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coluna do sombra

PResIdeNte: José de lemos 

‘Procurador analfabyte’ vira piada 
em prefeitura de cidade da Baixada

Oportunidade 
Não perca tempo! As 

inscrições do concurso 
para oficial da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro 
continuam abertas. 

2

Transporte 
Para desespero da 

população, tarifa de 
ônibus sofre reajuste nos 
municípios da Região 
dos Lagos fluminense.

8

Agentes do Batalhão de Ação com Cães (BAC) apreenderam meia tonelada de maconha em Manguinhos

Thomas Bruno Dantas, o Mongol, foi morto durante ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais 

‘Caveiras’ do Bope fazem 
a limpa em Manguinhos e 
derrubam chefão Mongol

7

Portal oferece 
R$ 5 mil pela cabeça

de matadores de 
policiais no Rio
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 DIVULGAÇÃO/PORtAL DOs PROCURADOs

PRF ‘deleta’ tentativa de 
fuga de ex que ameaçava
ex através do WhatsApp 

6

O suspeito foi preso por agentes dentro de um ônibus 

 POLíCIA RODOVIáRIA FeDeRAL / DIVULGAÇÃO

Falta de luz
Após denúncia de 

descaso publicada pela 
coluna ‘Hora H nos bair-
ros’, Light soluciona pro-
blema de moradores. 
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Ouvidoria
serviço de Ouvidoria da 

Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (CPP) Paz com 
Voz fecha 2016 com a mar-
ca de 567 atendimentos.
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Contra vírus
sistema Único de 

saúde disponibiliza va-
cina contra o vírus HPV 
para meninos de todo 
Brasil.

5

Paracambi
Faixa da esquerda 

da Rodovia Presidente 
Dutra, na pista sentido 
são Paulo, é interditada 
para obras.  
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Prejú à vista
Comércio varejista do 

Rio pode perder bilhões 
com feriados prolonga-
dos previstos para acon-
tecer em todo este ano. 

3

Na tranca 
Agentes da Polícia 

Civil colocam atrás das 
grades autor de femini-
cídio na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. 
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Operação limpeza vai recolher 100 
mil toneladas de lixo em Belford Roxo

4

 Por determinação do prefeito Waguinho, a Secretaria de Serviços Públicos continua com o mutirão de 
limpeza em diversos bairros. O órgão está utilizando 250 homens para deixar a cidade livre da sujeira. 

Filho de William Bonner e Fátima 
Bernardes sofre grave acidente 
em rodovia da Região dos Lagos

Veículo onde o jovem estava colidiu com caminhão.

7

Os soldados Jonathan e Willian são as vítimas
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Anos diferentes

Descaso

A americana Holly 
shay deu à luz gê-
meos que nasceram 
em anos diferentes. 
O fato aconteceu no 
último fim de semana, 
quando sawyer, o pri-
meiro bebê, nasceu 
23h51 do último sá-
bado e o seu irmão 
everett, no domingo, 
após a meia noite.  
O fato é considera-
do, no mínimo, curio-
so. Gêmeos em dois 
anos distintos.

Um vietnamita pas-
sou por uma operação 
para remover do seu 
abdômen uma pinça 
cirúrgica esquecida pe-
los médicos durante um 
procedimento feito há 
18 anos. Ma Van Nhat foi 
submetido a cirurgia em 
1998 após um acidente 
de carro e recentemen-
te descobriu que os mé-
dicos deixaram uma pin-
ça antes de fechá-lo. 

A partir desse ano o aplicativo deixará de fun-
cionar em smartphones com o sistema operacio-
nal antigo, são elas: O Android 2.1, 2.2, o iPhone 
3Gs/iOs e 6 e o Windows Phone 7. O aplicativo 
informou que pretende oferecer o serviço aos 
aparelhos mais modernos e usadas pela grande 
maioria das pessoas.

Com os crescentes casos de venda de drones em 
todo o planeta, empresas de tecnologia investiram 
pesado para tirar do ar os veículos que voam por 
onde não deveriam. As técnicas variam entre o uso 
de aves de rapina a disparos de gás por meio de 
bazucas. A medida criou uma espécie de ‘corrida ar-
mamentista’ contra o aparelho. 

