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Suposto gerente da boca de fumo do
 Buraco do Boi é fuzilado à luz do dia 
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Alerta de epidemia no Rio  

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  
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No dia 26 de dezembro de 1981 
nascia uma linda menina batizada 
de Gisele Palhares Gouvêa. Desde 
cedo se dedicou aos estudos. Estu-
dou nos melhores colégios de Nova 
Iguaçu, fez faculdade de medicina 
e pós-graduação. Apesar de mui-
tas dificuldades e sacrifícios, tornou-
-se uma ótima médica e diretora da 
Clínica da Família em Vila de Cava, 
também em Nova Iguaçu. 

No dia 25 de junho 2016 foi barba-
ramente executada na entrada da 
Linha Vermelha por assassinos sem 
coração, deixando desolados o pai, 
a mãe, familiares e amigos. Até a 
presente data não temos uma solu-
ção. Apelamos para a justiça, uma 
solução! 

Ass: Uzias Moura Gouvêa (Zizi/pai)
Rosa Maria (mãe) 

Seis meses de saudades!
PRECISAMOS DE RESPOSTAS!

Um apelo às autoridades

Médico e infectologista  diz que Rio de Janeiro pode ter problemas com possíveis casos de febre chikungunya no verão.
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Vítima foi atingida com vários disparos no rosto e morreu no local

Forças de Segurança 
asfixiam tráfico e 

enjaulam chefão da
Pedreira escondido

Ricardo ‘Funa’ Pereira é gerente de pontos de vendas

7

Loco Abreu com Marinho, o maior ídolo do Bangu: “Chego cheio de moral”

Uh, El Loco vai 
atacar de Bangu

HENRIQUE COELHO/G1

Educação 
Rede estadual de ensino 

registra recorde de novos 
estudantes inscritos para o 
próximo ano letivo.
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Fiscalização
No fim de semana de Na-

tal, PRF registra sete mortos 
em acidentes de trânsito nas 
rodovias federais.
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Mais acesso
Centro de especialida-

des médicas será inau-
gurado para atender a 
demanda carente em 
Barra Mansa.
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De olho
Defensoria Pública  do 

RJ acompanha possível 
fechamento de escolas 
estaduais na região Sul 
do estado.
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Transporte 
Supervia anuncia opera-

ção diferenciada para aten-
der a população que assis-
tirá a queima de fogos em 
Copacabana. 
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Uma vida dedicada a busca por justiça
Tendo a dignidade, o trabalho e a coragem como lemas, o renomado advogado 

Bosco Von Held completa hoje 42 anos de uma carreira de sucesso pautada na busca 
por justiça. Dr. Bosco foi diplomado como bacharel em Direito no dia 28 de dezembro de 
1976. Entre 1975 até dezembro de 1976 atuou como estagiário. “Sempre fui um exemplo 
de advogado, jamais fui punido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), já atuei em 
300 júris, advoguei em todos os estados do Brasil. Corajoso como poucos”, diz em tom 
orgulhoso, para completar: “Tenho prazer em advogar para pessoas carentes, respeita-
do pelos colegas, considerado o melhor advogado de Nova Iguaçu”. 

ARQUIVO PESSOAL

Xilindró
Dupla é presa por roubo 

seguido de morte  contra 
um homem em Campos 
dos Goytacazes, no Norte 
do RJ.
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Verão
Sensação térmica ul-

trapassa a marca regis-
trada no termômetro 
na Zona Oeste do Rio.
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Crise 
O Tribunal de Justiça do 

Rio deve gastar milhões com 
setor do turismo gerando po-
lêmica em tempos de crise.

3
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Vingança

Virou moda

Um assaltante levou a 
pior depois de roubar um 
motorista na China. Após 
praticar o ato, o ladrão 
fugiu numa scooter, mas 
não contava que o Bru-
ce Lee havia encarnado 
no chinês que desferiu 
um golpe de artes mar-
ciais no bandido, que 
estava em alta velocida-
de, e conseguiu derrubar 
o homem. A polícia che-
gou no local e prendeu 
o criminoso.

Cansado de se sentir 
cansado? A publicidade 
clichê pode ter algumas 
respostas. Para acabar 
com esse cansaço, ho-
mens e mulheres do Rei-
no Unido estão aplicando 
injeções de testosterona. 
Isso virou moda no país, 
tanto que o médico Nick 
Panay, defendeu que a 
substância seja adminis-
trada gratuitamente em 
mulheres, pela rede de 
saúde pública.

Após ter a conta do Twitter da Sony Music Global  
invadida por hackers, que publicaram falsas notí-
cias da morte de Britney Spears, a empresa veio 
a público pedir desculpas sobre o fato na última 
segunda. Em comunicado, a Sony Music informou 
que sua conta na rede social foi comprometida, 
mas a situação já estava corrigida. 

Médicos do Reino Unido confirmaram que reco-
nhecem um diagnóstico feito há mais de 200 anos 
por cirurgiões influentes na história da medicina. Atu-
almente, eles querem usar esse diagnóstico em uma 
avaliação sobre como o câncer evoluiu nos últimos 
dois séculos. John Hunter é considerado o pivô da 
transformação da medicina em ciência moderna.

Um idoso morreu no último domingo por 
causa da gripe aviária, em Hong Kong. Ele foi 
o primeiro caso registrado da infecção pela 
doença na cidade. O Centro de Proteção 
à Saúde disse que o idoso foi diagnosticado 
com o vírus H7N9, após ter viajado recente-
mente para a China.

Desculpas

Duas centenas atrasados Ficando perigoso

Tribunais israelenses exigiram de empresas, como o 
Facebook, a eliminação de conteúdos considerados 
provocativos. O Projeto de Lei será submetido a apro-
vação do Parlamento em meio à preocupação com 
a liberdade de expressão. A lei outorgaria a Israel as 
ferramentas ‘para retirar imediatamente conteúdos 
responsáveis por provocar assassinatos e terror’. 

Nova lei

Os neurônios do nosso cérebro podem reagir 
rapidamente a estímulos externos, mudando sua 
função em questão de minutos. Isso é fundamen-
tal em processos de aprendizagem devido a for-
ma como as células cerebrais podem produzir 
proteínas para realizar as alterações em pouco 
tempo. Tudo graças a velocidade do raciocínio. 

Com o calor e as altas temperaturas, é preciso ter 
cuidados redobrados com a saúde, principalmente 
com o coração. O diretor da Sociedade Brasileira, Julio 
Peclat, ressalta o comprometimento em alertar a po-
pulação sobre mudanças fisiológicas que o calor pode 
provocar no sistema cardíaco, além da dilatação dos 
vasos, que provoca inchaço nos pés. 

Verão requer cuidados

Motoristas temporários
 A empresa está procurando motoristas para atua-

rem temporariamente em frota de ônibus no Rio. São 
dois turnos disponíveis para trabalho. É preciso ter ha-
bilitação C, D ou E por mais de cinco anos. Caso se in-
teresse, o candidato pode enviar e-mail com currículo 
para oportunirh@outlook.com.

Concurso na Bahia
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públi-

cos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia 
está com vagas abertas para o concurso público que 
visa preencher 60 vagas de nível médio e superior. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.ibfc.org.br 
até o dia 3 de janeiro.

Diversas vagas de estágio
A Fundação Mudes oferece nesta semana 256 

oportunidades de estágio no Rio. As formações 
com maior número de vagas são administração e 
ensino médio. Para saber mais sobre as vagas e se 
inscrever no processo, basta acessar o site www.
mudes.org.br ou ligar para 3094-1181. 

Diferença no pagamento
O governo publicou no ‘Diário Oficial da União’ de 

ontem uma medida provisória que trata da diferen-
ça nos preços de um determinado produto a partir 
da forma como o pagamento é realizado. Em resumo, 
comerciantes podem oferecer descontos a quem pa-
gar à vista em dinheiro, por exemplo.

Calendário divulgado
A Secretaria de Estado de Fazenda divulgou hoje os 

prazos para o pagamento do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores. A medida foi publicada 
em Diário Oficial. Há opções de pagamento em cota 
única e em parcelas de até três vezes. Os pagamentos 
devem ser feitos entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro. 

Sem perspectiva
A Associação Comercial de São Paulo revelou que o 

volume de vendas do comércio brasileiro deverá cair em 
5% no primeiro semestre do ano que vem. Se comparado 
com o mesmo período do ano passado, a queda é um 
pouco menor. Isso se deve à melhora da confiança do 
brasileiro em relação ao futuro e a reposição de estoques.

Bons reflexos

OPORTUNITY

MUDES

GOVERNO FEDERAL 

ACSP

Ao infinito eterno!

Policiamento necessário
O que todos imaginávamos ser verdade, realmen-

te é. Um estudo da International Stress Magnement 
Association do Brasil confirmou que comer demais no 
fim de ano pode fazer mal a saúde, principalmente 
por essa época ser considerada estressante, devido 
aos problemas diários com contas, tarefas e pensa-
mentos sobre o ano que vai entrar.

AGERBA

IPVA

DIVULGAÇÃO

Morreu no último domingo a astrônoma americana Vera Rubin, 
reconhecida por ter descoberto nos anos 70, a evidência de que 
existe a matéria escura. A neta da cientista foi quem confirmou o 
óbito na manhã de segunda. Vera Rubin era frequentemente cita-
da entre as mais cotadas para receber o Prêmio Nobel de Física.

TPM política  
Uma ex-vereadora da Baixada anda virada 

no ‘satã’. Desde que perdera e eleição, em 
outubro, ela não deixa de culpar o povo por 
sua derrota. E chegou até a praguejar os eleito-
res que não depositaram os votos necessários 
para sua reeleição. Até as tradicionais cestas 
natalinas, que eram distribuídas pela moça, fo-
ram suspensas. No seu reduto eleitoral, ela está 
sendo chamada de ‘TPM da política. 

Natal gordo 
Já uma deputada, que adora discursar em 

igrejas evangélicas principalmente durante a 
campanha eleitoral, anda rindo à toa. A moça 
que pode ganhar um cargo importante numa 
Prefeitura da Baixada, decidiu dar um ‘tapa’ 
no visual, provavelmente prevendo a cerimô-
nia de posse no próximo dia 1º.

