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Mínimo será de R$ 937 em 2017

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

3

Decreto com o novo salário, R$ 57 maior do que o atual, deve ser publicado na edição de hoje do ‘Diário Oficial da União’.

Imposto
Motoristas que paga-

rem IPVA em cota úni-
ca terão uma porcen-
tagem de desconto no 
próximo ano.
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Licenciado
Lamsa apoia cam-

panha promovida pela 
Comlurb para uma cida-
de mais limpa nas areias 
das praias cariocas.
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Apreensão
Polícia apreende aves 

mantidas em cativeiro 
dentro de uma acade-
mia de musculação na 
Zona Sul do Rio.
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Cortou geral 
Prefeitura de Nilópolis 

tem o fornecimento de 
energia suspenso pela 
Light por falta de pa-
gamento. 
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“Olha o petista 
ladrão, gente”
No Brasil, os fatos mostram que os políticos perderam o res-

peito do povo e a política a referência da melhor tradução 
do sentimento de democracia. Alvo da ira de uma mulher 
em um aeroporto, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), ex-
-prefeito de Nova Iguaçu, foi chamado de ‘petista ladrão-
zinho’: “Doa todo o seu dinheiro para os pobres para poder 
se redimir dos seus pecados. Olha o petista ladrão, gente”, 
disse para quem quisesse ouvir no saguão. Constrangido, 
ele chegou a pedir respeito, mas não foi atendido.

Personagem central da polêmica, Lindbergh estaria pla-
nejando um retorno à Prefeitura do município da Baixada 
onde deixou como herança um rombo de cerca de R$ 1 bi-
lhão. A tiracolo, ele traz amigos, parentes e correligionários 
possivelmente já indicados para ocupar cargos na gestão 
do prefeito eleito Rogério Lisboa (PR). Sentado no saguão do aeroporto, ‘Lindinho’ toma uma lição de moral da mulher 

REPRODUÇÃO
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Mistério na Baixada
Embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, desapareceu na noite da última segunda-

-feira em Nova Iguaçu. Na tarde de ontem, no entorno do Arco Metropolitano, em um dos 
acessos a cidade, a Polícia Civil encontrou o carro alugado por ele queimado. Dentro havia um 
corpo carbonizado. Exames vão apontar se o cadáver seria da vítima. 

O veículo alugado por Kyriakos Amiridis foi encontrado totalmente carbonizado: família não sabe o que aconteceu

REPRODUÇÃO/TV GLOBOExecutado a 
caminho de 

casa em 
Queimados
Homem foi surpreendi-

do por assassinos numa 
motocicleta que fizeram 
diversos disparos.
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Rodeio

Passos lentos

É comum vermos em 
festas de cidades do in-
terior, os famosos rodeios. 
Bois, touros e cavalos 
são domados para en-
treter o público pulando 
obstáculos. Nesse caso, 
na Nova Zelândia, uma 
jovem que ganhou uma 
vaca de presente de 
aniversário fez fama nas 
redes sociais ao domar 
e usar o animal para pu-
lar obstáculos, lembran-
do o rodeio. 

O Ministério da 
Saúde anunciou on-
tem que vai reduzir 
as exigências míni-
mas para o funciona-
mento das Unidades 
de Pronto Atendi-
mento (UPA). A partir 
de agora, o número 
mínimo de médicos 
para cada unidade 
passa a ser dois. A 
exigência antes era 
de quatro profissio-
nais.

A próxima atualização do WhatsApp trou-
xe um recurso de enfeite parecido com o 
Snapchat. Agora o usuário pode incluir ade-
sivos para deixar o clique ainda mais boni-
to. Além disso, a nova versão revela outras 
funções como o flash para selfies e o zoom 
com uma mão durante a gravação de ví-
deos.

O britânico Alex Lewis perdeu todos os membros 
por causa de uma infecção. Após  três anos de re-
cuperação e muita luta, o rapaz está finalmente 
voltando ao trabalho. Em 2013, Alex descobriu uma 
bactéria carnívora que foi responsável pela perda 
dos membros inferiores e superiores. Após anos de 
luta, ele volta as atividades com auxílio de próteses.

É difícil imaginar que em plena era tecnológica 
algumas casas ainda não têm acesso à internet. Era 
o caso de Havana Velha, em Cuba, até pouco tem-
po. O governo cubano autorizou o serviço instalado 
pela companhia estatal Etecsa para testes por dois 
meses. Também foi autorizada a redução de 25% do 
valor pago pelo acesso ao Wi Fi na região.

Cópia ou inovação?

Força de vontade Internet liberada

Autoridades turcas estão investigando cerca 
de 10 mil pessoas suspeitas de usar as mídias 
sociais para apoiar o terrorismo, conforme afir-
mou no sábado o Ministério do Interior. O país 
que enfrenta ameaças à segurança por parte 
de militares curdos e do Estado Islâmico, demitiu 
mais de 100 mil pessoas após uma  tentativa de 
golpe militar em junho.

Investigação em massa

O jornal português Diário de Notícias contou 
na edição de ontem que um cometa ficará vi-
sível durante a noite até o dia 1° de janeiro. A 
reportagem ainda revelou que para ver o 45P/ 
Honda-Mrkos, o nome do fenômeno, é preci-
so apenas estar no local certo e na hora certa 
com um par de binóculos ou um telescópio. 

Fazer uma cirurgia em hospital público não é fácil. 
Entretanto, hospitais estão utilizando um software, que 
também é usado em aeroportos, para controlar a fila 
de espera e organizar as cirurgias realizadas. Segun-
do dados do RioSaúde, a medida aumentou em 40% 
dos procedimentos cirúrgicos, chegando a 15,2 aten-
dimentos por dia, em média.

Tecnologia e saúde

Empresa busca instrutor de programação
A nova unidade da empresa, localizada na Tijuca, está 

a procura de um profissional para preencher a vaga de 
Instrutor de Programação. É preciso ter cursado o ensino 
superior em áreas correlatas da ciência da computação. 
Interessados podem enviar currículo para vagas@happyco-
de.com.br mencionando a vaga no assunto do e-mail.

Prazo acabando
A empresa do ramo de consultoria está a procura de 

jovens profissionais para preencherem vagas em seu pro-
grama trainee. É preciso estar recém-formado em cursos da 
área das ciências exatas ou em Direito. Os interessados ain-
da podem se inscrever pelo site https://www.vagas.com.br/
vagas/v1291464/novos-talentos-2016 até 31 de dezembro.

Procura-se: consultor de vendas
A rede do ramo de material de construções está a procu-

ra de consultor de vendas. É preciso ter experiência como 
vendedor e conhecimento no pacote office. A empresa 
oferece salário fixo mais comissão e benefícios. Os interessa-
dos podem enviar currículo para rh@casashow.com.br indi-
cando o nome do e-mail como ‘Vendedor - Tijuca’.

Cargos extintos 
O governo publicou ontem no ‘Diário Oficial da 

União’, um decreto que extingue 4.689 cargos comis-
sionados, funções de confiança e gratificação no Exe-
cutivo federal. Segundo o Ministério do Planejamento, a 
economia anual para os cofres públicos pode chegar 
a R$ 240 milhões.

Agora só ano que vem
A Federação Brasileira de Bancos alertou a popula-

ção que os bancos de todo o país estarão fechados 
hoje para balanço anual. Ou seja, quem precisar fazer 
alguma transação financeira, deve usar os caixas ele-
trônicos ou através da internet. As agências reabrem na 
próxima segunda-feira.

Venda japonesa
A Petrobras informou ontem que concluiu a venda 

de 100% das ações da refinaria Nansei Sekiyu para a 
Taiyo Oil Company. O pagamento foi de U$ 165 mi-
lhões, realizado na última quarta-feira. Entretanto, a 
estatal avisou que o valor está sujeito a mudanças e 
reajustes finais.

Cometa noturno

HAPPY

CASA SHOW

GOVERNO FEDERAL

PETROBRAS

Adaptações com estilo

É perigoso ou não?
Companhias aéreas estão preocupadas com os 

passageiros que utilizam o telefone celular durante 
um voo. Isso por que, após o caso de incêndio no 
Galaxy Note 7, da Samsung, os celulares se torna-
ram um problema para o setor. Os aparelhos podem 
causar interferência na transmissão de voo e tam-
bém usar o dispositivo como armamento terrorista. 

DELOITTE

FEBRABAN

REPRODUÇÃO

No País de Gales, um grupo chamado ‘time ilimitado’ está numa missão 
voluntária para fornecer próteses de impressoras 3D de graça a crianças que 
precisam implantar uma perna ou um braço. Elas escolhem o próprio modelo 
e as cores e Stephen Davies e Drew Murray, idealizadores do projeto e enge-
nheiros se encarregam do resto. Hoje em dia, a tecnologia pode realmente 
mudar vidas.

Filme queimado
Com a população declarando guerra aos 

corruptos, muitos políticos suspeitos de envol-
vimento em falcatruas decidiram ficar esper-
tos. Onde quer que estejam, os olhos estão 
vivos em direção a qualquer movimento de 
protesto, principalmente os mais isolados. 

Quem deve...
O sinal vermelho foi aceso rápido e rasteiro 

após os últimos episódios envolvendo o sena-
dor petista Lindbergh Farias, que foi hostiliza-
do em duas ocasiões públicas, conforme o 
Hora H detalha em reportagem da edição 
de hoje, publicada na página 03. 

Desconfiados  
Correligionários do petista e toda a trupe 

política que são alvos de investigação esta-
riam tomando precaução para evitar que 
sejam reconhecidos em público temendo 
serem achincalhados como aconteceu com 
‘Lindinho’. Até parece que está aberta a tem-
porada de caça aos corruptos. 

Sumir do mapa
Aliás, para não ser esculachado um prefei-

to da Baixada já está de passagem marcada 
para a Europa, onde deverá permanecer por 
um longo tempo, ou pelo menos até a ira da 
população acalmar. Corre na boca miúda 
que o ‘lalau’ vai levar toda a família a tira-
colo, inclusive os sogros, e o objetivo é torrar 
parte da grana acumulada ao longo dos oito 
anos de mandato. 

Xilindró à vista
E no retorno ao Brasil, ele pode ter como 

surpresa uma viatura da Polícia Federal à es-
preita na porta da sua mansão na Baixada. O 
moço já é investigado por suposto desvio de 
verbas provenientes de recursos do governo 
federal. 
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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

achincalhado

Hostilizado em aeroporto, Lindbergh Farias teria feito indicações para o futuro governo

Xingado de ‘ladrão’, senador 
quer voltar para Nova Iguaçu

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Processado por im-
probidade adminis-
trativa e pelo uso 

da imagem de campa-
nha em programa so-
cial para promover seu 
governo, crimes pelos 
quais foi condenado a 
suspensão de seus direi-
tos políticos por 5 anos, 
o senador Lindbergh Fa-
rias (PT-RJ) voltou a ser 
hostilizado, dessa vez em 
um aeroporto do Rio de 
Janeiro, na última terça-
-feira.  

Em um vídeo publica-
do nas redes sociais (até 
as 17h10 de ontem já 
havia 356.324 visualiza-
ções), uma mulher apa-
rece gritando e chaman-
do o senador de “petista 
ladrãozinho”. Revoltada 
e com o dedo em riste 
apontado para o políti-
co, ela continua: “Doa 
todo o seu dinheiro para 
os pobres para poder se 
redimir dos seus peca-
dos. Olha o petista la-
drão, gente”, disse para 
quem quisesse ouvir no 
saguão. Constrangido, 
ele chegou a pedir res-
peito, mas não foi aten-
dido. 

O parlamentar, que 
atualmente é qualifica-
do como o pior político 
do Rio de Janeiro, já ha-
via se envolvido em ou-
tro episódio semelhante 

em setembro deste ano 
na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio. Ele deixa-
va um restaurante onde 
jantava com a mulher, 
Maria Antonia Goulart, e 
amigas do casal, quan-
do foi xingado por um 
casal. O homem chegou 
a empurrar a mulher do 
parlamentar, que caiu 
no chão e ficou ferida. 
O caso foi parar na 15ª 
DP (Gávea).

ImpOpULARIDADe 
em ALtA De Um 
FAntASmA ReAL

As hostilidades contra 
Lindbegh são pratica-
das com conhecimen-
to de causa. Após dei-
xar o cargo de prefeito 
de Nova Iguaçu para 
ser senador, ‘Lindinho’ 
deixou um rombo bilio-
nário para as próximas 
gestões fecharem, a 
partir da sua sucessora, 
a então prefeita Sheila 
Gama (PDT).

