar o pagamen-
to do 13º salário de 
servidores e procura-
dores ativos e inati-
vos, nos mesmos mol-
des do acordo feito 
pelo TJ com o Estado 
no Supremo Tribunal 
Federal”.

Sobre os vencimen-
tos de novembro, a 
PGE informou que foi 
a última das funções 
“essenciais à Justiça” 
a receber novembro.

Principal articulador 
dos protestos diante 
da crise do governo, 
o Movimento Unifi-
cado dos Servidores 
Públicos Estaduais 
(Muspe) repudiou a 
notícia, citando que 
“a maioria das cate-
gorias” teve o salário 
parcelado em nove 
vezes.
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Sorrisos, lágrimas e abraços marcaram 
o evento de Natal no Hospital da Posse. 
Organizado pela Capelania hospitalar, 
as atividades natalinas aconteceram na 
última sexta-feira e renovaram as espe-
ranças dos pacientes e dos funcionários.

O texto foi apro-
vado com a inclu-
são de mais de 4 
mil emendas, entre 
elas, uma que de-
termina a prioridade 
para o pagamen-
to das folhas sala-
rias dos servidores 
estaduais ao lon-
go do próximo ano.

 A Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) apro-
vou o orçamento do 
estado para o ano de 
2017 com um déficit de 
R$ 19,3 bilhões. O proje-
to de lei prevê uma re-
ceita de R$ 58,3 bilhões, 
e pouco mais de R$ 77,7 
bilhões em despesas.

A relação dos 12 secretários de Marcelo Cri-
vella (PRB), trouxe surpresas. Indio da Costa (PSB), 
que era certo na Educação, ganhou uma pasta 
avantajada, de Urbanismo, Infraestrutura e Habi-
tação. Para o seu lugar, voltou Cesar Benjamin.

O expediente na Prefeitura de São Gonçalo aca-
bou e, com ele, a esperança dos servidores de re-
ceberem o 13º salário nesta semana. Revoltados, 
servidores fizeram uma manifestação e chegaram a 
invadir na Prefeitura.

Orçamento 2017 Prioridade 

Secretariado Revolta!

Eles disseram... nós publicamos!
“Minha tendência é não vetar”. Presidente Michel Temer ao afirmar que deve san-

cionar o projeto de lei aprovado pela Câmara na terça-feira que trata da renego-
ciação de dívidas dos estados com a União. 

O Abrigo Cristo Redentor, em São Gon-
çalo, recebe pessoas encaminhadas pelo 
estado e pela Prefeitura, e é o lar de 147 
idosos. Para alegrar o Natal, o abrigo pro-
moveu uma festa, ontem, aberta à comu-
nidade, com música e Papai Noel.

Parte dos idosos passou muito tempo 
em situação de rua, em outros abrigos 
e sem contato familiar. Com o apoio 
do Grupo de Apoio a Promotoria, os 
funcionários da casa tentam achar pa-
rentes.

DIRETO AO PONTO

Quem ‘ganha’ e quem ‘perde’ com cada golpe 
desferido? O dano infligido ao País nunca entra 
em consideração. O interessado em reformas é 
o governo, e não o País. A imprensa não cobre o 
Brasil, a imprensa cobre a disputa de Brasília pela 
carniça do Brasil. Lá sim, são ‘impopulares’ as me-
didas de salvação nacional. Não há desempre-
gados discutindo a crise na televisão. Tudo é fil-
trado pela óptica do poder e é isso que alimenta 
esse desastre.

Convites de Responsa Parceria IPTU
Em 2016, a Ambev arrecadou 

mais de R$ 220 mil com os cha-
mados Convites de Responsa. 
Com a ação, a cervejaria incen-
tiva seus funcionários e convida-
dos a doarem um valor simbólico 
ao retirarem ingressos para ca-
marotes no Carnaval e festivais.

O dinheiro é destinado para 
ONGs parceiras do projeto Na Res-
ponsa, que visa combater o con-
sumo de bebidas alcoólicas por 
menores de 18 anos. Este ano, as 
organizações contempladas foram 
Enraizados, em Nova Iguaçu, Unas, 
em Heliópolis e CIPÓ em Salvador.

A Prefeitura do Rio divulgou o 
cronograma de pagamento do 
IPTU 2017. Os carnês do imposto 
vão chegar às mãos dos contri-
buintes com datas de vencimen-
to diferenciadas, que variam de 
acordo com o número final da 
inscrição imobiliária do imóvel.

Abrigo

Contato com a família
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Quase um ano após a crise do lixo em 
Mesquita, a coleta na cidade volta a fi-
car irregular. O lixo se espalha pela cida-
de e não tem previsão de melhora até o 
final do ano. Além da sujeira, os postos de 
saúde da cidade não estão funcionando.

Tem que valer para todos! 

Com a entrada em 
operação, na última 
quarta-feira, de mais 
dois módulos da esta-
ção de tratamento, o 
primeiro distrito de Ca-
simiro de Abreu passou 
a ter 100% do esgoto 
sanitário tratado. A 
inauguração marcou 
a conclusão de um 
projeto orçado em R$ 
45 milhões, executado 
através de uma parce-
ria entre a Fundação 
Nacional de Saúde e 
a Prefeitura, que, além 
do meio ambiente, fa-
vorece cerca de 30 
mil pessoas diretamen-
te. “É a maior obra de 

Obras de melhorias em 
Casimiro de Abreu

saneamento da história 
do município”, come-
mora o prefeito Anto-
nio Marcos Lemos, que, 
depois de concluir dois 
mandatos consecuti-
vos, vai deixar o cargo 
no próximo dia 31, pas-
sando o governo para 
o ex-prefeito Paulo Da-
mes, que vai receber 
uma cidade em uma 
situação muito melhor, 
bem diferente da que 
ele deixou no dia 31 de 
dezembro de 2008.
Para o prefeito, sanea-

mento é saúde e os in-
vestimentos nessa área, 
afirma, sempre foram 
prioridades. 

Vagas são ampliadas em escolas de Itaguaí 
MAIS EDUCAÇÃO

Visando melhorar os índices da educação no município, as unidades 
de educação terão o ensino médio e profissional em tempo integral.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Moradores do bairro Jar-
dim da Paz, em Duque 
de Caxias, reclamam 
de esgoto a céu aber-
to e ruas sem asfalto na 
região. Eles alegam que 
em épocas de chuva, 
ninguém consegue an-
dar por causa da lama. 
“É impossível passar 

por aqui quando cho-
ve, além de ser perigoso. 
Muitos veículos já ficaram 
presos por causa dos bu-
racos e poças de lama. 
Precisamos da ajuda da 
prefeitura para solucio-
nar o nosso problema” 
Disse uma moradora. 

A polícia de frontei-
ra dos Estados Unidos 
apreendeu uma quan-
tia superior a US$ 3 mi-
lhões que estavam sen-
do contrabandeados 
do país pela fronteira 
com o México. O di-
nheiro foi encontrado 
em caixas de papelão 
dentro de dois carros 
na cidade de Escondi-
do.
Esta foi a maior apre-

ensão de dinheiro já fei-
ta pela polícia de fron-
teira em San Diego, na 
Califórnia. Segundo as 
autoridades, o Kia Forte 

Esgoto e lama: Caos em Caxias
LUCAS MENDES

O CIEP Juan Martinho Carrasco é uma das unidades que vai ofertar o novo modelo

DIVULGAÇÃO 

Polícia apreende dinheiro em porta-malas 
ESTADOS UNIDOS

O Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro 
anunciou na última 
terça-feira que, por 
meio de uma parceria, 
a Secretaria de Estado 
de Educação e o Mi-
nistério da Educação 
(MEC) vão ampliar, a 
partir de 2017, o núme-
ro de vagas em 36 es-
colas de 26 municípios, 
sendo 25 delas Cieps 
(Brizolões). Entre as uni-
dades que vão ofer-
tar ensino médio em 
tempo integral estão o 
Ciep 329 – Juan Marti-
nho Carrasco, no bair-

ro Brisamar; e o Ciep 
498 – Irmã Dulce, no 
bairro Chaperó, ambos 
em Itaguaí. As matrícu-
las deverão ser feitas, 
entre os dias 26 de de-
zembro e 9 de janeiro, 
nas próprias escolas.

A iniciativa visa me-
lhorar os índices da 
educação no municí-
pio e colaborar com a 
formação de estudan-
tes, para dar um futuro 
melhor a cada um.

O Secretário de es-
tado de Educação, 
Wagner Victer disse 
que o anúncio foi fei-
to ontem à tarde pelo 
MEC, em Brasília. Ele 

disse ainda que es-
sas escolas ofertarão 
ensino profissional em 
tempo integral. “Nes-
sas unidades, que se 
juntam a outras unida-
des da rede estadual 
que já oferecem o en-
sino integral, os alunos 
terão carga horária 
adicional de discipli-
nas como Matemáti-
ca, Português e Inglês, 
além de ter em sua 
matriz curricular disci-
plinas vocacionadas 
ao empreendedoris-
mo, que contribuirão, 
ainda, para a vida 
profissional dos estu-
dantes”, disse Victer.