Roupas de grife
Das roupas aos sapatos, do perfume ao ca-

belo, tudo passou por renovação. E pensar que 
ela pregava o discurso contra a ganância e a 
falta de autruísmo praticada por muitos políti-
cos, e hoje bebe da mesma fonte. Não foi à 
toa que a parlamentar foi acusada por ex-sim-
patizantes de seu trabalho, de pedir dinheiro 
nas igrejas para alimentar sua campanha. 

Bem na foto 
Quem passa pela Baixada se depara com 

outdoors da moça espalhados pela região. Na 
imagem, ela aparece toda plastificada, com 
um sorriso de orelha a orelha, desejando votos 
de um bom ano novo. 

Quanta demagogia!
Para os eleitores mais atentos, a pose da 

parlamentar só aumenta a certeza do que 
todo mundo já sabe: a política e o dinheiro 
mudaram o conceito da moça, que discursa-
va a favor dos menos favorecidos. Tudo balela 
e conversa pra boi dormir. 



quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 geral 3

Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

Verão

Especialista afirma que a estação é propícia para o desenvolvimento do mosquito.

Médico alerta sobre o risco 
de epidemia de chikungunya 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O verão tem 
lá os seus 
benef íc ios , 

curtir uma piscina, 
uma bebida gela-
da e até mesmo ir a 
praia, seja de dia ou 
a noite, mas a esta-
ção também apre-
senta uma situação 
complicada para a 
saúde dos cariocas. 
De acordo com uma 
entrevista do médi-
co e infectologista 
Marcelo Chebabo, 
dada ontem ao Bom 
Dia Rio, da TV Glo-
bo, o Rio de Janeiro 

pode ter uma epide-
mia de febre chikun-
gunya nos próximos 
três meses.
Segundo o médico, 
isso acontece nesse 
período do ano de-
vido a uma redução 
do número de casos 
no inverno, estação 
que não é propícia 
para o desenvolvi-
mento e proliferação 
do mosquito Aedes 
Aegypti e por isso, o 
verão, principalmen-
te com as chuvas 
fortes ao fim do dia, 
pode se tornar um 
ambiente favorável 
ao desenvolvimento 
do mosquito. “Todas 

as vezes que isso 
aconteceu com a 
dengue, tivemos in-
festações importan-
tes. A tendência é 
que, se tivemos ca-
sos de chikungunya 
no inverno, tenha-
mos uma epidemia 
no verão”, analisou 
Chebabo.
Entre os principais 
sintomas da doença 
estão dor de cabe-
ça, febre e princi-
palmente dores nas 
articulações, como 
mãos, pés e joelhos, 
que podem incapa-
citar o paciente de 
realizar suas ativida-
des regulares. O médico Marcelo Chebabo explicou sobre o aumento de casos da chikungunya 

Município da Baixada pode ser proliferador
A situação compli-

cada que vive a ci-
dade de Mesquita se 
torna um cenário po-

tencial para o desenvol-
vimento do Aedes. Isso 
porque a coleta de lixo 
no local foi interrompida. 

É possível encontrar lixo 
acumulado e água pa-
rada, condições ideais 
para que o mosquito se 

prolifere pela cidade. “É 
uma doença que man-
tém sintomas por um 
tempo muito grande: 

30, 40% dos pacientes 
terão dores por mais de 
seis meses, em alguns. É 
preciso diminuir os locais 

onde o Aedes se re-
produz, a água pa-
rada é o nosso desa-
fio”, concluiu.

DIVULGAÇÃO

Rio tem o dia mais quente 
do ano nesse início de verão

O verão fez jus ao nome 
e ontem, o Rio de Janeiro 
registrou o dia mais quen-
te do ano, com tempe-
ratura máxima de 42,3°C 
em Guaratiba, na Zona 
Oeste do Rio. A sensação 
térmica chegou a 47,7°C 
também na cidade, por 
volta das 13h15. 

Os termômetros ultra-

passaram a marca regis-
trada no dia 27 de feverei-
ro, que teve temperatura 
máxima de 41,4°C e sen-
sação térmica de 45,8°C, 
também na região de 
Guaratiba.

Ainda na tarde de on-
tem altas temperaturas 
também foram registradas 
na Barra/Recreio (38,6°C), 

Santa Cruz (40,1°C), São 
Cristóvão (39°C) e Irajá 
(39,3°C).

O calor que tem feito na 
última semana de 2016 já 
levou muitos turistas e ca-
riocas às praias da cida-
de e as águas cristalinas 
têm encantado quem 
está apostando no bron-
zeado para o réveillon. 

As praias têm ficado lotadas nesse início de verão no Rio de Janeiro

FERNANDA ROUVENAT

TJ do Rio deve gastar R$ 
13 milhões com o turismo

O Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro 
tomou uma decisão 
considerada polê-
mica em tempos 
de crise. O júri pre-
tende investir cerca 
de R$ 13 milhões 
na contratação de 
copeiras, garçons e 
insumos para traba-
lharem para os ma-
gistrados e também 
em eventos da pre-
sidência. A licitação 
caiu como uma 
bomba de desres-
peito à categoria 
no Sindicato dos 
Servidores do Poder 
Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro 
(Sind-Justiça). 

A medida é con-
siderada desrespei-
tosa pelo fato dos 
salários para os fun-
cionários do Sindi-
cato estarem atra-
sados. Na decisão 
do presidente do 
Tribunal de Justiça 
do Rio, Luiz Fernan-
do Ribeiro Carva-
lho, consta que o 
contrato deve du-
rar por 24 meses. No 
dia 20 de dezem-
bro, ele autorizou a 
instauração de pro-
cedimento licitató-
rio na modalidade 
pregão, na forma 
eletrônica e enca-
minhou ao Depar-

DIVULGAÇÃO

tamento Geral de Lo-
gística. 

De acordo com Alzi-
mar Andrade, diretor 
da entidade, o Sindi-
cato irá recorrer ao 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) hoje 
para barrar a contra-
tação dos serviços. 
“Parece a Corte fran-
cesa pré-queda da 
Bastilha. É um gasto 
desnecessário para 
servir magistrados, 
quando os servido-
res estão em greve e 
não recebem corre-
tamente os seus direi-
tos trabalhistas. Não 
faz o menor sentido. 

Eles vivem em um 
mundo à parte”, 
protesta Alzimar 
Andrade.

A decisão deixou 
indignados dirigen-
tes de sindicatos e 
associações de ser-
vidores público do 
estado, que estão 
recebendo salários 
parcelados e tive-
ram até que recor-
rer a doações para 
terem comida na 
mesa na noite de 
Natal. O estado 
também teve as 
contas bloqueadas 
por causa de dívi-
das.

Tribunal tomou uma decisão de gastos em meio a crise 

Servidores recebem parcelas de 
salário a partir de 5 de janeiro

Os salários integrais 
de novembro foram 
pagos apenas aos ser-
vidores da segurança 
pública, do Legislativo 
e do Judiciário, além 
dos trabalhadores da 
ativa da educação. 
Os demais funcioná-
rios públicos estadu-

ais vão continuar em 
dificuldades, de acor-
do com um cronogra-
ma de pagamentos 
divulgado pelo go-
verno do estado do 
Rio. O restante da fo-
lha salarial de novem-
bro vai ser quitado 
em cinco parcelas. A 

primeira, em 5 de ja-
neiro, será de R$ 264; 
no dia 9, o valor de-
positado deve ser de 
R$ 342; no dia 11, mais 
R$ 221; dia 13, outros 
R$ 1.375. O que faltar 
deverá ser pago, se-
gundo o governo, no 
dia 17.
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O Festival Acústico Live, apresentou 
novos nomes da música do Rio de Ja-
neiro, na Ladeira da Glória. Com apre-
sentações curtas em formato de sarau, 
a festa com entrada gratuita, teve su-
perlotação.

Os estudantes que 
ainda não concluíram 
a renovação do con-
trato do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies) devem ficar aten-
tos, pois o prazo final 
termina na próxima 
sexta-feira. Os contra-
tos devem ser renova-
dos a cada semestre. 

Hoje, os projetos 
executivos de refor-
ma e ampliação da 
maternidade já es-
tão prontos, parte 
dos equipamentos 
já foi doada pelo 
Governo do Estado 
e agora falta muito 
pouco para a rea-
bertura do espaço. 

Em meio à crise financeira que atinge o Estado 
do Rio, uma rede de solidariedade foi criada por 
servidores que já receberam seus salários para aju-
dar os colegas que passam por dificuldades neste 
período de Natal e de Réveillon. 

Até agora, as ações para auxiliar servidores, apo-
sentados e pensionistas já distribuiu 1.200 cestas bási-
cas e 500 brinquedos. Ainda foram arrecadados R$ 
85 mil. Quase metade dos servidores estaduais ainda 
não recebeu os salários de novembro. 

Contagem Financiamento

Solidariedade Arrecadações

Eles disseram... nós publicamos!
“Meu objetivo é que, embora sendo de SP, vocês possam dizer que esse foi o maior 

presidente nordestino”. Presidente Michel Temer ao anunciar R$ 756 milhões para com-
bate à seca em 15 estados. 

O vereador Celio Luparelli (DEM) 
apresentou um projeto de lei para tor-
nar o Complexo do Alemão e outras 
20 favelas da cidade do Rio ‘Áreas 
de especial interesse turístico’.

A proposta promete virar uma das gran-
des polêmicas do Palácio Pedro Ernesto em 
2017, já que muita gente acha que, antes 
de se tornarem atrações turísticas, tais bair-
ros da cidade merecem muito mais coisas. 
Como saneamento básico, por exemplo.

DIRETO AO PONTO

Nesses últimos dias do ano atingiremos a marca 
recorde de R$ 2 trilhões pagos em impostos no País. 
O Brasil tem a maior carga tributária da América 
Latina e uma das maiores do mundo. Basta ver 
a situação caótica em que se encontra a saúde 
pública e a educação. Não há segurança que 
nos permita ir e vir livremente sem correr riscos. E 
o transporte público é sujo e sucateado. Portanto, 
qual foi o destino destes R$ 2 trilhões além de en-
cher os bolsos dos políticos? 