Antes de entregar a 
Prefeitura, seu governo 
já vinha sendo alvo de 
processos nos ministérios 
Público (MP-RJ) e Fe-
deral (MPF) por suposto 
desvio de verbas através 
de contratos suspeitos 
com fornecedores, lhe 
imputando o crime de 
improbidade administra-
tiva. 

Com a eleição de Ro-
gério Lisboa (PR) para 
prefeito de Nova Igua-
çu, a possibilidade do 
senador retornar à Pre-
feitura de Nova Iguaçu 
é real. Correligionários e 
amigos pessoais, os dois 
políticos caminharam 
juntinhos na campanha 
eleitoral. 

Segundo informações 
de bastidores, ainda a 
serem confirmadas, Lind-
berg estaria trabalhando 
para introduzir no novo 
governo parentes e ami-
gos que serão indicados 
para ocupar cargos de 

Com o dedo apontado para o senador, a mulher desabafa no saguão do aeroporto

Lindbergh: cargos para beneficiar parentes e amigos

confiança no primeiro 
escalão. “Com o Rogé-
rio na Prefeitura, quem 
vai mandar mesmo é o 
Lindbergh. Não estou oti-
mista quanto a ele não 

ser o manda-chuva do 
municípo”, disse um fun-
cionário da Prefeitura, 
que pediu para não ser 
identificado. 

Uma aposentada de 

75 anos acredita que 
Lindbergh vai colocar 
quem ele quiser no go-
verno, que será orques-
trado pela mão do pe-
tista.  

REPRODUÇÃO

Senador é duas vezes condenado pela Justiça do Rio 
Com o filme quei-

mado em meio a 
tantas denúncias, 
Lindbergh foi con-
denado pela Justiça 
do Rio no último dia 
19. O ex-prefeito é 
acusado de impro-
bidade administra-
tiva e o Tribunal de 
Justiça do Rio deter-
minou a suspensão 
de direitos políticos 
por 5 anos e multa 
de R$ 640 mil. O se-
nador vai recorrer. 

Foi a segunda conde-
nação sofrida por Lind-
bergh em uma sema-
na. Desta vez, a ação 
proposta pelo Ministério 
Público vê um “acordo 
político” com o ex-ve-
reador José Agostinho 
de Souza. Segundo in-
vestigação, familiares 
do parlamentar foram 
nomeados para cargos 
na Prefeitura em troca 
de “favores políticos”. 

Ainda segundo a 
ação, com o supos-

to acordo do senador 
com o ex-vereador, fa-
miliares de Agostinho 
teriam sido emprega-
dos na Prefeitura para 
favorecer o parlamen-
tar em CPIs.

Na sentença, o ma-
gistrado afirma que 
familiares e correligio-
nários nomeados a pe-
dido do ex-vereador 
dizem que eram lota-
dos em centros sociais, 
mas que trabalhavam 
na campanha do hoje 

senador. Na semana 
passada, o mesmo juiz, 
Gustavo Quintanilha 
Teles de Menezes, con-
denou Lindbergh por 
uso promocional de 
sua imagem durante 
campanha para a re-
eleição à Prefeitura da 
cidade. Ele distribuiu 
caixas de leite e cader-
netas de controle com 
o logotipo do governo. 
Neste caso, a multa es-
tipulada foi de R$ 480 
mil. Sentença é do juiz Gustavo Quintanilha teles

REPRODUÇÃO

Novo prefeito de Belford Roxo anuncia mutirão de limpeza 
Wagner dos Santos 

Carneiro, o Waguinho 
(PMDB), tomará posse 
como prefeito de Bel-
ford Roxo no próximo do-
mingo, às 10h, na Igreja 
Nova Vida, na Rua Tutóia, 
124, Heliópolis. Waguinho 
anunciou que realizará 
um mutirão de limpeza 
em toda cidade nos pri-
meiros dias de governo. 
Comforme propagado 
durante a campanha 
eleitoral, irá governar 

com austeridade e tra-
balhará para aumentar 
a oferta de empregos no 
município.

A reconstrução da ci-
dade e a restituição ao 
morador de Belford Roxo, 
dos seus direitos básicos, 
são os compromissos de 
Waguinho para os próxi-
mos quatro anos.

“Infelizmente, 26 anos 
após a sua emancipa-
ção, Belford Roxo está 
abandonada. Precisa-

mos recomeçar do zero”, 
disse esperançoso o novo 
prefeito. Waguinho e Már-
cio Correia de Oliveira, 
o Márcio Canella  (PSL) 
venceram as eleições 
municipais de 2016 no se-
gundo turno com 56,99% 
dos votos válidos. 

QUem SãO 
WAGUInhO e 

máRCIO CAneLLA?
Nascido em 29 de ou-

tubro de 1971, em Belford 

Roxo, Waguinho é forma-
do em direito e eleito de-
putado estadual por duas 
vezes. Casado e pai de 
dois filhos, Waguinho é de 
origem humilde. Ele come-
çou sua vida pública como 
office boy na Câmara Mu-
nicipal. Em 2008, foi eleito 
o vereador mais vota-
do da cidade. Em 2010 e 
2014 se elegeu deputado 
estadual. Autor de várias 
emendas orçamentárias 
na Assembleia Legislativa 

do Estado (Alerj), Wagui-
nho conseguiu mais de R$ 
6 milhões para o município 
que viabilizaram obras de 
saneamento e infraestrutu-
ra em todo município.

“O município está que-
brado. Vamos sanear as fi-
nanças do município antes 
de qualquer coisa”, com-
pletou Waguinho.    

O deputado estadual 
Márcio Canella nasceu 
em 25 de junho de 1977, 
em Belford Roxo. Ele é ca-

sado e pai de dois filhos. 
De origem humilde, Ca-
nella perdeu o pai aos 12 
anos de idade e começou 
a trabalhar ainda jovem, 
como camelô, para ajudar 
em casa. Em 2009, Márcio 
Canella assumiu a Secre-
taria de Serviços Públicos 
da Prefeitura de Belford 
Roxo, onde permaneceu 
até 2012, quando foi eleito 
vereador e dois anos de-
pois se elegeu deputado 
estadual. 
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Estado do Rio de Janeiro ganha novo 
protocolo de licenciamento eletrônico para 
reavaliar as licenças para o funcionamento 
de setores da saúde. A medida prevê agili-
dade e qualidade no atendimento. 

Alguns dos principais 
técnicos e grandes 
conhecedores da ad-
ministração municipal 
aproveitaram os últimos 
dias do governo de 
Eduardo Paes (PMDB) 
para buscar um novo 
rumo, e não ficar para 
ajudar na gestão de 
Marcelo Crivella (PRB).

No último dia 8 de 
dezembro, ele tam-
bém foi exonerado 
da Câmara do Rio. O 
pedetista tinha sido 
nomeado auxiliar de 
gabinete do correli-
gionário Renato Mou-
ra, o cargo mais baixo 
na hierarquia do gabi-
nete de um vereador.

No Diário Oficial de ontem, Paes dispensou e 
enviou seis integrantes do seu alto escalação 
para outros órgãos, cinco estão indo para o Tri-
bunal de Contas do Município (TCM) e um para 
a Câmara de Vereadores.

Gestoras das escolas municipais de Japeri orga-
nizaram um café da manhã em homenagem ao 
prefeito Timor. O encontro aconteceu ontem, na E. 
M. Ary Schiavo. Na ocasião, Timor e as profissionais 
da Educação relembraram as conquistas do setor.

Nomeado Debandada

Integrantes Bons momentos!

Eles disseram... nós publicamos!
“Isso vai significar que vamos abandonar os estados federados? não” Após vetar 

socorro a governos estaduais, o Presidente Michel Temer diz que ‘não vai abandonar 
estados’.

Sem pagar a conta de luz desde junho, 
a Prefeitura de Nilópolis, teve o fornecimen-
to de energia suspenso, ontem. De acordo 
com a Light, dez instalações do executivo 
municipal, incluindo a sede e a Secretaria 
de Serviços Públicos, estão no escuro.

A SaneRio Engenharia conseguiu na Jus-
tiça, na noite da última quarta-feira, uma 
tutela suspendendo o ato do prefeito Edu-
ardo Paes (PMDB), que cancelou a licita-
ção do Parque Olímpico da Barra da Tiju-
ca por 25 anos.

DIRETO AO PONTO

Das crises que se sucederam desde a queda do 
Estado Novo, nenhuma foi tão intensa e longa 
como a atual. Desencadeada com a eleição de 
Dilma Rousseff em 2014, não se encerrou com a 
posse definitiva de Michel Temer, e já ingressou 
em seu terceiro ano. Seu desfecho e seus efeitos 
sobre a sobrevivência da democracia represen-
tativa e das liberdades públicas são imprevisíveis.
Que os bons ventos de 2017 renovem nossa es-

perança política! 

Suspensão Dois empregos Exoneração
A determinação suspende a 

realização de qualquer ato re-
ferente à outorga da conces-
são administrativa para gestão, 
manutenção e adaptação dos 
equipamentos do Parque Olím-
pico da Barra da Tijuca incluin-
do eventuais convênios.

Presidente Nacional do 
PDT, Carlos Lupi até pou-
cos dias tinhas dois empre-
gos (sim, dois!, não se sabe 
como), mas agora, está no 
olho da rua. E olha que o 
moço já foi ministro do Tra-
balho.

Lupi foi exonerado, no Di-
ário Oficial da Prefeitura do 
Rio ontem, do cargo de co-
ordenador especial de arti-
culação política que exercia 
da Secretaria da Casa Civil, 
onde estava desde outubro 
de 2015.

Às escuras

Licitação
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Inconformados com supostas arbitra-
riedades e aplicações de multas por par-
te da empresa Light, um grupo de mora-
dores de Nova Iguaçu decidiu não ficar 
calado e denunciou a concessionária 
de energia elétrica no Ministério Público.

Os longos efeitos da crise

Primeiro municí-
pio da Baixada Flu-
minense a pagar 
o décimo terceiro 
este ano, Jape-
ri, considerado o 
‘mais pobre’ da re-
gião, quitou ontem 
os vencimentos de 
dezembro para to-
dos os servidores 
do município. 

Os primeiros a 
receber foram os 
funcionários lota-
dos na Secretaria 
de Educação, que 
tiveram o dinheiro 

Japeri conclui 
pagamento 

de dezembro

creditado na última 
quarta-feira em suas 
contas. “Saio do go-
verno sem ter atra-
sado os salários uma 
vez se quer em dois 
mandatos consecu-
tivos. Apesar da crise 
conseguimos man-
ter os compromissos 
em dia”, explicou o 
prefeito Ivaldo Bar-
bosa dos Santos, o 
Timor, acrescentan-
do ainda que dei-
xará saldo em caixa 
para o próximo go-
vernante.

Maternidade bate marca histórica
NúMERO 4.000

No município de Seropédica, o prefeito Martinazzo participou de uma 
solenidade em comemoração ao nascimento do bebê de número 4.000. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

A população de Niló-
polis anda em polvoro-
sa com a quantidade 
de lixo espalhada pelas 
ruas da cidade. Às vés-
peras de entregar o car-
go, o prefeito Alessan-
dro Calazans está sendo 
acusado de entregar a 
cidade às moscas, ratos, 
mosquitos e pernilongos. 
Um exemplo é a Rua 
José Gomes da Costa 
que está repleta de sa-
cos de lixo na calçada. 
Quem passa pela região 
tem a impressão de es-
tar em meio a um gran-
de depósito de sujeira. 

O tunisiano de 40 
anos detido na últi-
ma quarta-feira na 
Alemanha por sua su-
posta cumplicidade 
com o suspeito de ser 
o autor do atentado 
em Berlim foi liberta-
do sem acusações, 
anunciou ontem, 
uma porta-voz da 
procuradoria federal.
“As investigações 

demonstraram que 
este indivíduo não 
era o possível conta-
to de Anis Amri”, o tu-
nisiano de 24 anos a 
quem as autoridades 

Muito lixo nas ruas de Nilópolis 
AMIGOS DE NILóPOLIS

Ambos os bebês foram presenteados por martinazzo

DIVULGAÇÃO 

Alemanha liberta suspeito de atentado 
berlim

A M a t e r n i d a d e 
Municipal de 
Seropédica tem 

sido referência para 
a região metropolita-
na do Estado do Rio 
de Janeiro nos últimos 
anos, além de atender 
gestantes e bebês de 
Seropédica, a unida-
de de Saúde também 
recebe pacientes de 
outros municípios. De 
acordo com o prefei-
to de Seropédica, Alcir 
Martinazzo, a prerroga-
tiva de atender a todos 
sem restrições regionais 

é baseada no respeito 
ao direito de todo ci-
dadão à saúde públi-
ca de qualidade, que 
deve ser respeitado 
independente de qual-
quer situação.

