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PResIdeNte: José de lemos 

Secretária do Povo na 
esquina da cidadania

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

Em contagem regressiva para deixar o comando da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Nova Iguaçu, Cris-
tina Quaresma deixa um legado precioso para os próximos governos: uma gama de programas e projetos de inclusão social 
implementados para beneficiar milhares de iguaçuanos. Nesta reportagem especial, o Hora H tem a honra de apresentar um 
balanço das ações realizadas por essa personalidade ímpar no cenário do ativismo pela cidadania na Baixada Fluminense.

DIVULGAÇÃO/SEMAS

‘Corno’ ciumento invade boate
 e mata a amante e o Ricardão 

Massacre sangrento com seis mortos

7

Cristina Quaresma comanda uma das pastas mais importantes do governo de Nelson Bornier: educadora e assistente social com inspiração em escritora americana

É o fim da picada!
Preso em flagrante pela Polícia Civil, Eder Vitorino Coelho confessou ter si-

mulado o sequestro da própria filha de um ano e seis meses. O acusado teria 
dito aos familiares que recebeu um bilhete exigindo a quantia de R$ 5,7 mil 
como resgate pela libertação da criança. Os investigadores descobriram a 
tramoia e trancafiaram o safado.  

6

GUILhERME PIntO/AGênCIA O GLObO

Eder é conduzido por agente da Delegacia de Polícia de Santa Cruz (36ª DP)

Operação
Polícia Civil apreende 

grande quantidade de 
armas e drogas em co-
munidade da Zona nor-
te do Rio. 

6

Governo anuncia que 
pretende reduzir juros 
do cartão de crédito no 
próximo ano. 

2

Gari é atropelado 
por caminhão de
lixo na Baixada

7

REPRODUÇÃO/FACEbOOK

Yuri morreu no local

Juros em queda
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Natalino

Natalino II

Um panda gigante 
parece não ter entra-
do no espírito natalino. 
Ele destruiu um bone-
co de neve que havia 
sido colocado em seu 
espaço no zoológico 
de toronto, no Cana-
dá. Achando o fato 
engraçado, o zoológi-
co divulgou um vídeo 
do exato momento do 
ataque, o que gerou 
muitas visualizações e 
viralizou na internet.

Já os pinguins pa-
recem gostar dessa 
época do ano. Os ma-
míferos fizeram fila na 
tarde da última quarta 
depois que um Papai 
noel apareceu ofere-
ceu peixe para as aves 
marinhas no parque 
de animais de Mari-
neland, num aquário 
francês. A imagem 
também foi comparti-
lhada por diversos usu-
ários na internet.

O celular se consolidou como o principal meio 
de comunicação em domicílios à internet no 
brasil. Segundo o IbGE, 92,1% dos acessos passa-
ram a ser feito a partir de um dispositivo móvel. 
Os dados foram retirados de 2015 e fazem parte 
de um suplemento de tecnologias da Informa-
ção e da Comunicação. 

Pela primeira vez na história, mais de 50% da 
população brasileira passou a ter uma tV de tela 
fina em casa. Os dados foram divulgados pelo Ins-
tituto brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, 
elas representaram 55,5% do total de aparelhos, 
contra 44,5% dos modelos antigos, consideradas 
tVs de tubo que não são mais fabricadas.

Após a polêmica envolvendo veículos sem 
motoristas do Uber, principalmente após os 
carros ultrapassarem pistas de ciclismo em 
alta velocidade, a empresa decidiu retirar 
das ruas de São Francisco os 16 carros autô-
nomos depois de começarem a circular por 
uma semana. 

Ponto de internet

Época moderna Polêmica e resultado

O Ministério da Saúde do Paraguai está chaman-
do a atenção para uma possível epidemia de febre 
amarela pelo país. Alguns casos foram confirmados 
no brasil, na Colômbia e no Peru. O anuncio foi feito 
ontem. Ainda segundo o ministério, é preciso que os 
viajantes fiquem em alerta e se possível, façam algo 
para se prevenir da doença.

Alerta

A segunda edição da conferência ‘Amor e Sexo 
com Robos’, realizada na universidade Goldsmiths, 
em Londres, logo após o evento ter sido vetado na 
Malásia discutiu se o ser humano estaria disposto a 
se casar e até mesmo fazer sexo com um robô. bi-
zarrices a parte, o debate levantou muitas opiniões

A ‘semeadura’ da atmosfera do planeta, que 
contém partículas de aerossóis, fará a luz das 
estrelas se tornar invisível ao olho humano. Isso 
significa dizer que talvez o céu fique sem estre-
las. Considera-se que os aerossóis refletem parte 
dos raios solares e contribuem a condensação 
da umidade das nuvens. 

Sem brilho

Inscrições acabam hoje
termina hoje as inscrições para o concurso que selecionará 

26 técnicos administrativos em educação (tAEs) para os dois 
campi da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas 
Gerais. São 15 oportunidades para esse campi e outras 11 
para Governador Valadares. Os interessados ainda podem 
se inscrever pelo site http://www.ufjf.br/copese/edital262016/.

Concurso em cartório
O tribunal de Justiça de Minas Gerais anunciou a aber-

tura do concurso público para a outorga de 82 cartórios 
de notas e de registros. As inscrições podem ser feitas a 
partir das 9h do dia 10 de janeiro e ficam abertas até 8 de 
fevereiro. O valor da taxa de inscrição é R$ 250. Interessa-
dos podem se informar no site www.consulplan.net.

Empregos no Rio
O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria 

de trabalho e Renda anunciaram a abertura de 301 opor-
tunidades de emprego em todo o estado. Só na capital 
são 222 vagas. Os candidatos poderão comparecer a uma 
unidade do SInE/Setrab para se candidatar ou através do 
site www.rj.gov.br/web/setrab. 

Juro em queda
O Presidente Michel temer anunciou ontem que 

pretende reduzir os juros do cartão de crédito a 
partir do primeiro trimestre de 2017. Para executar a 
medida, a ideia é limitar o prazo do pagamento ro-
tativo, pagamento feito do valor mínimo da dívida, 
para até 30 dias.

É a crise...
A famosa ceia de natal já não está tão acessível para os 

brasileiros e isso muito se deve por conta da crise econômica. 
Ao invés do tradicional Peru, as pessoas estão se virando co-
mendo arroz e feijão, acompanhado de uma saladinha ou 
legumes. Somados, os ingredientes desses pratos não chegam 
a R$ 100, o valor equivalente a cinco quilos de peru.

Aquisição
A estatal anunciou que assinou contrato na última 

quarta-feira com a empresa francesa total. Um acor-
do de colaboração foi feito em valor estimado de 2,2 
bilhões de dólares. Entre as atividades está a transfe-
rência das participações em blocos de exploração no 
brasil, entre eles as duas áreas do pré-sal, e no exterior.

Conversa bizarra

UFJF

SETRAB

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

PETROBRAS

A corrida da cerveja

Afeto é tudo
A psicopedagoga Luciana brites, que faz 

parte da revista neuro Saber revelou que a fal-
ta de atenção às crianças está diretamente 
relacionada a proporção do desenvolvimento 
dela. A especialista citou dados da pesquisa 
que foi feita com 34 mil crianças e adolescen-
tes e chegou a essa conclusão. 

TJ-MG 

IBGE

JAy JAnnER/AUStIn AMERICAn-StAtESMAn/AP

Uma tradicional prova de corrida esportiva do Canadá culminou na vitó-
ria de Corey bellemore, de apenas 21 anos. O canadense ficou na primeira 
colocação no Campeonato Mundial de beer Mile em que, durante a prova, 
os corredores precisam completar 1,6 quilômetro e tomar quatro cervejas ao 
mesmo tempo. no total, são quatro voltas de 400 metros. bellemore completou 
o trajeto com 4 minutos e 34 segundos, o novo recorde mundial. 

Parentela no poder
Futuro prefeito de Seropédica, Anabal bar-

bosa pode até superar no quesito ‘nepotismo’ 
(contratação de parentes para o setor públi-
co), mas vai fazer escola. O Sombra explica: 
outros prefeitos do estado devem seguir o mal 
exemplo do político. na lista do primeiro esca-
lão do espertalhão tem irmão, sogra, sogro, 
mãe, mulher e sabe-se lá quem mais.

De volta ao batente
Conhecido por ser fiel secretário de um polí-

tico que é alvo de vários processos, muitos dos 
quais tramitando no Ministério Público Federal 
(MPF), um prefeito eleito também já convocou 
um batalhão formado por familiares que irão 
ajudá-lo a comandar a cidade. Mais uma vez, 
já que o moço esteve à frente da Prefeitura há 
alguns anos. 

Dupla comemoração
Os parentes tiveram dupla comemoração: a 

primeira pela eleição do ‘chefão’. E a segun-
da porque retornam à Prefeitura com todo gás. 
Vale lembrar que no mandato anterior a gestão 
foi alvo de investigação por suspeita de desvio 
de verbas nas áreas da saúde e educação. 

Quem paga o pato
Infelizmente, quem vai pagar pela insanida-

de do político é a população. E pobre dela, 
uma vez que o atual governo está entregando 
a Prefeitura com os caixas a zero. E pelo visto, 
a próxima gestão deve dar continuidade ao 
caos já instalado.

Sem peru na mesa 
Enquanto um prefeito da baixada prepara 

um rega-bofe para a parentela, os servidores 
do município vão encarar uma ceia a base 
de arroz e feijão e ovo. O espertinho, que vai 
deixar o governo como um dos piores admi-
nistradores da história da baixada, deixou todo 
mundo sem dindim do 13º e sem perspectiva. 
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especial

Conhecida como ‘Secretária do Povo’, Cristina Quaresma, da Assistência Social 
de Nova Iguaçu, deixa como legado a priorização pelos mais carentes. 

Ativista pela cidadania 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Às vésperas de 
deixar uma das 
pastas mais im-

portantes do setor pú-
blico, Luiza Cristina 
Quaresma de Oliveira é 
um daqueles seres hu-
manos que cativa pela 
simplicidade e pelo es-
pírito solidário, virtudes 
inerentes de quem es-
colheu o próximo como 
prioridade número um. 

Secretária municipal 
de Assistência Social 

(Semas) de nova Igua-
çu, cidade onde nas-
ceu e foi criada, Cristina 
Quaresma iniciou sua 
carreira como profes-
sora, e chegou a dirigir 
as escolas municipais 
Sender e Murilo Costa. 
Sensível as questões so-
ciais, identificadas du-
rante sua jornada de 
‘mestre do saber’, ela 
percebeu a gama de 
dificuldades enfrenta-
das principalmente por 
quem vive na periferia 
da cidade, optou por 
avançar seus estudos 

na área da Assistência 
Social.