Dinheiro foi apreendido em caminhão que ia ao México

foi perseguido pela polí-
cia por uma estrada. Fo-
ram encontrados aproxi-
madamente US$ 34 mil 
em pacotes embalados 
a vácuo.
Um segundo carro, um 

Volkswagen Passat, ten-
tou escapar da perse-

guição mais foi encon-
trado abandonado. O 
motorista foi encontra-
do escondido atrás de 
um arbusto, segundo os 
policiais. Os condutores 
dos dois veículos alega-
ram inocência perante 
as autoridades.

ANANDA BORGES / CâMARA

O município ganhou investimento em todos os setores

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO 
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Praia do Flamengo teve um alto percentual de boletins próprios para banho.

BRASíLIA

O presidente Mi-
chel Temer reforçou 
ontem a posição do 
governo de que Es-
tados em dificulda-
des financeiras só 
poderão aderir ao 
novo regime de re-
cuperação fiscal se 
atenderem a certas 
condições, afirman-
do também que 
deve sancionar a lei 
aprovada pelo Con-
gresso sobre o tema.

Na rápida conver-
sa com os jornalistas, 
Temer disse que “é 
muito provável” que 
sancione o texto 

Cinturão da Cedae melhora 
Balneabilidade nas praias 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

aprovado pelo Con-
gresso, reforçando 
de novo a necessida-
de de contrapartidas 
para adesão ao regi-
me de recuperação 
fiscal.

A Câmara dos De-
putados aprovou o 
projeto de renegocia-
ção das dívidas dos 
Estados, incluindo o 
novo regime, retiran-
do uma série de con-
trapartidas do texto. 
Mas logo em seguida 
o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, 
disse que a palavra fi-
nal para a adesão ao 
programa seguia com 
o governo federal.

Temer não deve vetar lei de dívidas estaduais

O tubarão capturado pelos pescadores foi levado para Atafona

Michel Temer reforça que deve sancionar a ajuda

DIVULGAÇÃO

Inaugurada em abril 
deste ano, a galeria 
de cintura da Marina 

da Glória, obra da Ce-
dae, tem contribuído 
para melhorar a bal-
neabilidade na praia 
do Flamengo, segundo 
o Inea (Instituto Esta-
dual do Ambiente). A 
área de lazer apresen-
tou este ano um total 
de 47% de boletins de 
balneabilidade próprios 

para banho, o que cor-
responde a uma melho-
ra significativa na bal-
neabilidade da água 
se comparada aos per-
centuais de 15%, 18%, 
26% e 6,5% de boletins 
próprios, dos anos de 
2012, 2013, 2014 e 2015, 
respectivamente. 
“Constatamos que hou-
ve uma indicação de 
melhoria nas condições 
de balneabilidade da 
praia, quando compa-
radas aos resultados do 

primeiro semestre. De-
vemos aguardar a esta-
ção chuvosa para uma 
avaliação mais deta-
lhada”, disse o coorde-
nador de monitoramen-
to do Inea, Leonardo 
Daemon.

A galeria de cintura 
da Marina da Glória se-
gue o modelo de tubu-
lação assentada, com 
rede coletora em uma 
extensão total de 630 
metros e diâmetros de 
300 e 600 milímetros. Cinturão contribui para melhoria da qualidade da água na praia do Flamengo

 Sistema de rede
O cinturão con-

ta com rede cole-
tora de proteção 
e sistema de bom-

beamento que, em 
tempo seco, impede 
qualquer despejo nes-
te trecho da Baía de 

Guanabara. Com a 
obra, o esgoto clan-
destino que eventu-
almente era lançado 

nas galerias de águas 
pluviais tem sido en-
caminhado para a 
galeria de cintura 

da Marina da Glória. 
Depois segue para a 
elevatória e para o 
interceptor oceânico 

para, em seguida, 
chegar ao o Emis-
sário Submarino de 
Ipanema.

Tubarão gigante é encontrado preso 
em rede de arrasto na Região dos Lagos

Na última terça-feira 
um tubarão foi encontra-
do por pescadores preso 
em uma rede de arrasto 
no mar entre Barra do 
Furado, em Quissamã, e 
o Farol de São Tomé, em 
Campos dos Goytaca-
zes. O animal, de cerca 
de 2,5 metros e 350 Kg 
foi levado para Atafona, 
em São João da Barra. 
Segundo os pescado-
res, o animal foi vendido 
para um frigorífico local. 

De acordo com os pes-
cadores que capturaram 
o tubarão, ele ficou pre-
so na rede na noite de 
segunda-feira e foi acha-
do na manhã de terça. 
“É difícil achar tubarão 
aqui. A gente pega mais 
cação de 8, 10 Kg, no 
mar mesmo. Não vale 
muita coisa não, o tuba-
rão menor tem mais va-
lor, porque o grande não 
tem o mesmo gosto”, dis-
se Marcos da Silva.

Segundo Sávio Tata-
giba, comandante da 
Guarda Ambiental de 

Campos, a pesca de 
tubarão não é proibi-
da. “Aconteceu, e não 
é proibido pescar bicho 
qualquer no mar. Nessa 

REPRODUÇÃO
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Animal resgatado embarca 
para o Centro de Pesquisa

O Pingüim resgatado 
de cativeiro por policiais 
civis, na última semana, 
dentro de uma residência 
no Humaitá, Zona Sul do 
Rio, não vai sofrer com o 
calor do verão carioca. A 
ave embarcou ontem em 
um voo Cia Aérea LATAM, 
com o apoio da Polícia Fe-
deral, para um centro de 
reabilitação da Universida-
de Federal do Rio Grande 
do Sul.

A ave vai passar por tra-
tamento junto com outros 
animais, e depois será solta 
em seu habitat natural. Ela 
foi resgatada por agentes 
da Delegacia de Prote-

ção ao Meio Ambiente, 
numa cobertura junto a 
outros animais silvestres 
que estavam mantido em 
cativeiro .

A transferência do ani-
mal do Rio de Janeiro para 
o Sul do país foi possível 
por conta de uma inicia-
tiva do Linha Verde, pro-
jeto do Disque Denúncia 
específico para se denun-
ciar crimes ambientais, em 
parceria com a Delegacia 
de Proteção ao Meio Am-
biente, o Centro de Rea-
bilitação de Animais Silves-
tres, da Estácio, a Polícia 
Federal e a empresa de 
tecnologia Blackbean.

DIVULGAÇÃO

Pinguim estava em cativeiro num apartamento

época, de novembro 
ao fim de fevereiro, não 
se pode pescar sardinha 
e peixes de água doce 
com rede ou tarrafa. No 

mar, o que não pode é 
pescar baleias e golfi-
nhos, que são mamíferos. 
Tirando isso, não tem pro-
blema”.

Nova Iguaçu ganha centro 
oncológico multidisciplinar

Por muitas vezes, a luta 
contra o câncer se torna 
cansativa e desgastante 
- tanto emocionalmente 
quanto fisicamente. Esta 
realidade se torna ainda 
pior quando o paciente 
precisa se deslocar para 
os grandes centros com o 
objetivo de realizar o tra-
tamento da doença. Pen-
sando nisso, a Oncotech, 
tradicional no município 
de Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, agora 
é Oncologia D’Or, com 
nova estrutura e em um 
novo endereço.

Paulo Perelson, diretor 
técnico da unidade, ex-
plica que a proposta é 

aplicar o mesmo padrão 
de atendimento já ofere-
cido nas demais clínicas 
oncológicas do Grupo.  
“Iremos ampliar o aten-
dimento oncológico aos 
moradores de Nova Igua-
çu e adjacências”, expli-
ca, “Nossa meta é ofere-
cer todo o suporte para 
um tratamento de quali-
dade em um único lugar. 
Desta forma, os pacientes 
não terão mais a necessi-
dade de se deslocarem 
para muito longe. Conta-
remos com uma equipe 
multidisciplinar em um 
ambiente mais acolhedor 
e humanizado”, pontua 
Perelson.
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Quadrilha é presa por roubo de cargas
roubo de carga

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Entre os acusados estão os donos de postos de gasolina. Operação 
‘Baixou o Preço’, identificou 12 integrantes da organização criminosa.

A polícia do Rio 
de Janeiro de-
sarticulou na 

manhã de ontem, 
uma organização cri-
minosa que pratica-
va roubos de cargas 
de Combustíveis, em 
Duque de Caxias na 
Baixada Fluminense. 
O homem apontado 
pela polícia como líder 
da quadrilha foi preso 
e um caminhão foi re-
cuperado. Outras sete 
pessoas foram deti-
das e quatro suspeitos, 
que segundo a polícia 

também faziam parte 
da quadrilha, estão fo-
ragidos.

A Polícia Civil traba-
lhou em conjunto com 
o Grupo de Atuação 
Especial de Combate 
ao Crime Organizado 
(GAECO), do Minis-
tério Público do Rio, 
na operação ‘Baixou 
o Preço’. Segundo o 
delegado que acom-
panhou o caso, Mau-
rício Mendonça, os 
suspeitos roubavam 
caminhões que trans-
portavam combus-
tíveis e destinavam 
para alguns postos de 
gasolina operados por 

integrantes da mesma 
quadrilha.