Na última quarta-fei-
ra, a Maternidade Mu-
nicipal de Seropédica 
bateu mais uma marca 
histórica para o municí-
pio, o prefeito Martina-
zzo esteve na unidade 
de Saúde para partici-
par de uma solenidade 
em comemoração ao 
nascimento do bebê 
de número 4.000, a pe-
quena Camili dos San-

tos. A comemoração 
também contou com a 
presença do diretor da 
Maternidade, Dr.º Hail-
ton Falocci.

Embora a unidade 
esteja comemorando o 
nascimento de 4000 be-
bês, vale destacar que, 
do total de bebês nas-
cidos até o momento, 
2149 crianças são mo-
radoras de Seropédica, 
ou seja, pouco mais da 
metade dos nascimen-
tos, o que comprova a 
importância da mater-
nidade para a região 
metropolitana como 
um todo,

Anis A em foto divulgada pela investigação alemã

atribuem o atentado 
que matou 12 pesso-
as em um mercado 
natalino no centro de 
Berlim em 19 de de-
zembro passado.
As autoridades ale-

mãs estão à procura 
de possíveis cúmplices, 
enquanto 3 parentes 
do suposto assassino, 

incluindo seu sobri-
nho, foram presos no 
sábado na Tunísia.
Este último confes-

sou estar em contato 
com o seu tio através 
do aplicativo cripto-
grafado Telegram, de 
acordo com o minis-
tério do Interior da Tu-
nísia.

DIVULGAÇÃO

tarciso Gonçalves pessoa

REPRODUÇÃO 

Somente no ano de 
2016 nasceram 1267 
crianças, das quais 637 
são filhas de moradores 
de Seropédica; em se-
gundo lugar está o mu-
nicípio de Nova Iguaçu, 
com 368 bebês; já a ter-
ceira colocação é ocu-
pada pela cidade de 
Itaguaí, com 129 nasci-
mentos; o município de 
Japeri vem em seguida, 
com 96 crianças; logo 
após está a cidade do 
Rio de Janeiro, com 11 
bebês nascidos. Nas 
próximas colocações, 
por ordem decrescen-
te, estão os municípios 

de Paracambi (6), Quei-
mados (5), Mesquita e 
Paulo de Frontin (3), São 

João de Meriti (2) e São 
Gonçalo, com 1 nasci-
mento.

timor quitou as pendências financeiras no município
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A taxa de desocupação e o contingente de pessoas são os mais altos da série histórica.

BRASíLIA

O presidente Mi-
chel Temer assinou 
ontem um decreto 
que reajusta o salá-
rio mínimo dos atuais 
R$ 880 para R$ 937 a 
partir de 1º janeiro de 
2017, informou a as-
sessoria da Casa Civil.

O novo salário mí-
nimo, R$ 57 maior 
do que o atual, será 
publicado na edição  
do “Diário Oficial da 
União”. O valor esti-
pulado no decreto 
presidencial assinado  
é R$ 8,8 menor do 
que os R$ 945,8 que 
haviam sido propos-
tos em agosto pelo 
governo federal. In-
clusive, no dia 15, o 
Congresso Nacional 
aprovou o Orçamen-
to de 2017 prevendo 
o reajuste do salário 
mínimo para R$ 945,8.

Atualmente, para 
calcular o reajuste 
do salário mínimo, 

Desemprego atinge milhões de 
pessoas no Brasil desde 2012

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

soma-se a variação 
do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano anterior 
ao resultado do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de 
dois anos antes.

Como o PIB recuou 
3,8% em 2015, ano que 
serve de parâmetro 
para o salário mínimo 
em 2017, a correção 
do mínimo no ano que 
vem levará em conta, 
pela fórmula adotada, 
somente o valor da in-
flação deste ano. Com 

Temer assina decreto de reajuste salarial

isso, não haverá alta 
real (acima da infla-
ção) do salário míni-
mo no ano que vem.

Quando enviou 
a proposta do Or-
çamento de 2017 
para o Congresso, 
em agosto, o go-
verno previa que o 
mínimo no ano que 
vem seria maior, de 
R$ 945,80. Como as 
estimativas para a 
inflação deste ano 
caíram, o valor final 
acabou reduzido.

Salário mínimo sobe para R$ 937 a partir de 1 de Janeiro

DIVULGAÇÃO

O desemprego 
atinge 12,1 
milhões de 

pessoas, o que equi-
vale a 11,9% de pes-
soas desocupadas 
no trimestre móvel 
encerrado em no-
vembro. A taxa de 
desocupação e o 
contingente de pes-
soas são os mais al-
tos da série histórica 
da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de 

Domicílio Contínua 
(Pnad Contínua), ini-
ciada em 2012 .

Os dados foram 
divulgados ontem, 
pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 
e são semelhantes 
aos do trimestre mó-
vel imediatamen-
te anterior (junho 
a agosto), quando 
a taxa de desocu-
pação fechou em 
11,8%. Em relação 
ao mesmo trimestre 

do ano anterior, foi 
registrada uma alta 
de 2,9 pontos per-
centuais.

Os número de de-
sempregados teve 
um crescimento de 
33,1% em relação 
ao mesmo trimestre 
do ano passado, o 
equivalente a 3 mi-
lhões de pessoas a 
mais em busca de 
trabalho. O contin-
gente de pessoas 
ocupadas hoje é de 
90,2 milhões. trabalhadores estão aflitos com o alto índice de desemprego em todo o país

DIVULGAÇÃO

Carteira assinada 
O número de 

empregados no 
setor privado com 
carteira de traba-

lho assinada ficou es-
tável em relação ao 
trimestre anterior, fe-
chando em 34,1 mi-

lhões de pessoas. Em 
relação ao mesmo tri-
mestre de 2015, hou-
ve queda de 3,7%.

Já o número de 
empregados no setor 
privado sem carteira 
de trabalho assinada 

cresceu 2,4% e che-
gou a 10,5 milhões 
de pessoas . Quando 
comparado ao mes-

mo trimestre móvel 
do ano passado, 
houve um aumen-
to de 3,5%.

Rio é o destino nacional mais 
procurado para o Réveillon

O Rio de Janeiro já tem 
cerca de 50 mil quartos re-
servados para o Réveillon, 
conquistando o posto de 
destino nacional mais pro-
curado para a data – se-
guido por Florianópolis (SC) 
e Porto Seguro (BA). A cida-
de já apresenta uma ocu-
pação hoteleira 25% maior 
do que o mesmo período 
do ano passado. A oferta 
também foi maior em con-
sequência da Olimpíada 
na capital, evento que mo-
tivou a construção de 18 
mil novos quartos. Mais de 
800 mil turistas são espera-
dos para o Ano Novo.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis do Rio de Ja-
neiro (ABIH-RJ), até o início 
desta semana a previsão 

de quartos já reservados 
para a virada do ano era 
de 78%. A região de Copa-
cabana/Leme vem lideran-
do a procura (86%), seguida 
de Ipanema/Leblon (83%) e 
Flamengo/Botafogo (81%). 
O Centro apresenta 61% de 
quartos ocupados.

Na Barra da Tijuca, que 

este ano contará com dez 
pontos de queima de fo-
gos, já considerado o maior 
Réveillon da região, a ocu-
pação está em 79%. Turis-
tas e moradores, em qual-
quer ponto do bairro, terão 
acesso ao espetáculo pi-
rotécnico que iluminará o 
céu da Barra ao Recreio. 

Ocupação de hotéis teve um aumento de 25%

DIVULGAÇÃO 

Proprietários terão desconto 
de 3% em cota única do IPVA

Proprietários de 
veículos do Estado 
do Rio de Janeiro te-
rão desconto de 3% 
para o pagamen-
to em cota única e 
até a data de ven-
cimento do Imposto 
sobre a Propriedade 
de Veículos Auto-
motores Terrestres 
(IPVA), relativo ao 
exercício de 2017. O 
decreto foi publica-
do na última quinta-
-feira  no Diário Ofi-
cial do Estado, e as 
tabelas de valores 
venais dos veìculos 
que serão utiliza-
das como cálculo 
para a alíquota. O 
desconto é o mes-
mo aplicado para o 
IPVA 2016. 

De acordo com o 
calendário divulga-
do na última terça-

-feira, o vencimento 
da cota única e da 
primeira parcela será 
no mesmo dia, a par-
tir de 17 de janeiro de 
2017, de acordo com 
o número do final da 
placa do automóvel.

A guia para o pa-
gamento do IPVA po-
derá ser retirada pelo 
contribuinte através 

da Internet, no site 
da Secretaria de 
Estado de Fazenda  
ou do banco Bra-
desco. O pagamen-
to da Guia de Regu-
larização de Débitos 
– GRD pode ser rea-
lizado em qualquer 
agência bancária, 
em dinheiro ou che-
que administrativo. 

motoristas serão beneficiados com a medida

GABRIEL DE PAIVA / AGêNCIA O GLOBO

LAMSA apoia a campanha 
Praia Limpa nas areias do Rio

A LAMSA, conces-
sionária que adminis-
tra  a Linha Amarela, 
participa, em par-
ceria com o Instituto 
Invepar, da campa-
nha #PraiaLimpa, do 
verão 2017, promovi-
da pela Comlurb.

Na véspera do Ano 
Novo os usuários que 
passarem pela pra-
ça do pedágio da 
via expressa,  entre 
as 9h e 12h, recebe-
rão sacolas plásticas 
para depositar o lixo 
enquanto estiverem 
na praia e colabo-
rar na manutenção 
da limpeza do es-
paço público. Tudo 
entregue por garis 
da Comlurb, que es-
tarão no local fazen-
do uma campanha, 
com mensagens e 
dicas, para conscien-
tizar os motoristas so-

bre a importância do 
descarte correto de 
lixo e a importância 
de cuidar das praias 
da cidade.

A campanha da 
Comlurb está acon-
tecendo ao longo 
de toda a semana. 
O gari Renato Sor-

riso e o grupo Che-
gando de Surpresa 
participam de ati-
vidades educativas 
nas praias cariocas. 
Os  blocos de letra 
#PraiaLimpa estarão 
no Leme, Arpoador, 
Barra da Tijuca e 
Pontal do Recreio.

A Columrb apoia o evento para manter praias as limpas

INDIRA AMAZONE/LAMSA



polIcia6 sexta-feira, 30 de dezembro de 2016

Policial militar autor de tiros 
em BRT se entrega à polícia

barbárie

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Homem passou atirando contra estação e deixou feridos.

O policial militar 
Carlos Vinicius 
Ferreira Pereira, 

que passou de carro 
atirando na direção 
da estação de BRT do 
Campinho, na Zona 
Norte do Rio, na última 
quarta-feira, deixando 
quatro pessoas feridas, 
se entregou no início da 
tarde de ontem, na 28ª 
DP (Campinho). A Polí-
cia Civil havia informa-
do que a prisão tempo-
rária do acusado havia 
sido decretada pela 
Justiça, no Plantão Ju-
diciário, com uma du-
ração de 30 dias pror-

rogáveis por mais 30. A 
prisão foi representada 
pelo delegado titular 
William Pena Junior.

O cabo da PM, que 
é lotado na Coordena-
doria Especializada de 
Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação 
(Cetic), apresentou na 
delegacia uma pistola 
de calibre 40. Ele che-
gou à unidade acom-
panhado da mulher, 
que também é policial 
militar, e de um advo-
gado.

Em depoimento, a 
mulher de Carlos Vi-
nicius informou que o 
marido passou a noite 
fora de casa e chegou 

alcoolizado, por vol-
ta das 6h30 da última 
quarta-feira. Os tiros fo-
ram disparados contra 
a estação do BRT por 
volta das 6h.

A polícia identificou o 
autor dos disparos após 
refazer o trajeto feito 
por ele. Câmeras de 
segurança flagraram 
o carro no momento 
do ataque. Através de 
outras câmeras, foi pos-
sível seguir o carro até 
ele entrar num condo-
mínio que fica próximo 
à estação do BRT.

VítImAS pReStAm 
DepOImentO 

Já foram ouvidas 

três das quatro vítimas. 
Vitor de Azevedo, de 
27 anos, Claudia Justi-
lino, de 46 anos, e La-
rissa Vital, de 29 anos 
que, foram atingidos 
na perna, foram libe-
rados após tratamen-
to no Hospital Salga-
do Filho, no Méier. A 
quarta vítima foi en-
caminhada para uma 
unidade particular de 
saúde, na Barra, e ain-
da não foi liberada.