No vermelho! Dívida Portas fechadas
O prefeito de São Gonçalo, 

Neilton Mulim (PR), vai deixar o 
governo literalmente no escuro. 
A Enel Distribuição Rio, antiga 
Ampla, cortou o fornecimento 
de energia elétrica na sede do 
Executivo, no Centro, e no anexo, 
que fica no bairro do Alcântara.

A dívida chega a R$ 35 
milhões, segundo fontes da 
Prefeitura. Em nota, a distri-
buidora afirma que só tomou 
a decisão de interromper o 
abastecimento de energia 
após tentar negociar o débito 
em várias ocasiões. 

Ao longo dos anos os quei-
madenses sofreram com o 
‘abre e fecha’ da única ma-
ternidade do município. A 
‘Bom Pastor’ era particular 
e quando as mamães mais 
precisavam a unidade esta-
va de portas fechadas. 

Projeto

Polêmica
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Os moradores de Mesquita tiveram um 
Natal difícil, graças à sujeira acumulada 
nas ruas. Os garis não receberam os salá-
rios e a coleta de lixo está parada há pelo 
menos duas semanas. Em algumas ruas, 
nem mesmo os carros conseguem passar. 

A maior carga tributária 

A tradicional quei-
ma de fogos de 
fim de ano não 
vai acontecer des-
ta vez no municí-
pio de Casimiro de 
Abreu. A informa-
ção é do prefei-
to Antonio Marcos 
Lemos, explicando 
que a programa-
ção especial não 
vai ser promovida 
por conta da crise 
financeira gerada 
pela queda nos ra-

Réveillon sem 
fogos em 

Casimiro de Abreu

passes dos royalties 
do petróleo, ICMs e 
Fundo de Participa-
ção dos municípios. 
“Tivemos de cortar 
muita coisa para 
priorizar os setores 
de Saúde, Educa-
ção e manter os sa-
lários em dia. O pa-
gamento do mês de 
dezembro vai acon-
tecer até a próxima 
sexta-feira, como já 
havíamos prometi-
do”, disse ele.

Coleta de lixo regular é a marca de Japeri
NO VERDE!

Município encerra o ano como um dos poucos que mantêm salários 
dos servidores em dia, melhorando o ambiente da população na cidade.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Moradores de Mesqui-
ta tiveram um natal bem 
complicado. A cidade 
está acumulada em 
lixo por cada esquinta, 
tudo devido a falta de 
pagamento dos funcio-
nários da limpeza que já 
chega aos três meses. A 
situação é caótica pois 
moradores da região 
afirmam que a coleta 
não acontece há duas 
semanas. Com a lixa-
rada jogada nas ruas, 
o risco de doenças au-
mentam, principalmen-
te no verão por causa 
das altas temperaturas. 

Um ônibus que levava 
turistas brasileiros tom-
bou, ontem, em uma 
rodovia na Argentina 
perto da cidade de 
San José, na Província 
de Entre Ríos. Segundo 
o jornal argentino ‘Cla-
rín’, o acidente deixou 
ao menos dois mortos 
e 15 feridos.
O ônibus da empre-

sa RDM Turismo tinha 
saído do Rio Grande 
do Sul em direção a 
Buenos Aires. Segundo 
o Departamento de 
Bombeiros de San José, 
ainda não é possível 

Mesquita abandonada no lixo
DIVULGAÇÃO

Timor, determinou que o trabalho que vinha sendo desenvolvido tivesse continuidade até o dia 31

DIVULGAÇÃO 

Ônibus brasileiro tomba e deixa mortos
ARGENTINA

Enquanto algumas 
cidades da Baixa-
da Fluminense es-

tão tomadas por muita 
sujeira, especialmente 
após as eleições de ou-
tubro, Japeri segue com 
a coleta de lixo regu-
lar. Perto de encerrar 
seu segundo mandato 
como prefeito e mes-
mo sem ter apoiado 
qualquer candidato no 
pleito deste ano, Ivaldo 
Barbosa dos Santos, o 
Timor, determinou que 
todo o trabalho que vi-
nha sendo desenvolvi-
do no município tivesse 

continuidade até o dia 
31 de dezembro, data 
em que se despede do 
cargo máximo do Poder 
Executivo.
Ontem, uma equipe da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos (SE-
MOSP) fez a limpeza das 
alças do Arco Metropo-
litano, no bairro Santa 
Inês. “Este espaço é de 
responsabilidade do Es-
tado e da União, mas 
uma vez que eles não 
fazem o dever de casa, 
nós o fazemos. Nossa 
equipe está fazendo 
serviços de capina e 
roçagem, para que as 
pessoas que por aqui 

passam tenham mais 
conforto e segurança”, 
explica o prefeito.
Através do secretário An-
drew Renato, Timor agra-
deceu ao empenho de 
todos os trabalhadores 
da SEMOSP e lembrou 
que o bom trabalho é fru-
to do esforço da Prefeitu-
ra para manter as contas 
em dia. “Hoje é dia 27 de 
dezembro e estamos fe-
chando o ano com a co-
leta de lixo regular e com 
o pagamento dos fun-
cionários em dia. Japeri 
é um dos poucos municí-
pios do estado que está 
encerrando 2017 com as 
contas em dia”, come-

o acidente deixou ao menos dois mortos e 15 feridos

determinar a causa do 
acidente.
De acordo o proprie-

tário da RDM Turismo, 
Venâncio Soares, 50 pes-
soas estavam no ônibus, 
incluindo dois motoris-
tas e uma guia. “O meu 
motorista foi até o posto 

de gasolina para ligar e 
avisar sobre o acidente, 
mas ainda não tenho in-
formações oficiais sobre 
o número de mortos ou 
feridos”, disse o empre-
sário, que está em des-
locamento para a pro-
víncia de Entre Ríos.

DIVULGAÇÃO

A programação especial de fim de ano não vai acontecer

REPRODUÇÃO 

mora Timor, que desejou 
sorte ao seu sucessor.
“Parabenizo ao prefeito 

eleito e torço para que 
ele faça um bom gover-
no e seja feliz com sua 

equipe. E que todos os 
japerienses saiam ga-
nhando.”
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Atualização de custos foi baseada em estudos econômicos devido o aumento do percentual. 

BRASíLIA

Após a reper-
cussão negativa, o 
presidente Michel 
Temer mandou on-
tem cancelar uma 
licitação com valor 
estimado em R$ 1,75 
milhão para contra-
tar serviços de ali-
mentação nos avi-
ões que atendem à 
Presidência da Re-
pública. No edital, 
constavam produ-
tos como potes de 
Nutella e sorvetes 
da marca Häagen-
-Dazs. A decisão foi 
tomada após as 
críticas diante da 
divulgação das in-
formações da licita-
ção em veículos de 
comunicação. 

A lista de itens que 
havia sido solicitada 

Ministério da Saúde reajusta 
valor de processo nefrologico

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

pelo Planalto previa 
120 potes do creme 
de avelã da marca 
Nutella, pelo preço de 
R$ 39 da embalagem 
de 350 gramas. O va-
lor é maior que o pra-
ticado por lojas de va-
rejo. Entre as opções 

Temer manda cancelar licitação para comida em aviões 

Empresários encontram a receita para driblar a crise

Presidente Michel Temer cancela contrato de alimentação nos aviões

DIVULGAÇÃO

O Ministério da 
Saúde definiu 
os novos valores 

referenciais para proce-
dimentos dialíticos fun-
damentado em estudo 
econômico, tendo sido 
ouvidas a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia 
(SBN) e da Associação 
Brasileira dos Centros 
de Diálise e Transplan-
te (ABCDT). Na diálise 

peritoneal, a mudança 
representa um investi-
mento de cerca de R$ 
11 milhões a mais por 
ano para o custeio dos 
procedimentos, bene-
ficiando em torno de 
6.400 pacientes.

O valor da Diálise 
Peritoneal Automática 
(DPA) passou para R$ 
2,5 mil e da Diálise Pe-
ritoneal Ambulatorial 
Contínua (DPAC) saltou 
para R$ 1.8 mil, sendo 

mais utilizados os dois 
procedimentos para 30 
dias em ambas.

Os valores definidos 
para DPA e DPAC pas-
saram a vigorar em ou-
tubro e, para hemodiá-
lise, a partir de janeiro, 
quando haverá a pu-
blicação da portaria 
que estabelece os rea-
justes, de acordo com 
o secretário de Aten-
ção à Saúde, Francisco 
Figueiredo. Os valores definidos para DPA e DPAC passaram a vigorar em outubro

Definição dos custos 
O Ministério criou 

um grupo de trabalho 
para calcular a neces-
sidade de alteração 

dos preços praticados. 
Foram realizados estu-
dos econômicos e con-
sultas com as entidades 

que representam o setor 
de Nefrologia e socie-
dades médicas. Com 
alguns procedimetos o 

gasto federal tem evo-
luído percentualmete 
mais do que esperado, 
o total de recursos em-

pregados equivale a R$ 
3,9 bilhões. Isoladamen-
te, este é o maior re-
curso despendido pelo 

Ministério da Saúde 
para uma área es-
pecífica de atendi-
mento no SUS.

Empresários buscam válvula de 
escape para enfrentar a crise  

Há pessoas que en-
caram momentos de 
crise, como o que es-
tamos vivendo atual-
mente, como oportu-
nidade de fazer algo 
novo para se desta-
car no mercado, foi 
pensando nisso que 
os empresários igua-
çuanos Angélica 
Areias, Aline Freitas e 
Júnior Arêas, criaram 
um grupo de empre-
sas que têm como 
visão implantar um 
novo conceito em 
gestão empresarial 
através de consulto-
ria de gestão com 
excelência, visando 
redução de custos, 
gerando aumento 
dos lucros da empre-
sa que contrata a 
consultoria.

