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PResIdeNte: José de lemos 

‘Ceia da Miséria’

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

Sem dinheiro e comida na mesa, servidores do estado fizeram um protesto em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, 
onde se concentraram para a ‘Ceia da Miséria’. Em outro ponto do Rio, uma fila se formou diante da sede do Sindicato dos 
Servidores da Justiça (SindJustiça) em busca de cesta básica. Na última quinta-feira, o governo anunciou que pagará a pri-
meira parcela de novembro, no valor aproximado de R$ 264, a partir do dia 5 de janeiro. Tem como ficar pior?

CLIVER FELIX/AGÊNCIA O DIA 
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Neste Natal, milhares de servidores terão uma mesa sem a tradicional ceia. O protesto diante do Palácio Guanabara reproduz o sentimento de revolta contra o governo

Finalmente chegou a época de celebrar. 
É verdade que 2016 foi um ano difícil para todos. 

Houve inúmeros problemas, e cada um sabe a situação 
que vive. Mas, independente dos obstáculos, não podemos

 perder a alegria de compartilhar mais um natal com a família. 
A equipe do Hora H deseja a todos os nossos 

amigos leitores um Feliz Natal! 

Renata, a musa 
do Papai Noel!
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CLIVER FELIX/AGÊNCIA O DIA 

Tornado
 Ventos de 150 km/h 

deixam um rastro de 
destruição em diversos 
bairros de Nova Iguaçu.
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Por um fio
Prefeitura do Sul Flumi-

nense inaugura obra de 
acessibilidade em esco-
la municipal.
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Pelo WhatsApp,
 prefeito da Baixada 

avisa a servidores 
que não tem dindim 
para pagar ninguém
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Ajudinha

Educação

Na véspera de na-
tal, muitos brasileiros 
ainda não decidiram 
o que comprar de 
presente para sua fa-
mília. Pensando nisso, 
uma empresa lançou 
um aplicativo gratuito 
chamado ‘Gift’, que 
reúne empresas de Pi-
racicaba, em São Pau-
lo, e ajudam o usuário 
a escolher o presente e 
ir até o local, sem tem-
po a perder. 

Está comprovado. Se 
você quer ser tratado 
bem por alguém, trate 
a pessoa assim tam-
bém, como no caso 
dos médicos. Segundo 
depoimento dos ‘ho-
mens do jaleco bran-
co’, o atendimento é 
muito mais prazeroso 
de ser feito quando 
há um respeito entre 
paciente e profissional 
baseado, é claro, na 
relação entre ambos. 

Segundo informações do Suplemento de Tecno-
logia de Informação e Comunicação divulgadas 
na última quinta, o número de pessoas que tem 
um aparelho celular mais do que dobrou nos úl-
timos dez anos, representando um aumento de 
147%, ou seja, cerca de 139,1 milhões de pessoas. 
Isso corresponde a 78,3% da população brasileira. 

Mais da metade das brasileiras desistiram do 
sonho de ser mãe por causa do medo de con-
trair o vírus da zika durante a gestação e ter 
complicações na gravidez. A pesquisa foi feita 
em Junho para obter esses resultados, que fo-
ram publicados no ‘Journal Of Family’, na ma-
nhã de ontem.

Há uma causa para a epidemia da doença no 
país. Segundo especialistas, o fenômeno El Niño, que 
chegou com força no começo desse ano, pode ser 
o responsável pela proliferação dos mosquitos. O fe-
nômeno tende a aumentar a temperatura global, 
liberando calor para a atmosfera e, com o calor, 
vem aquela onda de mosquitos irritantes.

Acessório indispensável

Consequências do zika Consequências do zika II

Uma companhia de San Diego, nos Estados Uni-
dos, está com a ideia de lançar cápsulas de café 
com maconha. A intenção, segundo a empresa 
Brewbudz, é garantir um maior relaxamento as 
pessoas na hora de acordar.  E já foi estipulado 
até o preço, o ‘café batizado’ custará cerca de 
sete dólares. 

Mistura estranha

Com o avanço da tecnologia não é difícil imagi-
nar que em pouco tempo os carros dirigirão sozinho 
pelas ruas, e isso pode estar bem perto de aconte-
cer. A Honda está negociando o fornecimento de 
veículos para a empresa Waymo com a intenção de 
testar a tecnologia autônoma, ou seja, carros que 
andam sozinhos. As conversas ainda são primárias.

Uma vacina de origem canadense contra o 
Ebola pode ser a nova esperança para combater 
a doença. A Organização Mundial da Saúde infor-
mou ontem que pode ter encontrado uma vacina. 
Nenhum caso de Ebola foi registrado entre as cer-
ca de seis mil pessoas que foram vacinadas em 
Guiné do ano passado. É uma esperança! 

Eficácia

Concurso autorizado
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, além do da Defesa, autorizaram a realização 
do concurso para preencher 260 vagas na Marinha 
do Brasil. Entretanto, o contrato é temporário. Os inte-
ressados podem conferir o cargo e se inscrever atra-
vés do site https://www.ensino.mar.mil.br/.

Pessoas com deficiência
A empresa que administra marcas como a Casas Bahia e o 

Ponto Frio está contratando pessoas com deficiência. São diver-
sas oportunidades em todos os setores do comércio. Para fazer a 
inscrição e participar do processo basta acessar o site www.via-
varejo.com.br/rh,clicar em ‘Oportunidade de Vagas’, na sequên-
cia em ‘Veja Vagas’ e digitar ‘PCD’ no campo de Palavra Chave.

Chance no transporte
A empresa do ramo automobilístico que administra empresas 

de ônibus está procurando assistente de transporte com ensino 
superior e experiência para atuar na empresa. A vaga é tem-
porária, com chance de efetivação. Quem quiser participar do 
processo pode enviar currículo para o e-mail paulo.cesar@ge-
niale.com.br informando o assunto ‘Assistente de Transporte’. 

Subiu extraordinariamente
Após o governo divulgar que pretende reduzir os 

juros do cartão de crédito no primeiro semestre de 
2017, o Banco Central divulgou ontem que a taxa de 
crédito rotativo alcançou um aumento de 482% ao 
ano no mês de novembro. Essa é a maior taxa regis-
trada neste ano. O valor precisa realmente abaixar.

Em baixa
Ainda seguindo o patamar de pesquisas de fim de ano, a Fun-

dação anunciou que o índice de confiança do consumidor caiu 
5,8 pontos em dezembro, atingindo 73,3 pontos numa escala de 
0 a 200. Este foi o menor patamar registrado desde junho de 2016. 
O que contribuiu para essa queda, por incrível que pareça, é o 
otimismo em relação a situação financeira das famílias em 2017. 

Ruim e bom
Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta no co-

mércio subiu 0,7 ponto em dezembro e deve fechar o 
ano nesse patamar, entretanto, o resultado não me-
lhorou nem um pouco a perspectiva da confiança do 
consumidor no comércio brasileiro. A FGV revelou que 
o cenário ainda é desfavorável.

Autônomos

MARINHA

GENIALE

BANCO CENTRAL 

FGV

Fiel parecido com Jesus

Grandes sucessos
O Shazam, um site especializado em músi-

cas, divulgou uma lista nesse final de ano com 
os artistas mais procurados pelos brasileiros. Os 
cantores Justin Bieber, Drake e Ed Sheraan fo-
ram os que mais tiveram músicas pesquisadas 
pelos fãs. Eles estão entre os mais conhecidos 
de uma lista com os dez mais de 2016.

VIA VAREJO

FGV

DIVULGAçãO

Um jovem de Kentucky, nos Estados Unidos, gastou 200 mil dólares para fa-
zer diversas cirurgias plásticas radicais e ficar parecido com Jesus Cristo. De 
acordo com a imprensa local, o homem estaria seguindo os passos de Jesus 
durante anos. Ele é carpinteiro mas também se dedica a estudar a antiga 
lei judaica, incluindo diversos textos religiosos. Entretanto, o norte-americano 
recebeu uma enxurrada de críticas pela internet após sua decisão. 

Pronto pra mamar 
Um grupo político está em contagem 

regressiva para quando janeiro chegar. A 
expectativa é por causa do prefeito elei-
to, que assume no primeiro dia do ano 
novo. A turma que trabalhou duro durante 
a campanha eleitoral vai fazer marcação 
cerrada para fazer cumprir as promessas 
de acordos feitos em troca de apoio. E 
tudo por causa da distribuição dos cargos. 

Cara de pau 
O que muitos dos integrantes do grupo 

político estão pedindo é surreal. Tem es-
pertinho querendo cargo comissionado 
para a família toda e, pasmem, até para 
o papagaio, que tem nome de gente e 
também vai ganhar salário como fantas-
ma, assim como os outros. 

Partilha 
A divisão dos cargos está mais parecen-

do uma partilha de bens. E como o prefeito 
eleito não vai governar sozinho, caberá a 
ele fazer a melhor distribuição dos cargos 
e determinar o valor do salário de cada 
um. É para agradar a gregos e troianos. 

Tudo numa boa 
Aquele prefeito eleito citado em inqué-

rito polícial sobre crime ambiental na Bai-
xada, não é nada bobo. Sabendo que sua 
volta para a Prefeitura está causando dis-
sabores e insatisfação de muitos, ele não 
perdeu tempo para atrair apoio. 

De olho na câmera 
O político em questão estaria flertando 

com a bancada de vereadores com o ob-
jetivo de alcançar o maior número de alia-
dos para garantir apoio durante as crises 
de impopularidade, algo já previsto diante 
da situação judicial do novo chefe do Exe-
cutivo. 
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

natal triste

Governo do RJ alega não ter condições para pagar as dívidas antes do natal.

Servidores protestam contra 
atraso de salário na Zona Sul

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Há quase 40 dias 
sem dinheiro e 
próximo das fes-

tas de fim de ano, os 
servidores do estado 
do Rio de Janeiro que 
não receberam os sa-
lários referentes a no-
vembro e o décimo 
terceiro, organizaram 
uma manifestação 
na manhã de ontem 
para protestar contra 
a situação. Eles se con-
cetraram no Largo do 
Machado e partiram 
rumo ao Palácio Gua-
nabara gritando pala-
vras de ordem e repu-
diando a situação. 

O protesto começou 
às 10h no Largo do Ma-
chado. Manifestantes 

se reuniram na região 
e partiram em cami-
nhada que durou uma 
hora, quando chega-
ram ao Palácio Gua-
nabara, em Laranjeiras. 
Lá foi realizado o even-
to ‘A Ceia da Miséria’, 
visando mostrar que os 
250 mil servidores que 
não receberam vão fi-
car sem a famosa ceia 
de natal por falta de 
dinheiro. 