A rapper Azélia Banks teve sua conta no twitter 
suspensa após arrumar encrenca entre os brasilei-
ros. ela havia se tornado alvo de uma enxurrada 
de críticas pela rede após ofender os fãs do país 
em publicação na rede. O twitter informa que pode 
suspender a conta de usuários que ‘violam as re-
gras’ da rede social, conforme o caso de Azélia.

Sem WhatsApp

‘Armas pesadas’ Suspensão

A chinesa Kathy Chen, que assumiu o coman-
do do twitter no país, pediu demissão na última 
segunda-feira, após ficar oito meses no cargo. Na 
China, o twitter é bloqueado pelo governo desde 
2009, mas alguns usuários conseguem acessa-lo 
através de redes virtuais privadas. Procurado, o 
twitter não deu detalhes da saída de Chen. 

Pediu pra sair

Desde o dia primeiro de janeiro, os funcionários 
franceses adquiriram um direito de ignorar e-mails ou 
mensagens ligadas ao trabalho em seu horário de fol-
ga. A nova lei é chamada de ‘direito de desconectar’ 
e abrange empresas que possuam mais de 50 funcio-
nários. A medida pede também um planejamento da 
empresa quanto aos horários de seus funcionários. 

Um pesquisador alemão encontrou nas 
proximidades de Hamburgo uma espécie de 
abelha quase extinta, a Andrena Nigriceps, 
conforme anunciou na última segunda-feira 
a Fundação Alemã para Animais selvagens. 
A última vez que a abelha tinha sido vista na 
região foi em 1938. 

Descoberta animal

Concurso na área militar
A Força Aérea abriu inscrições ontem para preen-

cher 173 vagas para o estágio de Adaptação à Gra-
duação de sargento para 2018, em Guaratinguetá, 
são Paulo. A inscrição deve ser feita através do site 
http://www.ingresso.eear.aer.mil.br/ até dia 31 de ja-
neiro. A taxa é de R$ 60.

Concurso para oficiais
estão abertas, até o dia 15 de janeiro, as inscrições do 

concurso para oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 
Pela primeira vez, é exigida dos candidatos a formação su-
perior em Direito. O edital, lançado em 20 de dezembro, já 
levou à inscrição mais de 3,2 mil candidatos. Os candidatos 
podem se inscrever no site do IBADe www.ibade.org.br.

Instituição oferece estágio
A organização está com 226 vagas de estágio em 

aberto nessa semana para preenchimento imediato. As 
oportunidades são para diversos níveis de formação. O 
cargo com maior chances são os administrativos. Os inte-
ressados podem saber mais sobre as vagas e se inscreve-
rem através do site www.mudes.org.br.

Vacina contra a dengue
O governo do estado de são Paulo assinou um con-

trato ontem com o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento (BNDes) para a liberação de R$ 97,2 milhões 
para a construção de um prédio onde deverá ser de-
senvolvida a primeira vacina contra a dengue no país. 
A previsão é que a fábrica fique pronta em 60 dias. 

Fronteira liberada
A fronteira entre Brasil e Venezuela, parcialmente fecha-

da por determinação de Nicolás Maduro desde o dia 13 
de dezembro, foi reaberta na volta do feriado do Ano 
Novo. Os setores de importação e exportação voltam a 
aquecer e estão reativos. O posto santa elena de Uiaren, 
na Venezuela, também foi reaberto na manhã de ontem.

Economia de papel
A Comissão de Valores Mobiliários anunciou na última 

segunda-feira que irá abolir o uso do papel para abrir 
processos administrativos. A partir de agora, o sistema 
eletrônico implantado será utilizado. A medida deve 
garantir ‘segurança, celeridade, eficiência e transpa-
rência nos trâmites’. 

Virou direito

AERONÁUTICA

FUNDAÇÃO MUDES

BNDES

CVM

Higiene com o celular

Apreendidos
A empresa farmacêutica Brainfarma anunciou que 

irá recolher voluntariamente 119 lotes de medicamen-
tos por causa de um ‘equívoco operacional na pesa-
gem’. entre os produtos estão a Dipirona sódica, Doril 
enxaqueca, Amoxicilina, epocler, Polaramine, Lisador, 
Biotônico Fontoura e Maracugina. A companhia ale-
gou que os remédios não fazem mal à saúde.