A empresa oferece 
os serviços de Gestão 
de Pessoas (recruta-
mento, seleção e trei-
namento), Assessoria 

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Super Via terá esquema 
especial para o Réveillon

Nos dias 31 de de-
zembro e 1° de janei-
ro, metrô e trens terão 
operação especial 
para atender ao gran-
de volume de passagei-
ros que se desloca pela 
cidade para acompa-
nhar a virada de ano. 
No sábado, a transfe-
rência entre as linhas 1 e 
2 do metrô acontecerá 
nas estações do trecho 
compartilhado (entre 
Botafogo e Central). A 
partir das 19h, quando 
terá início a operação 
especial de Réveillon, os 
usuários da Linha 2 po-
derão seguir da Pavuna 
até General Osório sem 
necessidade de trocar 
de trem. Os passagei-
ros da Linha 4 deverão 
fazer transferência na 
estação General Osório. 
A estação Cardeal Ar-
coverde será fechada 
para embarque às 19h. 
A partir deste horário, as 

bilheterias do MetrôRio 
estarão fechadas, ex-
ceto as das estações 
General Osório, Canta-
galo e Siqueira Campos, 
que ficarão abertas até 
as 23h59 de sábado.

Na madrugada do 
Réveillon, a SuperVia 
realizará dez viagens 
extras em trens com 
ar-condicionado, que 
partirão da Central do 
Brasil com destino aos 
terminais Saracuruna, 
Japeri e Santa Cruz.
No 31 de dezembro, 
os trens vão circular de 
acordo com o horário 
aos sábados e, no dia 
1º de janeiro, será utiliza-
da a grade regular de 
domingos. O esquema 
de funcionamento dos 
trens pode ser consul-
tado na seção Planeje 
Sua Viagem, disponível 
no aplicativo e no site 
da concessionária ou 
por meio do SuperVia. 

Contábil, Consultoria 
em Direito Empresa-
rial, além do ‘carro-
-chefe’ da empresa, 
que é a Consultoria 

de Marketing e Publi-
cidade.

“Durante esta crise, 
recebi inúmeras re-
clamações de em-
presários, que esta-
vam pensando em 
desistir devido a inú-
meras dificuldades. 
Foi daí que pensa-
mos: precisamos fa-
zer algo para ajudar 
essas pessoas a não 
desistirem dos seus 
sonhos! Nosso prin-
cipal objetivo e co-
laborar com o cres-
cimento de nossos 
clientes através das 
consultorias que ofe-
recemos, auxiliando 
nesse momento de 
dificuldade”, disse 
Angélica Areias, uma 
das idealizadoras do 
projeto.

de almoço e jantar, o 
preço por cada uni-
dade de refeição va-
riava de R$ 75,96 a R$ 
128,63. Já o valor do 
café da manhã vai 
de R$ 59,90 a R$ 96,43 
por refeição.

A concorrência pro-

posta pela licitação 
seria vencida pela em-
presa que ofereces-
se os produtos listados 
pelo menor preço - ou 
seja, o valor de R$ 1,75 
milhão e demais pre-
ços eram apenas uma 
referência do governo.

Rede estadual registra 
recorde de inscrições

A Secretaria de Edu-
cação encerrou a pri-
meira fase de novas 
matrículas para o pró-
ximo ano letivo com 
um número recorde 
de inscritos. No total, 
240.792 novos alunos 
se inscreveram para 
ingressar em unida-
des da rede estadual 
de ensino. O número 
é superior ao registra-
do em 2016, quando 
220.498 candidatos 
optaram por estudar 
em escolas públicas 
de todo o Estado do 
Rio.

Os dez municípios 
com o maior número 
de inscritos foram: Rio 
de Janeiro, Nova Igua-
çu, Duque de Caxias, 
São Gonçalo, Belford 
Roxo, São João de 
Meriti, Campos dos 

Goytacazes, Niterói, 
Magé e Angra dos Reis. 
O Governo do Estado 
também registrou au-
mento na procura de 
candidatos oriundos 
da rede privada. Em 
2016, o número foi de 
27.357. Já para 2017, 
32.350 se inscreveram 
para ingressar na rede 
estadual de ensino. 
Os alunos já poderão 
conhecer as escolas 
onde foram alocados 
a partir do dia 30 de 
dezembro, no site do 
Matrícula Fácil, e não 
mais no dia 10 de ja-
neiro de 2017. Após a 
divulgação da lista-
gem, os interessados 
terão de 4 a 10 de 
janeiro de 2017 para 
confirmar a matrícula 
na unidade em que 
foram selecionados.
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Homem é preso na Via Dutra 
por suspeita de receptação

ação da prf

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Ação ocorreu em frente a sede da Superintendência da PRF. O veículo estava com a numeração raspada.

Um suspeito de 
receptação foi 
preso na ma-

nhã de ontem por 
policiais rodoviários 
federais na Rodovia 
Presidente Dutra, em 
frente a Sede da Su-
perintendência da 
PRF no Rio de Janei-
ro. O homem, que es-
tava com uma moto 
com sinais de adulte-
ração,  recebeu voz 
de prisão no local.

O grupo de moto-
ciclistas da PRF es-
tava em ronda na 
Dutra, quando avis-
tou uma Honda CG, 
sem placa, e resolveu 
abordá-la. Durante os 
procedimentos de fis-
calização, os policiais 
constataram que o 
motor encontrava-se 
com a numeração 
raspada, sem possibi-

lidade de identifica-
ção e com caracte-
rísticas pertencentes 
a ano/modelo dife-
rente da motocicleta 
abordada. Após lim-
peza do número do 
chassi foi identificada 
e se tratava de uma 
motocicleta sem re-
gistro de roubo, po-
rém com indícios de 
adulteração na estru-
tura onde o número 
se encontra gravado.

O condutor de 26 
anos, morador de 
Nova Iguaçu, alegou 
que a moto era em-
prestada de um ami-
go e desconhecia a 
procedência da mo-
tocicleta. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
à 39ºDP (Pavuna).

QUATRO SãO PRESOS 
DURANTE SAQUE 
à CAMINHãO 

A Polícia Rodovi-

ária Federal (PRF) 
prendeu, na tarde 
da última segunda-
-feira, quatro pesso-
as que saqueavam 
um caminhão car-
regado com cerve-
ja, na rodovia Pre-
sidente Dutra, na 
altura do Km 124, 
em Piraí, no Sul Flu-
minense.

Agentes da PRF 
davam apoio ao 
condutor do cami-
nhão, que seguia 
para o Rio de Janei-
ro, quando encon-
trou quatro pesso-
as rasgando a lona 
sobre a carga e ini-
ciando o saque do 
carregamento de 
cerveja.

Os policiais impe-
diram a continui-
dade do crime e 
prenderam os indi-
víduos por furto. Um 
deles já havia sido 
preso, também por 
furto. Eles foram en-
caminhados a car-
ceragem da 94ª DP 
(Piraí), onde a ocor-
rência foi registrada.

A carga espalhada pela Rodovia. O caminhão foi saqueado na Dutra 

Agentes encontraram a numeração do quadro raspada

DIVULGAÇÃO 

Ex-vereador Maninho do posto 
é preso em Duque de Caxias

Policiais da Dele-
gacia de Defesa dos 
Serviços Delegados 
(DDSD) prenderam, 
na última segunda-
-feira, o ex-vereador 
Denilson Silva Pessa-
nha (PMDB), o Mani-
nho do Posto, de 44 
anos. Ele foi preso em 
flagrante em seu pró-
prio posto de gasoli-
na, no bairro Jardim 
Primavera, em Duque 
de Caxias, por crimes 
contra a ordem eco-
nômica e o sistema 
de estoque de com-
bustíveis. A operação 
contou com o apoio 
da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP).

Conhecido como 
Maninho do Posto, 
Denilson foi preso em 
seu próprio posto de 
combustíveis, no bair-
ro Jardim Primavera, 
em Duque de Caxias. 
Ele já respondeu pe-

los crimes de tortura, 
ameaça, esteliona-
to e tentativa de ho-
micídio. Este último, 
praticado contra um 
ex-funcionário de seu 
posto.

Os técnicos da ANP 
apreenderam amos-
tras de combustível 
dos tanques. O pos-
to funcionava sem 
autorização e esta-
va inabilitado para 

comprar combustível 
legalmente das distri-
buidoras. Segundo o 
delegado titular, Dr. 
Pablo Sartori, investi-
gações serão realiza-
das para identificar 
a procedência do 
combustível adquiri-
do pelo posto. Mani-
nho do Posto já res-
ponde pelos mesmos 
crimes também na 
DDSD.

Maninho tinha posto de gasolina sem licença da ANP

REPRODUÇÃO 

Fiscalização da PRF registra 
sete mortes em rodovias

Durante o fim de 
semana de Natal, 
entre os dias 23 e 
25, a Polícia Rodovi-
ária Federal no Rio 
de Janeiro registrou 
que sete pessoas 
foram vítimas fatais 
de acidentes em 
rodovias federais no 
estado. Além dos 
mortos, a PRF iden-
tificou 59 feridos e 
um total de 55 aci-
dentes.

Números da polícia 
informam que, no to-
tal, 3.629 veículos fo-
ram fiscalizados e, ao 
todo, passaram pela 
fiscalização da PRF 
3.094 pessoas, consi-
derando passageiros 
e motoristas.

Os agentes da PRF 
realizaram 1.280 au-
tuações, dessas algu-
mas por ultrapassa-
gens proibidas (142), 
embriaguez (22), 

crianças fora de 
cadeirinhas próprias 
(7), motoristas sem 
cinto (191) e passa-
geiros sem cinto (4).

Além das infra-
ções, houve um 
acidente grave no 
quilômetro 191, na 
BR-393 Paraíba do 
Sul. Foi uma batida 
frontal na última 
sexta-feira que dei-
xou três mortos e 
uma pessoa ferida.

Levantamento feito no fim de semana registrou sete vítimas fatais nas estradas

DIVULGAÇÃO 

Corpo é achado na Zona Sul do Rio 
Uma equipe do 

Grupamento Maríti-
mo de Copacaba-
na retirou o corpo 
de uma pessoa que 
apareceu boiando 
no espelho d’água 
da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, na Zona Sul 
do Rio. Os militares in-
formaram que desde 
domingo eram reali-
zadas buscas por um 
homem, que teria se 
afogado na própria 
Lagoa, no último do-
mingo.