Os manifestantes fi-
zeram um pequeno 
lanche enquanto pro-
testavam, dando pão 
e água uns aos outros 
para intensificar as re-
clamações. Além disso, 
eles ocuparam as pis-
tas da região e o trân-
sito ficou complicado. 
Agentes da CET-Rio 
orientaram os motoris-

tas para fugir do con-
gestionamento. 

De acordo com a 
assessoria do Palácio, 
dois representantes fo-
ram atender o grupo e 
tentar explicar a situa-
ção. O salário de no-
vembro dos servidores 
foi parcelado em nove 
vezes e as duas parce-
las que seriam pagas 
até o fim do ano foram 
suspensas devido a 
um novo bloqueio nas 
contas do estado.  “A 
gente não pode con-
fiar nesse calendário 
maluco do governo. 
O Natal vai ser com 
fome mesmo. Vamos 
fazer a ceia com pão 
e água lá na porta do 
palácio.”, disse Anibal 
Santos, suboficial do 
corpo de bombeiro. Servidores caminharam pelas ruas da Zona Sul protestando contra a situação

Manifestação se estendeu até o Maracanã
Mais cedo, um 

grupo de funcio-
nários da Univer-
sidade Estadual 
do Rio de Janeiro 
(UERJ) fizeram um 
protesto em fren-
te ao prédio onde 
mora o governa-
dor Luiz Fernando 

Pezão. 
Eles estenderam 

uma faixa na rua e 
fizeram muito baru-
lho. Eles chegaram a 
deitar no chão para 
protestar contra o 
não pagamento dos 
salários e a falta de 
recursos para a uni-

versidade. O gover-
no do estado não 
quis comentar a ma-
nifestação.

Na última quinta-
-feira, a Secretaria 
de Estado e Fazenda 
divulgou um novo 
calendário para o 
pagamento dos sa-

lários de novembro 
aos servidores. Se-
gundo o estado, até 
a última quinta, 63% 
da folha salarial lí-
quida de novembro, 
estimada em R$ 2,1 
bilhões, já tinham 
sido quitadas. O go-
verno argumenta 

que o parcelamen-
to do pagamento 
dos outros 37% não 
quitados é inevitável 
devido à falta de re-
cursos em caixa. “A 
grave crise econômi-
ca do País continua 
derrubando a recei-
ta de tributos esta-

duais. As parcelas 
foram programa-
das de acordo 
com a projeção 
de entrada de 
receita nos cofres 
do Estado”, diz 
nota da Secre-
taria Estadual de 
Fazenda.

BRUNO ALBERNAz

Setor do Parque Olímpico é 
transformado em área de lazer

Três meses após o 
fim dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos 
do Rio, Eduardo Paes, 
ao final do seu man-
dato como prefeito, 
anunciou ontem as 
transformações que 
serão feitas no Par-
que Olímpico, que 
fica na Barra da Tiju-
ca. O local será uma 
área de lazer, como 
já era previsto no pro-
jeto de legado ela-
borado pela Prefei-
tura. A gestão ficará 
a cargo do governo 
federal. 

A decisão foi toma-
da após o Rio não 
ter encontrado um 
gestor privado para 
administrar o Parque 
devido ao alto custo 
do espaço, estimado 
em R$ 17 milhões. A 
licitação que esco-
lheria uma empresa 
para a gestão do 
Parque, em parceria 
público-privada, che-
gou a ser adiada por 
três vezes. 

Além de Eduardo 
Paes, o ministro do 

esporte, Leonardo 
Picciani, também es-
teve no local para 
inaugurar a refor-
ma da Via Olímpica, 
que fica dentro do 
Parque Olímpico. O 
calçadão que cor-
ta todo o parque foi 
arborizado e ganhou 
jardins, quadras po-
liesportivas, campo 
de grama sintética, 
equipamentos de gi-
nástica, academia 
da terceira idade, pis-
ta de skate e parque 

infantil. 
No calçadão, foi 

instalado o Muro dos 
Campeões, que é um 
monumento tradicio-
nal dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos, 
onde fica gravado 
o nome de todos os 
2.568 medalhistas da 
Rio 2016. O Muro dos 
Campeões é forma-
do por 10 painéis de 
aço em curva, cada 
um com 9 metros de 
comprimento por 3,4 
metros de altura.

Eduardo Paes inaugurou o Muro dos Campeões

FERNANDA ROUVENAT

Prefeito de Meriti confirma 
que não pagará servidores

Imagine uma men-
sagem de despedida 
e natalina com um teor 
negativo. De partida do 
governo após oito anos, 
o prefeito de São João 
de Meriti, Sandro Ma-
tos (PHS), mandou uma 
mensagem, via WhatsA-
pp aos servidores munici-
pais para se despedir. Os 
servidores da ativa estão 
sem receber desde ou-
tubro, já os aposentados 
chegaram a receber na 
última terça-feira, mas 
apenas os vencimentos 
de julho. Os pensionistas 
receberam em dezem-
bro os salários de junho.

Enquanto falava das 

DIVULGAçãO

dificuldades e conquistas 
durante a sua gestão, o 
prefeito se desculpou pe-
los atrasos constantes de 
salário no município, que 
acontecem desde 2014. 
Matos jogou a culpa da 

situação na diminuição 
dos repasses estaduais e 
federais.

Ao final da mensa-
gem, ele declarou “Es-
pero de coração que o 
próximo prefeito já eleito 
possa pegar um perío-
do melhor e colocar as 
contas em dia, assim 
resolvendo o problema 
tão importante, que são 
os funcionários ativos, 
aposentados e pensio-
nistas”.

A afirmação acaba 
sendo uma indireta ale-
gando que provavel-
mente não conseguirá 
quitar os salários que 
continuam atrasados. 

Prefeito Sandro Matos

Justiça manda Ambev pagar dívida de ICMS
Uma ação de exe-

cução fiscal feita pela 
Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) determinou 
que a Justiça do Rio obri-
gou a empresa Ambev a 
depositar, em juízo, R$ 40 
milhões como garantia 
do pagamento da dívi-
da de ICMS ao estado. 

A decisão foi do juiz 

João Luiz Amorim Franco, 
da 11ª Vara da Fazenda 
Pública. Ele considerou 
improcedentes os recur-
sos do habeas corpus da 
fábrica de bebidas. 

Com isso, o Governo 
do Estado do Rio de Ja-
neiro poderá sacar parte 
do dinheiro. Isso porque, 
nos termos da legislação 

estadual, 70% do valor 
depositado pode ser uti-
lizado pelo Estado para 
pagamento de dívidas.

Com base nesse en-
tendimento, a PGE teve 
aceito o pedido de ex-
pedição de ordem ju-
dicial para depositar os 
valores à disposição da 
Justiça.
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Anitta esteve na Cidade de Deus, zona 
Oeste do Rio, na última quinta-feira, e en-
tregou cestas básicas para a população. A 
cantora, no entanto, não quis alarde e nem 
publicou nenhum registro da ação em suas 
redes socais.

São eles Kellenson 
de Souza (PR), Linda 
Mara (PTC), Thia-
go Virgílio (PP), Jor-
ge Rangel, Ozéias 
Martins (PSDB) e 
Miguel Ribeiro (PP). 
Os cinco respon-
dem por corrup-
ção eleitoral e as-
sociação criminosa.

A Justiça indeferiu um 
pedido de liminar dos 
seis vereadores eleitos de 
Campos dos Goytacazes 
que foram impedidos 
de serem diplomados 
no próximo mandato. 
Os parlamentares são 
acusados de oferecer 
o Cheque Cidadão em 
troca de votos.

A investigação mostra que houve um aumen-
to ilegal de, aproximadamente, 19 mil beneficiá-
rios no programa nos meses que antecederam 
as eleições A decisão mantém o que havia sido 
pedido pelo Ministério Público estadual (MP).

O prefeito Eduardo Paes disse que caberá ao su-
cessor Marcelo Crivella decidir se as passagens de 
onibus da cidade serão ou não reajustadas no dia 1 
de janeiro. O contrato de concessão prevê um au-
mento anual nas tarifas.

Liminar Indiciados 

Ilegalidades Tarifas

Eles disseram... nós publicamos!
“Você não vai deixar de comer, de pagar uma luz, uma água, um aluguel. Tem que 

arrumar dinheiro. Faz o que? Pega empréstimo. Quando vê, faz uma bola de neve”. 
Servidora do Estado ao falar sobre atraso de pagamento.

Foi no dia 16 de novembro o último depósito 
do Estado na conta da maioria dos servidores. 
E a situação deve piorar:  o Governo diz que 
não tem dinheiro para pagar as duas primei-
ras parcelas dos salários de novembro, que 
seriam quitadas agora no final de dezembro.

A Secretaria de Estado de Educação 
(Seeduc) do Rio abriu o período de ma-
trículas para 30 escolas, sendo 23 CIEPS 
(Brizolões), que ofertarão Ensino Médio 
em tempo integral e vocacionadas ao 
ensino do Empreendedorismo. 

DIRETO AO PONTO

A missão mais importante do governo Temer é 
aprovar as reformas estruturais do Estado. Elas são 
fundamentais para resgatar a confiança da socie-
dade nas instituições democráticas e restaurar a 
credibilidade do governo. Elas são vitais para dar 
ao País a segurança de que investidores e empre-
sários necessitam para retomar os investimentos e 
a geração de empregos. Sem as reformas do Es-
tado, o Brasil continuará atolado no lamaçal da 
corrupção e do baixo crescimento econômico.

Inscrições Dezembro Laranja Campanha
As inscrições deverão ser feitas 

nas próprias escolas e começam 
na próxima segunda, e seguem 
até 9 de janeiro. além dessas 30 
escolas com vagas abertas, ou-
tras seis unidades estaduais ofere-
cerão Tempo Integral e ofertarão 
ensino profissional.

A turma da Prefeitura do Rio 
aderiu ao Dezembro Laranja, 
que é a cor da campanha de 
combate ao câncer de pele. O 
laranja coloriu boa parte das 
comemorações de fim de ano 
das mais de 200 unidades de 
Saúde. 

Na Clínica Ricardo Luca-
relli, que fica na Rua Frei Ca-
neca, no Centro, foi feito um 
arco com bolas abóboras. A 
campanha é da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
(SBD), em conjunto com o 
braço regional do Rio.

Crise no estado

Matrículas

sabado, 24 de dezembro de 2016

O Ministério Público e a Defesa Civil 
fizeram um levantamento que mostra 
que, das 17 cidades do estado do Rio 
onde há mais risco de desabamentos e 
enchentes, 12 estão sem as sirenes que 
alertam sobre essas possíveis ocorrências.