“A organização crimi-
nosa Roubava carga 
de combustível e des-
tinava à alguns postos 
para outros integran-
tes também da mes-
ma organização crimi-
nosa”, diz o delegado.

INTEGRANTES 
SãO IDENTIFICADOS 
Através de escutas 

telefônicas autorizadas 
pela Justiça, a polícia 
identificou e prendeu 
o líder da organiza-
ção criminosa, Bruno 
de Oliveira, conhecido 
como ‘Bracinho’. Um 

empresário dono de 
pelo menos três postos 
de gasolina no Rio de 
Janeiro também fazia 
parte da quadrilha. Ele 
teve a prisão decreta-
da e segue foragido.

Também foram de-
nunciados Mauricio 
José da Silva, o ‘Russo’, 
Marcelo José Silva, Fá-
bio dos Santos Bento 
Filho, o ‘Capivara’, Ary 
Jonas Maya dos San-

tos, Valdevan Ferreira 
dos Santos, o ‘Galego’, 
Rocarlton de Araújo 
Cerqueira, Luiz Antônio 
Gomes da Silva, Me-
lquisedeque Marinho 
Pereira, o ‘Melque’, 
Tiago Ferreira Vital, Jo-
atas Vital dos Santos 
Barbosa, o ‘Pará’, e 
Pedro Reis Gomes.

O Ministério Públi-
co requereu busca e 
apreensão em vários 
outros endereços de 
pessoas ainda investi-
gadas, inclusive, sócios 
de outros postos de 
gasolina que enco-
mendavam a carga 
roubada.

Dono de posto comprava combustível roubado

REPRODUÇÃO

Policiais apreendem carga 
de cigarro contrabandeada

Na tarde da últi-
ma terça-feira, uma 
equipe do Setor de 
Inteligência do 41° 
BPM (Irajá) foi verifi-
car denúncia de prá-
tica criminosa na Rua 
Maria Joaquina, na 
Pavuna, Zona Norte 
do Rio. No local, os 
policiais militares en-
contraram dois sus-
peitos com caixas de 
cigarros contraban-
deadas do Paraguai. 
Os dois homens fo-
ram presos e os pro-
dutos apreendidos, 
sendo conduzidos 
para registro do fato 
na Central de Ga-
rantias Norte.

MóVEIS ROubADOS 
EM GuADALuPE  

No mesmo dia, 
uma outra guarnição 
do 41° BPM (Irajá) pa-
trulhava pela Estrada 

do Camboatá, em 
Guadalupe, quando 
notou uma situação 
suspeita na cabine 
de um caminhão. A 
viatura conseguiu in-
terceptar o veículo e 

prender um homem 
que roubava a car-
ga de móveis, levan-
do junto motorista e 
ajudante. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
para a Cidade da 

As caixas de cigarros eram contrabandeadas do Paraguai 

REPRODUÇÃO 

Líder do tráfico é baleado em 
operação no Morro do Jorge

A Polícia Militar 
iniciou uma ope-
ração na madru-
gada de ontem, 
no Morro do Jorge 
Turco, em Coelho 
Neto, na Zona Nor-
te do Rio, com o 
objetivo de reprimir 
o tráfico de drogas 
e roubos de cargas 

na região. Na incur-
são, criminosos arma-
dos atiraram contra 
os policiais que revi-
daram. O líder do trá-
fico na comunidade, 
conhecido como Di-
bira, foi baleado.
O criminoso foi socor-
rido e encaminhado 
para o Hospital Esta-

dual Carlos Chagas. 
Até o fechamento 
desta edição, não 
havia informações 
sobre seu estado 
de saúde. Com ele 
foi apreendido um 
fuzil 556. A ocorrên-
cia foi encaminha-
da para a Central 
de Garantias Norte.

Policial durante Operação para combater o tráfico de drogas

DIVULGAÇÃO 

PM que matou quatro no Recreio 
é levado para presídio em Niterói

O PM aposentado suspei-
to da chacina na comuni-
dade do Terreirão, no Re-
creio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio, na úl-
tima sexta-feira, já está no 
Batalhão Especial Prisional 
(BEP). Entre as cinco pes-
soas que foram mortas es-
tão uma grávida e o bebê 
dela. Luiz Cláudio Macha-
do Paixão, que estava fo-
ragido, se entregou à polí-
cia na última terça-feira.

O sargento reformado de 
55 anos, chegou à Divisão 
de Homicídios, acompa-
nhado de um advogado. 
Ele se apresentou na tarde 
de da última terça e ficou 
na DH durante várias horas.

Luiz Cláudio Machado 
Paixão é suspeito de matar 
cinco pessoas: Markeli Ma-
ria Leite, Francisco Pimenta 
Rosa, Lutero Barbosa da 
Silva, Patrícia Aparecida Pi-
menta Rosa e o bebê que 
ela esperava.

MOTIVO SERIA 
‘DESENTENDIMENTO’ 

A chacina aconteceu 

num bar na Rua DW, que 
dá acesso ao Terreirão. Tes-
temunhas contaram que o 
sargento teve um desen-
tendimento com Francisco 
e Lutero. Durante a briga, 
o PM sacou a arma, atirou 
várias vezes e matou os 
dois homens na hora.

Patrícia, que era irmã 
de Francisco e mulher de 
Lutero, levou um tiro na 
nuca e também morreu 
no local. Ela chegou a ser 
levada para a maternida-
de, onde o bebê, que era 

uma menina, nasceu, mas 
acabou morrendo pouco 
depois.

Testemunhas disseram 
que Luiz Cláudio ainda ati-
rou em outra mulher que 
passava pela rua. Markeli 
Maria Leite levou um tiro 
no rosto e morreu.

Policiais civis disseram 
que o sargento saiu da 
DH, na Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste, no fim da noi-
te. Ele foi transferido para 
o BEP, em Niterói, na Re-
gião Metropolitana. 

PM acusado de matar quatro pessoas no Recreio 

REPRODUÇÃO

Corpo é encontrado em lata de 
lixo em Vila Isabel na Zona Norte
Um corpo foi encon-

trado dentro de uma 
lata de lixo, na manhã 
de ontem, na Rua Tôr-
res Homem, em Vila 
Isabel, Zona Norte do 
Rio. Às 7h30, moradores 
encontraram o corpo 
e uma mensagem co-
lada no latão com os 
dizeres: “Não pode rou-
bar na área. Exemplo”. 
A polícia militar foi cha-
mada e chegou ao 
local minutos depois. 

A Divisão de Homicídios 
também esteve presen-
te. Às 14h, o corpo foi re-
tirado do local.

Um comerciante da 
rua relatou que chegou 
para trabalhar às 7h, e a 
lata de lixo já havia sido 
deixada no local. Ele, 
que não quis se iden-
tificar, afirmou que os 
assaltos na região são 
frequentes. Seu estabe-
lecimento já foi alvo dos 
bandidos duas vezes em 

19 dias, entre novem-
bro e dezembro.

“Aqui estão comen-
tando que ele (a víti-
ma) é morador do Mor-
ro dos Macacos. Mas é 
aquela coisa: ninguém 
sabe, ninguém viu. Nin-
guém sabe quem dei-
xou a lata aqui. Tive um 
prejuízo enorme com 
essa movimentação. 
Foi o dia inteiro sem 
movimento nenhum” 
relatou.

aviso colado na lata de lixo dizia: “Não pode roubar na área. Exemplo”
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Uma rebelião no 
Presídio Estadual 
de Getúlio Vargas, 
cidade na região 
norte do Rio Gran-
de do Sul, deixou 
quatro detentos 
mortos, na manhã 
de ontem. Por vol-
ta das 8h, os presos 
colocaram fogo 
em colchões em 
protesto contra a 
paralisação dos 
servidores da Su-
perintendência de 
Serviços Penitenci-
ários (Susepe), que 
impede a visita de 
familiares aos de-
tentos.

Segundo infor-
mações, os bom-
beiros foram acio-
nados para conter 
as chamas. A situa-
ção já estava con-
trolada por volta 

Detentos morrem em rebelião 

Bando troca tiros com a 
PM e um suspeito morre 

DIVULGAÇÃO

Presos colocaram fogo em colchões para protestar

Marginais estavam assaltando na região quando foram perseguidos por agentes do 20º BPM (Mesquita).

das 10h. As mortes 
foram confirmadas 
pela Secretaria de 
Segurança, que não 
divulgou os nomes 
das vítimas. 

A Susepe informou 
que outros oito de-
tentos passaram mal 
após inalar fumaça 
e foram encaminha-

dos em ambulân-
cias para o hospi-
tal do município. O 
Presídio Estadual 
de Getúlio Vargas 
tem uma popula-
ção carcerária de 
120 detentos, que 
cumprem pena em 
regime fechado e 
semiaberto. 