O carro do PM tam-
bém foi apreendido, 
mas foi lavado após 
os disparos dos tiros. 
A polícia ainda avalia 
se será feita perícia no 
veículo. O policial militar Carlos Vinicius Ferreira pereira 

Homem é preso em Belford Roxo 
acusado de explorar adolescentes

Um susposto integran-
te de uma quadrilha de 
exploração infantil foi 
preso na última quarta-
-feira, por policias civis 
da 38ª DP em Belford 
Roxo. Jonathan Alves 
Mendes e outros inte-
grantes eram alvos de 
investigação da De-
legacia da Criança e 
do Adolescente Vítima 
(DCAV). O grupo seria 
responsável por manter 
adolescentes em cár-
cere privado para ex-
ploração sexual. 

De acordo com o de-
legado da 38ª, Delmir 
Gouvêa, o acusado era 
o responsável por atrair 
as adolescentes para a 
exploração sexual. Ele 
fazia promessas às ado-
lescentes de que se tor-
nariam modelos, atrizes 
e até cantoras. As víti-
mas eram mantidas em 
cárcere em uma co-
bertura localizada em 

um condomínio de luxo 
na Barra da Tijuca.

Em julho deste ano, 
foi realizada Operação 
Policial pela DCAV, co-
ordenada pela Delega-
da de Polícia Cristiana 
Bento, que resultou na 
libertação das jovens 
e na apreensão de di-
versos materiais, dentre 
eles, algemas, unifor-

mes, preservativos pe-
ças íntimas, pílulas do 
dia seguinte e comple-
xos vitamínicos.

Jonathan foi indicia-
do e teve a prisão de-
cretada pelos crimes 
de cárcere privado, 
corrupção de menores 
para satisfazer a lascí-
via de outrem e forma-
ção de quadrilha.

Jonathan é integrante de quadrilha de exploração infantil

REPRODUÇÃO 

Polícia apreende aves que 
eram  mantidas em cativeiro

Cinco pássaros sil-
vestres foram apre-
endidos por policiais 
do Núcleo de Pro-
teção e Defesa dos 
Animais da Dele-
gacia de Proteção 
ao Meio Ambiente 
(DPMA), na tarde 
da última quarta-
-feira. As aves eram 
mantidas em cati-
veiro dentro de uma 
academia, em Co-
pacabana, na Zona 
Sul do Rio. O respon-
sável pelo estabele-
cimento foi conduzi-
do à delegacia.

Os policiais tam-
bém encontraram 
ainda outro homem, 
no mesmo prédio, 
que tinha três aves 
silvestres em situa-

ção irregular. Os ani-
mais foram apreendi-
dos e encaminhados 
para o Centro de Tria-
gem de Aves Silvestres 
(CETAS) do Ibama. 
O homem foi levado 
para a delegacia. A 

dupla responde-
rá pelo crime de 
manter espécies 
silvestres sem per-
missão, licença ou 
autorização da 
autoridade com-
petente.

polícia apreendeu aves mantidas em cativeiro 

DIVULGAÇÃO 

Suspeito de disparar contra 
a ex-mulher é preso no Rio

A Polícia Civil identi-
ficou e prendeu Deníl-
son de Souza, suspei-
to de ter disparado 
contra a ex-mulher, 
na manhã da última 
quarta-feira. O crime 
aconteceu no Jardim 
Ocêanico, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio.

A vítima chegava 
ao trabalho quando 
foi supreendida pelo 
acusado, que atirou 

várias vezes e fugiu. De 
acordo com o dele-
gado Marcus Vinicius, 
da 16ª DP (Barra da 
Tijuca), a ação pas-
sional foi premedita-
da por Denílson, que 
havia deixado um bi-
lhete aos seus patrões 
informando sobre o 
caso. Ele responderá 
por feminicídio tenta-
do duplamente quali-
ficado por motivo fútil 
e emboscada, impos-

sibilitando a defesa 
da vítima. Se declara-
do culpado, a pena 
pode ser de 12 a 30 
anos de reclusão.

A mulher, cujo nome 
ainda não foi divulga-
do, foi socorrida pe-
los bombeiros e está 
internada no Hospi-
tal Miguel Couto, na 
Gávea, Zona Sul. O 
estado de saúde é 
estável e ela não tem 
previsão de alta.  

Ladrões levam mercadorias de loja
A loja de roupas da mar-

ca francesa Lacoste, na 
Rua Visconde de Pirajá, em 
Ipanema, na Zona Sul do 
Rio, amanhaceu ontem, 
com as portas arrombadas. 
De acordo com a 14ª DP 
(Leblon), funcionários que 
chegaram para trabalhar 
encontraram a entrada do 
estabelecimento violada.

As investigações apon-
tam que foram levadas 
peças de roupas e tênis 
cujos valores ainda não 
foram contabilizados pela 
gerência. A perícia já foi 
realizada no local e a Po-
lícia CIvil trabalha para 
apurar as circunstâncias 
do fato e identificar a au-
toria do furto.

Não é a primeira vez 
que uma loja de roupas 
de luxo é alvo de ladrões 
durante a madrugada em 
Ipanema. Em maio deste 
ano, a loja da grife italiana 
Louis Vuitton, na Rua Gar-

cia D’Ávila, uma das mais 
requintadas da cidade, foi 
invadida após ter o vidro 
quebrado. O prejuízo da 
loja foi de cerca de R$ 500 
mil, com as 10 bolsas que 
teriam sido levadas.

A loja fica em endereços de luxo na Zona Sul

REPRODUÇÃO 

Prefeito de São Gonçalo tem prisão decretada pela Justiça
O prefeito de São Gon-

çalo, Neilton Mulim (PR), 
teve a prisão decretada 
pela Justiça Estadual do 
Rio, na última quarta-fei-
ra, após não cumprir a or-
dem judicial de pagar os 
salários dos funcionários 
da Educação do municí-
pio da Região Metropo-

litana. A decisão foi do 
desembargador Peterson 
Barroso Simão, do Plantão 
Judiciário. O desembar-
gador também determina 
que o substituto do prefei-
to pague imediatamente 
os vencimentos dos servi-
dores.

O desembargador des-

tacou o desinteresse de 
Neilton Mulim em cumprir 
a decisão judicial, ressal-
tando que o prefeito ig-
norou a decisão do dia 12 
de dezembro, após ação 
do Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação 
do Rio de Janeiro (Sepe-
-RJ), e também uma se-

gunda ordem judicial, 
emitida no dia 22, pelo 
próprio plantão. 

Ele também afirmou 
que o prefeito criou difi-
culdades para receber a 
ordem judicial. 

“O Senhor Prefeito se 
ausentando do gabinete 
e já tendo ciência de que 

deve cumprir a obriga-
ção de pagar os profes-
sores mostra não só o des-
respeito com a situação, 
mas entra com corpo e 
alma dentro do flagrante 
delito, passível do decreto 
de prisão. A ciência do Sr. 
Prefeito quanto à ordem 
judicial é inequívoca e 

ao mesmo tempo que ele 
sabe da responsabilida-
de procura fugir dela de 
todas as formas possíveis 
fazendo descaso da Jus-
tiça, dos Oficiais e de to-
dos que trabalham no Po-
der Judiciário. Pior ainda, 
sequer procurou justificar 
a inadimplência”.

REPRODUÇÃO 
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Um grave acidente 
envolvendo um ônibus 
de turismo deixou pelo 
menos sete pessoas 
mortas em Trecho de 
Poções, no sudoeste da 
Bahia, no início da ma-
nhã de ontem. A Polícia 
Rodoviária Federal e o 
Corpo de Bombeiros es-
tão investigando o caso. 

De acordo com a 
PRF, 50 pessoas esta-
vam no ônibus na hora 
do acidente. A maioria 
dos passageiros tiveram 
lesões leves ou não fo-
ram feridos. Já os que 
se machucaram fo-
ram encaminhados por 
equipes de resgate dos 
bombeiros, do Samu e 
da ViaBahia, concessio-
nária que administra a 
rodovia, para hospitais 
da região. Os casos mais 

Acidente rodoviário deixa mortos

Duas carretas cegonhas são 
incendiadas na Via Dutra

BLOG LÉO SANTOS

Veículo ficou destruído ao capotar fora da estrada

PRF e Polícia Civil não descartam a hipótese de incêndio criminoso, motoristas escaparam do fogo.

graves foram encaminha-
dos para o Hospital da Base 
e para a UPA de Vitória da 
Conquista. 

A ViaBahia informou que 
uma criança e cinco adul-
tos estão entre os mortos. A 
sétima pessoa teve a morte 
confirmada pela assessoria 
do Hospital da Base Vitória 
da Conquista, local em que 
parte dos feridos foi levada.

Segundo a Polícia Rodo-

viária Federal, o ônibus 
saiu da cidade de Arco 
Verde (PE) com destino a 
São Paulo, capital. A PRF 
informou que as apura-
ções iniciais são de que 
o ônibus saiu da pista e 
capotou em uma riban-
ceira às margens da ro-
dovia, na altura do KM 
748,9. Ainda não há de-
talhes do que provocou 
o acidente.

A carreta e outros dez veículos que estavam no reboque foram engolidos pelas chamas. policiais ainda investigam as causas do incêndio

Duas carretas 
cegonha que 
transportavam 

22 veículos zero quilô-
metro foram totalmen-
te destruídas por um 
incêndio por volta das 
2h da  madrugada de 
ontem, entre os Km 304 
e Km 305 da Rodovia 
Presidente Dutra, sen-

tido Rio, em Resende. 
Apenas dois veículos 
não foram destruídos 
pelas chamas.

Policiais rodoviários 
federais não descar-
taram a possibilidade 
do incêndio ter sido 
criminoso. As carretas 
estavam estaciona-
das numa rua paralela 
à rodovia, em frente 
a um posto de com-

bustíveis, quando as 
chamas começaram. 
“Acordamos com os 
condutores de outros 
veículos gritando que 
nossos veículos esta-
vam pegando fogo” 
disse o motorista de 
um dos caminhões. No 
local, a Polícia Civil en-
controu um galão de 
combustível que teria 
sido usado na ação 

pelos criminosos. 
Os motoristas dos 

caminhões, Marcelo 
Barbosa da Silva, de 
43 anos, e Erlon Alves 
Simeão, de 42, con-
taram aos agentes 
da PRF que estavam 
dormindo dentro das 
cabines e acordaram 
com seus veículos em 
chamas.  Entretanto, o 
espaço não foi atingi-

do pelo fogo, porque 
os motoristas  conse-
guiram desatrelar as 
cabines dos semi rebo-
ques . Ninguém ficou 
ferido.

Os dois motoristas 
foram levados para 
a 89ª DP (Resende), 
onde prestaram de-
poimento.  A polícia 
também não descarta 
a hipótese do incên-

dio ter sido criminoso, 
mas o delegado Mar-
celo Nunes Ribeiro vai 
aguardar o laudo da 
perícia do Instituto de 
Criminalística Carlos 
Éboli (ICCE).

A Polícia Civil já ou-
viu os familiares dos 
envolvidos e está em 
busca de testemunhas 
para auxiliar nas inves-
tigações do incêndio. 

Prejuízo pode chegar a R$ 2 milhões
As carretas sa-

íram da fábri-
ca da Hyundai, 
em Piracicaba, 

no interior de São 
Paulo, com desti-
no a Nova Iguaçu. 
Segundo informa-

ções, o Corpo de 
Bombeiros demorou 
cerca de 1h30 para 
controlar as cha-

mas, mas o traba-
lho não foi conclu-
ído porque faltou 
água na viatura. 

A Tegma Logística, 
empresa responsá-
vel pelo transporte 
dos veículos, estima 

que o prejuízo 
seja de aproxi-
madamente R$ 
2 milhões.

ELUARDO ALBUQUERQUE  

Corpo carbonizado é achado em 
carro de embaixador desaparecido

Os policiais da De-
legacia de Homi-
cídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
encontraram um 
corpo dentro de 
um carro utilizado 
pelo embaixador 
grego Kyriakos Ami-
ridis, perto do Arco 
Metropolitano, na 
noite de ontem. O 
embaixador está 
desaparecido des-
de a última segun-
da-feira, quando 
foi visto em Nova 
Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense. De 
acordo com a po-
lícia, o veículo esta-
va carbonizado e 
tinha a mesma pla-
ca do carro aluga-
do por Amiridis.

O corpo já foi en-
caminhado ao Ins-

tituto Médico Legal 
(IML). No entanto, a 
identidade da vítima 
só será revelada após 
um exame de DNA. O 
embaixador, que vive 
em Brasília, estaria 
passando férias no Rio 
de Janeiro, onde foi 
cônsul-geral de 2001 
a 2004. Até o momen-
to, a polícia ainda in-
vestiga as causas do 
desaparecimento.