POLÍCIA MILITAR

PONTE ECONÔMICA

tORU HANAI / ReUteRs

O aeroporto de Narita, no Japão, instalou um sistema de limpeza inédito 
no mundo. trata-se de um puxador de papel higiênico para que os usuá-
rios possam limpar seus smartphones. A companhia Ntt Docomo colocou 
o serviço a disposição com o objetivo de divulgar seu trabalho, que é 
oferecer Wi-Fi a visitantes estrangeiros. O papel higiênico japonês ficará 
disponível até o dia 15 de março, em Narita.

‘Analfabyte’ da Baixada 
Mal as prefeituras começaram abrir as por-

tas para os novos mandatários e já tem casos 
de aberração chamando a atenção do som-
bra. Num município da região, um procurador 
geral não faz outra coisa que não usar as te-
clas do computador para dar crtl ‘c’ e crtl ‘v’ 
quando, na verdade, deveria empregar seu 
tempo em trabalhar e ser mais útil para o mu-
nicípio.

Flagrante de inutilidade 
Prova da sua flagrante inutilidade como ser-

vidor público está em alguns dos atos oficiais 
publicados pelo governo. Na assinatura, onde 
deveria se ler a palavra ‘prefeito, lê-se ‘presi-
dente’. É tanta ignorância que o comporta-
mento dele já virou piada nos bastidores da 
administração e lhe valeu o título de ‘procura-
dor analfabyte’. Merecido, por sinal. 

Caixa preta fechada
Paracambi vive situação semelhante. Du-

rante o ano de 2016 o sombra não falou em 
outra coisa que não da tal caixa preta criada 
pelo então prefeito tarciso Gonçalves Pessoa. 
em seus dois mandatos acumulou dívidas, pro-
moveu gastos exorbitantes e deixou o peque-
no município da Baixada mergulhado na m... 

Mais de R$ 1 milhão
O município, que teve na conta bancária a 

injeção de R$ 1.417.603,05, deu adeus a 2016 
com o caixa no vemelho e devendo a Deus 
e ao mundo. esse foi o presente de grego dei-
xado pelo governo petista à prefeita eleita 
Lucimar do Dr. Flávio (PR). 

No sufoco 
Com uma dívida milionária, a chefe do 

executivo ainda não sabe como irá governar 
sem dinheiro no caixa e qual será a estratégia 
para administrar um município falido, deven-
do a todos os fornecedores e ao funcionalis-
mo público. 



quarta-feira, 04 de janeiro de 2017 geral 3

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

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

verba liberada

A ministra Cármen Lúcia entendeu que a ação poderia prejudicar os serviços à população. 

Supremo suspende liminar que 
bloqueava R$ 193 mi do Rio

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A presidente do 
supremo tribu-
nal Federal (stF), 

ministra Cármen Lúcia, 
concedeu uma liminar 
que suspende um blo-
queio que seria aplica-
do pela União a R$ 193 
milhões nos cofres do 
estado do Rio. O motivo 
do bloqueio seria uma 
dívida que o estado 
tem junto ao Banco do 
Brasil. 

Na liminar, a ministra 
escreveu que o estado 
passa por uma ‘excep-
cional situação de ca-
lamidade financeira’ e 
que seria uma jurispru-

dência do stF adotar 
‘medidas cautelares 
para evitar a interrup-
ção de políticas públi-
cas ou a prestação de 
serviços essenciais à 
coletividade’. 

A decisão foi acom-
panhada de um pe-
dido da Procurado-
ria-Geral do Rio de 
Janeiro. 

O estado é um dos 
piores do país devido 
as dificuldades finan-
ceiras. O quadro dra-
mático do Rio levou o 
governador Luiz Fer-
nando Pezão a decre-
tar o estado de calami-
dade e a anunciar um 
pacote radical para 
reequilibrar as finanças. 