Quaresma partici-
pou ativamente da 
implantação da pasta 
de Assistência Social, 
enquanto dever do 
Estado e direito do ci-
dadão, participando 
ativamente de con-
ferências nas esferas 
municipal, estadual e 
federal, colaborando 
com primazia na imple-
mentação da LOAS (Lei 
Orgânica de Assistên-
cia Social) em dezem-
bro de 1998. A ‘Secre-

tária do Povo’, como 
é conhecida pela po-
pulação, essa mulher 
determinada mantém 
sua linha de atuação, 
não só em nova Igua-
çu, mas em outros mu-
nicípios da baixada Flu-
minense, contribuindo 
com a implementação 
do Sistema Único da As-
sistência Social (SUAS). 

AçõES QuE FAzEM 
A DIFErENçA 

Secretária Municipal 
de Assistência Social no 
Governo nelson bornier, 

de 1996 até 2004, Cris-
tina Quaresma iniciou 
vários projetos sociais 
de relevância à popu-
lação iguaçuana como 
o ‘Chega Mais Comu-
nidade’, que atua na 
oferta de vários serviços 
públicos em áreas de 
menos favorecidos; o 
programa das Creches 
Comunitárias; a implan-
tação dos Centros de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS); tota-
lizando 10 unidades de 
atendimento. Ela idea-
lizou e implantou o ES-

MUtI (Espaço Municipal 
da terceira Idade), que 
fica no bairro da Luz. 

Centro de referência 
para atendimento na 
baixada Fluminense, o 
ESMUtI oferece ativida-
es como dança, músi-
ca, teatro, passeios tu-
rísticos, e atendimento 
em fisioterapia. no es-
paço há uma piscina 
aquecida para realiza-
ção de sessões de hi-
droterapia, atendendo, 
diariamente, 200 pes-
soas do projeto Melhor 
Idade. 

Luiza Cristina Quaresma mostrou que é possível ter fé na humanidade. Com atitudes nobres, ela iniciou projetos sociais que ajudaram a população iguaçuana e caiu nas graças do povo

DIVULGAÇÃO/SEMAS 

Atuação de peso na Baixada 
Entre 2005 até 

2012, Quaresma 
atuou como cola-
boradora da Pre-
feitura de Queima-
dos, exercendo as 
funções de secre-
taria de Assistên-

cia Social e, mais re-
cente, subsecretária 
de Segurança, como 
interlocutora do PRO-
nASCI (Programa na-
cional de Segurança 
Pública),  organizan-
do as ações do Gru-

po de Gestão Inte-
grada Municipal de 
Segurança (GGIM). 
na ocasião implan-
tou também o Projeto 
‘Auto Escola Cidadã’, 
que possibilitou a jo-
vens de 18 a 29 anos 

o acesso a carteira 
de habilitação. 

Ainda em Queima-
dos, foi gestora do 
‘Projovem trabalha-
dor’. Finalizado em 
outubro de 2012, o 
programa qualificou 

2 mil jovens para o 
mercado de traba-
lho. também foi ges-
tora do ‘Praça dos 
Esportes e da Cultu-
ra’, hoje denominada 
CEU (Centro de Artes 
e Esportes  Unifica-

dos), localizada 
na Vila São Ro-
que, importante 
espaço de cida-
dania, de 3.000m², 
que oferece ati-
vidades de artes, 
esportes e lazer.

‘Esquina da Cidadania’ para recuperar a cidadania 
Ao retornar 

para nova Igua-
çu, Quaresma 
criou a ‘Esquina 
da Cidadania’. O 
prédio localizado 
na Dr. Luiz Gui-
marães abriga a 
Semas, que tem 
como objetivo a 
recuperação da  
dignidade do ci-
dadão iguaçu-
ano. no local, a 
população rece-
be atendimento 
nos diversos pro-
gramas em exe-
cução: Cadastro 
único (CadUnico); 
Programa bolsa 
Família; brinque-
doteca, em di-
versas unidades 
de atendimento 
(onde as mães 
deixam seus filhos 
aos cuidados de 
uma pedagoga 
enquanto aguar-
dam atendimen-
to); Expresso Ci-
dadão (ônibus 
do bolsa Família 
que leva os servi-

ços socioasssitencias 
aos bairros de difícil 
acesso, onde os usu-
ários têm dificuldade 
de acessar os equi-
pamentos da assis-
tência); Chega Mais 
Comunidade, que 
conta com inúme-
ras secretarias muni-
cipais, estaduais e a 
Promotoria de Justi-
ça. 

Ao longo de sua 
gestão, o programa 
ofereceu em média 
15 mil atendimentos 
por ação. A Semas 
oferece ainda ma-
nutenção e amplia-
ção das unidades do 
CRAS; do CREAS e 
do atendimento da 
população de Rua 
(Centro POP); Casa 
Abrigo para aten-
dimento aos idosos 
(para atendimentos 
as crianças de até 12 
anos; Programa do 
Leite Social (que foi 
ampliando de 1.800 
para 7.000 beneficiá-
rios, todos dentro do 
exigido pelo progra-

ma).
A Secretaria tem 

outros braços de am-
paro à população: 
Programa banco de 
Alimentos; Programa 
Minha Casa Minha 
Vida; Programa do 
Aluguel Social; ES-
MUtI (com unidades 
no bairro da Luz e 
Km-32); núcleo de 
Atendimento ao Ci-
dadão (nAC); (‘mini’ 

Poupa tempo, que 
oferece serviços em 
parceria com De-
tran, Secretaria de 
trabalho de Renda, 
Defensoria Pública 
Estadual e Federal, 
facilitando ao usuá-
rio resolver todos os 
assuntos em um mes-
mo lugar). Programa 
de Capacitação 
técnica aos Servido-
res; e humanização 

no Atendimento.
Quaresma se inspi-

ra em muitos exem-
plos para abraçar a 
causa pela cidada-
nia, mas uma em es-
pecial a impulsiona 
para trabalhar cada 
vez mais em prol dos 
mais necessitados. 
“tem uma frase da 
escritora americana 
helle Keller (helen 
Adams Keller, confe-

rencista e ativista 
social americana, 
ela foi a primeira 
pessoa com defi-
ciência auditiva e 
visual  a conquistar 
um bacharelado) 
que define bem 
minha missão: 
‘nunca se deve 
engatinhar quan-
do se tem o impul-
so de voar’”, disse 
Cristina. 
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Mais uma gestão municipal vai chegando 
ao fim e os japerienses têm o que comemo-
rar. Em oito anos de governo, a atual gestão 
foi responsável por obras de saneamento em 
diversos bairros e também trouxe para o mu-
nicípio o Programa Minha Casa Minha Vida.

Coincidência ou não, 
no mesmo dia, o prefei-
to eleito do Rio, Marcelo 
Crivella (PRb), anunciava 
a composição de seu 
secretariado. Se bobear, 
tem secretário que vai 
assumir na Prefeitura do 
Rio sabendo menos so-
bre a sua pasta do que 
o colega de São Paulo.

na última terça-
-feira, desembarca-
ram no aeroporto 
Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, nada 
menos que sete futu-
ros secretários pau-
listanos. Eles vieram 
ver de perto o que o 
seu chefe João Doria 
(PSDb) contou.

Depois de 45 dias fechados por falta de 
pagamento, o restaurante popular da Cen-
tral do brasil vai reabrir hoje, para oferecer 
um almoço natalino para 1.500 pessoas ne-
cessitadas.

Com um cardápio especial, a ceia natalina terá 
salada mista, pernil a Califórnia, farofa de passas, ar-
roz, feijão, refresco, doce de leite e um mini pane-
tone para cada um. As refeições serão servidas das 
11h às 14h30 e custarão R$ 2.

Desembarque Comparação 

Almoço Natalino Cardápio 

Eles disseram... nós publicamos!
“Não abro mão da popularidade. Abala, mas não me incomoda para governar. Lá 

na frente haverá reconhecimento”. Presidente Michel temer ao falar sobre o baixo 
índice de aprovação da sua gestão.

O bom Velhinho estará no topShop-
ping até amanhã para tirar fotos com 
a garotada. O preço é R$ 35,00. Os 
horários são: de segunda a sexta, das 
14h às 22h, com intervalo das 17h às 
17h40. 

Amanhã, das 10h às 22h, com dois 
intervalos: o primeiro das 13h às 14h e o 
segundo das 17h às 17h40. hoje, excep-
cionalmente, o serviço será de meio-
-dia até as 22h, com intervalo das 17h 
às 17h40.

DIREtO AO POntO

A economia no brasil não emite sinais de recuperação 
e as empresas, com faturamento em queda, reduzem 
o número de empregados para aliviar a folha de pa-
gamentos. Dia após dia indústrias fecham as portas e 
põem na rua dezenas, centenas ou milhares de em-
pregados. Parte do que ocorre deve ser debitado ao 
clima de instabilidade que se instalou no País. Semanas 
e meses se passam, o novo ano se aproxima e o gover-
no, apesar da boa vontade com que foi recebido, dá 
a sensação de que se encontra paralisado.

Bloqueio de contas Mais uma vez Visita ilustre 
A Justiça bloqueou as contas 

da Prefeitura de São Gonçalo 
pela segunda vez este mês. O ob-
jetivo foi para garantir os recursos 
do pagamento do 13º salário. O 
arresto deverá ser feito em todas 
as contas do município até que 
sejam arrecadados R$ 32 milhões.

Mas na última quarta-feira, os 
servidores fizeram um protesto na 
porta da poder municipal e che-
garam a invadir a Prefeitura, mas 
a Justiça já tinha bloqueado as 
contas do órgão no dia 9 de de-
zembro. Com isso, o salário de no-
vembro foi pago aos funcionários.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes (PMDb), recebeu o 
colega recém-eleito em São 
Paulo, João Doria (PSDb). Pa-
rece que o tucano gostou 
da apresentação que Paes 
fez do seu trabalho nos últi-
mos oito anos.

Foto com Noel 

Horários 
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Com o esgoto entupido e grandes bu-
racos, a Rua Lear Silva, no bairro Cerâmi-
ca, em nova Iguaçu, fica com bolsões 
d’água toda vez que chove. Os veículos e 
pessoas que passam por ali precisam des-
viar e acabam passando pelas calçadas. 

O ônus da reconstrução 

Com R$ 143 milhões em 
caixa, R$ 125 milhões a 
mais do contabilizado 
no dia 31 de dezembro 
de 2008, quando Paulo 
Dames, prefeito eleito no 
dia 3 de outubro, saiu da 
Prefeitura, a previdência 
dos servidores de Casimi-
ro de Abreu está sendo 
motivo de preocupação 
para a categoria. tanto é 
assim que vários pedidos 
de informações sobre a 
aplicação desses recur-
sos foram encaminha-
dos ao Iprev-CA, o que 
levou o prefeito Antonio 
Marcos Lemos a convo-
car a Câmara para vo-
tar um projeto de lei que 

Câmara joga contra 
os servidores 

daria aos funcionários o 
controle da instituição. 
Porém, orientada pelo 
vereador Adair Abreu, o 
Kinha, vice-prefeito eleito 
que teria interesse pela 
presidência do órgão pre-
videnciário, a maioria dos 
membros do Poder Legis-
lativo não compareceu 
ontem a Casa. Apenas os 
vereadores Odino Miran-
da e Luiz Robson da Silva 
Junior marcaram presen-
ça e o projeto de lei esta-
belecendo que o cargo 
de presidente do Iprev-
-CA não seria mais indica-
do pelo prefeito, mas sim 
por uma assembléia geral 
não pode ser votado.