A importância da política 

O prefeito de Casi-
miro de Abreu, An-
tonio Marcos Lemos 
(foto), confirmou 
para até o próximo 
dia 30 o pagamento 
do mês de dezem-
bro para todo os 
servidores do muni-
cípio. O décimo ter-
ceiro já foi pago, o 
que aconteceu no 
último dia 15. “Ape-
sar das dificuldades 
financeiras pelas 
quais vimos passan-
do desde o segun-

Casimiro de Abreu 
confirma pagamento 

do semestre do ano 
passado e que se 
agravaram bastante 
este ano, nunca atra-
samos o pagamento 
dos funcionários. Es-
tamos encerrando o 
ano e o nosso man-
dato com a certeza 
de que fizemos o me-
lhor pelo município. 
Deixo o governo no 
próximo dia 31 e saio 
pela porta da frente, 
certo do dever cum-
prido”, disse Antonio 
Marcos.

COODERF entrega cadeiras de rodas 
PARCERIA DO BEM

Para fazer a solicitação é preciso apresentar o cartão do SUS, cópias da identidade e 
do CPF, além de um laudo médico atestando a necessidade de uso do equipamento.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

O ano está aca-
bando e o balanço 
que a população faz 
da cidade de Sero-
pédica não é nada 
positivo. Entre os pro-
blemas graves apon-
tados estão a falta 
de saneamento bá-
sico, que foi registra-
da em muitos bairros. 
As valas de escoa-
mento estão em to-
tal abandono, com 
o matagal e entulho 
obstruindo a passa-
gem de água e cau-
sando transtornos. 

Todos os passageiros 
do avião sequestrado 
na Líbia e forçado a 
pousar na ilha de Mal-
ta, ontem, foram libe-
rados e os sequestra-
dores foram rendidos, 
informou o primeiro-
-ministro maltês, Jose-
ph Muscat.
De acordo com ele, 

o Airbus A320 da com-
panhia aérea estatal 
líbia Afriqiyah Airways 
levava ao todo 111 
passageiros (82 ho-
mens, 28 mulheres e 
uma criança). A agên-
cia de notícais France 

Seropédica está no abandono
DIVULGAçãO

Ação da prefeitura entrega na próxima segunda-feira mais cadeiras de rodas

DIVULGAçãO 

Vítimas de sequestro são liberadas
LÍBIA

Uma briga quase 
terminou em tra-
gédia para o ja-

periense Leandro Alves 
Moura, 30 anos, mora-
dor do bairro Itaquaré. 
Há 11 anos ele se en-
volveu numa discussão 
e acabou baleado. O 
tiro perfurou a coste-
la, o fígado e atingiu a 
medula óssea, deixan-
do-o paraplégico. Des-
de então ele tornou-se 
dependente do uso de 
cadeiras de roda, mas 
a dificuldade financei-
ra fez com que ele pro-

curasse a Prefeitura de 
Japeri em busca de um 
equipamento gratuito.
Há quatro anos Leandro 
recebeu sua primeira 
cadeira de rodas a CO-
ORDEF (Coordenadoria 
Municipal de Integra-
ção Social da Pessoa 
com Deficiência de Ja-
peri). Ontem, o presente 
de Natal foi antecipado 
e ele foi um dos contem-
plados com a cadeira.

Os equipamentos 
doados pela COORDEF 
vêm de uma parceria 
entre a Prefeitura de 
Japeri e a AACD (Asso-
ciação de Assistência 

à Criança Deficiente), 
iniciada em 2009. Desde 
então, cerca de 1.400 
japerienses já solicita-
ram algum tipo de apa-
relho, como cadeiras de 
rodas, cadeiras de higie-
nização, motorizadas, 
andadores e muletas.

“Nós já entregamos 
quase 700 cadeiras 
comuns, 550 higiênicas 
mais de 90 andadores 
e 330 muletas, além de 
outros equipamentos. 
No total já foram ce-
didos 1.819 aparelhos 
para as pessoas com 
algum tipo de defi-
ciência. Na próxima 

Pessoas desembarcaram do avião na ilha Malta

Presse citou ainda que 
havia sete tripulantes.
De acordo com a Reu-

ters, um dos homens 
que sequestrou o voo 
disse a uma TV da Líbia, 
por telefone, que é che-
fe de um partido apoia-
dor do líder Muammar 

al-Gaddafi, o Al-Fateh 
Al-Jadeed. Al-Fateh é 
o nome que Gaddafi 
deu a setembro, mês 
que ele fez o golpe em 
1969. A palavra repre-
senta sua chegada ao 
poder. O líder foi derru-
bado e morto em 2011.

DIVULGAçãO

Prefeito de Casimiro de Abreu, Antonio Marcos Lemos

REPRODUçãO 

segunda-feira, três ca-
deiras de rodas moto-
rizadas serão doadas, 

totalizando 24 em dois 
anos. Foram 11 em 2015 
e 13 neste ano”, revela 

Carlos Augusto Bastos, 
coordenador da CO-
ORDEF.
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Planejada por quatro anos, a nova unidade promete conforto e ajuda de equipes.

BRAsíLIA

O governo publi-
cou ontem, no ‘Di-
ário Oficial’, uma 
medida provisória 
para agilizar a regu-
larização fundiária 
urbana em todo o 
país. O texto prevê 
flexibilizar as regras 
para quem ocupa 
terreno pertecen-
te à União obter a 
escritura. Não serão 
contempladas ocu-
pações iniciadas 
depois de ontem, 
data da publica-
ção da MP.

Por se tratar de 
uma medida provi-
sória, as regras do 
texto já estão em vi-
gor, mas precisarão 
ser aprovadas pela 
Câmara e pelo Se-
nado para virar lei.

De acordo com 

Metrô Rio segue vendendo 
bilhetes para o fim de ano

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o Ministério do Plane-
jamento, a medida 
deve beneficiar 150 
mil famílias de bai-
xa renda que hoje 
ocupam imóveis de 
União. Essas famílias 
serão contempladas 
na modalidade de in-
teresse social. Por isso, 
não terão que pagar 
pela regularização e 
terão a infraestrutu-
ra básica financiada 
pelo poder público.

Também haverá a 
modalidade de re-
gularização fundiária 
de interesse específi-
co, para pessoas que 
ocupam terreno da 
União, mas não se 
enquadram nos cri-
térios de baixa renda. 
Nesse caso, o registro 
não será concedido 
de forma gratuita e o 
proprietário terá que 
arcar com os custos 

MODELO: Andrea Martins

Uma gata, digna 
de presente de papai 
noel, veio mostrar be-
leza e sensualidade 
estampando as pá-
ginas da nossa edi-
ção de natal. A bela 
Andrea Martins, musa 
de pinturas corporais, 
preparou um belo 
presente aos leitores, 
repleto de ousadia. 
Ela já fez sucesso em 
suas apresentações 
como passista no 
Carnaval carioca e 
provavelmente dei-
xou os homens com 
o queixo até o chão. 
Além disso, a gata 
passou pelo progra-
ma ‘Esquenta’ da TV 
Globo e ela guarda 
alguns segredinhos 
que vamos contar a 

vocês. Sua comida 
preferida é lasanha, 
a música certa para 
curtir é o samba. Seu 
sonho é viajar para 
a Disney. Flamenguis-
ta de coração e do 
signo de touro, a mu-
lher acredita que seu 
defeito é ser muito 
exigente (Uma gata 
como essa precisa 
ser exigente!). Seu 
principal objetivo de 
vida é crescer no 
meio artístico e para 
ela, o homem ideal 
precisa ser compa-
nheiro e amigo. A 
gata não tem nada a 
esconder e disse que 
posaria para uma re-
vista masculina, para 
a alegria dos mar-
manjos! 

BAIRRO: Bonsucesso
Governo edita medida para regularização fundiária

P.C. SOUSA

Fenômeno foi classificado de grau um de escala até cinco

Medida  prevê simplificar o registro de imóveis no Brasil

DIVULGAçãO

O MetrôRio in-
formou que 
as vendas dos 

cartões especiais para 
o réveillon nas esta-
ções Pavuna, Uruguai, 
Central, Carioca, Gló-
ria, Siqueira Campos, 
Jardim de Alah e Jar-
dim Oceânico vão até 
este sábado, véspera 
do Natal. As bilheterias 
funcionarão das 10h 
às 21h em todas as 

oito estações.
A partir do dia 25, 

a venda acontecerá 
somente nas estações 
Pavuna, Carioca, Cen-
tral, Glória, Uruguai e 
Jardim Oceânico, no 
mesmo horário. O car-
tão de ida e volta é 
vendido por R$ 8,20. 
Já os cartões somente 
de ida ou somente de 
volta custam R$ 4,10, 
o mesmo valor da ta-
rifa do MetrôRio. Cada 
usuário tem o limite de 

compra de até dez bi-
lhetes.

Os usuários podem 
escolher cinco faixas 
de horário (entre 19h 
e 0h) e devem com-
prar o cartão corres-
pondente ao período 
em que pretendem 
realizar a viagem. Ain-
da restam cartões 
para todas as faixas, 
segundo o Metrô. As 
composições estarão 
circulando até 5h do 
dia 1º de 2017. Metrô rio ainda está vendendo bilhetes para quem for curtir o Réveillon

Trens extras
A SuperVia mon-

tará uma operação 
para atender os pas-
sageiros na madru-

gada do réveillon. Em 
complemento à pro-
gramação do dia 1º de 
janeiro, para atender 

os usuários no retorno 
das comemorações 
pela chegada do novo 
ano, a concessionária 

vai disponibilizar 24 mil 
lugares adicionais. No 
total, serão dez viagens 
extras em trens com ar-

-condicionado, que 
partirão da Central do 
Brasil e atenderão a 
população com desti-

no à Baixada Flumi-
nense, zona Norte e 
zona Oeste do Rio 
de Janeiro.

Tornado atinge vários bairros e 
assusta moradores de Nova Iguaçu

Um tornado atingiu 
diversos bairros de 
Nova Iguaçu na tar-
de da última quinta-
-feira, deixando um 
rastro de destruição 
por onde passou. O 
fenômeno da natu-
reza produziu ventos 
de aproximadamen-
te 150 km/h, se en-
quadrando como F1, 
numa escala que é 
de 0 a 5.

Os bairros mais afe-
tados foram Cerâ-
mica, Ponto Chic, 
Miguel Couto, Boa 
Esperança, Carmari, 
Nova América, Jar-
dim Alvorada, entre 
outros. O vendaval 
arrancou pela raiz 
cerca de 20 árvores 
de diversos tama-

nhos, inclusive cen-
tenárias, além de 
danificar dezenas de 
residências e comér-
cios, arrancando te-

REPRODUçãO

DIVULGAçãO

lhas e caixas d’água 
por onde passou, 
deixando os mora-
dores em estado de 
apreensão.

Internautas publica-
ram nas redes sociais 
diversos vídeos com 
imagens impressio-
nantes que mostram 
a força e destruição 
causadas pelo fenô-
meno que assustou 
milhares de morado-
res da região.