Parecia cena fictícia, 
mas era real. Na noi-
te da última terça-

-feira, uma perseguição 
policial seguida de intenso 
tiroteio deixou um suspeito 
morto em frente ao Shop-
ping Nova Iguaçu, na pis-
ta sentido Centro da Ave-
nida Abílio Augusto Távora 
(antiga Estrada de Madu-
reira). 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
na noite da última terça-
-feira, agentes do 20º BPM 
(Mesquita) realizavam 
patrulhamento de rotina 
quando receberam infor-

mações sobre um carro 
que estava sendo usado 
por uma dupla para pra-
ticar assaltos na região. Os 
criminosos, que seriam do 
Jardim Nova Era, em Nova 
Iguaçu, foram localizados 
e passaram a ser persegui-
dos. Na tentativa de fuga, 
os ladrões entraram na 
contramão. 
Ao perceber a aproxima-
ção da viatura, começa-
ram a atirar. Os policiais 
revidaram, dando início a 
uma intensa troca de tiros. 
Na ação, um dos bandi-
dos foi baleado e morreu 
no local. O outro, identifi-
cado como Felipe Pereira 
Nascimento, de 18 anos, 
acabou preso.  

CORRERIA E MEDO 
DE bALA PERDIDA 

O tiroteio entre bandidos 
e policiais provocou pâ-
nico e correria entre mo-
toristas e pedestres, que 
buscaram refúgio dentro 
do shopping e em ruas 
próximas. Uma atendente 
de loja que passava pelo 
local no momento do con-
fronto relatou o sufoco. 
“Foi tudo muito rápido. Es-
tava saindo do trabalho 
com uma amiga quando 
ouvímos barulhos de tiros 
e voltamos para o sho-
pping. Foi assustador. O 
medo mesmo era de uma 
bala perdida atingir al-
guém”, disse, sem querer 
se identificar. Houve confronto em frente ao Shopping Nova Iguaçu. um criminoso morreu

REPRODUÇÃO/REAGE CAxIAS

Crise afeta presídios do Rio
O não pagamento de 

uma dívida com fornece-
dores ameaça deixar o 
sistema prisional do estado 
do RJ sem alimentação. 
Na última terça-feira, re-
presentantes das empresas 
fornecedoras anunciaram 
a possibilidade de inter-
rupção do serviço para os 
presídios fluminense, caso o 
governo não quite as dívi-
das com o setor. 

“Por força do atraso de 
mais de oito meses nos 
pagamentos, já não con-
seguimos mais suportar o 

peso da inadimplência que 
se avoluma mês a mês”, diz 
carta pública endereçada 
ao governador do estado 
do Rio de Janeiro, Fernan-
do Pezão, e o secretário de 
estado de Administração 
Penitenciária, coronel Erir 
Ribeiro Costa Filho.

Assinada pelo diretor 
executivo da Associação 
das Empresas Prestado-
ras de Serviço do Estado 
do Rio, José de Alencar, o 
texto expõem que mesmo 
depois das empresas terem 
reduzido o preço das refei-

ções, por meio de decreto, 
os atrasos nos pagamentos 
se acumularam. Alencar 
diz ainda que as empresas 
tiveram que fazer emprésti-
mos bancários, “a taxas es-
tratosféricas”, para receber 
parte do que o governo 
devia.

A Secretaria de Estado 
de Administração Peniten-
ciária afirmou que “está 
se empenhando junto à 
Secretaria de Estado de 
Fazenda para regularizar o 
pagamento do débito em 
atraso”.

Jovens são detidos com pó 
a rodo em Duque de Caxias 

Dois jovens foram pre-
sos na Rodovia Washing-
ton Luiz, em Duque de 
Caxias, na madrugada 
de ontem. Com eles, a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) encontrou mais 
de 700 pinos de cocaí-
na que seriam levados 
para Petrópolis, na Re-
gião Serrana.

Agentes do Grupo 
Tático da 1ª Delegacia 
(Duque de Caxias) re-
alizavam uma blitz na 
altura do km 102, na pis-
ta sentido Juiz de Fora, 
quando suspeitaram dos 
ocupantes de um Corsa 
verde e pediram que 
eles parassem o carro. 
A dupla desobedeceu 
à ordem e fugiu, sendo 
perseguida. Durante a 
fuga, o carona do veí-
culo começou a lançar 
objetos pela janela. Qui-

lômetros depois, os margi-
nais foram alcançados pe-
los policiais, enquanto outra 
equipe verificava o que ti-
nham jogado fora.

No total, foram encon-
trados 760 pinos de coca-
ína (aproximadamente 1,7 
quilo). A dupla, de 16 e 26 
anos, acabou confessan-
do ter comprado a droga 

em uma comunidade 
do Complexo da Maré, 
em Bonsucesso, na Zona 
Norte do Rio. Disseram 
ainda que revenderiam 
a cocaína em Petrópo-
lis e que gastaram cer-
ca de R$ 18 mil com a 
compra. O caso será 
investigado pela 59ª DP 
(Duque de Caxias).

PRF prendeu e encaminhou a dupla para a 59ª DP

Menor acusada de racismo contra filha 
de Gagliasso deve seguir para o Degase 

A Polícia Civil esclare-
ceu os detalhes da ope-
ração Gagliasso, que 
investigou as ofensas ra-
ciais sofridas pela filha 
dos atores Bruno Gaglias-
so e Giovanna Ewbank.

Durante a entrevista, a 
delegada Daniela Terra, 
titular da Delegacia de 
Repressão aos Crimes de 
Informática (DRCI), disse 
que foram apreendidos 
celulares e sete pessoas 
foram conduzidas à dele-
gacia para prestar escla-
recimentos, dentre elas, 
uma adolescente, de 14 
anos, que criou o perfil 
falso na rede social para 
fazer as ofensas.

“Ela está em São Paulo 
é vai ser encaminhada 
para o Ministério Público 
ainda essa semana. A 
pena ainda não foi defi-
nida, mas é uma decisão 
do juiz e provavelmente 
ela deve tomar uma me-

dida socioeducativa. Ela 
não foi apreendida por-
que não teve ameaça 
e não teve agressão físi-
ca violenta. Se ela fosse 
maior pegaria uma pena 
de até 4 anos”, disse. 

Na delegacia, a me-
nor confessou que tinha 
feito os comentários ra-
cistas. Como tem várias 
casas juntas na localida-

de onde a menor que 
confessou o crime mora 
e a internet é comparti-
lhada, tivemos de interro-
gar outras pessoas, mas 
com o depoimento dela, 
cocluímos que não teve 
nenhum adulto envolvi-
do. Existem negros na fa-
mília da menor também. 
A menor também se diz 
negra.

A Delegada Daniela Terra revelou dados da operação
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Corpo é achado com marca de tiro
Um corpo foi achado 

na Rua Torres Homem, 
esquina com Rua São 
Francisco, em Vila Isa-
bel, Zona Norte do Rio, 
na manhã de ontem.

A Polícia Civil infor-
mou que a vítima tinha 

pelo menos uma mar-
ca de tiro, e foi iden-
tificada como Marcos 
Barcellos Gonçalves, 
de 19 anos.

Ainda segundo a 
corporação, a “perí-
cia e um amplo tra-

balho de investigação 
foram realizados no 
local, diligências es-
tão em andamento 
para esclarecer todas 
as circunstâncias do 
crime e identificar sua 
autoria”.



Cidade é popular por ter uma das maiores frotas náuticas de todo o brasil
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Capitania dos Portos reforça 
fiscalização em Angra dos Reis

suL FLuMinense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Com a chegada do verão, preocupação com acidentes aumenta.

A Capitania dos 
Portos reforçou 
a fiscalização 

no mar de Angra dos 
Reis, na Costa Verde 
do Rio de Janeiro. A 
cidade tem uma das 
maiores frotas náuti-
cas do país e com a 
chegada do verão, 
a preocupação com 
acidentes aumenta.
O trabalho está con-
centrado principal-
mente nos locais de 
maior movimento. 
Dessa vez, os agen-
tes da Capitania dos 
Portos fiscalizaram 

as embarcações no 
Cais de Santa Luzia, 
o principal ponto de 
embarque para Ilha 
Grande.
“Verificamos a do-
cumentação para 
habilitação do con-
dutor, material de 
salvatagem como 
colete, boias, instintor 
de incêndio, se ele 
possui a carta de na-
vegação local para 
conhecer o local que 
está navegando, rá-
dio comunicação... 
enfim, são esses itens 
que vão garantir a 
segurança do ba-
nhista”,  disse Manoel 

Antônio da Cruz, co-
mandante  da Capi-
tania dos Portos. 
Na última tempora-
da, a Capitania dos 
Portos fez quase 8 
mil abordagens. Cer-
ca de 447 barcos e 
condutores foram 
notificados. O prin-
cipal problema era 
a documentação, 
algo que nem sem-
pre o passageiro 
consegue identificar. 
Para quem só está 
interessado em curtir 
o verão, esperar um 
pouco por causa da 
fiscalização não é 
um problema.