Quase R$ 2 bi para a Baixada 
EMPREEnDIMEntOS

Estudo da Federação lista 126 projetos com viabilidade de licitação entre seis e 12 meses, 
totalizando R$ 41 bilhões em investimentos como áreas da educação e iluminação. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Uma rua ao lado da 
Rodovia Presidente Du-
tra, em frente à Cida-
de da Moda, na pista 
sentido São Paulo, está 
cercada por lixos e en-
tulhos. De acordo com 
moradores da região, o 
lugar virou um depósito 
de lixo ‘improvisado’. A 
situação está compli-
cada para quem pos-
sui um estabelecimen-
to próximo ao local. 
Segundo informações 
de proprietários, o mal 
cheiro acaba afastan-
do os clientes e atrapa-
lhando as vendas. 

O governo anunciou 
ontem, uma proposta de 
reforma da legislação 
trabalhista que autoriza 
a formalização de uma 
jornada de até 220 horas 
por mês (nos casos de me-
ses com cinco semanas).
A proposta do governo 

mantém a jornada pa-
drão de trabalho de 44 
horas semanais com mais 
quatro horas extras, po-
dendo chegar a até 48 
horas por semana. Em um 
único dia, um trabalha-
dor não poderá trabalhar 
mais do que 12 horas (oito 
horas mais quatro horas 

Lixo e entulho próximo à Dutra 
LUCAS MEnDES

região será impulsinada com a instalação de novos empreendimentos

DIVULGAÇÃO 

Proposta autoriza até 12h de trabalho
BRASÍLIA

Um levantamento 
realizado pelo Sis-
tema FIRJAn listou 

a viabilidade de licita-
ção em 126 projetos por 
meio de concessões e 
Parcerias Público-Priva-
das (PPPs) no estado e 
municípios fluminenses, 
representando R$ 41,1 
bilhões em investimen-
tos privados. 

Desse total, serão 
poderão ser investidos 
só na baixada Flumi-
nense próximo de R$ 1,8 
bilhão, com destaque 
para os setores poten-

ciais de educação, ges-
tão de trânsito, ilumina-
ção pública, logística, 
rodovias, saneamento 
básico e saúde. Para 
a Federação, como o 
poder público, em to-
dos os níveis, passa por 
grandes dificuldades e 
está sem recursos para 
grandes investimentos, 
ampliar a participação 
do setor privado é a 
forma mais rápida para 
reaquecer a economia 
estadual, gerar empre-
gos e aumentar a ar-
recadação, conforme 
estabelece o Mapa do 
Desenvolvimento do Rio 

de Janeiro 2016-2025.

POTENCIAL DE 
CONCESSÃO

De acordo com o es-
tudo, na baixada Flumi-
nense Área I, os setores 
com potencial de con-
cessão ou PPPs podem 
representar mais de R$ 
1,2 bilhão em investi-
mentos. Já na Área II 
(abrangendo as cidades 
de belford Roxo, Duque 
de Caxias, Guapimirim, 
Magé, São João de Meri-
ti e teresópolis), segundo 
cálculos do Sistema FIR-
JAn, os projetos poten-
ciais podem representar 

Governo apresenta propostas para mudar a legislação trabalhista

extras) desde que o limite 
na semana seja 48 (incluin-
do as horas extras).
O texto será encaminha-

do ao Legislativo por meio 
de projeto de lei, com pe-
dido de urgência para a 
tramitação.
Segundo o ministro do 

trabalho, Ronaldo no-
gueira, o limite de até 12 
horas diárias já é previsto 
na Consolidação das Leis 
do trabalho (CLt) para al-
gumas categorias, como 
profissionais de seguran-
ça pública e da área de 
saúde.

DIVULGAÇÃO

Kinha, vice-prefeito eleito em Casimiro de Abreu 

REPRODUÇÃO 

mais de R$ 481,9 milhões 
em investimentos. O setor 
de iluminação pública 

apresenta o maior poten-
cial na região (R$ 379,7 
milhões), seguido por lo-

gística (R$ 80,0 milhões) 
e gestão de trânsito (R$ 
22,2 milhões).
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Planejada por quatro anos, a nova unidade promete conforto e ajuda de equipes.

MExICO

As autoridades 
do México eleva-
ram ontem para 35 
o número de mor-
tos nas explosões 
registradas em um 
mercado de fogos 
de artifício em tul-
tepec, no Estado 
do México, região 
central do país.

O governo do 
Estado do México 
indicou em comu-
nicado que 26 pes-
soas morreram no 
local do acidente. 
Além disso, nove 
pessoas não resisti-
ram aos ferimentos 

Nova Iguaçu ganha nova sede 
para Secretaria de Educação

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

e faleceram poste-
riormente nos hospi-
tais, três delas, duas 
mulheres e uma 
criança, nas últimas 
horas.

As autoridades res-
saltaram que apoia-
rão aos familiares 
das vítimas com o 
pagamento das 
despesas funerárias.

Além disso, o últi-
mo relatório de fe-
ridos indica que 18 
pessoas que foram 
hospitalizadas já re-
ceberam alta. Outras 
36 ainda estão inter-
nadas, quatro delas 
em estado grave.

O incidente, que 

Sobe o número de mortos em explosão

André de Oliveira assina dedicatórias durante lançamento da obra literaria  

Destruição em mercado de fogos de artifício em Tultepec

DIVULGAÇÃO

Depois de inau-
gurar 16 novas 
escolas, refor-

mar outras 40 e abrir 
mais 26 mil novas va-
gas para o ano letivo 
de 2017, o prefeito, 
nelson bornier, vai dei-
xar uma sede nova 
da Secretaria Muni-
cipal de Educação 
para o novo governo 
que se instala em 1º 
de janeiro.   

Localizada na Ave-
nida Abílio Augusto 
távora, 1.806 (antiga 
Estrada de Madu-
reira), a poucos me-
tros da Universidade 
Iguaçu (Unig), a nova 
sede da Secretaria 
de Educação foi pla-
nejada ao longo dos 
últimos quatro anos 
para oferecer o má-
ximo de comodida-
de e conforto a pro-
fessores e pessoal de 
apoio.

Segundo a secre-
tária de educação 
Maria Aparecida , foi 
com uma rede inte-
grada por professores 
capacitados e uma 
gestão competente 
que o município de 
nova Iguaçu deu um 
salto de qualidade 
no ensino, pulando 
da 85ª para a 5ª po-
sição no índice do 
IDEb, que avaliou o 
Desenvolvimento da 
Educação básica nos Secretária Maria Aparecida com os kits escolar para o ano letivo

Kits escolares
A secretária de 

educação anun-
ciou ontem a libe-
ração de 62 mil kits 

escolar para o ano 
letivo de 2017, com-
posto por um par de 
tênis, dois pares de 

meia, short saia, short 
para aluno e duas 
blusas, com e sem 
mangas. “Acredito 

que a nova secre-
tária de educação, 
que está assumindo, 
terá o mesmo empe-

nho e o mesmo cari-
nho que nós dedica-
mos aos professores 
e alunos da rede de 

ensino do municí-
pio de nova Igua-
çu”, concluiu Ma-
ria Aparecida.

Livro de poemas foi lançado por secretário 
na última segunda-feira em Duque de Caxias

O secretário de Cul-
tura e turismo de Du-
que de Caxias, André 
de Oliveira, lançou na 
última segunda-feira, 
o livro ‘Manual Prático 
para uso de Objetos 
Sensíveis’ na bibliote-
ca Municipal Leonel 
brizola, no Centro. Se-
gundo o autor, a obra 
traz poemas de várias 
fases de sua vida, des-
de quando começou a 
escrever aos 16 anos, e 
compõe o mosaico de 
influências artísticas e 
culturais com as quais 
teve contato.

“trago com os po-
emas um pouco do 
nordeste de minha 
mãe, da mineirice do 
meu pai, da infância 
na Mangueirinha de 
Caxias, da palmatória 
da professora, do mão 
branca, da loira do 
banheiro e do homem 
da Capa Preta. traz a 
luta pela revolução, a 
busca pela liberdade, 
paz e amor. traz a es-

sência dos Utópicus e 
o voar do Arrulho. traz 
o encontro das tribos, a 
voz da Quarup beben-
do Mate com Angu na 

REPRODUÇÃO
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Hospital opera as escuras 
após arvore cair em fios

Pacientes, acompa-
nhantes e médicos 
que estavam no hos-
pital municipal Mo-
acyr do Carmo e da 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de 
Duque de Caxias pas-
saram por momentos 
tensos na madruga-
da de quarta para 
quinta-feira. A que-
da de uma árvore, 
proveniente de uma 
tempestade, afetou a 
rede de energia elétri-
ca da Light na região 
e deixou a unidade e 
outras casas próximas 
sem luz. O gerador do 
hospital Moacyr do 
Carmo não funcionou 
e ele ficou às escuras 
durante quatro horas. 

Segundo os acom-
panhantes, a preocu-
pação rondava em 
cada corredor das 
duas unidades de 
saúde. Foram horas 
de aflição, principal-
mente com pacien-
tes que dependiam 
da luz elétrica para 
continuar um trata-
mento. A situação 
era tão complicada 
que um parto foi fei-
to mesmo sem luz no 
hospital com improvi-
so dos médicos e en-
fermeiros. 

Pelo menos três pa-
cientes da UPA foram 
transferidos. A coor-
denação administra-
tiva do hospital Mo-

acyr do Carmo não 
informou quantos 
pacientes precisaram 
ser transferidos. De 
acordo com a Light, 
o problema começou 
por volta de 22h30. 
Segundo a conces-
sionária, uma falha 
interna da unidade 
de saúde provocou a 
interrupção do forne-
cimento de energia 
no local. A energia 
no hospital só foi res-
tabelecida às 2h03m, 
segundo a Light.

Ainda segundo o ór-
gão, após o restabe-
lecimento da energia 
elétrica, por precau-
ção e para seguran-
ça dos pacientes, 
foram realizadas oito 
transferências para 
outras unidades de 
saúde. A Secretaria 
Municipal de Saúde 
também afirma que 
não houve óbitos por 
conta da falta de 
energia.