O Secretário de De-
fesa Civil e Ordem 
Pública de Nova 
Iguaçu, Luiz Antunes 
esteve presente em 
diversas localidades 
atingidas, coorde-
nando  pessoalmen-
te o trabalho de sua 
equipe e realizando 
avaliações da des-
truição causada pelo 
tornado, bem como 
realizando vistorias 
técnicas nas residên-
cias atingidas.

da infraestrutura bá-
sica.

A regularização vai 
valer ainda para imó-
veis situados na zona 
Rural, desde que a 

área tenha ocupa-
ção e destinação 
urbana, e para con-
juntos habitacionais 
promovidos pelo po-
der público.
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Acusada de sequestro é presa
sequestro na central

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A vítima estava grávida e foi vista embarcando em trem com a mulher. 
Polícia Civil deteve a acusada na última segunda-feira em Magé.

Uma mulher está 
presa desde a 
última segunda-

-feira na Cidade da 
Polícia, no Jacaré, sus-
peita de ter raptado 
a grávida  Rayanne 
Christini Costa, de 22 
anos. 

Thainá da Silva Pinto, 
21, foi presa em casa, 
em Magé, na Região 
Metropolitana do Rio, 
mas não revelou o 
paradeiro da vítima. 
Com base em provas, 
a delegada Elen Souto 
representou junto ao 
Plantão Judiciário pela 
decretação da prisão 
da acusada pelo cri-
me de sequestro, medi-
da que foi aceita pela 
Justiça. Durante toda 
a manhã de ontem, 
agentes da Polícia Civil 
fizeram buscas, na Bai-
xada Fluminense e na 
Região Metropolitana, 
para encontrar Rayan-
ne.

Na última quinta-
-feira, amigos e fami-
liares de Rayanne e 
da suspeita estiveram 
na sede da Delega-
cia de Descoberta de 
Paradeiros (DDPA), no 

Jacaré. Investigadores 
mostraram imagens de 
câmeras de segurança 
da Central do Brasil em 
que a vítima e a sus-
peita aparecem. A fa-
mília da acusada a re-
conheceu. As imagens 
mostram o momento 
em que Thainá deixou 
o local na companhia 
de Rayanne.

Procurada, a Polícia 
Civil não quis comen-
tar essa versão e limi-
tou-se a dizer que “as 
investigações estão 
em andamento” e que 
não passaria mais de-
talhes para “não atra-
palhar na elucidação 
do caso”.

DESAPARECiDA DESDE 
A SEMANA PASSADA
Rayanne desapa-

receu na terça-feira 
da semana passada, 
após sair para encon-
trar Thainá na Central 
do Brasil, onde rece-
beria doações para 
a segunda filha, que 
tem nascimento pre-
visto para o início do 
ano.

A vítima mora com 
a mãe, a filha de 3 
anos e dois irmãos, em 
Padre Miguel, na zona 
Oeste do Rio. Segundo 
amigos e parentes, ela 
estava em grupos no 
Facebook de doações 
de roupas e avisou que 

iria encontrar a mulher 
na Central do Brasil e 
iria até Magé, na casa 
da doadora, para pe-
gar as doações.

PRiORiDADE àS 
iNVESTiGAçõES 

Na última quinta-fei-
ra, a Comissão de Di-
reitos Humanos e Cida-
dania da Assembleia 
Legislativa do Estado 
do Rio (Alerj) informou 
que vai atuar no caso 
junto à Delegacia de 
Descoberta de Para-
deiros (DDPA) para co-

brar mais agilidade a 
respeito do sumiço de 
Rayanne Christini Cos-
ta, de 22 anos, grávida 
de sete meses, que foi 
vista pela última vez 
na Central do Brasil. 
Ainda nesta semana, 
o deputado estadual 
Marcelo Freixo (Psol) 
deverá encontrar com 
familiares de Rayanne.

Também na última 
quinta, a Secretaria de 
Direitos Humanos (Se-
asdh), informou que, 
enviou um ofício a de-
legada Ellen Souto res-

ponsável pela DDPA, 
pedindo explicações 
sobre o andamento 
das investigações.

Quem tiver qualquer 
informação que possa 
contribuir com as in-
vestigações pode en-
trar em contato com 
a Delegacia de Des-
coberta de Paradeiros 
(DDPA) pelos telefones 
(21) 2202-0338 / 2582-
7129 ou com a Central 
de Atendimento ao 
Cidadão (CAC) pelos 
telefones (21) 2334-
8823 e 2334-8835.

... de ter sequestrado Rayanne. Justiça expediu um mandado de prisão 

Thainá da Silva Pinto (e) , 21 anos, é a suspeita...

REPRODUçãO

Operação Papai Noel da PM 
distribui presentes a crianças

Policiais Militares do 
25º BPM (Cabo Frio) 
fizeram uma opera-
ção, na manhã de 
ontem, na maior co-
munidade daquela 
cidade, na Região 
dos Lagos. Dezenas 
de policiais entraram 
na comunidade do 
Jacaré, a maior do 

município, com via-
turas cheias de pre-
sentes. Ao todo, 300 
crianças receberam 
brinquedos como 
presente de Natal. 
Durante a tarde, os 
militares percorreram 
a orla da Praia do 
Forte e ruas do Cen-
tro.

Os presentes foram 
comprados pelo co-
mando do batalhão 
em parceria com 
empresários da cida-
de. Bolas, bonecas 
e carrinhos fizeram 
a alegria da crian-
çada, que também 
recebeu sorvetes e 
picolés.

Policiais do 25° BPM (Cabo Frio) fizeram a alegria da criançada

DIVULGAçãO

EDI de Curiacica é invadido 
e assaltado por bandidos

O Espaço de De-
senvolvimento Infantil 
(EDI) Arthur Bispo do 
Rosário, Av. Sampaio 
Corrêa, em Curicica, 
na zona Oeste, foi in-
vadido por bandidos 
na madrugada de 
ontem. Funcionários 
chegaram para tra-
balhar no início da 
manhã e encontra-
ram a escola comple-
tamente revirada. Os 
assaltantes roubaram 
dois computadores, 
um Datashow, caixas 
de som, televisão e 
DVD, além de uma 
Câmara.

Os responsáveis 
pela escola procu-

raram a delegacia e 
resgistraram o caso na 
32º DP, na Taquara. De 
acordo com a Polícia 
Civil, as investigações já 
estão em andamento.

O projeto do EDI é 
reunir no mesmo am-
biente a creche e a 

pré-escola. O modelo 
atende crianças de 
seis meses a 5 anos 
e 11 meses de idade, 
com materiais e livros 
apropriados, além de 
contarem com edu-
cadores especializa-
dos.

Os EDis foram criados para atender crianças

AGÊNCIA O GLOBO

PM apreende drogas em Belford Roxo
Policiais militares 

do 39° BPM(Belford 
Roxo) apreenderam 
na última quinta-
-feira, 215 sacolés de 
maconha, 17 saco-
lés de cocaína, um 
rádio transmissor e 
R$ 12, durante ope-
ração na comuni-
dade do Rola Bosta, 
em Belford Roxo. Na 
ação, um suspeito 
foi detido. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
para registro na 54ª 
DP (Belford Roxo). Drogas, rádio transmissor e dinheiro foram apreendidos 

DIVULGAçãO

PRF admite erro em ação na Ponte
A Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) admitiu que 
errou ao não prever o 
grande congestionamen-
to ocorrido entre o fim da 
noite da última quinta-fei-
ra e a madrugada de on-
tem na Ponte Rio-Niterói 
(sentido Niterói) por cau-
sa de uma operação na 
altura do pedágio para 
flagrar motoristas alcooli-
zados ao volante ou com 
documentação irregular. 
A corporação informou 
que outras blitzes, dentro 
da chamada Operação 
Rodovida, vão acontecer 
nos próximos dias, mas a 
forma como serão feitas 
será revista.

O tempo de travessia 
na Ponte, normalmente 
de 13 minutos, chegou a 
quase 90 durante a ação. 

Isso se deveu, em parte, 
ao grande fluxo de usu-
ários que viajaram para 
passar o Natal em outras 
cidades. Mas, segundo 
a assessoria de comu-
nicação da PRF, o con-
gestionamento pode ter 
se acentuado porque os 
agentes deixaram ape-
nas uma faixa de rola-
mento para a passagem 

dos veículos em vários 
momentos da operação.

Durante a ação 105 
motoristas foram autua-
dos, sendo que apenas 
um foi flagrado alcooliza-
do, segundo a PRF. Duas 
carteiras de habilitação e 
12 Certificados de Regis-
tros de Licenciamento de 
Veículos (CRLVs) foram re-
colhidos.

Trânsito parado por causa de blitz da PRF 

LEITOR JOãO PEREIRA 
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 Um assassina-
to chocou a zona 
Leste de São Paulo. 
Uma jovem de 23 
anos foi encontra-
da morta em um 
bar no bairro da 
Mooca no último 
dia 13. O suspeito 
de ter matado a 
mulher é Willy Go-
rayeb Liger, gerente 
do estabelecimen-
to.

Débora Soriano 
de Melo foi com 
uma amiga à uma 
casa noturna. Lá, 
conheceram o acu-
sado e mais dois 
homens. Os cinco 
saíram da boate e 
foram para o inte-
rior do bar Sr. Bote-
co, onde o suspeito 
trabalha. Como ele 
é primo do dono e 
mora nos fundos do 
estabelecimento, 
possuía a chave.

De acordo com 
investigações da 
polícia, o assassi-

Jovem é estuprada e assassinada

Candidato a vereador 
roda com 18 kg de erva 

DIVULGAçãO

Jovem foi assassinada após ser estuprada em bar 

Agentes da PRF flagraram político durante blitz na Via Dutra, perto da cidade de Lavrinhas, em São Paulo.

nato ocorreu quando 
Débora e Liger fica-
ram sozinhos no local. 
A jovem levou vários 
golpes de bastão e 
morreu na hora. Após 
exames necroscópico 
e toxicológico, a po-
lícia identificou sinais 
de estupro na estu-
dante.

Ainda de acordo 
com a polícia, Liger 
telefonou para o pri-

mo e contou que 
matou Débora. Em 
seguida, fugiu do lo-
cal. A polícia suspei-
ta que ele tenha ido 
para a Bahia.

Débora deixa dois 
filhos pequenos. 
Quem tiver informa-
ções que levem ao 
paradeiro do acusa-
do, a polícia pede 
que ligue para o Dis-
que-Denúncia. 