O pedido de res-
gate foi feito às 8h30 
de ontem, mas a cor-
poração não confir-
ma oficialmente se 
o corpo resgatado 
é da mesma vítima, 
um homem, com 

idade aparente en-
tre 30 e 40 anos. Os 
agentes não encon-
traram marcas de 
tiros, agressões ou 
qualquer outro feri-
mento. O resgate do 

corpo foi feito pelo 
Grupamento Maríti-
mo de Copacabana. 
A identificação da 
vítima só poderá ser 
feita no Instituto Mé-
dico-Legal (IML).

O corpo foi encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas 

DIVULGAÇÃO

Dupla é capturada por latrocínio 
A Polícia Civil anun-

ciou a prisão de dois 
homens suspeitos de 
terem praticado latro-
cínio contra um fun-
cionário em Campos 
dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense. Ka-
nidian Barreto, de 19 
anos, e Mateus Fag-
ner Alvarenga de Oli-
veira, de 18 anos, fo-
ram presos no último 
sábado, após pedido 
de prisão temporária. 
O crime aconteceu 
na última quinta-feira.

José Cláudio Via-
na, de 56 anos, foi 
atingido por dois ti-
ros no bairro Parque 

Leopoldina, após a 
dupla ter anunciado 
o assalto. Ele era fun-

cionário do Centro 
de Controle Zoonoses 
de Campos.

Câmeras de segurança ajudaram a identificar os suspeitos 

DIVULGAÇÃO
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Uma mulher foi 
presa em Campo 
de Mourão, região 
Noroeste do Paraná, 
após dar um ‘cava-
lo de pau’ e invadir 
um comercio com o 
carro onde também 
estava o filho. Os 
dois estavam em-
briagados. O policial 
militar que atendeu 
a ocorrência foi xin-
gado pela mulher 
de ‘macaco’, ‘ne-
gão’ e ‘porco’. 

O agente deu 
voz de prisão e al-

Mulher chama PM de ‘macaco’ e vai presa

Mulher alega ter matado jovem 
que estava grávida em Magé

DIVULGAÇÃO

Mulher foi levada para a prisão por crime racial

Ela confessou que intenção era roubar o bebê e indicou onde estariam os corpos. 

gemou a mulher. Para 
intimidar o policial ela 
ainda disse que era 
agente federal e tra-
balhava com um juiz. 
Ela foi levada para a 

delegacia e autu-
ada por crime de 
racismo. A Polícia 
Civil ouviu várias tes-
temunhas sobre o 
caso.

A  titular da Dele-
gacia de Des-
coberta de 

Paradeiros (DDPA), 
delegada Elen Souto 
informou ontem que 
Thainá da Silva Pinto 
confessou ter mata-
do Rayanni Christini 
Costa Ferreira, de 22 
anos, e o bebê que a 
vítima esperava. Du-
rante depoimento na 
tarde de ontem, ela 
indicou os locais onde 
teriam sido deposita-
dos os restos mortais 
de Rayanni e sua filha. 
Equipes da especia-
lizada seguiram para 
os locais indicados, 
onde encontraram 
em um terreno baldio 
em Guapimirim, os su-
postos restos mortais 
de Rayanne dentro 
de uma mochila. O 
cádaver da criança 
estava em uma bolsa 

de cor rosa, também 
em um terreno bal-
dio, mas localizado 
perto da casa do ca-
sal Thainá e Fábio, em 
Magé.

A equipe da Divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) esteve no lo-
cal e realizou perícia 
com o apoio de um 

perito legista do setor 
de Antropologia Fo-
rense do Instituto Mé-
dico Legal. Os restos 
mortais foram enca-
minhados ao IML.

PERíCIA CONFIRMA 
SANGUE HUMANO

Na manhã de ontem, 
a especializada reali-
zou uma nova perícia 

na residência do casal 
suspeito de sequestrar 
e assassinar Rayanne. 
Um exame de luminol 
confirmou sangue na 
cozinha da casa, no 
quarto e no vestido 
da jovem. Entretanto 
a confirmação será 
feita através de DNA. 
Outros pedaços de 
ossos femininos, como 

a rótula e a falange, 
foram achados na 
casa da suspeita. Thai-
ná da Silva Pinto, 21, 
e o marido, Fábio Luiz 
Souza Lima, 27, que 
estão presos, foram 
indiciados por duplo 
homicídio duplamen-
te qualificado e ocul-
tação de cadáveres. 
A mulher foi ouvida 

novamente na DDPA. 
“Acreditamos que ela 
tentou forçar o par-
to de Rayanni. Nes-
se processo, o bebê 
morreu. Decidiram, 
então, matá-la tam-
bém”, disse a delega-
da da especializada, 
Elen Souto, na coleti-
va da última segun-
da-feira.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros investigou a casa onde a sequestradora morava  e encontrou marcas de sangue pelo local

Desapareceu na Zona Oeste do Rio 
Rayanne desapa-

receu em Bangu, na 
Zona Oeste, depois 
de sair para encontrar 
uma mulher que pro-
metia doar roupas para 
o bebê que espera. 

A gestante saiu de casa 
com destino à Central do 
Brasil e não foi mais vista. 

Os investigadores acre-
ditam que Rayanni tinha 
características que se en-
caixavam no perfil procu-

rado pelos criminosos. Aos 
22 anos, era mãe solteira, 
emocionalmente frágil e 
distante da família.

Thainá sonhava em ser 
mãe, mas a descober-
ta de um ovário policísti-

co atrapalhou os planos. 
Diante disso, decidiu que 
iria tomar o bebê de ou-
tra mulher. Decidiu então 
a se inscrever em grupos 
de WhatsApp dedicados 
à doação de artigos para 

bebês.
Em mais uma ocasião, 

marcou encontros com 
grávidas de baixa renda, 
sempre com a alegação 
de que doaria fraldas, ma-
madeiras e outros artigos 

utilizados por crianças 
pequenas. No entanto, 
em todas essas oca-
siões, a vitima sempre 
estava acompanha-
da, o que impedia a 
ação. 

Executado a tiros em Nova Iguaçu 
Um rapaz de cerca de 

20 anos foi assassinado 
na manhã de ontem, em 
Três Corações, próximo ao 
Galpão conhecido como 
Portelinha, em Nova Igua-
çu. 

A vítima que não havia 
sido identificada até o fe-
chamento desta reporta-
gem foi atingida com vá-
rios tiros. 

De acordo com infor-
mações da Divisão de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), que busca 
imagens de câmeras de 
segurança na tentativa de 
prender o autor dos dispa-
ros, familiares já foram ou-
vidos na especializada. 

A DH também investiga 
a informação de que ele 
seria integrante do tráfico 

de drogas na comunida-
de Buraco do Boi, domina-

da pela venda de entor-
pecentes.   

O homem foi assassinado em Três Corações

Trafica da Pedreira roda em 
operação na Zona Norte do RJ

O traficante Ricar-
do Pereira, o ‘Funa 
da Pedreira’,  foi pre-
so ontem, em Costa 
Barros, Zona Norte do 
Rio, após a operação 
‘Asfixia’ deflagrada 
pela Secretaria de 
Segurança do Rio de 
Janeiro junto a Força 
Nacinal.

Os agentes acha-
ram Funa escondido 
em uma casa da re-
gião. Ele é apontado 
como o gerente de 
pontos de vendas de 
drogas no Comple-
xo da Pedreira e era 
procurado por tráfico 
de drogas.  

A ação tem como 
intuito combater o 
número de roubo a 
cargas na região. 
Policiais militares de 
vários batalhões, poli-
ciais civis de diversas 

delegacias especializa-
das e também da capi-
tal, policiais rodoviários 
federais e agentes da 
Força Nacional fazem 
cercos com incursões 
na região do Comple-
xo do Chapadão e da 
Pedreira, em 11 pontos 
diferentes. 

As operações fazem 
parte do projeto, ini-
ciado há três semanas 

e retomado ontem 
para sufocar as en-
tradas das principais 
comunidades da 
região, que apre-
senta alto índice de 
roubos de cargas. A 
ação recuperou um 
caminhão e parte 
de cargas roubadas 
que estavam em um 
galpão na comuni-
dade de Acari.

Caminhão e parte da carga foram recuperados 

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Bob’s é autuado por furto de energia
A 52ª Delegacia de 

Polícia Civil (Nova Igua-
çu) autuou a unidade 
do Bob’s no bairro Impe-
rador, em Nova Iguaçu, 
por realizar um ‘gato’ 
de energia. Em inspe-
ção de rotina, técnicos 
da Light chamaram a 
polícia ao visualizarem 
uma fiação clandestina 
que ligava diretamente 
a rede da empresa à 
lanchonete, sem passar 

pelo medidor de ener-
gia, não registrando o 
consumo real.

O furto de energia 
é crime, amplia a pro-
babilidade de interrup-
ções no fornecimento, 
pois causa sobrecarga 
no sistema elétrico, e 
pode ocasionar aciden-
tes fatais. A Light reali-
zou ontem uma grande 
operação de combate 
ao furto de energia em 

Guaratiba, Zona Oeste 
do Rio. 

A empresa conta com 
o apoio da população 
para que denuncie o 
furto de energia. Basta 
entrar em contato por 
meio dos seguintes ca-
nais: www.light.com.br, 
pelo Disque-Light (0800-
021-0196), ou pelas re-
des sociais (twitter.com/
lightclientes e facebook.
com/lightclientes).

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

REPRODUÇÃO/WHATSAPP
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Defensoria acompanha possível 
fechamento de escolas na região

SUL fLUMinenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Em Volta Redonda, deverão ser fechadas as escola estadual Acre e a Maranhão.