Em nota, a Secreta-
ria de Saúde de Du-
que de Caxias disse 
que a falta de energia 
elétrica no hospital 
Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo e 
na UPA Parque beira-
-Mar na noite da últi-
ma quarta-feira, não 
prejudicou o funciona-
mento das unidades, 
“já que os geradores 
foram acionados ime-
diatamente”.

DIVULGAÇÃO

O gerador do hospital não funcionou

fonte. Mescla a tradi-
ção e contemporanei-
dade, a Feira de Caxias 
e o caos urbano da 
metrópole, as Folias de 

Reis e o samba, mistura 
Duchamp com Azulão 
na estação de Caxias 
para o mundo todo”, 
destacou o secretário.

anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Construído numa 
área de 3 mil metros 
quadrados, o novo 
prédio dispõe de 
quatro pavimentos, 
com auditório para 
200 pessoas, eleva-
dor,  duas escadas e 
garagem no subsolo 
com 16 vagas. A fa-
chada ganhou  vi-
dros refletivos para 
proteção térmica e 
painéis em alumínio.

pelo número de ví-
timas já é uma das 
maiores tragédias 
provocadas por 
uma explosão no 
México, começou 
pouco antes das 

15h locais (19h em 
brasília), em um mer-
cado de fogos de 
artifício de São Pa-
blito, que em pouco 
tempo foi reduzido 
a cinzas.
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Criança sequestrada é encontrada 
sequestro

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Pai simulou o crime contra a bebê para conseguir R$ 5 mil de resgate. O 
avô em desepero chegou a conseguir o dinheiro para efetuar o pagamento.

A criança de um ano 
e seis meses se-
questrada na porta 

de casa, na tarde da últi-
ma quarta-feira, em San-
ta Cruz, na Zona Oeste 
do Rio, foi encontrada. 
A informação foi confir-
mada pela Polícia Civil 
e familiares da bebê.

A menina foi deixada 
em um shopping da re-
gião, estava suja e com 
fome. A bebê foi leva-
da para casa, onde se 
alimentou e tomou ba-
nho. o reencontro com 
os familiares foi na casa 

do bisavô.

PAI FOrjOu 
SEQuESTrO DA FILHA

Eder Vitorino Coelho foi 
preso pela Polícia Civil na 
tarde desta quinta-feira 
por forjar o sequestro da 
filha de 1 ano e 6 meses, 
na última quarta-feira. Ele 
havia dito que a menina 
tinha sido levada de seu 
colo por criminosos.

De acordo com os dele-
gados Rodrigo Santoro e 
thiago Martins, da 36ª DP 
(Santa Cruz), o pai simu-
lou o crime contra a bebê 
por conta de R$ 5 mil de 
resgate.

na tarde da última quar-

ta-feira, Eder foi à delega-
cia prestar queixa que cri-
minosos divididos em dois 
veículos o abordaram na 
porta de casa e o obriga-
ram a entrar em um dos 
carros e colocaram a me-
nina em outro.

na manhã de ontem, 
ele mentiu à família di-
zendo que havia recebi-
do um bilhete de resgate 
que exigia R$ 5 mil pela 
criança.

O avô, desesperado, 
conseguiu o dinheiro e o 
pai saiu para fazer a su-
posta ‘troca’.

na delegacia, ao tentar 
esclarecer os fatos, Coe-
lho se enrolou e viu que 

não poderia mais men-
tir. O criminoso confessou 
que deixou a filha com 
uma amiga e simulou o 
sequestro. O dinheiro foi 

recuperado. 
Com base nas provas 

reunidas durante a inves-
tigação, o delegado thia-
go autuou em flagrante 

Eder pelos crimes de ex-
torsão e falsa comunica-
ção de crime, cujas penas 
máximas somadas são de 
10 anos e seis meses.

Pai da menina preso em flagrante pela Polícia Civil

REPRODUÇÃO

Polícia Civil recupera cabos 
avaliados em R$ 1 milhão

O roubo de cabos 
de energia é recorren-
te no Rio de Janeiro e 
a Polícia Civil desco-
briu qual é o destino 
de boa parte desse 
material: um galpão 
na Avenida Itaoca, em 
bonsucesso, na Zona 
norte da cidade, pró-
ximo ao conjunto de 
favelas do Alemão. O 
material recuperado 
no local foi avaliado 
em cerca de R$ 1 mi-
lhão.

Policiais da 28ª DP 
(Campinho) encon-
traram vários rolos de 
fios e cobres furtados, 
além de peças de car-
ros roubados. Um equi-
pamento usado para 
desencapar os fios 
também foi apreendi-
do. técnicos de uma 
empresa de telefonia 
foram acionados para 
identificar parte do 

material encontrado e 
fizeram a estimativa do 
valor. A polícia agora 
quer identificar os res-
ponsáveis pelo galpão.

Os objetos encon-
trados foram apreen-

didos e perícia será 
realizada no local. A 
investigação está em 
andamento para iden-
tificar os responsáveis 
pelo imóvel e demais 
envolvidos no crime.

Material recuperado foi avaliado em cerca de r$ 1 milhão 

REPRODUÇÃO 

PM prende criminosos em 
operação e recupera produtos
Uma ação conjunta 
do 18° bPM (Jacare-
paguá) e do 31°bPM 
(Recreio) prendeu 
dois criminosos e 
recuperou o mate-
rial roubado, nes-
ta quarta-feira, de 

uma loja na Estrada 
dos bandeirantes, no 
Recreio, Zona Oeste 
do Rio. Os dois bata-
lhões foram acionados 
após o crime e inicia-
ram imediatamente 
um cerco até a cap-

tura dos ladrões na 
Linha Amarela. Com 
os criminosos, os po-
liciais militares recu-
peraram 40 apare-
lhos registrados na 
42ª DP (Recreio dos 
bandeirantes).

Policiais recuperaram 40 aparelhos eletrônicos durante a ação

DIVULGAÇÃO 

Marginal é preso por matar 
e roubar idosos na Baixada

Policiais da Delega-
cia de homicídios da 
baixada Fluminense 
(DhbF) prenderam, 
na manhã de on-
tem, Andre Santos 
de Almeida, de 35 
anos. Ele é apontado 
como um dos assal-
tantes que invadiu 
uma casa, em Duque 
de Caxias, roubou e 

matou um casal de 
idosos que morava 
na residência. Ele ti-
nha um mandado 
de prisão temporária 
decretado pela Justi-
ça. 

O crime ocorreu no 
último domingo e, de 
acordo com as inves-
tigações, o casal de 
idosos Eurico José de 

Almeida, de 66 anos, 
e Lourenilda Maia 
de Oliveira, de 53, foi 
morto dentro de sua 
casa em Vila Rosário, 
em Duque de Caxias. 
Os dois apresenta-
vam sinais de violên-
cia, facadas e asfixia. 
A polícia procura os 
outros responsáveis 
pelo latrocínio. 

Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense 

REPRODUÇÃO

Polícia faz operação contra o 
tráfico no morro da Mangueira

Duas pessoas foram 
presas, três veículos 
roubados recuperados, 
além da apreensão de 
fuzil, munições e uma 
grande quantidade de 
drogas apreendidas, em 
uma operação no Morro 
da Mangueira, na Zona 
norte do Rio. O objetivo 
da ação, comandada 
pela Delegacia de Rou-
bos e Furtos (DRF), era 
combater roubos a pe-
destres, de veículos e de 

cargas, além de fraudes 
de energia elétrica na re-
gião e venda de produ-
tos roubados.

As delegacias de Rou-
bos e Furtos de Car-
gas (DRFC), de Defesa 
dos Serviços Delegados 
(DDSD), de Repressão 
aos Crimes contra a Pro-
priedade Imaterial (DR-
CPIM), Roubos e Furtos 
de Automóveis (DRFA), 
a Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (CORE), 

o Departamento de 
transportes Rodoviários 
(DEtRO) e a UPP da 
Mangueira apoiaram a 
operação.

Foram apreendidos 
um fuzil e 20 carrega-
dores de fuzil, um ta-
blete de maconha, um 
tablete e uma grande 
esfera de pasta de co-
caína. também foram 
recuperados cinco car-
ros e oito motos, todos 
roubados. 

Gabriel Galvão de 
Aguiar, um dos presos, 
estava com mandado 
de prisão pendente. O 
outro detido já constava 
como identificado em 
um roubo ocorrido na re-
gião da 20ª DP (Vila Isa-
bel). Ele foi conduzido a 
esta unidade, junto com 
a moto utilizada no cri-
me, que foi apreendida. 
Foi pedida a sua prisão 
no Plantão Judiciário. A 
DRCPIM também loca-
lizou diversos produtos 
contrafeitos que foram 
apreendidos.Fuzil, munições e drogas apreendidas em operação

Menina de 1 ano e 6 meses

REPRODUÇÃO
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Uma chacina cho-
cou a cidade de Ja-
boticabal, em São 
Paulo. Segundo infor-
mações da Policia 
Civil, William Roberto 
Ferreira Costa, teria 
matado quatro pes-
soas num bar depois 
de ver que a sua ga-
rota de programa 
favorita já estaria 
com outro cliente, 
um empresário da 
cidade. 

O homem teria 
chegado ao Léo 
Drinks bar e ao pre-
senciar a cena, foi 
ao seu carro e bus-
cou um revólver. Ele 
retornou ao local e 
iniciou os disparos. 
Por volta da meia 
noite de quinta para 
sexta, a Polícia Militar 
foi acionada. Entre 

Homem mata seis em casa noturna

Gari morre em grave acidente 
enquanto trabalhava na rua

DIVULGAÇÃO

William costumava ir ao local com frequência

Yuri Sarte caiu do caminhão e o motorista deu ré acidentalmente matando o homem.

os mortos estão um se-
gurança, a garota de 
programa com quem 
ele queria se relacionar, 
o empresário que esta-
va com a garota, ou-
tras duas funcionárias 
da casa além da dona 
da boate, Leonilda Lu-
cindo, de 71 anos. 

As outras pessoas 
que frequentaram o 
local conseguiram fu-

gir. Após o crime, 
William fugiu da bo-
ate mas deixou o 
carro estacionado, o 
que permitiu que a 
polícia identificasse o 
suspeito. Ele fugiu por 
um canavial que fica 
atrás da casa notur-
na, mas permanece 
foragido. O corpo das 
vítimas foram levados 
para o IML da cidade. 

Um acidente cho-
cante está dei-
xando os mora-

dores de nova Iguaçu 
incrédulos. O gari yuri 
Sarte morreu enquanto 
trabalhava em Comen-
dador Soares na tarde 
da última quinta-feira. 
Informações prelimi-
nares afirmam que o 
homem foi atropelado 
pelo motorista do pró-
prio caminhão de lixo 
após cair do veículo.