Richarles Teles 
da Silva, co-
nhecido como 

‘Richarles Varão Va-
loroso’, de 31 anos, 
foi preso por agentes 
da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) duran-
te blitz realizada na 
última quinta-feira, 
na Via Dutra, no KM 
18, próximo a cida-
de de Lavrinhas, em 
São Paulo. Segundo 
a corporação, ele 
estaria transportando 
18 quilos de maco-

nha em um Kadet.
O suspeito foi candi-
dato a vereador na 
última eleição muni-
cipal, em Barra Man-
sa, pelo partido Soli-
dariedade, quando 
obteve apenas 45 
votos. Ao perceber 
que os policiais se 
preparavam para fa-
zer a abordagem, ele 
chegou a descer do 
veículo e correr para 
um morro às margens 
da rodovia na tenta-
tiva de escapar da 
fiscalização, mas foi 
perseguido e captu-
rado.

Em entrevista ao jor-
nal Diário do Vale, o 
inspetor Ferreira in-
formou que foi dada 
ordem para que Ri-
charles parasse o 
carro, quando se 
aproximou da bar-
reira montada na 
Via Dutra. “Ele não 
respeitou a determi-
nação e saiu do ve-
ículo. Parou o Kadett 
cerca de um quilô-
metro e subiu o mor-
ro correndo, mas foi 
perseguido e captu-
rado. Descobrimos 
que o carro era rou-
bado”, afirmou. Richarles Teles da Silva, candidato a vereador em Barra Mansa, foi preso pela PRF

REPRODUçãO/REAGE CAXIAS

Indiciado por tráfico de drogas 
O suspeito foi leva-

do para a Delegacia 
de Lavrinhas, onde 

foi indiciado por tráfico 
de drogas. Na unidade 
policial, ele teria confes-

sado que transportava 
a droga de Barra Mansa 
para Lorena, no interior 

de São Paulo, e recebe-
ria R$ 1 mil.

O delegado Cirilo 

dos Santos transferiu o 
suspeito para a Cadeia 
Pública da cidade de 

Cruzeiro, onde ficará 
a disposição da Jus-
tiça de Lavrinhas.

Líder do CV oferece suborno a PM 
Reconhecido como 

sendo o líder da facção 
criminosa Comando 
Vermelho (CV), na Cos-
ta Verde, Richardson 
Teonório, de 34 anos, 
foi transferido da cela 
provisória da 166ª DP 
(Angra dos Reis) para o 
sistema penitenciário de 
Gericinó, no Rio. após 
ser preso no dia ante-
rior por agentes do 33ª 
Batalhão da PM. O sus-
peito estava num Cruze 
branco, placa KPT-3571, 
quando foi abordado 
na Rodovia Rio-Santos, 
próximo ao bairro Mon-

suaba. Ele foi preso após 
uma denúncia anôni-
ma, que fez com que a 
PM realizasse um cerco 
no local.

De acordo com os po-
liciais, o traficante ofe-
receu a equipe R$ 200 
mil para não ser preso. 
O material e o carro fo-
ram levados para a de-
legacia. 

“Ele (Richardson) é 
chefe do tráfico em 
várias comunidades da 
região. Sua prisão dei-
xa a facção acéfala. 
A tendência é de que 
haja uma desestrutura-

ção da organização cri-
minosa em toda Costa 
Verde”, disse o delega-
do titular da 166ª, Bruno 
Gilaberte.

DP na Baixada disponibiliza 
WhatsApp para denúncias

Para auxiliar na elu-
cidação de diversos 
casos ou até mesmo 
receber denúncias de 
esconderijos de trafican-
tes, agentes da 59ª DP 
(Duque de Caxias) colo-
caram um número com 
whatsapp à disposição 
dos moradores do muni-
cípio da Baixada Flumi-
nense. Através do tele-
fone (21-99817-0306), a 
pessoa pode ajudar os 
investigadores.

Segundo delegada 
Raissa Celles, titular da 
distrital e que trouxe a 
proposta, um policial 
vai ficar monitorando o 
aparelho e checar as 
informações. Antes de 
assumir a unidade, ela 

também instalou o sistema 
na 72 DP. “É um trabalho 
que com ajuda da popula-
ção é muito eficiente”, des-
tacou a delegada.

Um dos casos que o what-
sapp auxiliou os policiais, foi 

na última quarta-feira, 
quando um homem foi 
preso por tentativa de 
homicídio contra o sobri-
nho. Pessoas denuncia-
ram o caso no aplicati-
vo de mensagens.

Quatro criminosos assaltam 
uma joalheria em São Gonçalo

Quatro criminosos, 
sendo um deles arma-
do, roubaram uma jo-
alheria na Avenida 18 
do Forte, no Mutuá, 
em São Gonçalo, na 
manhã de ontem. As 
imagens da ação já 
estão sendo analisa-
das por agentes da 
72ª DP (São Gonçalo), 
onde o fato foi regis-
trado pelo proprietá-
rio do estabelecimen-
to.

Em depoimento, 
o dono da loja disse 
que estava com seis 
vendedoras quando, 
por volta das 8h, os 
três assaltantes ves-
tindo calça, camisa 
social e até bonés, 
entraram na joalhe-
ria e exigiram joias e 
pertences dos clien-
tes que estavam no 
local.

Os homens fugiram 
possivelmente em um 
Chevrolet Agile prata, 
onde um comparsa 
aguardava, e segui-
ram pela Rua Floriano 
Lima. A quantidade 
de material que foi 
levada pelos crimino-
sos ainda está sendo 
levantada pelos fun-

cionários e dono da 
joalheria.

Agentes da 72ª DP 
solicitam que quem 
tiver informações dos 
criminosos denunciem 
ao WhatsApp da dis-
trital (99020-2457) ou 
até mesmo para o 
número da delegacia 
(3119-0048)

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime

FERNANDA ROUVENAT / G1

REPRODUçãO/FACEBOOK

Richardson Tenório

DIVULGAçãO



sábado, 16 de julho de 2016 geralsábado, 16 de julho de 2016 sábado, 24 de dezembro de 2016geral8

Crise altera programação 
de fim de ano no Sul do RJ

sul FluMinense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Em várias cidades houve corte no orçamento para realização do evento.

A crise econô-
mica parece 
não ter fim , 

inclusive até as fes-
tas de fim de ano 
foram prejudicadas 
no Sul do Rio de Ja-
neiro. Segundo as 
prefeituras das 24 
cidades da região , 
muitas as festas fo-
ram canceladas por 
falta de verba. Na 
lista estão Angra dos 
Reis, Barra do Piraí e 
Resende) que jun-
to com Barra Man-
sa, Volta Redonda 
e Três Rios lideram a 
lista das seis maiores 
municípios do Sul do 
Rio.

Em outras cidades, 

como Paraty e Pi-
raí, houve corte no 
orçamento para re-
alização das festivi-
dades. Muitos muni-
cípios aproveitaram 
a decoração do ano 
anterior para econo-
mizar sem deixar de 
enfeitar as vias públi-
cas e praças.

De acordo com as 
assessorias de comu-
nicação, o uso dos 
recursos financeiros 
disponíveis no paga-
mento de salários do 
funcionalismo públi-
co e a garantia dos 
serviços essenciais 
(como saúde e lim-
peza pública) foram 
prioridade para a 
maioria dos gover-
nos municipais. As tradicionais queimas de fogos em pontos da região foram cortadas para economizar em gastos

Contenção de despesas 
De acordo com 

a assessoria de im-
prensa, por conta 
de contenção de 
despesas não ha-

verá programação 
para o Natal e Ré-
veillon em algumas 
cidades. As dificulda-
des nos repasses por 

parte Governo do Es-
tado fizeram o municí-
pio assumir muitas ou-
tras responsabilidades. 
A nota diz ainda que 

o governo municipal 
vai priorizar os servi-
ços essenciais para 
a população. Já em 
outras , como Volta 

Redonda e Três Rios, a 
Prefeitura afirma que 
terá as festa como os 
anos anteriores, diga-
mos um ‘Natal Ilumi-

nado’, devido as 
parcerias com insti-
tuições financeiras 
para a realização 
do evento.

DIVULGAçãO

Após temporal, áreas de risco 
são monitoradas em Quatis

Depois dos trans-
tornos causados 
pela chuva, a De-
fesa Civil está mo-
nitorando áreas de 
risco em Quatis, RJ. 
Na semana pas-
sada, uma tromba 
d’água deixou famí-
lias desalojadas. 

No bairro Biqui-
nha, uma ponte 
precisou ser inter-
ditada depois que 
um cabo de aço se 
rompeu, mas deve 
ser liberada ainda 
essa semana. A De-
fesa Civil está mo-
nitorando a passa-
gem de pedestres e 
veículos para evitar 
novos danos. Além 
disso, os agentes es-
tão orientando os 
moradores de áre-
as de risco sobre os 
cuidados com os 
temporais.

A chuva passou, 

mas os estragos e 
transtornos continu-
am também no bair-
ro Lavapés, onde 
uma ponte também 
precisou ser fecha-
da. Ela recebeu tra-
balhos provisórios 
até que a reforma 
seja feita. “Foi feito 
assim para que as 
pessoas pudessem 
passar. É uma ponte 
já antiga e a gente 
vai no ano de 2017 

programar um pro-
jeto para a recupe-
ração, e busca ver-
bas para isso. Precisa 
manter uma equipe 
bem treinada à dis-
posição em épocas 
como essa para que 
se vier a acontecer 
mais alguma coisa 
nesse nível, a gente 
ter uma resposta rá-
pida”, disse o secre-
tário de Obras, Cé-
sar Salazar.

Defesa Civil monitora as áreas de risco da cidade

Pianista se apresenta no 
Natal em Visconde de Mauá

O pianista, arranjador 
e compositor Marcos 
Ariel está fazendo uma 
turnê em Visconde de 
Mauá, distrito de Resen-
de durante a época na-
talina. As apresentações 
serão hoje e amanhã e 
acontecem na Pousada 
Terra da Luz Jazz Club, 
sempre às 21h. O públi-
co vai poder conferir o 
lançamento do 27º CD 
na discografia de Ariel, 
que terá clássicos e te-
mas natalinos no reper-
tório de ‘Noite Feliz’, que 
tem três temas autorais.

De acordo com os or-
ganizadores, o albúm re-
úne clássicos como ‘Jin-
gle Bells’, ‘Let it Snow’, 
‘Noite Feliz (Silent Night)’, 
a ‘Ave Maria’ de Schu-

bert e o ‘O Velhinho’, além 
da canção ‘Happy Xmas 
(War is Over)’, gravada 
por John Lennon, e ‘Ebony 
and Ivory’, na qual Paul 
McCartney e Stevie Won-
der falam de tolerância, 
também ganharam novas 

versões instrumentais no 
piano. Fecham a lista, 
‘When you whish upon a 
star’, tema de Pinóquio, 
da Disney, e ‘Canção 
da América’, de Milton 
Nascimento e Fernando 
Brant.