SiTuAçõES quE 
PREJuDiCARAM A 

ECONOMiA DO RiO
O primeiro, e talvez 

mais conhecido, fator 
que levou à crise foi a 
queda brusca do pre-
ço do barril de petróleo 
no mercado internacio-
nal. Apenas em 2015, o 
estado do Rio deixou 
de arrecadar quase 
R$ 1 bilhão em royal-
ties, segundo dados da 
Agência Nacional do 
Petróleo.

Uma política agres-
siva de isenção de im-
postos, para atrair mais 
empresas ao Rio de 
Janeiro, também com-
prometeu as finanças 
do estado. A decisão foi acatada pela ministra após pedido da Procuradoria-Geral do RJ

Motivos que levaram à crise
segundo a secre-

taria de Fazenda 
do Rio de Janeiro, o 
bloqueio de R$ 192 
milhões não che-

gou a ocorrer. Por isso, 
o calendário de pa-
gamento dos servido-
res divulgado no dia 
22 de dezembro ain-

da está mantido. Os 
servidores do estado 
vão receber parcelas 
entre R$ 264 e R$1.375 
nos dias 5, 9, 11, 13 e 

17 de de janeiro.
Ainda de acordo 

com o governo, entre 
os dias 5 e 27 de de-
zembro do ano pas-

sado foram bloque-
ados R$ 550 milhões 
das contas do RJ, o 
que contribuiu para o 
atraso no pagamento 

dos servidores, que 
deveria ter aconte-
cido até o décimo 
dia útil de dezem-
bro.

GILMAR FeRReIRA

Crivella participa de mutirão 
ambiental na Zona Oeste

O prefeito eleito do Rio, 
Marcelo Crivella, esteve 
na manhã de ontem em 
Bangu, Zona Oeste do Rio, 
para participar do plantio 
de 40 mudas de espécies 
florestais no Rio da Prata, 
ao pé da serra da cida-
de. Durante o encontro, 
ele ressaltou sobre a mu-
dança do foco na agua-
ção da Guarda Municipal 
e anunciou que em dois 
meses, os índices de crimi-
nalidade devem ser redu-
zidos na cidade. 

Para o prefeito, tanto a 
ação de doar sangue, no 
primeiro dia de seu gover-
no, e a de plantar, neste 
segundo dia, são ativida-
des sem custo e que po-
dem dar um bom exemplo 
para a população. Crivella 
falou também sobre abrir 
as escolas municipais aos 
finais de semana para reu-
nir os cidadãos cariocas. 
“eu acho realmente que 
a guarda precisa mudar 
o foco. A Guarda sempre 
muito voltada, eu diria, 
para o combate ao ca-
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melô e também às multas. 
Nós agora vamos articular 
para ficar nas manchas de 
criminalidade, nas calça-
das, nas áreas turísticas do 
Rio de Janeiro, onde todos 
os dias acontecem peque-
nos delitos, furtos, assaltos, 
outros maiores, por exem-
plo o roubo de carros, às 
vezes até homicídios (...) 
Nós vamos dar aí 60 dias e 
depois começar a cobrar 
os índices efetivos. e aí vai 
ser toda a população”, 
disse Crivella enquanto 
plantava uma muda de 
pau-Brasil, ao lado de sua 
esposa, sylvia, e de ou-
tros secretários municipais. 

sobre a proposta de que 
50% dos alunos dos anos 
iniciais da rede municipal 
de ensino estejam em ho-
rário integral até 2020, dife-
rentemente do decreto de 
2010, do ex-prefeito eduar-
do Paes, onde 100% desses 
alunos deveriam estar nas 
escolas no turno de sete 
horas, Crivella disse que a 
crise e as dificuldades eco-
nômicas da cidade em al-
guns setores fez com que 
tudo fosse revisto. “Política 
é isso. A gente rever os ru-
mos. se mudarem, certa-
mente, vamos implemen-
tar. Hoje, o nosso plano é 
esse”, explicou.