Preocupada com 
a possibilidade 
de fechamento 

de escolas da rede 
estadual na região, 
a Defensoria Pública 
do Estado do Rio de 
Janeiro (DPRJ) acom-
panhará a apuração 
dos critérios adotados 
pela Secretaria Esta-
dual de Educação 
(Seeduc) para a im-
plementação da rees-
truturação do sistema 
de ensino que, além 
da extinção de unida-
des escolares em todo 
o Estado do Rio, inclui 
a municipalização de 
algumas unidades de 
ensino. A instituição 

quer saber o porquê 
da adoção da refor-
ma na estrutura da 
rede estadual para, 
então, se necessário, 
tomar as medidas ca-
bíveis.
Só em Volta Redonda 
deverão ser fecha-
das a Escola Estadual 
Acre e a Escola Esta-
dual Maranhão. Já o 
Ciep 403, que tam-
bém encerraria suas 
atividades, teve o 
processo de rematrí-
cula aberto após atu-
ação da Defensoria 
Pública no município. 
Ainda assim, a unida-
de não está receben-
do novas matrículas.
Coordenadora da 
Região 4, a defensora 

pública Luciene Tor-
res Pereira, participou 
de audiência pública 

realizada em Volta 
Redonda pela Comis-
são de Educação da 

Assembleia Legislativa 
(Alerj), na última se-
gunda-feira, e na qual 

ficou decidido que a 
Seeduc será questio-
nada a esse respeito.

Escola estadual Maranhão é uma das que estão sendo acompanhadas devido a falta de reestruturação do ensino

DIVULGAÇÃO

Participantes da Audiência 
A Audiência Públi-

ca, além de Luciene 
Torres Pereira, teve os 
deputados estaduais 

Nelson Gonçalves e 
Flavio Serafini; Marcelo 

Pereira, representando 
a Seeduc; e a diretora 

da Seeduc regional na 
região do Médio Para-

íba, Tania Borges, 
entre outros.

Moradores reclamam sobre as 
condições do Rio Barra Mansa

O forte tempo-
ral que atingiu Bar-
ra Mansa há alguns 
dias e ocasionou o 
alagamento no bair-
ro Nova Esperança, 
fez com que os mo-
radores de bairros 
cortados pelo Rio 
Barra Mansa voltas-
sem suas atenções 
para as condições 
do afluente. Além de 
acumular entulho e 
lixo às suas margens, 
o leito do rio está 
muito assoreado e 
praticamente cober-
to por vegetação 
em alguns trechos, o 
que facilita o risco de 
enchentes. Além do 
bairro Nova Esperan-
ça, o Rio Barra Man-
sa também corta os 
bairros Santa Clara, 
Jardim Marajoara, 
São Luís, Boa Sorte e 
Piteiras e há muitos 
anos os moradores 
dessas comunidades 
vêm sofrendo nessa 
época do ano.

 Segundo mora-
dora, nesse verão a 
situação será ainda 

mais crítica porque o 
Rio Barra Mansa está 
abandonado e ne-
nhum serviço de lim-
peza ou capina foi 
realizado nos meses 
que antecederam 
o período de fortes 
chuvas. A dona de 
casa Marina dos San-
tos Dias, de 46 anos, 
conta que já teve 
prejuízos com diver-
sos móveis e eletro-
domésticos e garan-
te que esse período 
do ano é muito apre-
ensivo para os mo-

radores. Já a Defesa 
Civil informou que 
já elaborou o plano 
Alerta Verão, que co-
meçou em novem-
bro e vai até março. 
O setor explicou que 
as sirenes não estão 
funcionando, porque 
o Governo do Estado 
está fazendo uma li-
citação para con-
tratar uma empresa 
visando à manuten-
ção do sistema. A 
previsão é de que as 
sirenes sejam religa-
das em fevereiro.

As péssimas condição do local geram preocupações

DIVULGAÇÃO

Prefeito de Volta Redonda visita 
obra e lembra de antigo morador

O prefeito Antônio 
Francisco Neto desti-
nou parte da manhã 
do último sábado 
para homenagear 
um antigo morador 
da cidade, Milton 
Monteiro de Oliveira, 
que dará nome à Uni-
dade Básica de Saú-
de da Família do São 
Sebastião. O evento 
aconteceu na uni-
dade de saúde que 
vai atender quatro 
mil moradores, entre 
eles, as 900 famílias 
que vivem no Con-
domínio Minha Casa, 

Minha Vida, que atual-
mente buscam atendi-
mento na UBSF São Luiz, 
que acaba ficando so-
brecarregada. 

O investimento apli-
cado é de milhões e 
segue padrões do Mi-
nistério da Saúde com 
espaço amplo, areja-
do, modernizado, des-
tinando 22 salas para 
vários serviços, como 
vacinação, atendi-
mento médico, coleta 
de exames, curativos e 
farmácia, entre outros. 
O morador do bairro, 
José Maurílio da Silva, 

de 52 anos, disse que 
ao ficar pronta a uni-
dade será de extre-
ma importância para 
a comunidade. Neto 
explicou o motivo de 
estar prestando a so-
lenidade a este anti-
go morador, lembrou 
que o senhor Milton 
de Oliveira foi um dos 
fundadores da enti-
dade, se dedicando 
ao trabalho comu-
nitário e sendo uma 
das pessoas mais atu-
antes na cidade, au-
xiliando diversas enti-
dades. 

Antônio Neto deu o nome de antigo morador da região a nova unidade de saúde

DIVULGAÇÃO

Light corta a energia elétrica de 
duas prefeituras no Sul do Rio
Os prédios administra-
tivos das prefeituras 
de Sapucaia e Paty 
dos Alferes, no Sul do 
Rio de Janeiro tive-
ram ontem a energia 
cortada.
Segundo a conces-
sionária responsável 
pelo serviço (Light),a 
Prefeitura de Sapu-
caia não realizou o 
pagamento referen-
te aos meses de ju-
nho a novembro. Já 
o motivo do corte da 

Prefeitura de Paty dos 
Alferes é o atraso no 
pagamento da fatu-
ra do mês de outubro. 
A Light informou ain-
da que os débitos 
estão sendo nego-
ciados e a energia 
elétrica será resta-
belecida quando a 
situação for regula-
rizada. Até o fecha-
mento desta edição, 
a energia ainda não 
havia sido reestabe-
lecida.

Agências entram em recesso dia 30
As agências bancárias 

de todo o país estarão 
abertas para atendimen-
to ao público até ama-
nhã e fecham na sexta-
-feira para o recesso de 
Ano Novo. O atendimen-
to será retomado no dia 
2 de janeiro, segunda-
-feira, primeiro dia útil de 
2017.

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) 
ressalta que contas e 
carnês com vencimento 
na data em que as agên-
cias estiverem fechadas 
poderão ser pagos no 

primeiro dia útil seguinte 
ao feriado bancário sem 
cobrança de multas por 
atraso. A alternativa para 
o dia em que não houver 
atendimento nos bancos 

é utilizar os caixas eletrô-
nicos, internet banking, 
banco por telefone e 
correspondentes bancá-
rios como casas lotéricas 
e agências dos Correios.

Atenção: funcionamento bancário será até amanhã

DIVULGAÇÃO

Concessionária Light
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GLOBO
05:00-Hora Um
05:58-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:10-Bem Estar
10:50-Encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:14-Sessão da TardePor 
Água Abaixo
16:43-Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:50-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:24-Sol Nascente
19:11-Praça TV - 2ª Edição
19:31-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A Lei do Amor
22:17-Terra do Nunca
23:41-Jornal da Globo
00:17-Flash
01:03-CorujãoO Código 
Da Vinci
03:09-CorujãoEla Dança, 
Eu Danço

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 RO-
DAR  
22:45 - PROGRAMA DO RATINHO   
00:30 - THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
01:30 - JORNAL DO SBT  
02:15 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV

MEMÓRIAS DE QUINTAL

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 conven-
ce Tanaka a convidar Cesar e João 
Amaro para o Natal em sua casa. 
Vittorio comenta com Lenita que se 
preocupa com a relação entre Mario 
e Loretta. Carolina observa o roman-
ce entre Patrick e Ana. Loretta canta 
no karaokê de Lenita para chamar a 
atenção de Vittorio. Mesquita passa 
mal e Loretta o ampara. 

Mario se reaproxima 
de Loretta

Adonizedeque diz 
conhecer Arauto

Kamir pede para deixarem a comitiva 
entrar. Calebe age com firmeza e diz ser 
o verdadeiro rei de Jerusalém. Adonize-
deque entra na sala do trono e enfren-
ta Calebe. Josué e Aruna fazem planos 
para o futuro. Adonizedeque diz conhe-
cer Arauto. Kamir então pergunta ao 
mensageiro qual dos dois é o verdadeiro 
rei. Eleazar diz ter orgulho de Finéias.

RESUMoS DAS NoVELAS

Júlia consegue fugir do banco. Néia 
fica furiosa quando Diana insinua que 
ela pode ter sido a responsável pelo 
roubo na gravadora. Alex, Romildo e 
William planejam roubar a churrasca-
ria. JF e os amigos da banda ficam 
surpresos ao ver o sucesso do clipe. 
Edith avisa a Júlia que Vanessa des-
cobriu a verdade sobre ela. 

Romildo e William planejam 
roubar churrascaria

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
22h30-Gugu
00h15-A Nova Super Máqui-
na
01h15-Fala Que Eu Te Escu-
to
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Escritor lança livro com 
histórias da sua infância
Ivan Wrigg usou artigos que escreveu para portais online com base poética.

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

Um grande exem-
plar chega as lo-
jas de todo o Rio 

de Janeiro. Trata-se da 
publicação do escritor 
carioca Ivan Wrigg Mo-
raes. A obra chamada 
de ‘Velhos Quintais e 
Novas Molduras’ reúne 
diversos textos posta-
dos pelo autor em um 
site de conteúdos que 
falam da Baixada Flu-
minense. 