O gari estava na cal-
çada juntando o lixo na 

região. Após terminar 
de fazer o serviço, ele 
levou a sacola para o 
caminhão e se posicio-
nou na caçamba do 
veículo, onde normal-
mente os funcionários se 
penduram para seguir 
viagem enquanto reco-
lhem o lixo. O homem se 
desequilibrou e caiu no 
chão no momento em 
que o veículo estava 
dando marcha ré para 
se preparar e sair do lo-
cal. Ele foi atropelado 
acidentalmente. 

Os colegas de traba-
lho chegaram a cha-

mar uma ambulância 
para socorrer yuri, po-
rém alegaram que o 
veículo demorou de-
mais para chegar e o 
trabalhador não resistiu 
aos ferimentos. A família 
do gari ficou completa-
mente desolada após a 
fatalidade.

A equipe de repor-
tagem tentou conta-
to com a Prefeitura de 
nova Iguaçu, mas até o 
fechamento dessa edi-
ção ainda não houve 
resposta por parte da 
assessoria de imprensa 
sobre o caso. Os pedestres que passavam pelo local ficaram chocados com a situação

Policia Civil investiga o caso
Após o acidente 

envolvendo o ca-
minhão de lixo e 
o gari, policiais da 

56° DP (Comendador 
Soares) foram até o 
local e acionaram a 
perícia.  O motorista 

que dirigia o veícu-
lo no momento do 
acidente já se apre-
sentou a unidade, foi 

ouvido e será indi-
ciado por homicídio 
culposo, quanto não 
há intenção de ma-

tar. Após o fato, ele se 
encontra em estado 
de choque, principal-
mente por ter amiza-

de com o colega 
de trabalho. A Po-
lícia Civil investiga 
o caso. 

REPRODUÇÃO WhAtSAPP

PM acusado de matar cadete 
é preso em UPP da Zona Norte

Uma investigação 
realizada pela UPP 
de Manguinhos, na 
Zona norte do Rio, 
apontou que o po-
licital militar Jusce-
mar barboza da Cruz, 
conhecido como 
‘Cema’, de 33 anos, 
que foi indiciado 
pela Divisão de ho-
micídios por ter ma-
tado a tiros o cade-
te do Exército Willian 
dos Santos Filhos, de 
23 anos, foi preso na 
manhã de ontem. O 
crime aconteceu em 
Santíssimo, na Zona 
Oeste do Rio, no iní-
cio de outubro.

O cadete William 
dos Santos Filho di-
rigia de volta para 
casa acompanhado 
da namorada quan-
do foi abordado por 

criminosos. Segun-
do a Polícia Militar, 
a vítima percebeu a 
aproximação de três 
homens e tentou fu-
gir. Os bandidos co-
meçaram a atirar e 
alguns disparos atin-
giram o cadete. Ele 
chegou a ser socorri-
do para a UPA da Vila 
Kennedy, mas devido 
ao seu estado de 
saúde, foi transferido 
para o hospital Muni-
cipal Albert Schweit-
zer, em Realengo e 
não resistiu aos feri-
mentos. William era 
cadete do terceiro 
ano da Academia 
Militar das Agulhas 
negras. A namorada 
do rapaz ficou em 
choque. 

Entre os suspeitos 
de atuar no crime, 

habdalla nascimen-
to de Souza esta sen-
do procurado pela 
polícia. Já thiago Ma-
rinho dos Reis foi pre-
so preventivamente 
pela Dh. 

William dos Santos

REPRODUÇÃO WhAtSAPP

Número de homicídios aumenta 
e deixa o Rio em estado de alerta

O Instituto de Segu-
rança Pública (ISP) di-
vulgou ontem os dados 
relativos a violência em 
todo o estado do Rio de 
Janeiro. Segundo os es-
pecialistas, o número de 
homicídios subiu 36,5% só 
em novembro em com-
paração ao mesmo perí-
odo do ano passado. no 
total, foram registradas 
461 vítimas de homicídio 
doloso no estado, reve-
lando um aumento de 

121 vítimas sobre novembro 
de 2015. no acumulado, 
2016 teve um aumento de 
19,7% no número de casos 
se comparado aos 11 me-
ses do ano passado.

Ainda segundo o ISP, 
grande parte do aumen-
to dos homicídios este ano 
foi registrada na baixada 
Fluminense, na região nor-
te do estado e na cidade 
de São Gonçalo. As áre-
as que representaram um 
aumento foram as de Se-

ropédica, Itaguaí, Pa-
racambi, Queimados 
e Japeri, em sequên-
cia vem Campos dos 
Goytacazes, São Fran-
cisco de Itabapoana, 
São Fidélis e São João 
da barra. 

A base dos cálculos 
nos números são refe-
rentes aos Registros de 
Ocorrência feitos nas 
delegacias de Polícia 
Civil do Estado durante 
novembro de 2016. 

Policiais fazem operação 
contra o tráfico de drogas

Os policiais militares do 
Grupo de Ações táticas 
(GAt), do 21° bPM, prende-
ram ontem dois suspeitos 
de envolvimento com o 
tráfico de drogas duran-
te um patrulhamento de 
rotina na comunidade da 
Linha, em Engenheiro bel-
ford, São João de Meriti. 

Enquanto pratulhavam 
a comunidade, os policiais 

avistaram a dupla em ati-
tude suspeita na Rua Domi-
cília César que passavam 
pelo local com duas saco-
las plásticas na mão. Eles 
abordaram os suspeitos e 
após uma revista, deram 
voz de prisão ao desco-
brirem o material entorpe-
cente na sacola. 

na ação, um homem foi 
preso e um menor apre-

endido. Com a dupla foi 
apreendido um farto mate-
rial entorpecente. A ocor-
rência foi encaminhada à 
54° DP (belford Roxo). 

Um deles foi preso em 
flagrante, enquanto o 
outro, que era menor, foi 
apreendido e deve ter o 
caso encaminhado para o 
setor de medidas educati-
vos do Degase. 

Operação reduz roubo a pedestres
Os moradores do 

Méier, na Zona norte 
do Rio, estão um pouco 
mais tranquilos quando 
o assunto é violência, 
isso tudo graças a Ope-
ração Méier Sempre 
Presente. Só esse ano, 
houve uma diminuição 
de 50% no número de 
roubos a pedestres na 
cidade. 

Segundo o coorde-
nador da operação na 
cidade, Rafael Andrade, 
desde a implantação do 
serviço, mês a mês, os ín-
dices de criminalidade 
vem reduzindo no bairro. 
Segundo os números do 
Instituto de Segurança 
Pública, a redução de 

roubos a pedestres foi 
de 40% em outubro e 
novembro e entre 15% 
e 18%, em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. 

Ainda de acordo 
com Rafael Andrade, 60 
agentes por dia traba-

lham na operação. São 
policiais de folga da PM, 
que prestam esse servi-
ço para a comunidade, 
pagos através de um 
Regime de Serviço Dife-
renciado, custeado pela 
Federação de Comér-
cio do Rio de Janeiro.

A população aprova a presença de segurança 

DIVULGAÇÃO
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Secretaria de Saúde de Volta 
Redonda homenageia médicos

sUl FlUMinense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Integrantes da equipe formados em cuba receberam o reconhecimeto pelo trabalho no município.

Médicos partici-
pantes do pro-
grama fede-

ral ‘Mais Médicos’ em 
Volta Redonda,  rece-
beram uma homena-
gem da Secretaria de 
Saúde do município na 
última quarta-feira. Ao 
todo, oito cubanos e 
uma brasileira  forma-
da em Cuba foram ao 
gabinete do prefeito 
Antônio Francisco neto 
(PMDb) para receber 
a homenagem. A se-
cretária municipal de 
Saúde, Marta Maga-
lhães, explicou que o 
programa federal tem 
regras, que preveem a 
mudança das equipes 

de três em três anos.
“Vocês médicos vie-

ram no 5° ciclo  do pro-
grama, com a expec-
tativa de mudança em 
fevereiro. não poderia 
deixar de marcar o 
nosso orgulho de tê-
-los aqui. Vocês viven-
ciaram uma relação 
estreita com a comu-
nidade, que aprovou 
o trabalho de vocês”, 
disse Marta.

A coordenadora de 
Atenção básica da 
SMS, Milene Paula de 
Souza Silva, realizou 
um levantamento do 
trabalho desenvolvido 
pela equipe do Mais 
Médicos, junto com o 
também coordenador 
da Atenção básica, 
bruno Castro de Olivei-

ra, e destacou algu-
mas particularidades 
nos atendimentos. Já 
o supervisor do progra-
ma José Antônio Pe-
reira Fernandes, desta-
cou o profissionalismo 
dos cubanos.

“tenho 40 anos de 
Medicina e nunca tra-
balhei com profissionais 
como vocês. Quero fa-
lar da minha profunda 
gratidão e meu amor 
por vocês, aprendi 
muito, inclusive tecni-
camente“, pontuou. 
Enquanto a Luzia Quin-
tino, do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, afir-
mou que a população 
se surpreendeu com o 
atendimento prestado 
pelos cubanos, mais 
humanizado. Médicos foram elogiados pelos atendimentos que fizeram junto à população

Diferencial 
A nossa propos-

ta de atendimen-
to, onde sentamos 
lado a lado com 

o paciente, fazemos 
uma escuta ativa e 
nos tornamos como 
a família do pacien-

te, para que ele pos-
sa nos contar mais 
detalhes, facilitando 
o diagnóstico, é um 

diferencial que a po-
pulação reconhece. 
Conseguimos resol-
ver as demandas 

dos pacientes, e isso 
nos gratifica muito. 
Me sinto muito rea-
lizado - disse o Co-

ordenador dos 
médicos Carlos 
Fernández Gon-
záles. 

Temporal de verão alaga as  
cidades do Sul Fluminense

na última quarta-
-feira o verão chegou 
com uma chuva típica 
da estação, forte e rá-
pida. Em Volta Redon-
da, houve pontos iso-
lados de alagamento 
e faltou energia elétri-
ca em alguns bairros. 
Já em barra Mansa, a 
Defesa Civil informou 
que não houve registro 
de ocorrências graves 
até o início da noite 
e que apesar de forte 
esse temporal já era 
esperado. Segundo o 
órgão, o volume de 
água da chuva beirou 

em torno de 15 milíme-
tros e as equipes esta-
rão atentas até março, 

período que marca o 
fim dessas pancadas 
de chuva.

DIVULGAÇÃO

ruas em Volta redonda pareciam uma piscina

MPF instaura inquérito sobre 
violação de direitos humanos

O Patrimômio histórico de Vassouras: Fazenda Santa Eufrásia

O Ministério Públi-
co Federal (MPF) em 
Volta Redonda ins-
taurou inquérito civil 
público para apurar 
a violação de direitos 
humanos, racismo e 
ao patrimônio históri-
co na programação 
turística da Fazenda 
Santa Eufrásia, locali-
zada em Vassouras.