Marcos Ariel faz três apresentações no Sul do Rio

DIVULGAçãODIVULGAçãO

Secretaria de Educação inaugura 
obra de acessibilidade em escola

O prefeito Antônio 
Francisco Neto e a 
secretária de Educa-
ção Therezinha Gon-
çalves, a Tetê, inau-
guraram ontem, as 
obras de acessibilida-
de realizadas na Es-
cola Municipal Jesus 
Menino, localizada 
na Rua dos Mineiros, 
no bairro Belmonte 
em Volta Redonda. A 
reforma foi fiscaliza-
da pelo Instituto de 
Pesquisa e Planeja-
mento Urbano (IPPU) 

e teve um custo de 
R$ 356.670,00. A em-
presa executora foi a 
Servale Construções.

Com as melhorias, 
a escola vai oferecer 
maior facilidade para 
o acesso ao segundo 
andar da unidade. 
No local foi cons-
truída uma rampa 
com guarda corpo, 
colocação de piso 
podotátil, além da 
colocação de piso 
cimentado no pátio, 
cobertura do acesso 

à quadra de espor-
tes e reforma dos ba-
nheiros, garantindo a 
acessibilidade. A se-
cretária municipal de 
Educação destacou 
que as obras vão ga-
rantir a qualidade da 
inclusão dos alunos.

Com a reforma, a 
escola passa a ofere-
cer mais segurança e 
conforto para os 562 
alunos, e principal-
mente para os defi-
cientes e cadeiran-
tes, afirmou.

Volta Redonda constrói novo 
teatro para o lazer da população

Com um investimen-
to de aproximada-
mente R$ 5 milhões, 
a Prefeitura de Volta 
Redonda inaugura no 
próximo dia 30 de de-
zembro, às 19h, o novo 
teatro do Colégio Ge-
túlio Vargas, no bairro 
Laranjal. A instituição 
faz parte da Funda-
ção Educacional de 
Volta Redonda (Fevre)

Na opinião da dire-
tora pedagógica da 
Fevre, Mônica Serafim, 
o novo teatro do Co-
légio Getúlio Vargas é 
uma obra espetacular 
e será muito importan-
te na área pedagógi-
ca para beneficiar os 

alunos, tanto do Ge-
túlio quanto dos ou-
tros colégios da Fevre, 
além de poder ser um 
espaço para a comu-
nidade local, principal-
mente para os grupos 
de teatro.

“É um resgate cultu-
ral daquilo que já foi 
desenvolvido na edu-
cação e teve que ser 
interrompido com a 
interdição do antigo 
auditório teatro”, disse 
Mônica.

Segundo a diretora, 
cerca de seis mil alu-
nos da Fevre poderão 
usar o novo teatro nos 
trabalhos extraclasse, 
dando oportunidades 

aos professores, se-
jam de artes, ciências, 
educação física, ma-
temática, história ou 
geografia.

O novo teatro da 
Fundação tem 1,7 mil 
m2 de área construída, 
em três pavimentos, 
subsolo e térreo com 
mezanino, possuindo 
acústica e iluminação 
especial. Duas entra-
das independentes 
para o acesso favore-
cendo tanto o público 
escolar como as pes-
soas de fora da esco-
la, ainda tem acessi-
bilidade total para os 
portadores de defici-
ência.



Parabéns, Rosiane!
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GLOBO
06:03-Via Brasil
07:03-Como Será?
09:00-É de Casa
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
14:03-Sessão Comédia
14:49-Estrelas
15:45-Caldeirão do Huck
18:26-Sol Nascente
19:12-Praça TV - 2ª Edição
19:32-Rock Story
20:00-Rede Nacional
20:03-Rock Story
20:28-Jornal Nacional
21:08-A Lei do Amor
22:02-Altas Horas
00:00-Missa do Galo
01:40-Sessão de NatalA-
penas Amigos
03:07-Sessão de NatalTu-
do em Família
04:49-Sessão de NatalNa-
tal em Conway

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

FELIz NATAL

05:00-Programa Ultra-
farma
08:00-America Sub
08:30-Familia Debaixo da Gra-
ça.
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 Gra-
ça
13:30-Camisaria Fascynius
14:00-SuperLiga de Vôlei.
16:30-Super Desafio BRA de Be-
ach Rugby
18:30-Ritmo Brasil
19:30-Amaury Jr. Show
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30-RedeTV News
22:15-Operação de Risco
23:00-Mega Senha
00:30-Encrenca - Reprise
01:30-Desafio Premiado
02:30-Igreja Bola de Neve
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

Mesquita passa mal e Lo-
retta o ampara. Milena, Pep-
pino e Mario se surpreendem 
com a atitude profissional da 
mãe. Ralf garante a Hirô que 
está apaixonado por Milena e 
a aconselha sobre seu casa-
mento. Vittorio conversa com 
Mario sobre Loretta. Ralf pre-
senteia Milena. Mario se rea-
proxima de Loretta.

Mario se 
reaproxima de Loretta

Finéias conversa 
com Eleazar

Samara conversa com Tobias e come-
mora a morte de Abel. Josué aconselha 
Finéias dizendo que existem diversas for-
mas de batalhar por Israel. O sacerdote 
então segue para o tabernáculo e se 
emociona ao olhar para o local sagra-
do. Nobá encontra com Kalu e segue 
par a casa de Tiléia. Finéias conversa 
com Eleazar e diz querer servir ao Senhor. 

resuMos dAs novelAs

Chiara se decepciona com Gui. 
Gilda e Haroldo expulsam Marisa e 
discutem com Nicolau. Gordo criti-
ca Diana por ter magoado Chiara. 
Edith e Nelson defendem Júlia e Va-
nessa se irrita. zac incentiva Gui a 
continuar com a gravação de seu 
CD. Marisa é demitida. Léo combi-
na um encontro com Diana. 

Léo e Néia reclamam 
do Cd de Gui

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

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Atrações de shoppings de Nova 
Iguaçu funcionam até hoje a noite
Essa é a última chance para as crianças aproveitarem a diversão de natal.

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

O aniversário é seu 
mas, quem ganha o 
presente sou eu. Pa-
rabéns, Rosiane Ma-
riana, minha esposa, 
amiga, parceira de 
todas as horas. Que 
tenha um ano vin-
douro abençoado, 
com muita saúde, 
paz e amor. Saiba 
que todas as vezes 
que te alerto sobre 
algo, sei que você 
é capaz de ir muito 
mais além. Acredite 
em você e no seu 
potencial.

Seu esposo, Rodol-
fo Maya.

ÁLBUM DE FAMÍLIA 

É bem verdade que 
o brasileiro tem a 
mania de deixar 

as coisas para a última 
hora. E pensando nisso, 
ainda há tempo para 
levar a criançada e 
curtir a decoração 
de natal dos Shoppin-
gs. O Shopping Nova 
Iguaçu e o Top Shop-
ping anunciaram um 
horário especial para 
funcionamento, traba-
lhando entre 9h até as 
19h. Já no feriado de 
amanhã, os shoppings 
funcionarão parcial-
mente, provavelmen-
te apenas a praça de 
alimentação estará 
aberta.   

No TopShopping, a 
decoração natalina 
será mantida e ainda 
poderá ser curtida até 
o mês de janeiromas a 
famosa foto do papai 
noel só poderá ser tira-
da até hoje. Decoração natalina ficará exposta até janeiro, mas papai noel é só até hoje

Já no Shopping 
Nova Iguaçu, a deco-
ração da Galinha Pin-
tadinha, assim como 
as atrações do parqui-
nho, estão disponíveis. 
A criançada poderá 
aproveitar esse dia 
corrido de compras 
e levar a família para 
visitar ‘A Casa da Ga-
linha Pintadinha’ e dis-
frutar da roda gigante 
da galinha e os per-
sonagens do desenho 
animado. O bom velhi-
nho também estará lá, 
só que até às 18h, para 
atender os últimos pe-
didos das crianças e 
tirar aquele belo regis-
tro natalino. 

Lembrando que o 
TopShopping fica na 
Avenida Governador 
Roberto Silveira, n°540 
no Centro de Nova 
Iguaçu. Já o Shopping 
Nova Iguaçu fica na 
Avenida Abílio Augus-
to Távora, 1111, no 
bairro da Luz. A entra-
da é franca. 

DIVULGAçãO

Dulce e zé Felipe ficam no colé-
gio junto com as freiras no sábado. 
Flávio telefona para Murilo e pede 
uma quantia em dinheiro vivo na 
troca da informação de onde está 
Beatriz. Dulce e zé Felipe brincam 
no chiqueiro. Murilo descobre que 
a filha está escondida na casa de 
Gustavo. Juju tira fotos com zeca 
momentos antes da festa de noiva-
do começar.

Dulce e Zé Felipe 
brincam no chiqueiro
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Amor: deixe que as 
novidades e os imprevistos 
ditem os próximos passos 
de uma relação amorosa. 
Programar qualquer coisa 
é perda de tempo. O que 

parecia impossível talvez entre na 
sua vida de mansinho e sem que você 
perceba. Cor: verde escuro. Número: 03.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. Hoje você 
tende a prestar mais atenção 
às necessidades do corpo. 

Você sentirá mais disposição para praticar 
exercícios. Invista na qualidade de vida. 
Saiba ceder e fazer acordos.

Touro

O momento favorece 
as suas iniciativas com 
relação ao trabalho ou 
ao lazer.Sua intuição está 
funcionando bem e se 
você conseguir controlar 
uma tendência para a 

distração, terminará o dia satisfeito(a) com 
todas as decisões para o futuro já tomadas. 
Cor: branca. Número: 06.

Gêmeos

Não deixe as 
oportunidades se 
diluírem com o 
tempo. Você agora 
está muito ágil e pode 
triunfar. A troca com 

o meio será capaz de você encontrar 
pessoas do passado no dia de 
hoje. Poderá subir na vida. Bom 
momento no campo profissional. 
Cor: cinza. Número: 09.

Câncer

Idéias criativas e 
inspiração para 
conquistar suas metas 
financeiras. Você estará 
um pouco fechado(a) 
para o convívio social, 
preferindo a intimidade 

das relações familiares e um 
pouco de sossego para pensar na 
vida. Prazer e paixão à vista. Cor: 
vermelho claro. Número: 12.

Leão

Procure se expressar com 
clareza e foco. Você está 
bem preparado(a) para isso 
e adora ser o centro das 
atenções. Apesar da agitação 
social, que este período 

promete, cultive a paciência e se mantenha 
sereno(a). Organize melhor as finanças, já 
que você percebe as necessidades.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
Você passa a entender 
melhor seus desejos. 
Aproveite os próximos 

dias para fazer atividades culturais. 
Se tiver oportunidade, que tal uma 
viagem? Cor: vinho. Número: 15.