Com simplicidade e 
textos poéticos e filo-
sóficos, o escritor leva 
o leitor para momen-
tos da sua infância, lo-
calizados em maioria 
no subúrbio carioca e 
na Zona Oeste da ci-
dade. Ele relembra de 
um Rio de Janeiro mais 
puro, alegre e acolhe-
dor. Além disso, Ivan 
Wrigg também lembra O autor conta sobre suas memórias do Rio e de Belford Roxo nas páginas da obra

da Baixada Fluminense, 
principalmente de Bel-
ford Roxo, onde o seu 
irmão de criação viveu 
parte da vida. “O livro 
vinha sendo idealizado 
desde antes da publi-
cação de Alter Homo, 
mas só tive textos e 
tempo para investir 
nele depois que come-
cei a escrever para o 
BAIXADA FÁCIL, na co-
luna ´A Arte da Desmis-
tura´, que é um pouco 
a semente dessa publi-
cação”, contou.

Ivan Wrigg Moraes é 
carioca. Publicou cinco 
livros de poesia e Rei-
ventário (2013), sua An-
tologia Poética, além 
de dois livros de litera-
tura infantil: O Dia em 
que o Rei foi Moleque 
(2004) e O Rei das Car-
tas (2008); uma prosa-
-filosófica, Alter Homo, 
uma conversa com 
Nietzsche (2004) e qua-

DIVULGAÇÃO

Murilo para Beatriz e Ricardo que 
eles podem se casar com sua apro-
vação. Padre Gabriel fará o casa-
mento do casal. Madre Superiora 
pede para que Fabiana ensaie o co-
ral para se apresentar no casamento. 
Haydee liga para Flávio e pede para 
que ele fique de olho em Gustavo. 
Cecília conta que a ideia de Frida foi 
aprovada para que casa sala tenha 
um representante de classe.

Haydee liga 
para Flávio

tro volumes da série 
História das Artes Cêni-
cas, em parceria com 
Beth Wrigg. Em 2015, 
publicou Voo sem Vol-
ta, uma resenha de um 
acidente aéreo, junto 

com Nilson Zille. Tem 
mais de cem músicas 
gravadas e três CDs 
autorais; Lenha na Fo-
gueira (2005), Se Rolar, 
Rolou (2010) e Um Dia 
em Teu olhar (2015).

O livro ‘Velhos Quin-
tais, Novas Molduras’ 
é da editora Esteio e 
pode ser adquirido 
pelo valor de R$ 40 no 
site Barato Cultural, por 
exemplo. 



Organize-se em relação 
às questões profissionais 
e amorosas. O 
romantismo vai tomar 
conta de você. Por isso, 
aproveite para realizar 
seus sonhos com a 

pessoa amada. Planeje e coloque 
os planos em ação. Bom momento 
no campo sentimental. Cor: verde-
claro. Número: 12.

quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

Os astros estão mexendo 
com a sua imaginação e 
fazendo você sonhar com 
amores impossíveis. É 
tempo de sair, encontrar 
pessoas e compartilhar os 

momentos de satisfação pessoal. Bom 
momento no campo profissional. Sorte 
no amor. Cor: laranja-escuro. Número: 
03.

Áries

O romantismo promete 
tomar conta do ambiente. 
O Sol traz muito sucesso 
na vida amorosa e afetiva, 
as qualidades pessoais vão 
estar sendo mais valorizadas 

e abrindo novas oportunidades para quem 
está sozinho e esperando um grande amor. 
Cor: bege. Número: 06.

Touro

Cuide de seus interesses 
porque se ficar esperando 
pelos outros, nada 
conseguirá. No amor, 
a compreensão vai 
depender de sua maneira 
de agir. Não tente sufocar 

a pessoa amada com ciúmes infundados. 
Vivência tranquila e recompensadora. Cor: 
azul-celeste. Número: 09.

Gêmeos

Bom tempo para iniciar 
atividade, assinar 
documentos e tratar de 
assuntos relacionados com 
a família. Você pode ser 
beneficiado(a) por pessoa 

humilde. O romance vai depender apenas 
de sua atitude. Confiança nas próprias 
possibilidades, com finalidade de interesses 
imediatos.

Câncer

Leão

Evite pensamentos ligados 
ao passado! Para não se 
machucar, procure abrigo 
nos braços daqueles em 
quem confia. Coloque para 
fora esse sentimento bom e 

deixe o fogo da paixão incendiar sua vida. 
Bom momento no campo espiritual. Cor: 
azul-escuro. Número: 15.

Virgem

Trabalhe questões 
importantes, buscando 
promover as mudanças 
necessárias em sua vida. 
Você consegue ter bom 
senso e energia. Tudo que 
você está precisando neste 

momento é de tempo para curtir seu 
amor. Bom momento no campo familiar. 
Cor: salmão. Número: 18.

Libra

Bom período para 
iniciar trabalho 
artístico, fazer 
compras e fazer 
planos para o futuro. 
Pode receber notícia 

e parente ou amigo que mora 
longe. Dinheiro extra pode chegar 
de surpresa. Período de grande 
atividade mental e de muita 
energia intelectual. Cor: rosa. 
Número: 21.

Escorpião

O seu relacionamento está 
ótimo e o convívio com seu 
amor está mais saudável. 
Agitadíssimo, você deve se 
lembrar que é importante 
reservar momentos para 

se divertir. Bom momento para praticar 
esportes ou passear com os amigos. 
Elevação social. Número: 24.

Sagitário

Momento favorável 
para a vida social. 
A c o n t e c i m e n t o s 
estimulantes e alegres. 
Este período será 

recompensador para quem descruzar 
os braços e partir para audaciosas 
empreitadas, como a jornada dupla 
ou mudar de ramo. Bom momento no 
campo amoroso. Número: 27.

Capricórnio

Economize suas 
energias. Não 
deixe de dedicar 
algum tempo ao 
repouso. Não é 
conveniente arriscar-

se. Tudo está perfeito no plano 
sentimental. Há uma pessoa que 
deseja ajudá-lo(la). Os assuntos 
que demandam em pesquisa 
terão chances de demonstrar 
talento. Número: 30.

Aquário

Não faltará 
entusiasmo para 
promover mudanças 
em sua rotina ou 
investir em outras 
áreas de atuação. É o 

momento de fazer as mudanças 
necessárias na vida. Ainda que se 
sinta inseguro(a) e obstáculos se 
coloquem em seu caminho, siga 
em frente. Coragem. Número: 33.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2079 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

  abre ao orçamento, a favor da secretaria municipal 
de saúde - fms, crédito suplementar no valor global de R$ 
31.000,00 (trinta e um  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$ 
31.000,00 (trinta e um  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 constantes do anexo ii deste decreto, conforme 
disposto contido no artigo 43, parágrafo 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

05.02.10.301.0101.2.031 3.1.90.04.00 1611 31.000,00

Total 31.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.0101.2.034 3.3.90.30.03 1611 17.000,00

              05.02.10.301.0107.2.077                  3.3.90.30.03               1611 14.000,00

Total 31.000,00

legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 1611 – Atenção básica 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

eXtrato do termo de ProrroGaÇÃo Nº 01 ao coNtrato Nº 046/2015

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.

02 – coNtratada: Works informática comercial ltda-ePP

03 – objeto: locação de microcomputadores.

04 – Prazo: 04 (quatro) meses.

05 – Processo admiNistratiVo: 2367/2015.

06 - data da assiNatura: 13/09/2016.

eXtrato do 1º termo de ProrroGaÇÃo ao coNtrato de locaÇÃo Nº. 
002/2014 smoP

01 – locataria: Prefeitura municipal de Porto real.

02 – locador: arcom cuNha artefatos de coNcreto ltda

03 – objeto: locação de imóvel para atender a secretaria municipal de ordem 
Pública

04 – embasa/modalidade: dispensa de licitação, conforme artigo 24, inciso X, 
da lei 8.666/93.

05 – crÉdito orÇameNtário: P.t. 31.01.04.122.101.2.073 – elem. desp. 
33.90.36.01.

06 – Valor do coNtrato: r$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais, sendo que 
o valor mensal será de r$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)).

07 – Prazo: 02 (dois) meses.

08 – Processo admiNistratiVo: 3550/2014 apenso n°4737/2014.

09- data da assiNatura 26/12/2016.

eXtrato do termo de sePressÃo Nº 01 ProrroGaÇÃo Nº 01 ao coN-
trato Nº 054/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.

02 – coNtratada: Prime lan-comércio e serviços de informática ltda-ePP

03 – objeto: serviços de infraestrutura de rede de dados com serviços de ade-
quação física e lógica indoor e outdoor para atender todas as unidades da PmPr, 
incluindo as localidades do fundo municipal de saúde e ação social.

04 – Prazo: 03 (três) meses.

05 – suPressÃo: 20% (vinte por cento) no valor total do contrato.

06 – Processo admiNistratiVo: 5193/2015.

07 - data da assiNatura: 18/11/2016.

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
PORTARIA Nº 2282/GP/2016, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

exonerar, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica municipal, os servidores relacionados abaixo, da secretaria municipal 
de administração e serviços Públicos.