DIVULGAÇÃO

Além da fiscalização 
Estão previstas 

palestras educati-
vas e dicas sobre 
as principais normas 

de segurança da na-
vegação em clubes 
náuticos, marinas e 
colônias de pescado-

res. Um levantamento 
feito pela diretoria de 
Portos e Costas da Ma-
rinha, mostrou que 40% 

dos acidentes ocorrem 
nessa época do ano. 
As lanchas e motos 
áquaticas se desta-

cam nas estáticas. Nos 
últimos três verões elas 
estavam envolvidas em 
mais de 70% dos aci-

dentes. Além disso, 
quem está na praia 
também pode aju-
dar na fiscalização.

Feira de Produtores Orgânicos mostram 
a qualidade de produtos certificados

A cidade de Volta Re-
donda ganhou ontem 
uma Feira de Produ-
tores Orgânicos, com 
produtos certificados, 
livres de agrotóxicos. 
A feira acontecerá to-
das as quartas-feiras, 
de 17h30 às 20h30, na 
Praça Rotary, embai-
xo da Biblioteca Mu-
nicipal, na Vila Santa-
Cecília. 
Todos os produtos ven-
didos , recebem um 
‘selo’ de órgãos, pú-
blicos ou privados, ga-
rantindo que os pro-
dutores cumpram as 
normas para a agricul-
tura orgânica, onde é 
vedado, por exemplo, 
o uso de agrotóxicos 
e fertilizantes quími-
cos, entre outros pro-
dutos potencialmete 

prejudiciais à saúde 
humana ou ao meio 
ambiente.
Os alimentos orgâni-
cos são considerados 
mais nutritivos e sa-

borosos fazendo par-
te do cardápio de 
um número cada vez 
maior de pessoas que 
buscam uma alimen-
tação saúdavél .

Produtos Orgânicos são certificados por orgãos públicos 

Greve de agentes de saúde 
prejudica combate à dengue

Os agentes de 
saúde da Vigilância 
Ambiental de Bar-
ra Mansa, RJ, estão 
parados há oito dias 
por falta de paga-
mento dos salários. 
A situação se tor-
na uma preocupa-
ção a mais nesse 
período de chuva, 
por causa do cres-
cimento da inci-
dência de focos do 
Aedes aegypti. Nas 
ruas, sobra entulho e 
lixo. O cenário é ide-
al para proliferação 
do mosquito.

“Mesmo que a 
gente faça nosso 
trabalho, há neces-
sidade deles tam-
bém de fazer o seu 
trabalho. Fica essa 
preocupação muito 
grande. As crianças 

vão brincar e tem 
água parada. Não 
combina com água 
parada”, reclamou 
uma mulher.

Os 70 agentes que 
fazem esse trabalho 
são funcionários da 
Organização Social 
Geração. Eles entra-
ram em greve por es-
tarem com o salário 
de novembro e 13º 
atrasados.

Essa não é a primei-
ra vez que os funcio-
nários cruzaram os 
braços. Em outubro, 
foi mostrada em uma 
reportagem do RJTV, 
a paralisação das ati-
vidades também por 
causa de atraso nos 
pagamentos, além 
de reivindicações por 
melhores condições 
de trabalho. Pelo me-

nos duas mil visitas 
deixaram de ser re-
alizadas nesse pe-
ríodo. Este ano, até 
agora, foram 396 ca-
sos de dengue. Duas 
pessoas morreram. 
Neste período de 
chuva, o medo que 
surjam novos casos é 
ainda maior.  “Tenho 
medo dos idosos e 
das crianças, que es-
tão nascendo com 
problema. Esse mos-
quito não é brinque-
do, não”, se queixou 
uma senhora.

A Secretaria de 
Saúde de Barra 
Mansa disse que o 
Fundo Nacional de 
Saúde ainda não re-
passou a verba para 
o fundo municipal 
para o pagamento 
dos agentes.

Funcionários estão em greve devio o atraso de salário na região

DIVULGAÇÃOEstado abrirá mais vagas para 
ensino médio em horário integral

O Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro 
deu um grande passo 
na área da Educação. 
Através de parceria 
da Secretaria de Esta-
do de Educação com 
o Ministério da Educa-
ção (MEC). A partir de 
2017, 36 escolas em 26 

municípios, sendo 25 
delas CIEPs (Brizolões), 
ofertarão Ensino Mé-
dio em tempo integral, 
que estarão vocacio-
nadas ao ensino do 
Empreendedorismo. As 
matrículas deverão ser 
feitas, entre os dias 26 
de dezembro e 9 de 

DIVULGAÇÃO

janeiro, nas próprias 
escolas.

Entre as 36 unidades 
de ensino contempla-
das com o Programa, 
nos colégios estaduais 
Chico Anysio, Briga-
deiro Castrioto, Che-
quer Jorge, Almirante 
Barão de Teffé, e os 
Cieps Professor Harol-
do Teixeira Valladão e 
Dom Martinho Schlu-
de, que já ofertam En-
sino Médio em horário 
integral, as inscrições 
terminam hoje, por 
meio do site Matrícula 
Fácil (www.matricula-
facil.rj.gov.br). Nas 30 
demais, as matrículas 
deverão ser feitas en-
tre os dias 26 de de-
zembro e 9 de janeiro, 
nas próprias escolas.Matrículas começam no dia 26 e terminam em 9 de janeiro
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Será ótimo recolher-se 
e aquietar-se. Aproveite 
esta fase introspectiva pela 
qual está passando para 
refletir sobre suas escolhas 
e também renovar as 

energias. Os astros indicam que esta é a 
semana para você mudar e transcender. 
Bom momento no campo emocional.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. A fase é 
boa para colocar em ordem, 
sua vida financeira. Se 

surgirem novos investimentos, procure ajuda. 
Ajude as pessoas, mas controle os gastos. 
Bom momento no campo profissional.

Touro

Assuntos domésticos 
favorecerão as economias 
da família. Dê a essas 
questões sua atenção 
pessoal ao invés de 
entregá-las a outrem. 
Nenhuma transação 

financeira com amigos prometerá 
resultado satisfatório. Bom momento no 
campo sentimental. Número: 01.

Gêmeos

Hoje você está 
mais tranqüilo e vai 
retomando o seu bom 
humor e otimismo. 
Toda essa disposição 
positiva deve ser 

aproveitada para organizar seus 
planos para o futuro. Dessa forma, 
você não desperdiça dinheiro, por 
fazer tudo na última hora. Cor: 
grená. Número: 04.

Câncer

Trabalho: você estará 
mais inclinado(a) a se 
relacionar bem com 
colegas ou sócios. 
Amor: uma amizade 
do sexo oposto promete 
ser duradoura. Os 

desafios servem de estímulo para 
que você continue as suas buscas. 
A conquista do que acredita ser a 
verdade pode ser boa.

Leão

Aspectos emocionais de sua 
vida são exaltados nesta 
semana. Mas não se deixe 
levar pelos sentimentos 
melancólicos, pois a carência 
tende a surgir. Cultive a paz 

interior e dê uma chance à diversão, saia 
da rotina. Terá ânimo para lutar por seus 
interesses. Número: 07.

Virgem

Foco e praticidade são 
atributos necessários 
para obter bons 
resultados.É importante 
também ser mais 
profundo e generoso em 
suas relações pessoais. 

Atividade física pode ser uma boa 
válvula para a ansiedade. O período 
destaca seu senso crítico e faz você 
agir objetivamente.

Libra

O ambiente de 
trabalho poderá 
estar bastante 
competitivo, o que 
é naturalismo nessa 
época de mudanças. 

Fique na sua e se mantenha 
calmo(a) e controlada(o), não 
dando ouvidos a mexericos. 
Procure desempenhar suas tarefas 
com dedicação e prazer. Número: 
10.

Escorpião

Neste período, muita 
inspiração e intuição. 
Confie em seus sonhos. 
Você poderá vencer um 
projeto, tanto em trabalho 
quanto em amor. Seja 

persistente, entretanto, hábil e saiba 
contornar os obstáculos ao invés de 
atacá-los. Aproveite o seu bom astral. 
Número: 13.

Sagitário

Amor: a pessoa amada 
merece sua atenção 
e respeito. Trabalho: 
dançar conforme a 
música, ou seja, encarar o 

que é possível e agir com o máximo de 
jogo de cintura fará com que tudo dê 
certo e com resultados em certo espaço 
de tempo. É possível que você se sinta 
animado.

Capricórnio

Ótimo período 
para o amor, a 
vida conjugal e as 
realizações sociais. 
Você receberá 
ajuda de pessoas 

influentes. Favorecidos os 
negócios e finanças e as viagens 
curtas. Suas reações emocionais 
podem causar-lhe preocupações. 
Cor: azul celeste. Número; 16.

Aquário

Hoje você tende estar 
reservado e seletivo.
No momento, 
procure estar perto de 
pessoas mais íntimas. 
Você tende a valorizar 

mais seus interesses. Esteja perto 
de seus amigos e procure ajudar 
aqueles que precisam de apoio 
neste período. Bom momento no 
campo familiar.