A Santa Eufrásia é 
a única fazenda par-
ticular tombada pelo 
Instituto do Patrimô-
nio histórico e Artís-
tico nacional no Rio 

de Janeiro (Iphan-RJ), 
tendo sido tombada 
em 1970 em razão de 
sua importância históri-
ca, cultural e paisagís-
tica. De acordo com 
o MPF, a violação ao 
patrimônio histórico 
leva em consideração 
a finalidade do local 
em educação e repa-
ração simbólica de vio-
lações de direitos per-
petradas no local em 
tempos passados.

O procurador da 
República Julio José 
Araujo Junior, respon-

sável pela abertura 
do inquérito, oficiou 
à proprietária da fa-
zenda Elizabeth Dol-
son solicitando que 
se manifeste acerca 
da notícia veicula-
da pelo sítio ‘the In-
tercept’. Além disso, 
pede também a ex-
pedição de oficio ao 
Iphan solicitando que 
se manifeste acerca 
das questões relata-
das na reportagem. 
As respostas devem 
ser encaminhadas ao 
MPF em até 15 dias.

Colégio fechado gera protestos

Após o governo estadu-
al anunciar o fechamento 
de várias escolas no Rio 
de Janeiro, professores, 
pais e alunos organizaram 
protestos contra a medida 
em Volta Redonda. “Em 
poucas horas da confir-
mação do fechamento 
da escola através da au-
diência pública, nós con-
seguimos bastante assina-
turas. Em poucas horas”, 
disse o presidente da As-
sociação de Moradores 
do bairro Siderópolis.

Com mais de 50 anos, 
esse o Colégio Acre foi 
uma das primeiras constru-

ções do bairro. Foi no local 
que os filhos da moradora 
Maria Aparecida estuda-
ram e onde, no ano pas-
sado, ela realizou o sonho 
de voltar para a escola.

na tentativa de fazer 
o Estado voltar atrás na 
decisão, moradores, pro-
fissionais da educação e 
autoridades fizeram nessa 
semana uma audiência 
pública na Associação 
Comercial de Volta Re-
donda. Eles pedem ao 
menos mais tempo para 
que o assunto seja discu-
tido com as comunidades. 

A Secretaria Estadual de 

Educação informou que 
o fechamento das esco-
las será mantido. E que os 
alunos serão transferidos 
para colégios que ficam 
perto de onde moram. 
Disse ainda que antes de 
tomar qualquer medida, 
estudos são promovidos 
pela secretaria junto às di-
retorias regionais, equipes 
técnicas de profissionais 
de carreira da Secretaria 
de Educação e escolas, 
para analisar a situação 
de cada unidade de en-
sino, levando em conta a 
oferta e a demanda de 
cada região.

O Colégio Estadual Acre é uma das unidades que foram fechadas pelo governo

REPRODUÇÃO

Detran não funcionará no fim de ano
DIVULGAÇÃOEm virtude do pon-

to facultativo decre-
tado pelo Governo 
do Estado, não ha-
verá expediente no 
Detran a partir de 
hoje até  30 de de-
zembro. Os postos 
de vistoria abrirão 
normalmente hoje, 
mas não funciona-
rão nos dias 24, 30 
e 31, assim como o 
serviço de teleaten-
dimento.

 Já as unidades de 
identificação civil e 
habilitação, as Cir-

cunscrições Regio-
nais de trânsito (Ci-
retrans) e os Serviços 
Auxiliares de trânsi-

to (SAts) irão operar 
normalmente hoje, 
mas estarão fecha-
dos no dia 30.

unidades ficarão uma semana sem expediente
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GLOBO
05:00-hora Um
06:00-bom Dia local
07:30-bom Dia brasil
08:50-Mais Você
10:10-bem Estar
10:50-Encontro com Fátima bernar-
des
12:00-Praça tV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal hoje
13:59-Vídeo Show
15:10-Sessão da tardeComo treinar o 
Seu Dragão
16:46-Vale a Pena Ver de novo-
Cheias de Charme
17:48-Malhação: Pro Dia nascer Feliz
18:19-Sol nascente
19:09-Praça tV - 2ª Edição
19:29-Rock Story
20:30-Jornal nacional
21:15-A Lei do Amor
22:19-Roberto Carlos, Detalhes
23:44-Jornal da Globo
00:19-Flash
01:04-CorujãoSexo sem Compromis-
so
02:35-CorujãoUm natal Muito, Muito 
Louco
04:08-CorujãoAs Melhores Coisas do 
Mundo

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

AnÁLISE DE ARtE

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

Alice e Mario conversam sobre 
as atitudes de Cesar. Mocinha 
convence tanaka a convidar 
Cesar e João Amaro para o na-
tal em sua casa. Vittorio comen-
ta com Lenita que se preocupa 
com a relação entre Mario e Lo-
retta. Carolina observa o roman-
ce entre Patrick e Ana. Loretta 
canta no karaokê de Lenita para 
chamar a atenção de Vittorio.

Loretta tenta chamar 
atenção de Vittorio

Úrsula pede para 
acompanhar o pai na viagem

Samara encontra com Abel no celeiro 
e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a 
ela e acaba morto, picado pelos escor-
piões. Calebe demonstra firmeza e Kamir 
acredita no falso rei. O soberano de Ai 
manda os hebreus disfarçados ficarem a 
vontade em seu palácio. Adonizedeque, 
o verdadeiro rei de Jerusalém, avisa que 
partirá para o reino de Ai. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Surpresa, Diana deixa a casa de 
Gui. Gui afirma a Júlia que contará 
para Chiara sobre seu namoro. Caio 
grava a banda tocando na rua e Gil-
da fica horrorizada quando vê nico-
lau. Gordo fala do novo CD de Gui e 
Lázaro sente inveja do roqueiro. Diana 
é rude com Chiara. Diana tem uma 
ideia para se vingar de Gui e Júlia. 

Léo garante que Gui 
não lançará seu CD

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-Rei Davi O Filme
01h15-Fala Que Eu te Escuto
02h00-Programação Universal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Mostra do artista Deneir Martins 
pode ser visitada até o fim do ano
O profissional de Magé estampa seu trabalho em galeria no Rio.

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

Para os aprecia-
dores da boa 
arte, aqui vai 

uma grande notícia. A 
mostra do artista plás-
tico Deneir Martins, 
de Magé, chamada 
‘Deneir - Da bandeiri-
nha à bandeira’, será 
exibida na galeria Sér-
gio Gonçalves Lira até 
o fim do ano e ficará 
exposta no Centro his-
tórico do Rio de Janei-
ro. 

Com texto de Anna 
Paola baptista, a mos-
tra reúne 12 obras 
confeccionadas com 
os mais diversos ma-
teriais de descarte co-
tidiano. Variando da 
bandeirinha à bandei-
ra, a arte de Deneir, 
pelos materiais utiliza-
dos e pelas temáticas 
abordadas, vincula-
-se ao mesmo tempo 
às discussões sobre a 
sustentabilidade am-
biental, o multicultura- Exposição de artista mageense pode ser visitada até o final de dezembro

lismo e à constância 
das tradições da cul-
tura popular brasilei-
ra no âmbito da arte 
contemporânea.

A exposição apre-
senta as influências 
da arte moderna nas 
obras do artista. De 
acordo com a literá-
ria Anna Paola bap-
tista: “no âmbito da 
expressão de brasi-
lidade que emerge 
da obra de Deneir, o 
mergulho no grande 
caldeirão da arte mo-
derna é facilmente 
reconhecível: Ele par-
tilha com a tradição 
internacional do ‘re-
ady made’ o rompi-
mento das fronteiras 
entre o trabalho artís-
tico e vida cotidiana 
e o gosto pelo uso de 
objetos banais, antiar-
tísticos, mas torna-se 
seu avesso pela trans-
formação que neles 
promove a partir de 
um processo que re-
verencia a artesania 

e o bem-fazer; Ele 
também reinventa o 
impressionista neo-im-
pressionista pintando 
com alumínio obras 
nas quais tanto a cor 
quanto o desenho 

são formados pela 
lata cortada. Da arte 
brasileira abraça as 
tradições de Volpi e 
Palatinik”, analisa.

A galeria fica na 
Rua do Rosário, n° 

38, no Centro do Rio. 
A mostra ficará dis-
ponível até o dia 30 
de dezembro, sendo 
que não funcionará 
no dia 24. A entrada 
é gratis. 

DIVULGAÇÃO

Estefânia vai até o colégio Doce 
horizonte para saber como Dulce 
Maria está após nicole contar do 
noivado para a carinha de anjo. 
Cecília diz que Estefânia precisa 
conversar com a Madre Superiora. 
Gustavo gosta da ideia e negocia 
o valor. A Madre Superiora explica 
para a tia Perucas que nicole não 
contou nada para Dulce Maria so-
bre ser uma festa de noivado. 

Estefânia vai 
até o colégio
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Trabalho: hoje você vai 
estar mais popular e 
sociável, favorecendo 
o contato e a troca de 
experiências. O que não 
foi resolvido no passado 

pode aflorar pedindo solução de uma 
hora para outra. Fique alerta. Faça o que 
puder para agradar a você mesmo(a). 
Número: 02.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. Sua 
criatividade e seu potencial 
de adaptação estão em 

destaque. Busque novas experiências, mas 
tenha cuidado para não se empolgar demais. 
Bom momento no campo afetivo. Número: 
05.

Touro

Conte com a ajuda de 
amigos e pessoas que 
funcionam como mestres 
e guias para você, terá 
muito que aprender se 
mantiver os ouvidos bem 
abertos e a alma receptiva 

às outras pessoas. Num papo com amigos, 
são ditas coisas de maior importância, às 
vezes reveladoras.

Gêmeos

Seu regente forma 
aspecto com astros 
vibrantes que são 
relacionados a sexo e 
à luta. Muita energia 
sexual, que, quando 

bem administrada, fornece vigor e 
determinação à personalidade. Hoje 
você se sentirá particularmente 
decidido(a) e bem disposto(a). 
Número: 08.

Câncer

Fique alerta à sua 
intuição. Confie nos 
sinais e ouça com 
atenção as pessoas à 
sua volta. Uma amiga 
mais experiente poderá 
lhe aconselhar com 

sabedoria. Exercite sua disciplina 
e procure cuidar de seu corpo. 
Mantenha olhos e ouvidos atentos 
ao que ocorre à sua volta.

Leão

Amor: esqueça uma paixão 
antiga. Você sentirá muita 
facilidade para se relacionar 
afetivamente com as pessoas 
ao seu redor. Aproxime-
se de quem tem interesses 

parecidos com os seus. Cuidado para não 
absorver problemas alheios. Cor: dourado. 
Número: 11.

Virgem

Amor: o momento exige 
paz no coração. Hoje 
você tende a buscar 
os prazeres da vida. 
Aproveite para interagir 
com as pessoas ao seu 
redor. Use o poder 

de sedução para conquistar. Novos 
caminhos estarão se abrindo. Bom 
momento no campo emocional.