Libra

Elemento: água. 
M o d a l i d a d e : 
fixo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Touro. Regente: 
Plutão. Faça um 

programa bem criativo com a 
família. Use e abuse do senso 
de humor e da sua capacidade 
de organização. Não esqueça 
que você precisa expressar seus 
sentimentos. Número: 18.

Escorpião

É tempo de ampliar seus 
horizontes, sejam pessoais 
ou profissionais. Boas 
relações com pessoas 
próximas. Alegrias no 
amor. Muita energia 

produtiva. Um tempo em que você 
pode trabalhar com muita energia e 
se orgulhar do que está fazendo. Cor: 
grená. Número: 21.

Sagitário

Aproxime-se das pessoas 
que ama, demonstrando 
seu carinho. Procure 
valorizar os laços afetivos 
e aproveite o momento 

para fazer trocas. Fique de olho nas 
oportunidades materiais/ financeiras. 
Um contato pessoal pode trazer uma 
boa notícia para sua vida profissional.

Capricórnio

Neste momento 
você está mais 
sensível aos apelos 
românticos que 
vêm de fora. Vai 
ver que seu coração 

está querendo um pouco de 
romantismo. Portanto dê vazão 
às suas fantasias sem medo de se 
arrepender depois. Tudo que é 
feito com amor traz recompensa.

Aquário

Procure resolver 
pendências e cuidar 
de coisas do dia a 
dia, além de cuidar 
melhor de sua saúde. 
No amor, momentos 

felizes estão por vir. Agrade-se 
mais. Dê preferência às atividades 
físicas que consumam energia. 
A fase propicia importantes 
mudanças e conquistas.

Peixes

10 atos oficiais

esTado do rIo de jaNeIro

aTos ofIcIaIs

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
DECRETO N° 4.167, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 3.276.000,00 (Três 
milhões duzentos e setenta e seis mil reais), para reforço das dotações consigna-

das no orçamento vigente.

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria municipal de fazenda (semfa), à secretaria 
municipal de obras (smo), à secretaria municipal de saúde (semus), à secre-
taria municipal de administração e serviços Públicos (semasP), à secretaria 
municipal de Governo e desenvolvimento econômico (semGe), e à secretaria 
municipal de educação, esporte e Turismo (semesT), crédito suplementar de 
r$ 3.276.000,00 (Três milhões duzentos e setenta e seis mil reais), para atender 
à programação constante do anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II 
deste decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da 
lei federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNIda-
de PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-

TAÇÃO

semfa semfa 05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 29.000,00

smo smo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 12 21.000,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 00 60.000,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.46.00 00 34.500,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.49.00 00 20.400,00

semus fms 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 50.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 55.000,00

se-
masP

adm 37.01.11.331.009.2.029 3.3.90.46.00 00 130.400,00

se-
masP

adm 37.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 78.700,00

semGe sem-
Ge

39.01.04.131.005.2.030 3.3.90.39.00 00 350.000,00

se-
mesT

educ 44.01.12.122.001.2.037 3.3.90.46.00 00 6.900,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 15 1.130.000,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 220.000,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.46.00 15 116.500,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.49.00 15 348.600,00

se-
mesT

educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.36.00 15 5.000,00

se-
mesT

educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.92.00 00 620.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNI-
dade

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

semfa se-
mfa

05.01.28.846.010.0.002 4.6.90.92.00 00 20.000,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.33.00 00 20.000,00

semus fms 08.01.10.301.048.2.007 4.4.90.52.00 00 20.000,00

semus fms 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.39.00 00 25.000,00

semus fms 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.39.00 16 105.000,00

smTr smTr 31.01.11.331.079.1.033 3.3.90.30.00 12 21.000,00

semasP sP 37.02.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 1.244.900,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.91.11.00 15 465.100,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 15 120.500,00

se-
mesT

educ 44.01.12.361.026.2.043 3.3.90.39.00 15 610.300,00

se-
mesT

educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 624.200,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora h do dia 15/12/2016

DECRETO N° 4.168, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre em favor da diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 19.640.000,00 (de-
zenove milhões seiscentos e quarenta mil reais), para reforço das dotações consig-

nadas no orçamento vigente.

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

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto ao Gabinete do Prefeito (GP), à secretaria municipal de 
assistência social e direitos humanos (semasdh), à secretaria municipal de 
fazenda (semfa), à secretaria municipal de obras (smo), à secretaria muni-
cipal de saúde (semus), à Procuradoria Geral do município (PGm), à secreta-
ria municipal de habitação e urbanismo (semhur), à secretaria municipal de 
segurança Pública (semseP), à secretaria municipal de controle (semuc), à 
secretaria municipal de ciência e Tecnologia (smcT), à secretaria municipal 
de meio ambiente e saneamento (semas), à secretaria municipal de Traba-
lho e renda (smTr), à secretaria municipal de capitação de recursos (sem-

car), á secretaria municipal de administração e serviços Públicos (semasP), 
à secretaria municipal de Governo e desenvolvimento econômico (semGe), à 
secretaria municipal de Políticas Públicas (semPoPu), à secretaria municipal 
de Transporte, Transito e segurança Institucional (semTTI) e à secretaria mu-
nicipal de educação, esporte e Turismo (semesT), crédito suplementar de r$ 
19.640.000,00 (dezenove milhões seiscentos e quarenta mil reais), para aten-
der à programação constante do anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II deste 
decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da lei 
federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNIda-
de PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTA-

ÇÃO

GP GP 02.01..4.122.001.2.016 3.1.90.11.00 00 308.660,00

semasdh semas-
dh

03.01.04.122.001.2.020 3.1.90.11.00 00 440.340,00

semfa semfa 05.01.04.122.001.2.031 3.1.90.11.00 00 1.395.300,00

smo smo 06.01.04.122.001.2.034 3.1.90.11.00 00 606.380,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 00 1.552.710,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 1.165.080,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.11.00 00 2.698.215,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 00 436.920,00

semus fms 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.13.03 00 45.210,00

semus fms 08.01.10.305.029.2.013 3.1.90.04.00 16 1.100,00

PGm PGm 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 860.970,00

semhur se-
mhur

12.01.04.122.001.2.064 3.1.90.11.00 00 191.440,00

semseP sem-
seP

18.01.04.122.001.2.045 3.1.90.11.00 00 697.950,00

semuc semuc 22.01.04.122.001.2.060 3.1.90.11.00 00 157.310,00

smcT smcT 24.01.04.122.001.2.066 3.1.90.11.00 00 82.770,00

semas semas 28.01.04.122.001.2.081 3.1.90.11.00 00 83.600,00

smTr smTr 31.01.04.122.001.2.084 3.1.90.11.00 00 48.970,00

semcar sem-
car

33.01.04.122.001.2.088 3.1.90.11.00 00 177.460,00

semasP adm 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 418.395,00

semasP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.03.00 00 1.360,00

semasP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 361.800,00

semasP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 100.000,00

semasP sP 37.02.04.122.001.2.052 3.1.90.11.00 00 1.015.470,00

semGe semGe 39.01.04.122.001.2.057 3.1.90.11.00 00 2.012.440,00

semPoPu semPo-
Pu

42.01.04.122.001.2.104 3.1.90.11.00 00 18.290,00

semTTI semTTI 43.01.04.122.001.2.101 3.1.90.11.00 00 442.070,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 00 1.276.290,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 15 150,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.91.11.00 15 2.808.000,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 15 235.350,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNIdade PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

semfa semfa 05.01.28.846.010.0.002 3.3.90.91.00 00 602.400,00

smo smo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 99 188.800,00

smo smo 06.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 400.000,00

semus fms 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.04.00 16 87.580,00

semus fms 08.01.10.301.066.2.008 3.1.90.13.03 00 11.600,00

semus fms 08.01.10.122.001.2.006 3.1.91.13.02 00 1.635.100,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 50.000,00

semus fms 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 16 857.500,00

semus fms 08.01.10.305.050.2.014 3.1.90.04.00 16 46.900,00

semus fms 08.01.10.305.050.2.014 4.4.90.52.00 16 124.200,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.11.00 00 610.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.13.03 00 157.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.94.00 00 70.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.30.00 00 30.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.39.00 00 17.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.46.00 00 80.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.49.00 00 46.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 4.4.90.51.00 00 50.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 4.4.90.51.00 10 52.000,00

fuNbel fuNbel 11.01.04.122.001.2.002 4.4.90.52.00 00 22.000,00

secom secom 29.01.04.122.001.2.063 3.1.90.11.00 00 69.100,00

semasP adm 37.01.04.122.001.2.025 3.3.90.33.00 00 126.000,00

semasP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.05.00 00 34.300,00

semasP adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.91.13.02 00 3.744.700,00

semasP sP 37.02.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 4.874.120,00

semesT educ 44.01.12.122.001.2.037 3.3.90.49.00 00 43.100,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 00 107.300,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.91.13.02 00 975.000,00

semesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.91.13.02 15 3.043.500,00

semesT educ 44.01.12.366.083.2.076 3.1.90.04.00 99 618.400,00

semesT educ 44.01.12.366.083.2.076 3.1.90.13.03 99 90.800,00

semesT educ 44.01.12.366.083.2.076 3.3.90.30.00 99 778.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora h do dia 17/12/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

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.
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Ingredientes

BIFE 
A MILANESA

1/2 kg de bife pati-
nho, alcatra ou mig-
non
3 ovos batidos
farinha de rosca a 
gosto
farinha de trigo a 
gosto
3 dentes de alho 
amassados opcional
sal a gosto
pimenta do reino a 
gosto.

Modo de preparo

Tempere os bifes a 
gosto e reserve
Em um prato fundo, 
bata os ovos até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea
Separe a farinha de 
rosca e a farinha de 
trigo em pratos dife-
rentes
Passe os bifes na fa-
rinha de trigo, depois 
nos ovos batidos e 
na farinha de rosca
Em uma frigideira, fri-
te os bifes em óleo 
quente até que fi-
quem dourados
Ao retirar da frigidei-
ra, coloque os bifes 
em papel toalha 
para que a gordura 
em excesso seja ab-
sorvida.