Peixes
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Câmara Municipal de Belford Roxo
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

EXTRATO DE DISPENSA
PROCESSO: 2016/00900
FUNDAMENTO: ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAR POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2017.
EMPRESA: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 22.687.467/0001-94
VALOR: R$1.000,00 (hum mil reais).
DATA: 21/12/2016.

DECRETO  4.169 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

“dispõe sobre a correção dos tributos municipais para o exercício de 2017 e dá ou-
tras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO do Estado do Rio de janeiro, 
no uso de suas atribuições legais,

considerando o estabelecido nos artigos 5º, da lei complementar 74, de 03 de 
novembro de 2005; no artigo 498, da lei complementar 75, de 02 de dezembro de 
2005, no artigo 15, da lei complementar 95, de 20 de janeiro de 2009 e no art.5º, da 
lei complementar 104, de 30 de setembro de 2009. 

  D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam corrigidos os tributos municipais, para o exercício de 2017, em 8,01%, 
tomando-se por base o Índice de Preços ao consumidor amplo-Especial – iPca-E, 
acumulado nos últimos 12 meses.

Art. 2º - a secretaria municipal de Fazenda disponibilizará em seu portal na internet: 
www.belfordroxo.rj.gov.br os anexos das leis complementares 74, de 03 de novem-
bro de 2005 e 75, de 02 de dezembro de 2005 e 95 de 20 de janeiro de 2009 e 104, 
de 30 de setembro de 2009, devidamente atualizados, com base nos artigos 1º, do 
presente decreto.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
a partir de 01 de janeiro de 2017, ocasião em que são revogadas as disposições em 
contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 2275/GP/2016, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido RENATA CONCEIÇÃO LEAL Professor II, da secretaria muni-
cipal de Educação, Esporte, cultura e turismo - sEmEct, matrícula nº 10/43.807 a 
contar de 08/08/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/4130/2016.

PORTARIA Nº 2276/GP/2016, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

o Prefeito do município de belford Roxo, usando das atribuições que lhe conferem 
a legislação em vigor e considerando o não comparecimento no prazo estabelecido 
para posse no cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal II,

R E S O L V E:

tornar sem efeito a nomeação do nome abaixo relacionado, consubstanciado no § 
6º, do art. 13, da lei complementar nº 014/97:

Classificação

Nome

27 ElainE maRia da cunha PEREs

PORTARIA Nº 2277/GP/2016, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

o Prefeito do município de belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando a decisão judicial nos autos nº 0027492-84.2013.8.19.0008 e 0004166-
61.2014.8.19.0008, nada obstante, haver no judiciário pendente de julgamento ação 
Popular nº 0004185-38.2012.8.19.0008 e 0013959-92.2012.8.19.0008, em Caráter 
Precário,

RESOLVE:           

NOMEAR, a contar desta publicação, para ocupar o cargo de Auditor Fiscal Tri-
butário Municipal II, os candidatos abaixo relacionados, aprovado em concurso 
Público para preenchimento de cargos vagos, do quadro de pessoal da secretaria 

municipal de Fazenda. o nomeado deverá comparecer no prazo de 30 dias, a partir 
da data da publicação de 9:00 às 17:00 h.,na Prefeitura municipal de belford Roxo 
– assessoria Especial de Recursos humanos – aERh, sito à av. Floripes Rocha nº 
378 sala 107 -  centro – belford Roxo, portando os documentos abaixo relacionados. 
o não comparecimento do candidato no prazo acima mencionado acarretará sua 
eliminação no concurso Público.

Original e Cópia autenticada dos seguintes documentos:

identidade

cPF

diploma do Ensino médio completo 

comprovante de residência

Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos

Carteira de vacinação dos filhos menores de 10 anos

Declaração de escolaridade dos filhos a partir de 07 anos

título de eleitor

comprovante da última votação

certidão de nascimento ou casamento

Pis ou PasEP

declaração de imposto de Renda completa / situação cadastral do cPF

Certificado de reservista

atestado médico admissional expedido pelo médico do trabalho do município

02 fotos 3X4

comprovante de conta corrente do itaú

certidão negativa de antecedentes criminais (Estadual e Federal)

comprovante de inscrição do concurso

OBS: Para a realização do exame médico admissional, o candidato deverá 
comparecer na policlínica portando os exames de Hemograma completo, RX 
do Tórax (PA/Perfil) e eletrocardiograma.

Local Endereço Dia e horário
Policlínica Esp. da Prata

Tel: 2761-6298

Av. José Mariano dos 
Passos, 948 – Prata – 
Belford Roxo

5ª as 14h. (chegar 1 hora an-
tes, atendimento por ordem 
de chegada)

Classificação

Nome

28 antonio caRlos maRins dE souza jÚnioR

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
       PREFEITO

TERMO DE INSTRUMENTO DE ACORDO, DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO 
DE DÍVIDAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

PRocEsso:05/005980/2016 e anexos: 37/0001550/2016, 37/0002492/2016, 
37/0002908/2016, 37/0003738/2016, 37/0004199/2016, 37/0004887/2016, 
37/0005126/2016, 37/0005658/2016, 37/0005657/2016, 37/0005656/2016.  

PRimEiRa acoRdantE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
SEGUNDA ACORDANTE: BOECHAT DO BAIRRO TRATAMENTO DE RESÍDU-
OS, COLETA E CONSERVAÇÃO LTDA.

http://www.belfordroxo.rj.gov.br
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
do ValoR: R$ 3.435.434,81(três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), decorrente da 
prestação de serviços de dEstinaÇÃo Final dE REsÍduos E atERRo sanitá-
Rio, realizados nos períodos entre março de 2016 à novembro de 2016, 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
         PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 386 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016

o sEcREtáRio municiPal dE administRaÇÃo E sERViÇos PÚbli-
cos, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 83 
parágrafo 1° e 2°, da lei complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a MONICA NUNES POLICARPO, ocupante do cargo de Orientador 
Educacional, lotada na secretaria municipal de Educação, Esporte, cultura e turis-
mo - sEmEd, matrícula nº. 10/15.640 e 10/5992, LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE PESSOA DA FAMÍLIA, de 15 (quinze) dias, a contar de 25/05/16 a 08/06/16, 
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/2748/2016. a publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

           JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

                 secretário municipal de administração e serviços Públicos

Republicado Por Incorreção

PORTARIA N.º 473 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

        NOME PROC. MAT. CAR-
GO

PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO DA 
LICENÇA

ARIONEI-
DE MARIA 
SANTANA

04/2841/2011 20.070 AG. 
ADMI-
NIS-

TRATI-
VO

06/08/01 A 
05/08/06

01/07/17 A 
30/09/17

CLAUDIO 
FERREIRA 
FONSECA

37/0673/2011 19.402 GARI 30/05/05 A 
29/03/11

20/11/16 A 
19/02/17

JACYARA 
BISPO FIL-
GUEIRA

37/5666/2016 19.535 TEC. 
EN-

FER-
MA-
GEM

01/07/10 A 
30/06/15

26/12/16 A 
25/03/17

MARCIO 
SOUZA 
GOMES

37/4486/2016 17.812 ENGE-
NHEI-

RO 
CIVIL

05/06/00 A 
04/06/05

20/12/16 A 
19/03/17

R O M I N A 
FONSECA 
F A B I A O 
GOMES

37/1613/2014 25.366 PEDIA-
TRA

30/06/10 A 
29/06/15

15/08/16 A 
14/11/16

VALDEMIR 
DE CAS-
TRO SAN-
TOS

37/5764/2016 19.710 MOTO-
RISTA

14/03/07 A 
13/03/12

26/12/16 A 
25/03/17

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

PORTARIA N.º 474 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016-

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

R E S O L V E :

conceder o servidor MARCELINO SANTOS DE ARAUJO, ocupante do cargo de 
Eletricista de Baixa Tensão, matrícula nº 10/17.994, LICENÇA PRÊMIO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/5758/2015.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
16/05/05 a 15/05/10 26/12/16 a 25/03/17

16/05/10 a 15/06/15 26/03/17 a 25/06/17
                          a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 475 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E :

conceder a servidora ROSA DE JESUS DA MOTA SOUZA, ocupante do cargo de 
Procuradora Municipal, matrícula nº 10/21.022, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/3989/2015.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
07/12/00 a 06/12/05 03/01/17 a 02/04/17

07/12/05 a 06/01/11 03/04/17 a 02/07/17

07/01/11 a 06/01/16 03/07/17 a 02/10/17
                                 a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 476 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E :

conceder a servidora FATIMA LINDOLFO DO NASCIMENTO, ocupante do car-
go de Aux. Serv. Gerais, matrícula nº 10/20.163, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/2924/2011.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
03/11/00 a 02/11/05 27/12/16 a 26/01/17

03/11/05 a 02/11/10 27/01/17 a 26/02/17

03/11/10 a 02/11/15 27/02/17 a 26/03/17
                  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

PORTARIA N.º 477 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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

      RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARIZETE MARTINS DE SOUZA, ma-
trícula 10/5628, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria municipal 
de Educação, Esporte, cultura e turismo – sEmEct. o tempo de serviço de 2.906 
(Dois mil, novecentos e seis) dias, correspondendo a 07 (sete) anos, 11(onze) 
meses e 21 (vinte e um) dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo ad-
ministrativo nº. 37/0683/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 478 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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

       RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ma-
trícula 10/15.803, ocupante do cargo de Professor de Língua Inglesa, lotado na 
secretaria municipal de Educação, Esporte, cultura e turismo – sEmEct. o tempo 
de serviço de 369 (trezentos e sessenta e nove) dias, correspondendo a 01 (um) 
ano e 04 (quatro) dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/4293/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 479 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
município, DEFERE o pedido de Redução de Carga Horária 50%, formulado pela 
servidora PRISCILLA DE SOUZA ROCHA, conforme contido nos autos do processo 
nº 37/5494/2015. 