NOME FUNÇÃO A CONTAR
01 igor de araujo ferreira ASSIST.TÉC.V 26/11
02 felipe henrique oliveira de sousa ASSIST.TÉC.V 05/12
03 luiz fernado de almeida ASSIST.TÉC.V 15/12
04 marcelo rodrigues siqueira ASSIST.TÉC.V 15/12
05 cleyton barbosa da silva desi-

dério
ASSIST.TÉC.V 23/12

06 thiago Nascimento de queiroz ASSIST.TÉC.V 24/12
07 anderson de souza medeiros ASSIST.TÉC.V 26/12
08 Valdenir ferreira ASSIST.TÉC.V 26/12
09 andré luiz ribeiro da cruz ASSIST.TÉC.V 26/12
10 dirceu ferreira ASSIST.TÉC.V 26/12
11 ricardo silva de souza ASSIST.TÉC.V 26/12
12 Vanderson da silva Peres jesuíno ASSIST.TÉC.V 26/12

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Errata

Na Portaria Nº. 157/GP/2015, de 13 de janeiro de 2016, publicado no jornal hora h 
de 14 de janeiro de 2016. 

onde se lê: a contar de 22/10/2015;

leia-se: a contar de 21/10/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADITIVO 001

PROCESSO: 06.0000155.2015
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 053/2015 
CONTRATO Nº: 011/SMO/2015
CONTRATANTE: muNicÍPio de belford roXo 
CONTRATADA: RGMCONSTRUÇÕES EIRELI
PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução do presente CONTRATO Nº 011/
SMO/2015, pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização contida no pro-
cesso 06/00155/2014.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do con-
trato original não alterado, suprimidas ou acrescentadas por este Termo
DATA DE ASSINATURA: 09 de dezembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADITIVO 001

PROCESSO: 43.0000066.2015
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 050/2015. 
CONTRATO Nº: N° 002/SEMTTI/2015
CONTRATANTE: muNicÍPio de belford roXo 
CONTRATADA: SINARJ SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.
PRAZO: fica prorrogado o prazo de execução do presente CONTRATO Nº 002/
SEMTTI/2015, pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização contida no 
processo 43/00066/2015.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do con-
trato original não alterado, suprimidas ou acrescentadas por este Termo.
DATA DE ASSINATURA: 10 de novembro de 2016.
 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H de 05/12/2015

TERMO ADITIVO 004

PROCESSO: 28/00028/2013.
TOMADA DE PREÇOS: Nº 001 /2013
CONTRATO Nº: 0027/2013.
CONTRATANTE: muNicÍPio de belford roXo 
CONTRATADA: LMRDS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato celebrado atra-
vés do Termo nº. 0027/2013, a contar de 28/06/2016, vigorando até o dia 
31/12/2016. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do con-
trato original não alterada, suprimidas ou
acrescentadas por este Termo.
DATA DE ASSINATURA: 28/06/2016. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H de 15/07/2015

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 08/0002250/2014
CONTRATO Nº 011/semus/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2014 
CONTRATANTE: muNicÍPio de belford roXo.
CONTRATADA: V M DA S VILLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ME.
DO OBJETO: o presente contrato tem por objeto aquisição de 600 (seisceNtos) 
cestas básicas. 
DO PRAZO:o prazo de fornecimento do objeto é de até 12  (doze) meses.
DO VALOR:R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO. 08.01.10.305.029.2.013.000
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estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 016-sus.
NOTA DE EMPENHO: 0247 de 14/05/2015.
DATA :18 de maio  de  2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H de 10/06/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 488 DE 27 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 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
ARNALDO SAN-
TOS BARREIRA 
GUIMARAES

04/1858/2013 15.740 PROF. GEO-
GRAFIA

24/04/08 A 
23/04/13

21/10/16 A 
20/01/17

ALFEU DA SILVA 
PINTO

04/3690/2007 18.253 ELETRICISTA 
BAIXA TEN-

SÃO

24/05/05 A 
23/05/10

28/12/16 A 
27/03/17

DANIELE DA 
SILVA DO NAS-
CIMENTO

04/2914/2011 20.229 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

07/11/00 A 
06/11/05

01/02/17 A 
30/04/17

DENAIR MAGA-
LHÃES DA SILVA

37/5028/2016 15.200 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

03/03/98 A 
02/03/03

03/03/03 A 
02/03/08

03/03/08 A 
02/03/13

01/02/17 A 
30/04/17

02/05/17 A 
01/08/17

02/08/17 A 
01/11/17

DOMINGOS DA 
CUNHA

04/0551/2010 18.552 AG. TRAN-
SITO

29/05/00 A 
28/05/05

01/01/17 A 
31/03/17

F R A N C I S C O 
LIRA

04/2853/2014 19.856 MOTORISTA 13/07/00 A 
12/07/05

01/02/17 A 
30/04/17

FLAVIO DA SIL-
VA VANDERLEI

04/1551/2011 18.534 MOTORISTA 29/05/00 A 
28/05/05

01/02/17 A 
30/04/17

JORGE LINDOL-
FO DO NASCI-
MENTO

04/1837/2013 19.552 AG. DEFESA 
CIVIL

02/06/05 A 
01/06/10

02/06/10 A 
01/06/15

27/12/17 A 
26/03/17

27/03/17 A 
26/06/17

NEUZA MARIA 
MINTO

04/4392/2011 20.951 AG. ADMI-
NISTRATIVO

22/11/10 A 
21/11/15

26/12/16 A 
27/03/17

   a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.     

PORTARIA N.º 489 DE 27 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
ALICE DA SILVA 
CLAUDINO

37/6124/2016 6514 INSP. DISCI-
PLINA

14 07/12/16 A 
20/12/16

DULCINEA COS-
TA DE JESUS DA 
MOTA

37/6132/2016 17.833 AUX. EN-
FERMAGEM

60 15/12/16 A 
12/02/17

FLAVIO FERREIRA 
GOMES

37/6117/2016 20.974 AG. ADMI-
NISTRATIVO

90 25/11/16 A 
24/02/17

NILZA MUNIZ DA 
SILVA NOGAROL

37/6121/2016 15.009 PROFES-
SOR II

30 21/12/16 A 
19/01/17

SUELY EUFRÁSIO 
DAMAS DA SIL-
VEIRA

37/6100/2016 22.473 PROFES-
SOR II

12 12/12/16 A 
23/12/16

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

funcionais.

PORTARIA N.º 490 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

O secretario municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da lei complementar n.º. 
014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a JESSICA MACHADO DE QUEIROZ, no cargo de Professor II, lota-
da na secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, 
matrícula n.º 10/44.535, LICENÇA MATRIMÔNIO, de 08 (oito) dias, à contar de 
13/12/16 e término em 20/12/16, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
37/6123/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

ERRATAS:
Na portaria nº 483 de 23 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
24/12/16.    
                                  
Onde se lê: ricardo Pereira rodrigues.
Leia-se: ricardo ferreira rodrigues.

Na portaria nº 454 de 01 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
02/12/16.          
    
Onde se lê: barbara cristina da silva barbosa.
Leia-se: barbara cristina da silva barcelos.

Na portaria nº 464 de 15 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
16/12/2016, referente à Eliane Cristina Silva Vicente.

Onde se lê: Processo n° 04/2214/2013.
Leia-se: Processo n° 04/2213/2013.

Na portaria nº 464 de 15 de dezembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
16/12/2016, referente à Joelma Cardoso dos Santos.
Onde se lê: Processo n° 37/2291/2013.
Leia-se: Processo n° 04/2291/2013.

Na portaria nº 408 de 10 de outubro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
12/10/2016, referente à Leandro de Oliveira Almeida .        
                                                                     
Onde se lê: Processo n° 37/3034/2016.
Leia-se: Processo n° 37/5034/2016.

Na portaria nº 382 de 16 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
23/09/2016, referente à Shirlei Tereza Pereira Nunes Vieira.       
                                                                      
Onde se lê: Processo n° 37/4768/2016.
Leia-se: Processo n° 37/4764/2016.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO - 
FUNBEL

PORTARIA Nº 013/FUNBEL/2016 de 20/12/2016.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BEL-
FORD ROXO - FUNBEL, no uso das atribuições legais, resolVe:

Conceder a LUCIANA MARQUES DE AGUIAR QUINTANILHA, nomeada por esta 
fundação, mat.: 60/0408, LICENÇA MATERNIDADE, de 120 (ceNto e ViNte) 
dias, com inicio em 29/11/2016 e termino em 28/03/2017, conforme o contido dos 
autos do processo nº11/05/091/2016.

A PUBLICAÇÃO DESTE ATO VISA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE REGISTRO 
NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS.

ANA CRISTINA LOPES DA SILVA
PRESIDENTE

Ingredientes

Modo de preparo

BOLINHO DE
BACALHAU

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

TORTA INTEGRAL 
DE ATUM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!
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Loco Abreu é apresentado com 
festa da torcida em Bangu

Lucas Mendes

Uruguaio aproveita para comentar sobre o calor na cidade. “Está um calor f...aqui”.

apreSentação de gaLa

Enfim aconteceu! 
A tão esperada 
apresentação de 

Loco Abreu agitou os 
bastidores do futebol 
na tarde de ontem. O 
atacante foi apresen-
tado no estádio de 
Moça Bonita, em Ban-
gu, na Zona Oeste do 
Rio. O jogador chutou 
algumas bolas para a 
torcida, provocou um 
frissom na sua entrada 
em campo e aprovei-
tou para agradecer 
a cada um presente 
no evento. Com mui-
to bom humor, ele 
aproveitou para res-
saltar que “matador 
mata, não tem jeito”, 

em alusão aos gols 
importantes que fez 
e a quantidade de 
pessoas que levou ao 
estádio.

A cidade de Ban-
gu é conhecida pelo 
carioca por ser mui-
to quente, tanto que 
esse conhecimento 
chegou ao uruguaio. 
Enquanto dava en-
trevista coletiva no 
meio do campo, 
Loco Abreu ressaltou 
a união para levar o 
clube ao topo do fu-
tebol mundial e ainda 
parabenizou a todos 
que enfrentaram o 
calor para estar com 
ele nesse momento. 
“Estamos juntos para 
fazer um caldeirão 

aqui.Vão ter que ma-
tar a gente aqui para 
nos ganhar, mas pri-
meiro, quero agrade-
cer a vocês presentes 
hoje. Está um calor f... 
aqui, mas todo mun-
do está ligado”, com-
pletou. 

Na sequência, Loco 
Abreu demonstrou 
certo conhecimen-
to sobre a história do 
clube, e se disse com 
vontade de levar no-
vamente o Alvirrubro 
aos tempos de glórias 
do passado. “Eu estou 
com muita esperança 
que o Bangu volte a 
ser aquele clube dos 
anos 70, 80, que era 
f... mesmo. Mas você 
sabe que pra qualquer 

clube, qualquer time, 
dentro do campo, vo-
cês (torcedores) são 
fundamentais. Jogar 
com a torcida a fa-

vor, apoiando, dando 
força, faz uma diferen-
ça muito grande, do 
lado do nosso elenco 
que está se formando. 

A diretoria está fazen-
do um baita trabalho 
com muita humilda-
de, mas respeitando a 
história do clube”.

Jogador chega com moral e faz a festa das crianças em apresentação

SITE FUTRIO