O Consulado da 
Grécia no Rio de Ja-
neiro disse que a em-
baixada em Brasília 
iria se pronunciar a 
respeito do desapa-
recimento, mas quan-
do foi procurada, a 
embaixada informou 
apenas que o gre-
go está de férias. No 
posto desde o início 
deste ano, Kyriakos já 

foi cônsul-geral da 
Grécia no Rio de 
Janeiro de 2001 a 
2004.

BAIXADA É pALCO 
De VáRIOS

DeSApAReCImentOS

Os números apon-
tam que a violência 
no Rio vem subindo a 
cada dia mais, princi-
palmente no número 
de desaparecidos no 
país. Segundo dados 
do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP), 
cerca de 40 mil pes-
soas estão desapa-
recidas. O Rio de Ja-
neiro lidera o ranking, 
com 42,9% dos ca-
sos, seguido de perto 
pela Baixada Flumi-
nense, com 26,1% de 
registros.

O embaixador ao lado do ex-jogador de futebol, o sérvio petkovic

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

Homem é morto a sangue frio 
A Policia está em busca 

de informações sobre um 
crime bárbaro que aconte-
ceu na última quarta-feira 
no bairro Santa Terezinha, 
em Queimados. Nilson da 
Silva Pimenta estava em seu 
carro quando foi surpreen-
dido por dois homens que 
passavam de moto pela rua 
e dispararam diversas vezes 
contra o veículo. A vítima 
morreu na hora.

A vítima estava em seu 
carro, na estrada do Daniel, 
um local com pouco movi-
mento, quando o motoquei-
ro surgiu no fim da rua com 
o comparsa na garupa e se 
aproximaram, em alta velo-
cidade do veículo, sacaram 
as armas e atiraram diversas 
vezes contra Nilson. O tiro-
teio assustou moradores que 
foram verificar o que estava 
acontecendo no momento 

da ação. 
De acordo com testemu-

nhas, após os disparos, os 
criminosos fugiram sem levar 
nenhum pertence da vítima. 
A partir disso, a Polícia Civil 
descartou qualquer possibi-
lidade de assalto. A Divisão 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense está investigan-
do várias hipóteses que po-
dem ter motivado o crime. 
Uma delas é a execução. 



Bom período para o 
trabalho e para assuntos 
financeiros, boas 
possibilidades podem 
surgir de novos contatos 
profissionais. No setor 
afetivo, poderá encontrar 

alguém que, neste momento, preencha 
seus sonhos e viva um amor intenso. 
Cor: amarelo-canário. Número: 10.

sexta-feira, 30 de dezembro de 2016

O céu ajudará você a encontrar 
boas oportunidades. Conte 
também com a vibração 
de Netuno, que protegerá 
seus ideais e lhe dará mais 
confiança. É tempo de 

aproveitar as idéias já consolidadas e 
experimentar a boa sensação de viver com 
a mente e a alma em perfeita integração. 
Bom momento no campo financeiro. Cor: 
laranja-escuro. Número: 01.

Áries

Avalie resultados obtidos no 
trabalho. Não deixe passar 
qualquer oportunidade 
de marcar território no 
campo profissional. 
Período favorável para a 

comunicação e a trato com o público. Você 
está emanando vibrações de confiança e 
esperança. Cor: branca. Número: 04.

Touro

Enquanto a sua 
sinceridade procurar 
apenas uma expressão 
fiel de si mesmo, é uma 
prática muito saudável. 
Continue avançando com 
seus planos, tanto no setor 

profissional quanto no pessoal. Brevemente 
terá recompensas nestes setores. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 07.

Gêmeos

Dia bastante favorável 
para o setor de trabalho e 
as comunicações em geral. 
Não deixe para depois o 
que quiser mostrar para 
alguém sobre um novo 

trabalho ou uma nova idéia. Será bem 
aceito e poderá render bons resultados. 
Aproveite o seu bom momento astral.

Câncer

Leão

Analise os benefícios do 
seu dia a dia e mantenha 
a atenção em tudo. A 
Lua vai fazer você sentir 
a necessidade de por os 
seus talentos à prova. E de 

descobrir que esse tipo de situação dá um 
sentido novo para a sua vida. Bom momento 
no campo social. Número: 13.

Virgem

Amores recebem total 
aprovação dos céus, 
e ficar só está fora de 
cogitação. Abra-se para 
novas experiências, pois 
novos estímulos de prazer 
vão surgir em sua vida. 

Saiba aproveitar. Isso te deixará mais 
autoconfiante. Bom momento no campo 
amoroso. Número: 16.

Libra

É tempo de amar 
e esquecer as 
mágoas; pode haver 
reconciliação. A 
felicidade vai voltar 
ao seu coração 

muito antes do que você imagina. 
Sucesso financeiro, mas muita 
inveja em seu ambiente. Fique 
alerta. Bom momento no campo 
espiritual. Cor: salmão. Número: 
19.

Escorpião

O trânsito astral tornam 
os nativos deste signo 
prudentes. Fase muito 
boa para o trabalho. 
Especialmente no caso de 
estar começando algum 

projeto. Siga firme e determinado(a). 
Contorne os obstáculos com 
diplomacia. Bom momento no campo 
social e afetivo. Número: 22.

Sagitário

Você já devia ter 
aprendido na pele que 
a vida é curta demais. 
Busque novidades 
para movimentar as 

energias estagnadas. Será importante 
diferenciar o que é real, de fato, 
daquilo que você está imaginando. 
Bom momento no campo pessoal. Cor: 
marrom. Número: 25.

Capricórnio

Pense bem na sua 
vida e no que precisa 
ser mudado. Cultive 
sentimentos como 
a fé, a generosidade 
e a compaixão. 

Terá que trabalhar muito, mas 
o dinheiro virá trazendo muita 
alegria para você. Bom momento 
no campo profissional. Cor: azul-
turquesa. Número: 28.

Aquário

Período promissor. 
Seja otimista e 
aproveite as chances 
que surgirão. 
Anteceder-se às 
situações achando 

que elas serão resolvidas mais 
facilmente é um engano. Espere 
a hora certa e ponha ponto final 
onde for preciso. Bom momento 
no campo sentimental. Número: 
31.

Peixes

8 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2081 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

EMENTA: INSTITUI NORMAS PARA REALIZA-
ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REAVALIA-
ÇÃO, REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
DE ATIVOS, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO 
E EXAUSTÃO DOS BENS DO MUNICÍPIO DE 
PORTO REAL.

a Prefeita mUNiciPaL de Porto reaL, esta-
do do rio de JaNeiro, No exercÍcio de sUas 
atribUiÇÕes LeGais.

DECRETA:

CAPÍTULO I

 art. 1º - os órgãos e entidades do Poder executivo 
municipal de Porto real, inclusive os fundos, deverão 
desenvolver ações idênticas no sentido de promover a 
reavaliação, a redução ao valor recuperável, a depre-
ciação, a amortização e a exaustão dos bens do ativo 
sob sua responsabilidade nos termos deste decreto, 
para fins de garantir a manutenção do sistema de cus-
tos, conforme estabelece o inciso Vi do § 3° do art. 50 
da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
e as Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 
setor Público (NbcasP), bem como os Princípios de 
contabilidade.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO AO 
VALOR RECUPERÁVEL

art. 2º - os bens móveis e imóveis serão avaliados com 
base no valor de aquisição, produção ou construção. 

art. 3º - independentemente do disposto no artigo an-
terior, os bens do ativo deverão ser reduzidos ao valor 
recuperável na forma do art. 1º deste decreto. 

art. 4º - a reavaliação de bens móveis poderá ser rea-
lizada por lotes, quando se referir a conjunto de bens 
similares, postos em operação com diferença de no má-
ximo 12 (doze) meses, com vida útil idêntica e utilizada 
em condições semelhantes.

art. 5º - o executivo municipal deverá criar comissão 
responsável pelos procedimentos relativos à reavalia-
ção e à redução ao Valor recuperável do ativo.

§ 1º - a comissão de que trata o caput deste artigo 
será designada pelo chefe do executivo e constituída 
por meio de Portaria, sendo composta de, no mínimo, 
04 (Quatro) servidores, dos quais pelo menos 01 (um) 
deverá ser ocupante de cargo de provimento efetivo.

§ 2º - a contratação de terceiros para realizar os 
procedimentos previstos no caput deste artigo será 
justificável se exigir informações especializadas ou 
insupríveis por pessoal do próprio órgão ou entidade.

CAPÍTULO III

DA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

art. 6º - deverá ser adotado para cálculo dos encar-
gos de depreciação, amortização e exaustão o método 
das quotas constantes, bem como os critérios definidos 
pelo manual siafi 020330 – mf - secretaria do tesou-
ro Nacional, atualizada, ou a que vier substituí-la, salvo 
disposição em contrário.

art. 7º - a depreciação, a amortização ou a exaustão de 
um ativo começa quando o item estiver em condições 
de uso, ou seja, quando está no local e em condição de 
funcionamento na forma pretendida pela administração.

art. 8º - a depreciação e a amortização não cessam 
quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado tempora-
riamente de operação.

art. 9º - a depreciação, a amortização e a exaustão de-
verão ser reconhecidas, até que o valor líquido contábil 
do ativo seja igual ao valor residual.

art. 10 - a depreciação de bens imóveis deverá ser cal-
culada com base, exclusivamente, no custo de constru-
ção, deduzido o valor dos terrenos.

art. 11 - Não estarão sujeitos ao regime de depreciação, 
amortização ou exaustão:

i - bens móveis de natureza cultural, tais como obras 
de artes, antiguidades, documentos, bens com interes-
se histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

ii - bens de uso comum que absorveram ou absorvem 
recursos públicos, considerados tecnicamente, de vida 
útil indeterminada;

iii - bens de propriedade do órgão que não estejam alu-
gados e que não estejam em uso;

iV - animais que se destinam à exposição e à preser-
vação;

V - terrenos rurais e urbanos.

Art. 12 - A vida útil dos bens deverá ser definida com 
base em parâmetros e índices admitidos em norma ou 
laudo técnico específico, nos casos em que os órgãos 

ou entidades não utilizarem os critérios definidos pelo 
manual siafi 020330 – mf - secretaria do tesouro Na-
cional.

§ Único - os seguintes fatores deverão ser considerados 
ao se estimar a vida útil de um ativo:

i - capacidade de geração de benefícios futuros;

ii - o desgaste físico decorrente de fatores operacionais 
ou não;

iii - a obsolescência tecnológica;

art. 13 - Poderá ser adotado o procedimento de depre-
ciação acelerada, conforme o caso, quando as circuns-
tâncias de utilização do bem o justificar.

§ Único - o órgão responsável pelo procedimento 
de depreciação poderá adotar, para bens móveis e 
em função do número de horas diárias de operação, 
os seguintes coeficientes de depreciação acelerada, 
aplicável às taxas normalmente utilizadas:

i - 1,0: para 1 (um) turno de 8 horas de operação;

ii - 1,5: para 2 (dois) turnos de 8 horas de operação;

iii - 2,0: para 3 (três) turnos de 8 horas de operação.

art. 14 - Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, 
a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e 
registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil 
indicada no correspondente laudo.

CAPITULO IV

DA NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RE-
LATIVOS

AO AJUSTE INICIAL E A DEPRECIAÇÃO DOS 
BENS MÓVEIS

Art. 15 - Para os fins deste Decreto, entende-se por:

i – ajuste inicial: ajuste a valor justo no imobilizado ou 
intangível no momento da adoção das novas normas 
contábeis, por não terem sido ajustados anteriormente 
às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor 
dos bens.

ii - avaliação patrimonial: atribuição de valor monetário 
a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento 
fundamentado em consenso entre as partes e que tra-
duza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos 
fatos administrativos;

iii - mensuração: a constatação de valor monetário para 
itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de 
procedimentos técnicos suportados em análises quali-
tativas e quantitativas;

iV - valor de aquisição: soma do preço de compra de 
bem com os gastos suportados direta ou indiretamente 
para colocá-lo em condição de uso;

V - Valor justo: o preço que seria recebido pela venda 
de um ativo ou que seria pago pela transferência de 
um passivo em uma transação não forçada entre parti-
cipantes do mercado na data de mensuração.

Vi - depreciação: redução do valor dos bens tangíveis 
pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da 
natureza ou obsolescência;

Vii - valor depreciável: valor original de um ativo deduzi-
do do seu valor residual;

Viii - valor residual: montante líquido que a entidade 
espera, com razoável segurança, obter por um ativo 
no fim de sua vida útil, deduzidos os gastos esperados 
para sua alienação;

ix - vida útil:

a) o período de tempo durante o qual a entidade espera 
utilizar o ativo; ou.

b) o número de unidades de produção ou de unidades 
semelhantes que a entidade espera obter pela utiliza-
ção do ativo;

x - laudo de avaliação: documento hábil, conforme pa-
drão mínimo definido no artigo 25 deste Decreto, com 
as informações necessárias ao registro contábil.

xi – comissão de inventário e avaliação: comissão res-
ponsável pela realização do inventário e avaliação dos 
bens móveis, com objetivo de realizar o ajuste inicial.