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 480 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

o sEcREtáRio municiPal dE administRaÇÃo E sERViÇos Publicos, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da lei comple-
mentar n.º. 014 de 31/10/97,

conceder a MARCIA MALTA DE AGUIAR, no cargo de Professor II, lotado na 
secretaria municipal de Educação, Esporte, cultura e turismo – sEmEct, matrícula 
nº 10/58.699, LICENÇA NOJO, de 08 (oito) dias, a contar de 11/12/16 e término em, 
15/12/16, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/6012/2016.  a publica-
ção deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 481 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da lei complementar n.º. 
083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

conceder a ELAINE DOS SANTOS DANTAS, ocupante do cargo de Professor 
II, lotada na secretaria municipal de Educação, Esporte, cultura e turismo - sE-
mEct, matrícula nº. 10/53.192, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a contar 
de 10/12/16 e término em, 08/04/17 conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
37/6047/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 482 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ANDREA 
CRISTINA 
GOULART 
MARIA 
SOUZA

37/6051/2016 22.319 PRO-
FESSOR 

II

30 08/12/16 A 
06/01/17

ADILMA DE 
ARAUJO 
LIMA SILVA

37/6018/2016 44.576 PRO-
FESSOR 

II

05 24/11/16 A 
28/11/16

ANA LUCIA 
VIEIRA DA 
SILVA

37/6001/2016 56.371 PSICO-
LOGO

60 13/12/16 A 
10/02/17

ANA ROSA 
DE FREITAS

37/5986/2016 22.318 PRO-
FESSOR 

II

30 21/11/16 A 
20/12/16

CASSIA 
SANT ANNA 
DE SOUZA

37/6011/2016 47.782 PROF. 
EDUC. 
ESPE-
CIAL

30 30/11/16 A 
29/12/16

Ingredientes

WAFFLE PARA A 
CRIANÇADA

1 xícara (chá) de farinha de 
trigo
1 colher (chá) de fermento 
em pó
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de manteiga 
derretida
1 colher (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
1 gema
1 clara

Modo de preparo

Peneire todos os ingredientes 
secos
Acrescente a gema, o leite, a 
manteiga derretida aos ingre-
dientes secos e misture-os bem
Junte a clara batida em neve, 
incorporando delicadamente
Despeje aproximadamente 1/2 
xícara de chá de massa na for-
ma de Waffle quente
A luz do indicador deverá estar 
apagada, quando a massa for 
colocada a luz acenderá
Quando a luz apagar nova-
mente, o Waffle está pronto
Você poderá servir estes Wa-
ffles com geleia ou até mesmo 
requeijão
O único inconveniente desta 
receita é que você tem que 
ter a máquina de waffle (nun-
ca tive a experiência de fazê-
-lo sem a máquina)

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE ENSOPADO 
AO MOLHO 
VERMELHO

4 postas inteiras de pintado ou 
surubi
4 tomates maduros
1 molho de tempero verde
1 cebola média
1 pimentão
1 cabeça alho
1 caixa de extrato de tomate
3 limões verdes comuns
Sal (pode ser tempero comple-
to arisco ou similar) e pimenta-
-do-reino a gosto (depende 
muito de pessoa a pessoa 
- esta quantidade são para 
quatro pessoas que comem 
bem ou seja 4 pedaços para 
cada um - mas dá para 6 seis 
pessoas no máximo).

Retirar a pele e dessossar as 
postas formando 16 pedaços 
de aproximadamente 5 cm 
quadrados
Temperar com limão, alho 
e sal a gosto e deixar por 1 
hora dentro de um recipiente 
fechado curtindo (pegando 
o gosto), pimenta-do-reino a 
gosto
MOLHO:

Cortar os tomates com ou sem 
pele se preferir - cortar os tem-
peros verdes - cortar a cebola 
- 4 dentes de alho e colocar 
tudo dentro do liquidificador e 
liquidificador
Depois preparar uma panela, 
colocar um pouco de azeite, 
deixar aquecer e colocar todo 
o conteúdo do liquidificador 
na panela para ferver em fogo 
médio
Adicionar o extrato de tomate 
na panela
Após ferver por aproximada-
mente 1 hora retirar a acidez 
do molho utilizando açúcar, 
pequenas porções, até sentir 
que o molho não está mais 
ácido (não salgar)
Continuar a fervura, se neces-
sário adicionar um poco de 
água
Pegar o peixe que está cur-
tindo no tempero adicionar à 
panela (com todo o tempero) 
e deixar ferver por uns 10 minu-
tos, retirar a acidez novamente 
utilizando pequenas proções 
de açúcar (sempre experimen-
tar), estando a gosto então sim 
salgar ao gosto e deixar por 
mais no máximo 10 minutos e 
então servir junto com arroz 
branco, vinho branco bem ge-
lado, pão e salada mista
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CEZAR 
ADRIANO 
DA SILVA

37/5979/2016 43.793 AGENTE 
GUAR-
DA MU-
NICIPAL

60 26/11/16 A 
24/01/17

CARLA 
CRISTINA 
NEVES 
NEPOMU-
CENO

37/5998/2016 22.721 PRO-
FESSOR 

II

06 09/12/16 A 
15/12/16

FLAVIA 
CRISTINA 
BARBOSA

37/6005/2016 52.381 PRO-
FESSOR 

II

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

FERNANDA 
MONZATO 
MACHADO 
DE JESUS

37/5984/2016 52.785 SUPER-
VISÃO 
ESCO-
LAR

30 06/12/16 A 
04/01/17

GLORIA 
PIRES VI-
LELA

37/5976/2016 10.650 PROF. 
LINGUA 
PORTU-
GUESA

30 25/11/16 A 
24/12/16

HENEAS 
GUILHER-
ME DOS 
SANTOS

37/5987/2016 25.415 AUX. 
SERV. 

GERAIS

30 30/11/16 A 
29/12/16

IRACI DA 
SILVA CA-
PUTO

37/5983/2016 51.371 ORIENT. 
EDUCA-
CIONAL

30 25/11/16 A 
24/12/16

IRENE 
CRISTINA 
RIBEIRO

37/5977/2016 15.940 PROF. 
PRE-ES-
COLAR

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

LUZIA 
MARTINS 
OLIVEIRA

37/6010/2016 17.872 AUX. 
ENFER-
MAGEM

45 15/12/16 A 
28/01/17

MARIA 
ROSILENE 
FERREIRA 
DE MES-
QUITA

37/6008/2016 15.755 PROF. 
LINGUA 
PORTU-
GUESA

30 02/12/16 A 
31/12/16

MARCELE 
DE AZEVE-
DO SALES

37/5981/2016 28.425 TEC. 
ENFER-
MAGEM

30 27/11/16 A 
26/12/16

MARIA DE 
LURDES 
IASSIUK 
VERGAST 
TEIXEIRA

37/6006/2016 54.538 PRO-
FESSOR 

II

15 08/12/16 A 
22/12/16

MARCIA 
DE SOUZA 
VILELA

37/6003/2016 17.348 AUX. 
ADMI-

NISTRA-
TIVO

15 08/12/16 A 
22/12/16

MARINA 
FORTES 
RAMOS 

37/5975/2016 47.797 PROF. 
EDUC. 
ESPE-
CIAL

30 29/11/16 A 
28/12/16

MARIA LE-
TICIA DIAS 
SOUZA DE 
OLIVEIRA

37/5993/2016 50.323 PROF. 
LINGUA 
PORTU-
GUESA

30 26/11/16 A 
25/12/16

MONICA 
BARROSO 
REIS

37/5991/2016 44.988 PRO-
FESSOR 

II

30 19/11/16 A 
18/12/16

REGINA 
CELIA ZA-
NIBONI

37/6002/2016 20.344 AUX. 
ADMI-

NISTRA-
TIVO

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

REGINA 
LUCIA DE 
CARVALHO

37/5997/2016 25.786 AUX. 
ENFER-
MAGEM

30 05/12/16 A 
03/01/17

SUZANE 
ALVES DE 
LIMA

37/5996/2016 19.857 TEC. 
ENFER-
MAGEM

60 08/12/16 A 
05/02/17

SILVIO 
JOSE 
COSTA DA 
SILVA

37/6007/2016 17.017 AUX. 
ADMI-

NISTRA-
TIVO

30 29/11/16 A 
28/12/16

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

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

ERRATAS:

Na portaria nº 464 de 15 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
16/12/2016, referente à Maria da Penha dos Santos Silva.