Libra

Muita facilidade de 
expressão de toda a 
sua emoção do seu 
coração. Você vai 
querer mais justiça 
e compreensão nos 

relacionamentos em geral, desde 
os mais íntimos aos mais formais. 
No plano profissional é a hora de 
colocar as suas idéias em prática. 
Número: 14.

Escorpião

Grande entusiasmo e 
sucesso no trabalho. 
Excelente memória e 
capacidade para ocupar-se 
de muitas coisas diferentes. 
Bom período para viajar e 

para os novos acontecimentos. Melhor 
resultado terá se associar seus esforços 
com pessoas amigas.Cor: havana. 
Número: 17.

Sagitário

Você tende a estar ainda 
mais atento às coisas 
boas e belas da vida. É 
um bom momento para 
começar a fechar boas 

parcerias. Cultive a alegria no seu 
dia a dia e procure traçar metas para 
organizar melhor sua vida financeira. 
Bom momento no campo social.

Capricórnio

Este poderá ser 
um período muito 
interessante para a 
sua vida amorosa, 
pois tudo indica 
que você poderá 

dar início a novas e estimulantes 
relações. A vida profissional está 
precisando de uma organização. 
Veja o que realmente quer para 
poder lutar por aquilo. Número: 
20.

Aquário

Amor: o que vale 
é ter alguém com 
quem se possa 
contar nos bons e 
nos maus momentos. 
Amores paradisíacos 

geralmente têm vida curta e o que 
você precisa agora é de certezas 
e de segurança. É tema para 
pensar, não é? Bom momento no 
campo amoroso. Número: 23.

Peixes
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 PORTARIA Nº  025/GP/PREVIDE/2016, DE 
22/12/2016

o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do município de belford Roxo – PREVIdE, no 
uso de  suas atribuições legais e conformidade com o 
inciso VI do Art. 10º da deliberação 200/96 do TcE/Rj ,

R E S o l V E :

Constituir comissão composta dos Servidores Leonel 
Camargo – diretor de contabilidade - matricula nº 
60/145-05, Déria Luis da Silva –  chefe de divisão e 
Atuária - matrícula nº 60/196-09 e Elvira Correia Luiz 
Soares – Assistente de Protocolo e Arquivo - matrícula 
nº 60/181-09 para, sob a presidência do primeiro 
procederem à verificação dos valores existentes na 
Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do município de belford Roxo – PREVIdE, em 

30  de dezembro de 2016, nos termos do inciso VI do 
Artigo  10º da deliberação 200/96 TcE/Rj.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guilherme Lins Crepaldi
Presidente

mat.60/145-05

AToS oFIcIAIS

DECRETO Nº 2077 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre ao orçamento, a favor de diversas Secretarias municipais, crédito Suple-
mentar no valor global de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço das 

dotações consignadas no orçamento vigente.

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

dEcRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender as programações constantes 
do Anexo I deste decreto;

Art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do Anexo II deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, Inciso III da lei Federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.04.122.0101.2.034 4.6.90.91.00 0000 200.000,00

05.02.10.302.0105.2.086 3.3.90.39.05 1612 100.000,00

27.01.15.451.0125.1.058 4.4.90.51.00 0000 200.000,00

Total 500.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.302.0105.2.086 3.3.90.30.03 1612 50.000,00

05.02.10.302.0105.2.086 3.3.90.30.01 1612 50.000,00

26.01.17.512.0123.2.068 3.3.90.39.05 0000 200.000,00

              29.01.12.361.0102.2.072                         3.3.90.39.05               
0000 200.000,00

Total 500.000,00

legenda:
descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 1612 – MAC 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

ESTAdo do RIo dE jANEIRo
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
PORTARIA Nº 2275/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de con-
tribuição, o servidor FRANCISCO DE ASSIS BEZER-
RA, matrícula nº 10/6363, efetivo no cargo de Professor 
de ciências - d, da SEmEd, admitido em 02/03/1995, 
com fundamento no art. 6º, da EC 41/2003 e art. 83, da 
lc nº 083/2006, com proventos mensais e integrais que 
serão fixados e apostilados oportunamente (art. 91, da 
lc 083/2006), conforme contido no Processo PREVIdE 
nº 2016/00206 e PmbR nº 37/0001278/2016. Esta por-
taria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 2276/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de 
contribuição, a servidora ROSEANA RIBEIRO VIAN-
NA, matrícula nº 10/22.520, efetiva no cargo de Profes-
sora de Educação Artística - d, da SEmEd, admitida em 
17/04/2002, com fundamento no art. 6º, da EC 41/2003 
c/c § 5º, do art. 40, da CRFB/88 e art. 83, da lc nº 
083/2006, com proventos mensais e integrais que se-
rão fixados e apostilados oportunamente (art. 91, da LC 
083/2006), conforme contido no Processo PREVIdE nº 
2016/00469 e PmbR nº 37/0003386/2016. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 2277/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribui-
ção e idade, a servidora MARIA EUNICE SEBASTIA-
NA DE FARIA MENDES, matricula 10/10.427, efetiva 
no cargo de merendeira, admitida em 30/04/1996, com 
fundamento no art. 6º, da Ec 41/2003 c/c art. 83, da 
lc 083/2006, com proventos mensais e integrais a 
ser oportunamente fixado e apostilado (art. 91, da LC 
083/2006), conforme contido nos autos do processo ad-
ministrativo PmbR nº 37/002847/2016 e PREVIdE nº 
2016/00385. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

PORTARIA Nº 2278/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de 
contribuição a servidora MARIA APARECIDA GON-
ÇALVES DA SILVA, matrícula nº 10/6.074, efetiva no 
cargo de Professor II - E, da SEmEd, admitida em 
02/03/1995, com fundamento no art. 6º, da Ec 41/2003 
c/c § 5º, do art. 40, da cRFb/88 e art. 83, da lc nº 
083/2006, com proventos mensais e integrais que se-
rão fixados e apostilados oportunamente (art. 91, da LC 
083/2006), conforme contido no Processo PREVIdE nº 
2016/00320 e PmbR nº 37/002066/2016. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 2279/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

APOSENTAR por Invalidez o Servidor NILMAR SAN-
TANA DE MAGALHAES, matrícula 10/18.563, no car-
go efetivo de Trabalhador braçal, com fundamento no 
artigo art. 40, § 1°, inciso I, da cRFb/88, com redação 
dada pela Ec 41/2003 c/c art. 6º-A, da Ec 41/2003, 
introduzido pela Ec nº 70/2012 e art. 60, § 1°, da lc 
nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais 
de R$ 918,50 (novecentos e dezoito reais e cinquenta 
centavos), sendo: R$ 579,44  (quinhentos e setenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos) referente à 
proporcionalidade de 5.458/12.775 do vencimento base 
do cargo (lei complementar nº 129, de 05/03/2012) e 
R$ 339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis centa-
vos) a título de 25% (vinte e cinco por cento), de adicio-
nal de tempo de serviço – triênio, na forma do art. 7° da 
lei municipal nº 003/1993, conforme contido nos autos 
do Processo Administrativo PmbR n° 37/00928/2016 e 
PREVIdE  n° 2016/00672. Esta portaria entrará em vi-
gor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 30 de junho de 2016.

PORTARIA Nº 2280/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de 

contribuição a servidora ANDREIA GAMA DO AMA-
RAL ABDALAH, matrícula nº 10/6.454, efetiva no cargo 
de Professora de língua Portuguesa - E, da SEmEd, 
admitida em 31/03/1995, com fundamento no art. 6º, da 
Ec 41/2003 c/c § 5º, do art. 40, da cRFb/88 e art. 83, 
da lc nº 083/2006, com proventos mensais e integrais 
que serão fixados e apostilados oportunamente (art. 91, 
da lc 083/2006), conforme contido no Processo PRE-
VIdE nº 2016/00473 e PmbR nº 37/003490/2016.Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 2281/GP/2016, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

CONCEDER, o benefício de Pensão por morte a NORI-
VAL VIEIRA DA SILVA, na qualidade de cônjuge do(a) 
servidor(a) MARIA DO ROSARIO DIAS DA SILVA, 
matricula nº 10/15.288, Aposentada voluntariamente 
por Idade, no cargo efetivo de merendeira, a contar de 
26/08/2009, falecida em 11/04/2016, com fundamen-
to no art. 40, § 7º, I, da constituição Federal, com re-
dação dada pela Ec nº 41/2003 c/c art. 73, I, da lei 
complementar nº 083/2006, com proventos mensais e 
integrais no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 
reais), incluída a complementação constitucional de R$ 
159,75 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e cin-
co centavos), a razão de 100% (cem por cento) e de 
forma vitalícia, conforme contido nos autos do processo 
administrativo PREVIdE nº 2016/00309. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 11 de Abril de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 03/000362/2011: 
AuToRIzo a dISPENSA dE lIcITAÇÃo  e autorizo 
a lavratura do contrato de locação, entre  o município 
de belford Roxo e o Senhor Francisco Antunes martins, 
representado por Edilson moté martins, pelo período de 
30 (trinta) meses, no valor mensal de R$ 3.285,63 (Três 
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
três centavos) com base nos parecer da  Procuradoria 
– Geral do Município em fls. 205/208  e da Secretaria 
Municipal de Controle em fls. 229.. Em 10 de dezembro 
de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 03/00171/2013): 
RATIFIco presente dispensa de licitação e autorizo 
a  lavratura do contrato de locação do imóvel, entre o 
município de belford Roxo e o senhor carlos da Silva, 
pelo período de 30 (trinta) meses no valor mensal de 
R$ 3.528,33 (Três mil, quinhentos e vinte e oito reais 
e trinta e três centavos), com base nos pareceres da 
Procuradoria – Geral do Município em fls. 257/259, e da 
Secretaria Municipal de Controle em fls. 270. Em 19 de 
setembro de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 08/001714/2016): 
RATIFIco presente dispensa de licitação e autorizo 
a  lavratura do contrato de locação do imóvel, entre o 
município de belford Roxo e o cENTRo comuNITá-
RIo FElIcIdAdE, representado pela Senhora RENATA 
luGÃo PImENTEl, pelo período de 30 (trinta) meses 
no valor mensal de R$ 6.550,00 (Seis mil, quinhentos 
e cinquenta reais), com base nos pareceres da Procu-
radoria – Geral do Município em fls. 52/54. Em 20 de 
dezembro de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 08/001713/2016): 
RATIFIco presente dispensa de licitação e autorizo 
a  lavratura do contrato de locação do imóvel, entre o 
município de belford Roxo e o cENTRo comuNITá-
RIo FElIcIdAdE, representado pela Senhora RENATA 
luGÃo PImENTEl, pelo período de 30 (trinta) meses 
no valor mensal de R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos 
e cinquenta reais), com base nos pareceres da Procu-
radoria – Geral do Município em fls. 52/54. Em 20 de 
dezembro de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 44/000658/2016. 
Anexo nº: 44/000346/2016):julGo REGulAR a 
prestação de contas do servidor. EdINAldo cAm-
PoS mARQuES – Auxiliar Administrativo - matrícula 
10/020.091, da Secretaria municipal de Esporte, Turis-
mo e cultura, referente ao processo de adiantamento 
nº: 44/000346/2016– S.F Nº 017/2016, lastreado no pa-
recer da Secretaria Municipal de Controle às fls. 22. Em 
05 de dezembro de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 37/0005055/2016. 
homoloGo a presente dISPENSA dE lIcITAÇÃo e 
adjudico seu objeto à empresa SERmAR comÉRcIo 
dE GáS lTdA mE, no valor total de R$ 8.000,00 ( oito 
mil reais), conforme parecer da comissão Permanente 
de Licitações, Materiais e Serviços ás fls. 16/23 e SE-
MUC às fls. 24. Em 25 de novembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 06/0000300/2009): 
APENSo Nº 06/0000336/2012. decido pela impossibi-
lidade de aplicar o reajuste solicitado, pela empresa Az 
coNSTRuÇÃo E INcoRPoRAÇÃo lTdA, com base 
no parecer da douta  Procuradoria – Geral do município 
em  fls. 797/798. Em 23 de novembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
     PREFEITO