Art. 16- Para fins de início dos procedimentos previstos 
neste capítulo, fica definido como data de corte 1º de ja-
neiro de 2017, para a administração direta, autarquias 
e fundações.

art. 17 - os bens móveis adquiridos, incorporados e/
ou colocados em utilização a partir de 1º de janeiro de 
2017 serão depreciados de acordo com os prazos de 
vida útil e valor residual previstos no anexo i deste de-
creto, não sendo necessário submetê-los previamente 
ao procedimento de ajuste inicial.

§ 1º. a depreciação do bem móvel deve iniciar quando 
estiver em condições de uso, ou seja, quando estiver 
no local e em condição de funcionamento na forma 

pretendida pela administração.

art. 18 - Para os bens adquiridos e postos em operação 
anteriormente a 1º de janeiro de 2017, fica estabeleci-
do, para a administração direta, autarquias e funda-
ções, cronograma limite para implantação do ajuste ini-
cial, de acordo com a tabela disposta no anexo ii deste 
decreto.

§ Único: o cronograma determina um prazo limite para 
o ajuste inicial dos bens, o que não impede os órgãos/
entidades de efetuarem o ajuste antes do prazo definido.

art. 19 - Para realização dos procedimentos de ajuste 
inicial, será necessário ajustar a base monetária atual 
do bem a fim de que reflita o valor de mercado. O pro-
cedimento de avaliação deverá ser baseado em laudo 
de avaliação, podendo ser fundamentado por tabela de 
referência, e o cronograma estabelecido deverá ser ob-
servado pela comissão de inventário e avaliação.

art. 20 - os bens móveis recebidos por doação, ou ou-
tras formas de direito, bem como os bens encontrados 
por ocasião do inventário (bens não particulares, sem 
registro ou referência anterior, a serem (incorporados 
por verificação física), serão avaliados e incorporados 
ao patrimônio do respectivo órgão, iniciando-se a de-
preciação a partir da data do laudo de avaliação.

art. 21 - o laudo de avaliação deverá conter pelo menos 
as seguintes informações:

i – descrição detalhada de cada bem avaliado;

II – identificação contábil (conta, custo histórico, cor-
reção monetária, se for o caso, avaliações anteriores, 
depreciações);

iii – critérios utilizados pela avaliação e sua respectiva 
fundamentação técnica;

iV – data/período de referência da avaliação;

V – vida útil remanescente do bem;

VI – identificação do responsável pela avaliação.

art. 22 - o laudo de avaliação deve ser elaborado com 
base nos seguintes parâmetros e índices:

i – valor de referência de mercado, ou de reposição;

ii – estado físico do bem;

iii – capacidade de geração de benefícios futuros, em 
anos;

iV – obsolescência tecnológica, em anos; e,

V – desgaste físico decorrente de fatores operacionais 
ou não operacionais.

§ 1º. Para fins de cálculo da avaliação dos bens móveis, 
é sugerida metodologia de cálculo, com a utilização 
da tabela do anexo iii deste decreto, que auxiliará no 
cálculo do fator de avaliação, que possui a seguinte 
fórmula: fator de avaliação = 4 ec + 6 PVU – 3 PUb.

§ 2º. após encontrar o fator de reavaliação, que 
representa quanto, em percentual, o bem no estado 
atual vale em relação ao valor de mercado de um bem 
novo, multiplica-se pelo valor de mercado do bem novo, 
e assim, encontra-se o novo valor do bem. Novo valor 
do bem = fator de reavaliação x Valor de mercado.

art. 23 - a depreciação somente poderá ser iniciada nos 
bens móveis adquiridos após a data de corte estabele-
cida no artigo 20 e para os bens que já passaram pelo 
ajuste inicial.

art. 24 - o relatório sintético de ajuste inicial dos bens 
móveis, conforme anexo iV deste decreto, e o relatório 
da depreciação dos bens deverão ser encaminhados ao 
departamento de contabilidade, que fará os registros 
contábeis.

art. 25 - a controladoria Geral do município será res-
ponsável por elaborar e disponibilizar manuais com 
orientações complementares sobre os procedimentos 
descritos neste decreto.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

art. 26 - os órgãos e entidades a que se refere o art. 1 
deste decreto realizarão o ajuste inicial dos bens que 
já encerraram sua vida útil ou que foram adquiridos em 
exercício financeiro anterior à data de corte estabeleci-
da de acordo com cronograma constante do anexo ii 
deste decreto.

§ Único - os procedimentos de reavaliação, redução 
ao valor recuperável, depreciação, amortização e 
exaustão somente serão realizados após a conclusão 
dos procedimentos previstos no caput deste artigo.

art. 27- os bens móveis e imóveis adquiridos após o 
exercício financeiro da data de corte ficam dispensados 
da obrigação prevista no artigo anterior, ficando sujei-
tos, desde a data da sua publicação, aos demais proce-
dimentos previstos no art. 1º deste decreto.

art. 28 – No prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a 
partir da publicação deste decreto, serão emitidas pela 
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controladoria Geral do município orientações sobre os procedimentos a serem ado-
tados quanto aos ativos intangíveis, obras em andamento e ativos de infraestrutura 
conforme determinação prevista no art. 25 deste decreto.

art. 29 - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Maria Aparecida da Rocha Silva 
Prefeita

ANEXO I TABELA DE VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL

CONTAS BENS VIDA 
UTIL

VALOR 
RESIDUAL

1.2.3.1.1.01.00.001 bandeiras ------- ----------

1.2.3.1.1.01.00.002 biblioteca 10 0%

1.2.3.1.1.01.00.003 biblioteca Jurídica 10 0%

1.2.3.1.1.01.00.004 equip. moveis e Utensílios 10 10%

1.2.3.1.1.01.00.005 Ferramentas e Utensílios de Oficina 10 10%

1.2.3.1.1.01.00.006 maquinas e equipamentos 10 10%

1.2.3.1.1.01.00.007 moveis Utensílios e equipamento de es-
critório

10 10%

1.2.3.1.1.01.00.008 moveis equipamentos e Utensílios 10 10%

1.2.3.1.1.01.00.009 Veículos 15 10%

1.2.3.1.1.01.00.010 Veículos 15 10%

1.2.3.1.1.01.00.011 equipamentos de informática 05 10%

1.2.3.1.1.01.00.012 equipamentos e Utensílios escolares 10 10%

1.2.3.1.1.01.00.013 outros materiais de Uso duradouro 10 10%

1.2.3.1.1.01.00.014 equipamentos e Utensílios Hospitalares 15 20%

1.2.3.1.1.01.00.015 Livros implantação conselho de direito da 
criança

10 0%

 Modelo Base de cálculo conforme Manual SIAFI 020330 – MF – Tesouro Nacio-
nal de 18/09/2013, ultima modificação 20/06/2016.

ANEXO II CRONOGRAMA DE AJUSTE INICIAL

CONTAS BENS PRAZO 
MÁXIMO

1.2.3.1.1.01.00.001 bandeiras -------

1.2.3.1.1.01.00.002 biblioteca 2017

1.2.3.1.1.01.00.003 biblioteca Jurídica 2017

1.2.3.1.1.01.00.004 equip. moveis e Utensílios 2017

1.2.3.1.1.01.00.005 Ferramentas e Utensílios de Oficina 2017

1.2.3.1.1.01.00.006 maquinas e equipamentos 2017

1.2.3.1.1.01.00.007 moveis Utensílios e equipamento de escritório 2017

1.2.3.1.1.01.00.008 moveis equipamentos e Utensílios 2017

1.2.3.1.1.01.00.009 Veículos 2017

1.2.3.1.1.01.00.010 Veículos 2017

1.2.3.1.1.01.00.011 equipamentos de informática 2017

1.2.3.1.1.01.00.012 equipamentos e Utensílios escolares 2017

1.2.3.1.1.01.00.013 outros materiais de Uso duradouro 2017

1.2.3.1.1.01.00.014 equipamentos e Utensílios Hospitalares 2017

1.2.3.1.1.01.00.015 Livros implantação conselho de direito da criança 2017

ANEXO III

FATORES DE INFLUÊNCIA PARA EFEITO DE REAVALIAÇÃO

Estado de Conservação 
do Bem – EC

Período de Vida Útil do Bem 
(já utilizado) – PVU

Período de Utilização 
Futura do Bem - PUB

Conceito Pontuação Conceito Pontua-
ção

Conceito Pontuação

excelente 10 10 anos 1 10 anos 1

bom 8 9 anos 2 9 anos 2

regular 5 8 anos 3 8 anos 3

Péssimo 2 7 anos 4 7 anos 4

6 anos 5 6 anos 5

5 anos 6 5 anos 6

4 anos 7 4 anos 7

3 anos 8 3 anos 8

2 anos 9 2 anos 9

1 ano 10 1 ano 10

ANEXO IV

RELATÓRIO SINTÉTICO DE AJUSTE INICIAL DE BENS MÓVEIS

AJUSTE INICIAL DE BENS MÓVEIS

              a comissão de inventário e avaliação, designada pela Portaria nº ____ de 
__/__/___, para avaliar os bens móveis do município de Porto real, procedeu, em 
___/___/___, à vistoria e avaliação dos bens abaixo discriminados, de acordo com 
as normas previstas no decreto nº ____, de ___/___/___, e concluiu que:

Número 
da Pla-
queta

Descrição do 
Bem

Código 
Contábil 

Valor 
Inicial

Vida Útil Rema-
nescente

Avaliação

Final

Presidente: ______________________________________________________

membro: ________________________________________________________

membro: ________________________________________________________

membro: ________________________________________________________

este Laudo foi aprovado em ___/___/___ por:___________________________

Maria Aparecida da Rocha Silva 
Prefeita

DECRETO Nº 2080 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias municipais, crédito 
suplementar no valor global de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 
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$ 9.000.000,00 (nove milhões 
de 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

03010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 4.360.000,00

03010.04.122.0101 2.034 3.3.90.91.00 0000 20.000,00

05020.10.301.0101 2.031 3.1.90.11.01 0000 1.620.000,00

05020.10.301.0101 2.072 3.3.90.39.05 0000 3.000.000,00

Total 9.000.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

02010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 50.000,00

02010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 16.435,00

02010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 50.000,00

02010.04.122.0101 2.039 3.3.90.39.05 0000 74.596,00

    02010.04.122.0101 2.040             3.3.90.39.05            0000 52.393,00

02010.04.122.0101 2.040 3.3.90.92.00 0000 8.754,00

03010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 21.305,00

03010.04.122.0101 2.034 3.3.90.93.00 0000 20.860,00

03010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 44.055,00

03010.04.122.0101 2.036 3.3.90.92.00 0000 55.183,00

03010.04.122.0101 2.038 3.3.90.39.05 0000 110.247,00

03010.04.122.0101 2.073 3.3.90.36.01 0000 6.619,00

03010.04.122.0101 2.073 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

03010.04.122.0101 2.089 3.3.90.39.05 0000 163.976,00

03010.04.122.0103 2.052 3.3.90.39.01 0000 10.000,00

03010.04.129.0102 2.037 3.3.90.30.03 0000 20.000,00

03010.04.129.0102 2.037 3.3.90.39.05 0000 28.065,00

03010.04.129.0102 2.037 4.4.90.52.00 0000 40.000,00

05020.10.302.0105 2.041 3.3.90.30.01 0000 670.345,00

07020.15.452.0102 2.053 3.3.90.39.05 0000 100.000,00

08010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 14.758,00

08010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

08010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 25.946,00

08010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 20.000,00

08010.04.122.0101 2.035 4.4.90.61.00 0000 10.000,00

08010.28.846.0000 2.098 3.3.90.91.00 0000 10.000,00

09010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 9.400,00

09010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 9.700,00

09010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 9.700,00

09010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 10.000,00

25010.04.122.0101 2.031 3.1.90.11.01 0000 30.000,00

25010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 30.000,00

25010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 395.000,00

25010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 11.400,00

25010.04.122.0101 2.073 3.3.90.36.01 0000 7.596,00

25010.04.122.0101 2.073 3.3.90.39.05 0000 8.697,00

25010.04.122.0102 2.072 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

25010.11.333.0116 2.054 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

25010.11.334.0116 1.079 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

25010.11.334.0116 1.080 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

25010.11.334.0116 2.055 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

25010.20.605.0116 1.070 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

25010.22.661.0117 2.056 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

26010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 27.600,00

26010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 10.000,00

26010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 19.100,00

26010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 19.190,00

26010.17.512.0123 1.060 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

26010.17.512.0123 1.061 4.4.90.51.00 0000 22.000,00

26010.17.512.0123 2.068 3.3.90.30.03 0000 109.937,00

26010.17.512.0123 2.068 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

26010.17.512.0123 2.068 3.3.90.39.05 0000 59.993,00

26010.17.512.0123 2.068 3.3.90.92.00 0000 50.000,00

26010.18.541.0122 1.078 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

26010.18.541.0122 1.078 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

26010.18.541.0122 2.069 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

27010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 30.000,00

27010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 50.000,00

27010.04.122.0101 2.073 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

27010.04.122.0101 2.073 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

27010.15.451.0102 1.076 3.3.90.39.05 0000 30.000,00

27010.15.451.0102 1.076 4.4.90.51.00 0000 30.000,00

Ingredientes

FRANGO COM GENGIBRE, 
SALSÃO E MAÇÃ

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO XADREZ

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.
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27010.15.451.0125 1.058 4.4.90.51.00 0000 47.880,00