Onde se lê: matricula 44.955

Leia-se: matricula 14.955

Na portaria nº 302 de 25 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
27/07/2016, referente à Maria de Lourdes Cevidanes da Costa.

Onde se lê: Período aquisitivo 03/03/05 a 02/03/10.

Leia-se: Período aquisitivo 03/03/00 a 02/03/05.

Na portaria nº 428 de 16 de novembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
19/11/2016, referente à Sebastião Braz da silva.

Onde se lê: Período da licença 01/11/16 a 31/01/17

Leia-se: Período da licença 01/01/17 a 31/03/17

Na portaria nº 464 de 15 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
16/12/2016, referente à Mauro Jose de Andrade.

Onde se lê: Período da licença 01/11/16 a 31/01/17

Leia-se: Período da licença 01/01/17 a 31/03/17

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA 011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela lei orgânica da Procuradoria Geral do município,

RESOLVE:

art 1 – dEsiGnaR os servidores RaFaEl PoRto dE lima e laRa cunha Rios, 
para exercerem a fiscalizacão e o acompanhamento do contrato relacionado ao pro-

cesso administrativo n 09/695/2015. 

Parágrafo único – São atribuições do fiscal acompanhar e fiscalizar o fiel cumpri-
mento do contrato, das cláusulas avençadas, bem como comunicar irregularidades 
eventualmente constatadas ao procurador Geral adjunto. 

art 2 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Alexandre Bissoli Moreira
Procurador Geral do Município

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BELFORD ROXO – RJ

Lei de criação Municipal n.º 839 D.O. 21/012001

RESOLUÇÃO Nº002/CAE/2016

“dispõe sobre a aquisição de gêneros para compor o cardápio da merenda escolar 
no ano de 2017, das unidades Escolares: creches e Ensino fundamental da Rede 

municipal de Ensino se belford Roxo”.

o conselho de alimentação Escolar de belford Roxo – caE- bR, órgão deliberativo 
e fiscalizador na alimentação escolar, no uso de suas atribuições e competências 
que lhe são conferidas pela lei municipal n.º839 d.o. 21/01/2001, em reunião ordi-
nária do dia 16 de fevereiro de 2016:

CONSIDERANDO, a apresentação do cardápio de merenda escolar do ano de 
2017, das unidades Escolares, da secretaria municipal de Educação. Esporte, 
cultura e turismo, e da planilha de aquisição de gêneros alimentícios para compor 
este cardápio.  

RESOLVE:

 art.1º dar parecer Favorável as planilhas de aquisição de gêneros alimentícios que 
compõe o cardápio a ser executado no ano de 2017. 

art.2º o referido cardápio terá copia arquivada na secretaria Executiva do caE.

Adriana dos Santos Gomes
Presidente do caE

belford Roxo

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – BELFORD ROXO – RJ.

Lei de criação Municipal nº. 839 D. O. 18/01/2001.

RESOLUÇÃO Nº 001/CAE/2016.

dispõe sobre a aprovação do calendário de reuniões ordinárias do conselho de 
alimentação Escolar de belford Roxo para o ano de 2017.

o conselho de alimentação Escolar de belford Roxo – caE – bR. Órgão paritário, 
deliberativo e fiscalizador das ações da Secretaria de Educação, na alimentação es-
colar, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei nº 839 
de 18 de janeiro de 2001, em reunião extraordinária do dia 16 de dezembro de 2016.

RESOLVE:

art.1º aprovar o calendário de reuniões do conselho de alimentação Escolar de 
belford Roxo para o ano de 2017.

art. 2º as reuniões ordinárias acontecerão sempre na segunda sexta feira do mês 
ás 10h. na sede do caE – sito a Rua manicoré, 125 – são bernardo – belford 
Roxo Rj – cEP:26167700 ( secretaria municipal de Educação Esporte,cultura e 
turismo – sEmEct).

§ no caso de feriados ou pontos facultativos a reunião acontecerá  na sexta feira 
subseqüente.

§ as reuniões extraordinárias quando necessárias, serão convocadas conforme 
preceitua o Regimento interno do caE, no seu art. 13º parágrafo 1º e publicada em 
Diário Oficial do Município.

art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, quando são revo-
gadas todas as disposições em contrário.

adriana dos santos Gomes

Presidente do caE – bR.

Calendário CAE/2017

janeiro Facultativo

Fevereiro 10

março 10

abril 14

maio 12

junho 09

julho 14

agosto 11

setembro 08

outubro 13

novembro 10

dezembro 15

GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:09-Bem Estar
10:48-Encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:10-Sessão da TardeMenores 
Desacompanhados
16:45-Vale a Pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
17:48-Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:21-Sol Nascente
19:11-Praça TV - 2ª Edição
19:30-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A Lei do Amor
22:18-The Voice Brasil
23:48-Jornal da Globo
00:24-Flash
01:11-CorujãoGonzaga: De Pai 
pra Filho
03:17-CorujãoUm Cupido No Na-
tal

TV RECORD

SBT
06:00 - PRIMEIRO IMPACTO    
08:30 - MUNDO DISNEY 
10:30 - BOM DIA E CIA  
13:45 - FOFOCANDO   
14:45 - CASOS DE FAMÍLIA   
15:45 - A USURPADORA   
16:30 - QUERIDA INIMIGA    
17:15 - LÁGRIMAS DE 
AMOR    
19:45 - A GATA18:30 SBT 
BRASIL   
20:30 - CARINHA DE ANJO   
21:30 - CHIQUITITAS  
22:15 - PRA GANHAR É SÓ 
RODAR  
22:45 - PROGRAMA DO 
RATINHO   
00:30 - THE NOITE COM 
DANILO GENTILI 
01:30 - JORNAL DO SBT  
02:15 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV
05:00-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

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

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10 - Dia Dia
10:10 - Os Simpsons
11:00 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto De-
bate
13:00 - Os Donos da Bola
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:20 - Religioso - Show da 
Fé
22:00 - Copa Caixa Inter-
nacional de Futebol Femi-
nino
00:10 - Jornal da Noite
00:55 - Que Fim Levou?
01:00 - Os Simpsons
01:50 - Glee
02:30 - Só Risos - pegadi-
nhas
03:00 - Religioso - Igreja 
Universal
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Volta Redonda acerta a 
contratação de Maílson

Anderson Luiz

Zagueiro de 28 anos volta ao clube após passagem pelo futebol da Índia.

suL FLuMinense

A diretoria do 
Volta Redon-
da anunciou, 

na última sexta-feira 
mais um reforço para 
a temporada 2017. 
Trata-se do zagueiro 
Maílson, de 28 anos, 
campeão da Taça 
Rio deste ano pelo Tri-
color de Aço, que re-
torna ao clube após 
uma passagem pelo 
Northeast United, da 
Índia. O atleta assi-
nou contrato até o 
final da disputa da 
Série C de 2017.
Maílson chegou ao 
Voltaço em janei-
ro deste ano para a 
disputa do Campeo-
nato Carioca. Titular 
durante toda a con-
quista da Taça Rio, o 
zagueiro ficou no clu-
be até o término da 
primeira fase da Série 
D, quando se trans-
feriu para o futebol 
indiano. “Fui muito 
feliz vestindo a cami-
sa do Volta Redonda 
e quando surgiu a 
oportunidade de vol-

tar não pensei duas 
vezes. É um clube que 
tem uma boa estrutu-
ra, os funcionários tra-
balham muito bem e 
sem falar na torcida 
que é maravilhosa. 
Retorno com muita 
vontade de continu-
ar participando desta 
ascensão do clube” 

O xerifão Mailson, campeão da Taça Rio pelo Voltaço neste ano, retorna ao clube para disputar o brasileiro da série C

ANDERSON LUIZ

destacou.
O gerente de futebol 
do Tricolor de Aço, 
Leonardo Dinelli, o 
Zada, lembra que, 
assim como Maílson, 
jogadores que se 
destacaram com a 
camisa tricolor neste 
ano estarão no elen-
co de 2017, como 

os zagueiros Luan e 
Márcio Paraíba, os 
laterais Luís Gustavo 
e Cristiano, o volan-
te João Cleriston e o 
atacante David Ba-
tista. “Quando se faz 
uma grande tempo-
rada, como fizemos 
em 2016, o assédio 
é muito grande, mas 

conseguimos manter 
uma espinha dorsal 
da equipe deste ano 
para a próxima tem-
porada, o que nos 
faz ganhar no entro-
samento e, claro, na 
qualidade, já que 
estamos falando de 
grandes nomes. Sem 
contar que estão 

chegando jogado-
res à altura para su-
prir algumas perdas 
que tivemos, como 
é o caso do goleiro 
Douglas. Tenho cer-
teza que estamos 
montando um elen-
co competitivo e que 
irá brigar por títulos”, 
confirmou.