Ingredientes

Modo de preparo

AlMÔndeGAs de 
CArne MoÍdA

1 kg de carne moída
3 colheres (sopa) de fari-
nha de trigo
alho socado e cheiro-ver-
de, picado a gosto
1 cebola ralada ou soca-
da
1 colher (café) de sal
pode colocar hortelã se 
gostar
alho e cebola picados a 
gosto
1 caldo de carne, pica-
nha ou costela
tomate e pimentão em ti-
ras a gosto
se quiser, coloque um pou-
co de molho de tomate 
refogado

Misture todos os primeiros 
ingredientes, amassando 
bem, faça bolinhas e re-
serve
Numa panela, refogue 
alho e cebola, não doure 
tanto
Coloque as bolinhas de 
carne e refogue, mexen-
do levemente, para não 
desfazer
Quando o tempero esti-
ver bem douradinho, vá 
pingando água aos pou-
cos, conforme for secan-
do
Quando as bolinhas esti-
verem bem coradinhas, 
coloque um pouco mais 
de água e o caldo de 
carne
Deixe cozinhar um pouco, 
até quase secar a água, 
coloque o pimentão e o 
tomate, tampe a panela
Apague o fogo e deixe 
abafado por alguns minu-
tos, coloque numa traves-
sa e sirva acompanhado 
como quiser.

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

03/11/05 a 02/11/10 27/03/17 a 26/06/17

03/11/10 a 02/11/15 27/06/17 a 26/09/17
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
         secretário municipal de administração e serviços Públicos

  Republicado por Incorreção

PORTARIA N.º 483 DE 23 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. CARGO PERÍODO 
AQUISITIVO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA

ANA LUCIA 
RODRIGUES 
CATRINCK

04/5851/2013 14.584 PROF. MATE-
MÁTICA

26/02/03 A 
25/03/08

01/02/17 A 
30/04/17

ANA PAULA DA 
ROCHA PIMEN-
TA COSTA

37/1645/2015 5507 PROFESSOR II 02/03/00 A 
01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

A N D R E Z A 
CRISTINA FER-
REIRA DE SOU-
ZA BRANDÃO

37/0153/2016 5693 PROFESSOR II 02/03/95 A 
01/03/00

03/10/16 A 
02/01/17

DENISE PEREI-
RA DA SILVA

04/2633/2003 5744 PROFESSOR II 02/03/95 A 
01/03/00

01/02/17 A 
30/04/16

ELIETE DE 
ANDRADE 
SOBRINHO

04/1240/2013 6567 MERENDEIRO 07/04/10 A 
06/05/15

05/09/16 A 
04/12/16

ERINITA LAU-
RENTINO

37/3328/2015 14.623 PROF. GEO-
GRAFIA

26/02/98 A 
25/02/03

01/02/17 A 
30/04/17

FABIANA VAS-
CONCELLOS 
DA SILVA LIMA

37/2881/2016 15.229 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

03/03/08 A 
02/03/13

01/08/16 A 
31/10/16

JOÃO CARLOS 
ABREU JUNIOR

37/1966/2016 25.680 MAQUEIRO 29/12/10 A 
28/02/16

02/01/17 A 
01/04/17

LUCIANO LIMA 04/5604/2012 20.121 AUDITOR 
FISCAL

01/01/97 A 
31/12/01

01/02/17 A 
30/04/17

MÁRCIA CRIS-
TINA ZACCONI 
AUGUSTO

37/0808/2015 20.310 AG. ADMINIS-
TRATIVO

18/01/94 A 
17/01/99

18/01/99 A 
17/01/04

18/01/04 A 
17/01/09

30/12/16 A 
29/03/17

30/03/17 A 
29/06/17

30/06/17 A 
29/09/17

MARIA JOSI-
NETE PEREIRA 
DA SILVA

37/2015/2014 17.107 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

03/03/03 A 
02/03/08

01/02/17 A 
30/04/17

OLGA SILVA 37/1826/2016 15.695 SECRETARIO 
ESCOLAR

23/04/08 A 
23/04/13

06/09/16 A 
05/12/16

RICARDO GO-
MES ROCHA

37/4943/2016 18.177 GARI 22/07/10 A 
21/07/15

21/11/16 A 
20/02/17

RICARDO 
PEREIRA RO-
DRIGUES

04/2881/2011 20.332 AG. ADMINIS-
TRATIVO

18/12/00 A 
17/12/05

18/12/05 A 
17/12/10

18/12/10 A 
17/12/15

30/12/16 A 
29/03/17

30/03/17 A 
29/06/17

30/06/17 A 
29/09/17

ROSANGELA 
DE PINHO 
OLIVEIRA

37/3166/2015 6088 PROFESSOR II 02/03/05 A 
01/03/10

01/02/17 A 
30/04/17

ROSANGELA 
SINFRONIO 
PEREIRA

04/4814/2006 20.202 AG. ADMINIS-
TRATIVO

03/03/97 A 
03/03/02

04/03/02 A 
03/03/07

04/03/07 A 
03/04/12

01/02/17 A 
30/04/17

01/05/17 A 
31/07/17

01/08/17 A 
31/10/17

ROUZINETE 
OLIVEIRA DE 
SOUZA

37/0806/2015 20.251 AG. ADMINIS-
TRATIVO

01/10/95 A 
01/11/01

02/11/01 A 
01/11/06

02/11/06 A 
01/11/11

02/11/11 A 
01/11/16

01/02/17 A 
30/04/17

01/05/17 A 
31/07/17

01/08/17 A 
31/10/17

01/11/17 A 
31/01/18

SARA CHISTA-
NI ACIOLE DOS 
SANTOS

04/2490/2007 5658 PROFESSOR II 02/03/00 A 
01/03/05

01/02/17 A 
30/04/17

SILVIA DE MO-
RAES BRAGA 
GUIMARÃES

37/3810/2016 15.311 INSPETOR DE 
DISCIPLINA

04/03/03 A 
03/03/08

01/02/17 A 
30/04/17

SINEIA SAN-
TOS

37/1287/2016 5316 PROF. lÍNGua 
PorTuGuesa

02/03/00 A 
01/03/05

01/02/17 A 
30/04/16

TEREZINHA 
VIANNA

37/3107/2014 15.376 SUPERVISOR 
ESCOLAR

02/03/98 A 
01/03/03

01/02/17 A 
30/04/17

WELLINGTON 
LUIZ CORTES 

04/0167/2007 4504 AG. FISCAL 27/10/99 A 
26/10/04

01/03/17 A 
31/05/17

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

PORTARIA N.º 484 DE 23 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 JEANE DIAS CASTRO DELGADO, ocupante do cargo de 
Professor II, matrícula nº 10/6130, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/1892/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
02/03/00 a 01/03/05 01/02/17 a 30/04/17

02/03/05 a 01/03/10 02/05/17 a 01/08/17

02/03/10 a 01/03/15 02/08/17 a 31/10/17
                  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

PORTARIA N.º 485 DE 23 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 ao servidor SERGIO MATTOS DE SÁ, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administração, matrícula nº 10/15.135, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/4829/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
03/03/03 a 02/03/08 01/02/17 a 30/04/17

03/03/08 a 02/03/13 02/05/17 a 01/08/17
                 a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

PORTARIA N.º 486 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

 O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 84 da lei complementar n.º 014 
de 31.10.97,

R E S O L V E:

 INTERROMPER A LICENÇA SEM VENCIMENTOS POR MOTIVO DE AFASTA-
MENTO DO CÔNJUGE, da servidora Érica Gomes Teixeira, ocupante do cargo 
Professor de educação física, lotado na secretaria municipal de educação, es-
porte, Turismo e cultura - semecT, matrícula n.º. 10/22.531, a contar de 20/12/16, 
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/0796/2009. a publicação deste ato 
visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 487 DE 23 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

CRISTIANE DE 
SOUZA BAR-
RETO

37/6090/2016 43.634 PROFESSOR II 30 30/11/16 A 
29/12/16

EVANIL VICTORI-
NO GOMES DOS 
SANTOS

37/6076/2016 15.316 MERENDEIRO 30 30/11/16 A 
29/12/16

PRISCILLA DE 
SOUZA ROCHA

37/6093/2016 22.439 PROFESSOR II 60 18/12/16 A 
15/02/17

ROGERIO ALUI-
SIO MACIEL

37/6091/2016 25.812 MAQUEIRO 30 13/12/16 A 
11/01/17

TATIANA MON-
TEIRO DE FARIA

37/6094/2016 46.411 PROFESSOR II 15 09/12/16 A 
13/12/16

TONGATE AR-
NAUD MASCA-
RANHAS JUNIOR

37/5896/2016 49.035 PROF. GEOGRAFIA 30 23/11/16 A 
22/12/16

VALERIA DOS 
SANTOS SOUZA

37/6085/2016 17.841 AUX. ENFERMA-
GEM

01 12/12/16

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

           JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
       secretário municipal de administração e serviços Públicos

 
ERRATA:

Na portaria nº 312 de 18 de setembro de 2013, publicada no Jornal Hora H de 
24/09/2013, referente à Paulo Roberto De Carvalho.

Onde se lê: Período da licença 01/09/13 a 30/11/13.
Leia-se: Período da licença 21/11/16 a 20/02/17.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos
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Treinamento funcional faz 
a festa no bairro da Viga

Anderson Luiz

Festa de encerramento dos trabalhos em 2016 teve mesa farta, muito futebol e diversão.

baixada

Equipe de trabalho comemora mais uma empreitada e presenteia torcida com bom futebol

Encerrando seus 
trabalhos em 
2016, o treina-

mento funcional re-
alizado na Praça do 
Skate, em Nova Igua-
çu, mostrou uma be-
líssima festa no cam-
po do Carioquinha, 
no bairro da Viga. 
O projeto, intitulado 
DOSeATLETAS, come-
morou mais um ano 
de muito sucesso, 
como explicou o fun-
dador, Leonardo.

“Sou criador de 
um Projeto de trei-
namento funcional 

chamado DOSeA-
TLETAS, hoje temos 
atividades na Pra-
ça do Skate, centro 
Nova Iguaçu, Praça 
do Carioquinha Bair-
ro Jardim da Viga, 
atividade pra tercei-
ra idade e escolinha 
de futebol na Asso-
ciação de Morado-
res do Bairro Jardim 
da Viga, treinamento 
funcional no espaço 
Dubay em Vila de 
Cava e treinamento 
funcional na Praça 
da Pian Belford Roxo. 
Temos uma página 
no Facebook DOSe-
ATLETAS e hoje somos 

um grupo de 3 pro-
fessores e 1 responsá-
vel pelo marketing.”, 
explicou.

De acordo com 
Leonardo, o proje-
to era, inicialmente, 
focado em atletas, 
mas o trabalho foi 
crescendo e chegou 
ao patamar atual.

“Inicialmente o 
nosso foco eram 
atletas, com o passar 
do tempo, vislumbra-
mos a possibilidade 
de treinar todos os 
segmentos, seguindo 
as adaptações per-
tinentes ao perfil do 
aluno, controlando 

basicamente carga, 
intensidade e com-
plexidade dos exercí-
cios!”, encerrou.

Na festa do último 
fim de semana, ex-jo-
gadores, jogadores 
e alunos estiveram 

presentes ao evento 
que tinha mesa far-
ta. Não faltou, claro, 
muito futebol. 

ANDERSON LUIz