        Omitido do Jornal Hora h de 09/12/2016

TERmo dE colAboRAÇÃo Nº 002/SEmASdh/2016
PRocESSo AdmINISTRATIVo: 03/0000374/2016.
PARTES: o município de belford Roxo e a cAlVIRIo – 
cASA lAR VIVA RIo.
cláuSulA PRImEIRA do objETo: o presente 
Termo de colaboração, decorrente do chamamento 
público nº 001/2016, tem por objetivo a contratação de 
Entidades Sociedades Civil, sem fins lucrativos. 
do PRAzo: o Termo de colaboração vigerá a partir do 
primeiro dia seguinte da publicação
do VAloR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Programa de Trabalho: 03.02.08.243.045.2.023.000.

despesa: 3.3.50.43.00
Fonte: 017 - FNdS
Nota de Empenho: 0178 de 27/09/2016
dATA dA ASSINATuRA: 18/10/2016.

AdENIldo bRAulINo doS SANToS
PREFEITo

Omitido do Jornal  Hora h de 18/10/2016

RESOLUÇÃO Nº025 CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela 
Secretaria municipal de Assistência Social e direitos 
humanos de belford Roxo - SEmASdh;

CONSIDERANDO o cumprimento da pactuação reali-
zada pelo cmAS- bR e a SEmASdh- bR, no que tange 
a prestação de contas trimestral;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de janeiro a março do corrente, que opinou pelo 
parecer favorável, através da resolução nº 010/ cmAS-
-bR/16;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de abril a junho do corrente, que opinou pelo 
parecer favorável, através da resolução nº 020/ cmAS-
-bR/16;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de julho, agosto e setembro do corrente, que 
opinou pelo parecer favorável, através da resolução nº 
024/ cmAS-bR/16;

CONSIDERANDO a análise da documentação apre-
sentada pela SEmASdh-bR, realizada pela comissão 
de Fiscalização do Fundo municipal de Assistência So-
cial do cmAS-bR que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bel-
ford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas 
pela lei municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 2005 e 
pelo Regimento, em Reunião ordinária realizada no dia 
21 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a Prestação de contas da aplicação 
dos recursos do Fundo municipal de Assistência Social 
- FmAS, referente ao período de outubro e novembro, 
do exercício de 2016, da Fonte 17 - Federal e Fonte 
19 – Estadual;

Art. 2º - A documentação referente à Prestação de con-
tas ficará arquivada na Secretaria Executiva do CMAS 
para vistas dos conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 026/CMAS-BR /2016

    

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, 
deliberativo e fiscalizador das ações de assistência 
social, no uso das competências e atribuições que lhes 
são conferidas pela lei municipal Nº. 1068, de 27 de 
outubro de 2005 e pelo Regimento Interno, em Reunião 
ordinária  realizada no dia 21 de dezembro de 2016, 
 

                                             RESOLVE :

             “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas 
da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assis-
tência Social - FMAS, referente ao período de outubro e 
novembro, do exercício de 2016”.

“Dispõe sobre a inscrição de entidade e organização de 
assistência social, bem como de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho 
Municipal de Assistência Social de Belford Roxo.”

Art. 1º - comunicar o deferimento do seguinte requeri-
mento de inscrição de serviços, programas, projetos e/
ou benefícios socioassistenciais no cmAS-bR:

I - Inscrição CMAS-BR nº. 014/1997 Serviço de con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes, idosos e famílias e Serviço de Assesso-
ramento e defesa e Garantia de direitos para a comu-
nidade, executados pela Casa do Menor São Miguel 
Arcanjo, inscrita no cNPj sob o nº. 32.011.876/00016-
06;

Art. 2° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

RESOLUÇÃO Nº027 CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela 
Secretaria municipal de Assistência Social e direitos 
humanos de belford Roxo - SEmASdh;

CONSIDERANDO o cumprimento da pactuação reali-
zada pelo cmAS- bR e a SEmASdh- bR, no que tange 
a prestação de contas trimestral;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de janeiro a março do corrente, que opinou pelo 
parecer favorável, através da resolução nº 010/ cmAS-
-bR/16;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de abril a junho do corrente, que opinou pelo 
parecer favorável, através da resolução nº 020/ cmAS-
-bR/16;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de julho, agosto e setembro do corrente, que 
opinou pelo parecer favorável, através da resolução nº 
024/ cmAS-bR/16;

CONSIDERANDO as aprovações das prestações de 
contas anteriores realizadas pelo pleno, referentes aos 
meses de outubro e novembro do corrente, que opinou 
pelo parecer favorável, através da resolução nº 025/ 
cmAS-bR/16;

CONSIDERANDO a análise da documentação apre-
sentada pela SEmASdh-bR, realizada pela comissão 
de Fiscalização do Fundo municipal de Assistência So-
cial do cmAS-bR que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bel-
ford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas 
pela lei municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 2005 e 
pelo Regimento, em Reunião ordinária realizada no dia 
21 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a Prestação de contas da aplicação 
dos recursos do Fundo municipal de Assistência Social 
- FmAS, referente ao período de janeiro a novembro, 
do exercício de 2016, da Fonte 17 - Federal e Fonte 
19 – Estadual;

Art. 2º - A documentação referente à Prestação de con-
tas ficará arquivada na Secretaria Executiva do CMAS 
para vistas dos conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

belford Roxo, 21 de dezembro de 2016.

Elaine Medeiros Fonseca da Silva
Vice- presidente CMAS-BR

             “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de 
Contas da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, referente ao período de janei-
ro a novembro, do exercício de 2016”.

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE LOUCA 
DE FESTA

1 kg de miolo de 
acém
3 caldos de carne
2 colheres (sopa) de 
azeite
1 pimentão verme-
lho
1 pimentão verde
1 cebola grande
1 dente de alho
2 latas de molho de 
tomate pronto

Cozinhe a carne 
com os caldos, na 
pressão por 1 hora
Desfie a carne e re-
serve a água do co-
zimento
Coloque na panela 
o azeite (se não tiver 
pode ser óleo mes-
mo)
Refogue a cebola e 
o alho
Acrescente os pi-
mentões picadinhos 
e refogue bem até 
murchar
Coloque a carne 
desfiada e o molho 
de tomate misture 
tudo e adicione a 
água do cozimento 
reservada
Verifique se está 
bom de sal e deixe 
ferver bem até apu-
rar o molho.

RABADA 
COM AGRIÃO

S
1 kg de rabada
3 tomates picados
1 cebola grande pi-
cada
3 dentes de alho 
amassados
1 pimenta vermelha 
picada
1 maço de agrião 
lavado
1 folha de louro
2 limões
1 dose de pinga
Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Limpar bem a raba-
da com o limão
Em uma panela de 
pressão refogar a ra-
bada com a cebola, 
o alho e a pimenta 
até dourar
Coloque os tomates 
picados, o sal e a 
água para cozinhar
Deixe na pressão por 
40 minutos
Depois de abrir a 
panela de pressão 
acrescente o louro 
e a pinga, deixe co-
zinhar mais uns 5 a 
6 minutos em fogo 
médio
Quando tudo já es-
tiver bem molinho 
coloque o agrião na 
panela e deligue o 
fogo
Fica gostoso servir 
com arroz branco e 
purê de batata.
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Volta Redonda mantém a 
base para o próxima ano

Anderson luiz

Premiação será de R$ 20 mil. Várias equipes já confirmaram presença na competição.

sUl FlUMinense

to da boa campanha 
realizada por um clube 
de menor investimento 

vem acompanhada de 
um desafio: a manuten-
ção do elenco. E assim foi 
com o Volta Redonda em 
2016, após ficar atrás ape-
nas dos quatro grandes no 
Campeonato Carioca. Jo-
gadores deixaram o clu-
be, outros chegaram e o 
tricolor de Aço alcançou 
o título invicto da Série D 
do Campeonato brasileiro.

O caneco da competi-
ção nacional exigiu mais 
uma vez da diretoria uma 
postura firme nas nego-
ciações. O treinador Fe-
lipe Surian deixou o time 

do Sul Fluminense, assim 
como nomes importantes 
do elenco como o golei-
ro Mota, o volante Mar-
cos Junior e o atacante 
Dija baiano. Em compen-
sação, outros chegaram: 
o goleiro Douglas e o za-
gueiro Mailson, por exem-
plo. O mais importante, se-
gundo Zada, gerente de 
futebol, foi a manutenção 
da base.

“Quando se faz uma 
grande temporada, como 
fizemos em 2016, o assé-
dio é muito grande, mas 
conseguimos manter uma 
espinha dorsal da equipe 
deste ano para a próxima 
temporada, o que nos faz 
ganhar no entrosamento 
e, claro, na qualidade, já 

que estamos falando de 
grandes nomes”, disse o 
dirigente, que ainda citou 
a chegada de peças pro-
videnciais, como o goleiro 
Douglas.

“Estão chegando joga-
dores à altura para suprir 
algumas perdas que tive-
mos, como é o caso do 
goleiro Douglas. tenho 
certeza que estamos mon-
tando um elenco compe-
titivo e que irá brigar por 
títulos”, completou.

O Volta Redonda estreia 
na Série A do Campeona-
to Carioca em confronto 
previsto inicialmente para 
29 de janeiro, diante do 
Resende, na rodada de 
abertura da taça Guana-
bara. O mais importante, segundo zada, gerente de futebol, foi a manutenção da base

AnDERSOn LUIZ