27010.15.452.0125 1.082 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

27010.15.452.0125 1.082 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

27010.26.782.0125 1.077 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

28010.04.122.0101 2.031 3.1.90.04.00 0000 100.000,00

28010.04.122.0101 2.031 3.1.90.11.01 0000 900.000,00

28010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 7.519,00

28010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

28010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 50.000,00

28010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 29.330,00

28010.04.122.0101 2.073 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

28010.04.122.0101 2.073 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

28010.04.122.0102 2.036 3.3.90.39.05 0000 20.988,00

28010.04.122.0126 2.071 3.3.90.30.03 0000 20.000,00

28010.04.122.0126 2.071 3.3.90.36.01 0000 10.000,00

28010.04.122.0126 2.071 3.3.90.39.05 0000 20.100,00

28010.15.452.0125 1.083 3.3.90.39.05 0000 30.000,00

28010.26.782.0102 2.093 3.3.90.39.05 0000 260.000,00

28010.26.782.0102 2.093 3.3.90.92.00 0000 17.330,00

29010.12.361.0101 2.031 3.1.90.96.00 0000 50.000,00

29010.12.361.0101 2.031 3.3.90.49.00 0000 400.000,00

29010.12.361.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 47.600,00

29010.12.361.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 9.702,00

29010.12.361.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 45.000,00

29010.12.361.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 23.000,00

29010.12.361.0101 2.073 3.3.90.39.05 0000 8.600,00

29010.12.361.0102 2.038 3.3.90.39.05 0000 400.000,00

29010.12.361.0118 1.053 4.4.90.51.00 0000 98.000,00

29010.12.361.0118 2.061 3.3.90.30.03 0000 3.000,00

29010.12.361.0118 2.061 3.3.90.39.05 0000 37.809,00

29010.12.361.0118 2.061 3.3.90.92.00 0000 280.700,00

29010.12.361.0118 2.062 3.3.90.30.03 0000 10.000,00

29010.12.361.0118 2.062 3.3.90.36.01 0000 10.000,00

29010.12.361.0118 2.062 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

29010.12.361.0118 2.063 3.3.90.30.03 0000 126.527,00

29010.12.361.0118 2.063 4.4.90.52.00 0000 100.000,00

29010.12.364.0118 2.061 3.3.90.39.05 0000 1.000.000,00

29010.12.365.0118 1.053 4.4.90.51.00 0000 31.633,00

29010.12.365.0118 2.058 3.3.90.39.05 0000 86.000,00

29010.12.365.0118 2.060 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

29010.12.365.0118 2.063 3.3.90.30.03 0000 143.349,00

29010.12.365.0118 2.063 3.3.90.39.05 0000 45.000,00

29010.12.365.0118 2.063 4.4.90.52.00 0000 38.449,00

29010.12.366.0118 2.060 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

29010.12.366.0118 2.063 3.3.90.30.03 0000 50.165,00

29010.12.366.0118 2.063 4.4.90.52.00 0000 30.000,00

30010.04.122.0101 2.031 3.1.90.11.01 0000 186.117,00

30010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 30.000,00

30010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

30010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 30.000,00

30010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 20.000,00

30010.04.122.0101 2.073 3.3.90.36.01 0000 10.102,00

30010.04.122.0101 2.073 3.3.90.39.05 0000 10.107,00

30010.13.392.0118 2.064 3.3.90.30.03 0000 20.000,00

30010.13.392.0118 2.064 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

30010.13.392.0118 2.064 4.4.90.52.00 0000 30.000,00

30010.13.392.0121 1.056 3.3.90.30.03 0000 10.000,00

30010.13.392.0121 1.056 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

30010.13.392.0121 1.056 4.4.90.52.00 0000 10.000,00

30010.13.392.0121 2.065 3.3.90.36.01 0000 10.000,00

30010.13.392.0121 2.065 3.3.90.39.05 0000 20.000,00

30010.13.392.0121 2.065 4.4.90.52.00 0000 30.000,00

30010.27.812.0120 1.073 4.4.90.51.00 0000 10.000,00

30010.27.812.0120 1.074 4.4.90.51.00 0000 20.000,00

30010.27.812.0120 2.066 3.3.90.30.03 0000 59.873,00

30010.27.812.0120 2.066 3.3.90.36.01 0000 20.000,00

30010.27.812.0120 2.066 3.3.90.39.05 0000 17.000,00

30010.27.812.0120 2.066 4.4.90.52.00 0000 17.353,00

30010.27.813.0120 2.067 3.3.90.39.05 0000 50.000,00

31010.04.122.0101 2.034 3.3.90.30.03 0000 49.400,00

31010.04.122.0101 2.034 3.3.90.36.01 0000 9.700,00

31010.04.122.0101 2.034 3.3.90.39.05 0000 17.142,00

31010.04.122.0101 2.034 4.4.90.52.00 0000 60.000,00

31010.04.122.0124 2.036 3.3.90.39.05 0000 76.000,00

31010.04.122.0124 2.082 3.3.90.39.05 0000 102.000,00

31010.04.122.0124 2.097 3.3.71.70.00 0000 10.217,00

31010.04.122.0124 2.100 3.3.90.30.03 0000 10.000,00

31010.04.122.0124 2.100 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

31010.04.122.0124 2.100 4.4.90.52.00 0000 10.000,00

31010.06.181.0124 2.080 3.3.90.30.03 0000 100.000,00

31010.06.181.0124 2.080 3.3.90.39.05 0000 17.200,00

31010.06.181.0124 2.080 4.4.90.52.00 0000 60.000,00

31010.06.181.0124 2.500 3.3.90.30.03 0000 10.000,00

31010.06.181.0124 2.500 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

31010.06.181.0124 2.500 4.4.90.52.00 0000 10.000,00

31010.06.182.0124 1.063 4.4.90.51.00 0000 40.000,00

31010.06.182.0124 2.081 3.3.90.30.03 0000 47.258,00

31010.06.182.0124 2.081 3.3.90.39.05 0000 10.000,00

31010.06.182.0124 2.081 4.4.90.52.00 0000 50.000,00

31010.15.451.0126 1.059 4.4.90.51.00 0000 30.000,00

Total 9.000.000,00

Legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

PORTARIA Nº 2292/GP/2016, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido CARLA DA SILVA MAGALHAES ALEIXO, Professor II, da 
secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula 
nº 10/6061 a contar de 07/10/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/5112/2016.

PORTARIA Nº 2293/GP/2016, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido ANA PAULA CIRINO, Professor II, da secretaria municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula nº 10/47.320 a contar de 
09/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3046/2016.

PORTARIA Nº 2294/GP/2016, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonerar, a contar de 28 de dezembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei orgânica municipal, WAGNER DA SILVA AVELINO, do 
cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo das - 06, da assessoria de 
Limpeza Urbana, da secretaria municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 2294/GP/2016, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonerar, a contar de 27 de DEZEMBRO de 2016, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica municipal, FERNANDO CAMPOS DA SILVA, 
do cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo das - 06, da assessoria 
de Limpeza Urbana, da secretaria municipal de administração e serviços Públicos.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE APROVAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/0000070/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo 
a Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INA-
TOS, relativo a OUTUBRO de 2015, no valor total de R$ 369.692,03 (Trezentos e 
sessenta e nove mil. Seiscentos e noventa e dois reais e três centavos) Em 02 
de dezembro de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/0000071/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo a 
Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO NA-
CIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INATOS, 
relativo a SETEMBRO de 2015, no valor total de R$ 512.859,07 (Quinhentos e 

doze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) Em 01 de de-
zembro de 2016. 

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/00002917/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo a 
Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO NA-
CIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INATOS, 
relativo a JULHO de 2015, no valor total de R$ 149.644,14 (Cento e quarenta e 
nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos) Em 24 de 
novembro  de 2016. 

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/00002460/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo a 
Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO NA-
CIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INATOS, 
relativo a MAIO de 2015, no valor total de R$ 211.626,47 (Duzentos e onze mil, 
seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) Em 22 de novembro  
de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/00002919/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo 
a Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INA-
TOS, relativo a JUNHO de 2015, no valor total de R$ 243.119,89 (Duzentos e 
quarenta e três mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) Em 23 
de novembro  de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/00002918/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo a 
Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO NA-
CIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INATOS, 
relativo a AGOSTO de 2015, no valor total de R$ 172.000,76 (Cento e setenta e 
dois mil e setenta e seis centavos) Em 25 de novembro  de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/00002459/2016): Considerando o que 
consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal de Contro-
le, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações aprovo 
a Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INSTITUTO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚDE – INA-
TOS, relativo a ABRIL de 2015, no valor total de R$ 543.268,29 (Quinhentos e 
quarenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) 
Em 21 de novembro  de 2016.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLINHO DE ARROZ

2 xícaras (chá) de ar-
roz cozido/1/2 xícara 
(chá) de queijo ralado
1/2 xícara (chá) de 
leite/2 colheres (sopa) 
de cheiro-verde pica-
do/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1/2 
xícara (chá) de ami-
do de milho/1/2 xíca-
ra (chá) de farinha de 
trigo/3 ovos/óleo para 
fritar.

Em um recipiente, mis-
ture todos os ingre-
dientes até criar uma 
massa firme e encor-
pada.
Molde os bolinhos e 
frite-os no óleo quente, 
até que fiquem doura-
dos.
Escorra sobre papel 
absorvente.

Ingredientes

Modo de preparo

DADINHO DE TAPIOCA

500 g de farinha de tapio-
ca granulada/1 litro de lei-
te líquido integral
500 g de queijo coa-
lho ralado/sal a gosto/
pimenta-do-reino branca 
a gosto/1 pote de ge-
leia agridoce de pimenta 
para acompanhar.

Aqueça o leite em uma 
panela.
Quando o leite estiver 
bem quente, desligue o 
fogo, adicione o queijo 
coalho ralado e continue 
mexendo.
Logo em seguida adicio-
ne a farinha de tapioca 
granulada e continue me-
xendo.
Adicione o sal e pimenta 
a gosto.
Pare de mexer quando 
todos os ingredientes esti-
verem bem misturados.
Despeje em uma forma 
coberta com papel filme 
(pvc), cubra em cima 
também e leve para a 
geladeira por duas horas.
Depois retire da geladei-
ra, corte em quadradi-
nhos (dadinhos) e frite aos 
poucos em óleo quente 
ou coloque no forno até 
dourar.
Sirva em seguida acom-
panhado da geleia de 
pimenta agridoce.

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ DE FORNO À 
PARMEGIANA

2 xícaras de arroz/2 ta-
bletes de caldo de ga-
linha/2 ovos/3 colheres 
(sopa) de queijo rala-
do/100 g de presunto 
picado/100 g de mus-
sarela picada/1 colher 
de extrato de toma-
te/3 tomates sem pele.

Bata no liquidificador o 
extrato e os tomates, com 
um pouco de água e um 
tablete de caldo de ga-
linha (dissolvido em um 
pouquinho de água quen-
te)
Cozinhe o arroz com 1 ta-
blete de caldo e 4 xícaras 
de água por 15 minutos.
Bata os ovos, o queijo ra-
lado, o presunto, a mussa-
rela e misture com o arroz.
Coloque num refratário 
com o molho forrando a 
forma e cobrindo com ele.
Leve ao forno quente a 
180° C por 10 a 15 minutos.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

Despacho do Prefeito (Processo nº 08/00001737/2015 e 08/000001738): Consi-
derando o que consta nos autos e o parecer exarado pela Secretária Municipal 
de Controle, pela REGULARIDADE, acrescidas de ressalvas e recomendações 
aprovo a Prestação de  Contas parcial com ressalvas, apresentado pelo INS-
TITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO OPORTUNIDADE E SAÚ-
DE – INATOS, relativo a FEVEREIRO E MARÇO de 2015, no valor total de R$ 
400.000,00 (Quatrocentos mil reais) Em 24 de outubro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 446 DE 29 DE NOVEMBRO 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 INACIA STELA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor 
II, matrícula nº 10/7538, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, con-
forme o contido nos autos do Processo nº 37/2074/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
27/07/95 a 26/07/00 01/04/16 a 30/06/16

27/07/00 a 26/07/05 01/07/16 a 30/09/16

27/07/05 a 26/04/12 03/10/16 a 02/01/17
          a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

Republicado Por Incorreção

PORTARIA N.º 491 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

o secretÁrio mUNiciPaL de admiNistraÇÃo e serViÇos PUbLicos, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 64, da Lei comple-
mentar n.º. 083 de 27/12/2006,

                                            R E S O L V E:

conceder a FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA MACIEL, no cargo de desenhista, 
lotada na secretaria municipal de Habitação e Urbanismo - seHUrb, matrícula nº 
10/20.139, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, de 30 (três) dias, a contar 
de 17/12/16 e término em 15/01/17, conforme o contido nos autos do Processo nº. 
37/6162/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 492 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

o secretÁrio mUNiciPaL de admiNistraÇÃo e serViÇos PÚbLicos, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

excluir da portaria nº 409 DE 11 DE OUTUBRO 2016, publicada no Jornal Hora H de 
12/10/16, o processo nº 37/3134/2015, Assunto: Licença Prêmio, formulado pela 
servidora MARIA DICLER GALL MARINS.

PORTARIA N.º 493 DE 29 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
ANA MARIA TITO-
NEL ALMEIDA

04/0859/2010 4506 FISCAL DE 
TRIBUTO

29/05/09 
A 

28/05/13

01/09/17 A 
30/11/17

ANDREA DAS 
CHAGAS MAGA-
LHÃES AMORIM

37/1694/2016 7622 PROFES-
SOR II

09/01/06 
A 

08/07/13

01/02/17 A 
30/04/17

ANTONIETA 
CONCEIÇÃO DA 
CONCEIÇÃO 
FERREIRA DOS 
SANTOS

37/4636/2016 14.927 PROFES-
SOR II

02/03/03 
A 

01/03/08

03/10/16 A 
02/01/17

CHRISTIANE GO-
MES DA SILVA

37/0810/2015 20.290 AG. ADMI-
NISTRATIVO

01/09/04 
A 

31/08/09

01/03/17 A 
31/05/17

CLAUDIA ESTE-
VES DO NASCI-
MENTO ALVES

04/0245/2011 20.953 DIGITADOR 01/03/07 
A 

29/02/12

01/03/17 A 
31/05/17

DIANA LUCIA DA 
FONSECA LICIO

37/0346/2016 14.935 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

02/03/03 
A 

01/06/09

01/02/17 A 
30/04/17

ELAINE DA SILVA 
APRIGIO

04/2847/2011 20.203 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

06/11/00 
A 

05/11/05

02/04/17 A 
01/07/17

KÁTIA CILENE 
NASCIMENTO 
JUNQUEIRA

37/2485/2016 6111 PROFES-
SOR II

02/03/95 
A 

01/03/00

01/02/17 A 
30/04/17

LUCIA AUGUSTO 
DA COSTA

37/1974/2016 5572 PROFES-
SOR II

01/11/10 
A 

31/10/15

03/10/16 A 
02/01/17

MARIA DICLER 
GALL MARINS

37/3134/2015 82.676 PROFES-
SOR II

18/04/11 
A 

17/04/16

03/11/16 A 
02/02/17

MIRIAM CRISTI-
NA MATHIAS DE 
SOUZA

04/4095/2013 20.413 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

14/11/00 
A 

13/11/05

02/04/17 A 
01/07/17

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

PORTARIA N.º 494 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

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

       RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARILENE MORAES DA SILVA SOUZA, 
matrícula 10/6002, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de serviço de 
1.274 (Hum mil, duzentos e sessenta e quatro) dias, correspondendo a 03 (três) 
anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, conforme certidão de tempo 
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que 
integram o processo administrativo nº. 37/4733/2016. a publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 495 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

o secretÁrio mUNiciPaL de admiNistraÇÃo e serViÇos PUbLicos, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 64, da Lei complemen-
tar n.º. 083 de 27/12/2006,                                                                                                                                          

      R E S O L V E:

conceder a IRACY VIEIRA DOS SANTOS SILVA, no cargo de aux. administrativo, 
lotada na secretaria municipal de administração e serviços Públicos - semasP, ma-
trícula nº 10/20.398, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, de 30 (três) dias, 
a contar de 08/12/16 e término em 06/01/17, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso nº. 37/6215/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos  assentamentos funcionais.

       JoÃo maGaLHÃes da siLVa
      secretário municipal de administração e serviços Públicos

Finalmente temos uma vacina contra o ebola
C U R I O S I D A D E S

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
hy

pe
sc

ie
nc

e.
co

m

Pesquisadores fi-
nalmente desenvol-
veram uma vacina 
contra o ebola 100% 
eficaz. Embora essa 
seja uma excelente 
notícia, ela só funcio-
na contra uma estir-
pe particularmente 
perigosa da doença, 
mas ainda não pre-
vine o contágio de 
outros quatro subtipos. 
A vacina é composta 
pelo vírus da estoma-
tite vesiculosa, que faz 
mal para o gado, mas 
não deixa humanos 
doentes, bem como 
uma proteína de su-

perfície do vírus ebola 
que leva o corpo huma-
no a produzir anticorpos. 
Conhecida como rVSV-
-EBOV, a vacina impediu 
o desenvolvimento do ví-
rus em todos os indivíduos 
que a receberam. A vaci-
na não chegou a tempo 
de parar o surto de ebola 
de 2014 que começou na 
Guiné, mas pode ser vital 
na prevenção de novas 
epidemias. Especialistas 
em saúde pública já es-
tocaram 300 mil doses 
do medicamento para a 
próxima emergência. Seus 
fabricantes estão em bus-
ca de aprovação regula-

mentar para que o me-
dicamento possa ser 
mais amplamente utili-
zado. Ocasionalmente, 
novos casos de ebola 
ainda são relatados na 
Guiné, onde os pesqui-
sadores experimenta-
ram uma técnica cha-
mada ‘vacinação em 
anel’. Isso significa que, 
logo que alguém con-
trai a doença, a vacina 
é dada àqueles com 
quem a pessoa entrou 
em contato. Nenhuma 
das 5.837 pessoas que 
receberam a vacina 
desenvolveram ebola 
após 10 dias. 

O fim de tudo: a sequência 
de autodestruição 

cosmológica

Parece que o univer-
so como o conhecemos 
tem uma sequência de 
autodestruição. Este ‘bo-
tão de desliga’ existe 
dentro das próprias leis 
da física que governam 
o universo. Para ser es-
pecífico, é um campo 
quântico conhecido 
como ‘campo de Higgs’. 
Como o campo de Higgs 
pode desencadear essa 
sequência de autodes-
truição cosmológica? Isso 
tem a ver com uma teo-
ria sobre seu estado de 
vácuo. Antes de explicar 
isso melhor, temos que fa-
lar de outras coisas. Tudo 
no universo segue dois 
princípios fundamentais, 
energia e estabilidade. 
Em resumo, tudo que 
existe possui energia e 

se move em direção ao 
seu estado mais estável 
ou fundamental. Quan-
to mais estável algo é, 
menos energia potencial 
possui, e vice-versa. Isso 
vale mesmo em um nível 
quântico, essencialmen-
te, as regras que as par-
tículas devem obedecer 
no universo. Os campos 
quânticos querem estar 
em seu estado de ener-
gia mais estável, mais 
baixo, que é chamado 
de estado de vácuo 
(não confundir com o 
vácuo do espaço).  Em 
princípio, todos os cam-
pos quânticos já estão 
em seu estado de vá-
cuo, todos exceto o res-
ponsável por dar massa 
a todas as partículas: o 
campo de Higgs. 

REPRODUÇÃO

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE ASSADA NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de miolo de acém
2 folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha/4 den-
tes de alho/5 colheres 
(sopa) de shoyu/cominho 
a gosto/pimenta branca 
a gosto/sal a gosto/noz-
-moscada a gosto/1 co-
lher (sopa) de óleo.

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe ma-
rinar por 30 minutos
Aqueça a panela de pres-
são, acrescente o óleo, a 
carne com o molho do 
tempero e tampe a pa-
nela
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 1 hora
Está pronto para servir!

WAFFLE CLÁSSICO

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) 
de açúcar/2 colheres 
(chá) de fermento em 
pó/1/2 colher (chá) de 
sal/2 colheres amido de 
milho/3 ovos batidos/4 co-
lheres (sopa) de manteiga 
sem sal derretida/1 e 3/4 
de xícara (chá) de leite/1 
colher (sopa) de essência 
de baunilha.

Ingredientes

Modo de preparo
Peneire em um recipiente a 
farinha de trigo, o açúcar, o 
amido, o fermento e o sal.
Reserve.
Em outro recipiente misture 
os ovos batidos com o leite, 
a manteiga derretida e a 
essência de baunilha.
Despeje sobre a mistura de 
farinha e rapidamente in-
corpore os ingredientes.
Aqueça o aparelho para 
Waffles.
Coloque uma concha rasa 
de massa e espalhe até co-
brir o molde do aparelho, 
feche a tampa e deixe as-
sar até a massa ficar bem 
dourada.
Retire com espátulas de si-
licone.
Sirva com mel, frutas ou ge-
leia.

RABADA COM 
AGRIÃO

1 kg de rabada/3 tomates 
picados/1 cebola grande 
picada/3 dentes de alho 
amassados/1 pimenta ver-
melha picada/1 maço de 
agrião lavado/1 folha de 
louro/2 limões
1 dose de pinga/Sal a gos-
to.

Ingredientes

Modo de preparo

Limpar bem a rabada com 
o limão.
Em uma panela de pressão 
refogar a rabada com a 
cebola, o alho e a pimenta 
até dourar.
Coloque os tomates pica-
dos, o sal e a água para 
cozinhar.
Deixe na pressão por 40 mi-
nutos.
Depois de abrir a panela de 
pressão acrescente o louro 
e a pinga, deixe cozinhar 
mais uns 5 a 6 minutos em 
fogo médio.
Quando tudo já estiver bem 
molinho coloque o agrião 
na panela e deligue o fogo
Fica gostoso servir com ar-
roz branco e purê de bata-
ta.
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Nova Iguaçu apresenta novo 
uniforme para a temporada

Anderson Luiz

A estreia poderá ser vista nas telinhas já no dia 3 de janeiro na Copa São Paulo de Juniores.

baixada

O Nova Iguaçu 
está de roupa 
nova para a 

temporada 2017. Fo-
ram revelados ontem 
os novos uniformes 
para o ano que se 
aproxima, com uma 
novidade que pro-
mete empolgar os 
torcedores: o terceiro 
uniforme na cor azul, 
substituindo o preto. 
A Beme segue sendo 
a fornecedora oficial 
de material esportivo 
do clube.

A camisa laranja, 
que em 2016 tinha 
uma gola na cor pre-
ta, será desta vez 

com gola em esti-
lo “V”, sem detalhes 
significativos, apenas 
uma pequena faixa 
branca na manga 
e na barra da cami-
sa. O calção volta a 
ser branco quando o 
time utilizar a camisa 
laranja, em 2016, o 
calção utilizado foi o 
preto.

Mas, sem dúvida, 
a principal novidade 
é o terceiro uniforme 
na cor azul, com um 
bonito degradê. Ape-
sar de não estar pre-
sente no escudo do 
clube, o azul é uma 
das cores do Nova 
Iguaçu pelo estatuto 
do clube, e está pre-

sente também nas 
pinturas dos muros do 
Estádio Laranjão e do 
Centro de Treinamen-
to.

A estreia do novo 
uniforme do Nova 
Iguaçu poderá ser 
vista nas telinhas já 
no dia 3 de janeiro, 
quando o clube es-
treia na Copa São 
Paulo de Juniores 
diante da Chapeco-
ense, às 15h30, em 
Porto Feliz (SP), com 
transmissão do canal 
por assinatura ESPN 
Brasil. A estreia no 
Carioca de Profissio-
nais será dia 11, con-
tra a Portuguesa, fora 
de casa. Ronald, Adriano e Lucas, apresentam o novo uniforme do nova Iguaçu para 2017

BERNARDO GLEIZER