O prefeito plantou várias mudas florestais no Rio 

Comércio carioca pode perder 
R$ 7,5 bi com feriados em 2017

Após o anuncio de 
nove feriados para 
2017  deixar vários ca-
riocas e fluminenses 
contentes, a notícia 
ruim ficou por conta 
do comércio varejis-
ta do Rio. De acordo 
com o Centro de es-
tudos do Clube de Di-
retores Lojistas, o setor 
pode perder cerca 
de R$ 7,5 bilhões em 
receitas de venda 
neste ano em função 
dos feriados. O cálcu-
lo foi feito em cima 
de dados do Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e estatística (IBGe). 

somente em 2017, 
haverá nove feria-
dos nacionais, três 
estaduais no Rio de 
Janeiro e outros dois 
municipais, além de 
dois pontos faculta-

tivos, Quarta-Feira de 
Cinzas e Corpus Cristi. 
Além disso, em 12 dias 
úteis há possibilidade 
de prolongamento do 
feriado, o chamado 
‘enforcamento’.

segundo o CDLRio, 
cada dia parado re-
presenta uma perda 
média de cerca de R$ 
405 milhões ao comér-
cio carioca. Ao longo 
do ano, haverá 29 dias 
de movimento prejudi-
cado. Novembro será 
o mês com mais feria-
dos: Finados, Proclama-
ção da República e da 
Consciência Negra.

O presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, 
destacou que as lo-
jas de rua são as mais 
prejudicadas, principal-
mente as do Centro da 
cidade. Com os ‘enfor-

camentos’, o comér-
cio é prejudicado 
também aos sába-
dos, considerado 
pelo varejo o melhor 
dia de vendas da se-
mana. “Não são ape-
nas os empresários 
lojistas que perdem 
com isso. Perdem o 
governo que deixa 
de arrecadar impos-
tos, os comerciários 
que deixarão de ven-
der e também o pró-
prio consumidor, que 
não pode comprar”, 
apontou Gonçalves.

ele ressaltou, ainda, 
que no caso dos co-
merciários a estimati-
va é de perda de até 
um salário no ano. 
“Um verdadeiro 14º 
jogado fora”, con-
cluiu.

Cada dia parado gera prejuízo de R$ 405 milhões aos caixas varejistas

DIVULGAÇÃO

Pezão pode ceder UPAs ao município
O governador do Rio de 

Janeiro, Luiz Fernando Pe-
zão vê com bons olhos a 
proposta do prefeito Mar-
celo Crivella, que pede a 
municipalização das Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) estaduais que ficam 

na capital. A ideia faz par-
te de uma medida para 
reduzir a fila na espera por 
cirurgias. 

Pezão divulgou a informa-
ção pela sua conta numa 
rede social. A expectativa 
é que o processo possa ser 

colocado em prática em 
60 dias. “Me coloquei total-
mente à disposição e torço 
muito para que a gente 
cresça com essa parceria. 
É a população que ganha 
com isso”, explicou o gover-
nador através do twitter.
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O Prefeito do Rio Marcelo Crivella en-
comendou um estudo técnico para uma 
eventual municipalização do complexo do 
Maracanã, do teatro Municipal e do Mu-
seu da Imagem e do som (MIs) por meio 
de parcerias público-privadas.

O secretário de Con-
servação e Meio Am-
biente do Rio, Rubens 
teixeira, anunciou o 
nome do novo presi-
dente da Comlurb: Gus-
tavo Puppi. Puppi foi 
indicado para a presi-
dência da maior orga-
nização de limpeza pú-
blica da América Latina. 

Publicado ontem no 
Diário Oficial, o chefe do 
executivo afirma que o 
estado de calamidade 
não exclui a necessida-
de de licitação no âm-
bito da administração. 
Nanci também publicou 
um decreto exonerando 
todos os ocupantes de 
cargos comissionados.

O ano virou e a meta acordada com a Justi-
ça e o Ministério Público (MP) estadual de refri-
gerar toda a frota de ônibus ainda em 2016 não 
foi cumprida. Mas a Prefeitura do Rio ainda não 
foi multada, como o prometido.

A Prefeitura do Rio recorreu contra a puni-
ção, por isso, a Procuradoria Geral do Municí-
pio afirmou apenas que aguarda a aprecia-
ção do recurso, que deverá ocorrer após o 
recesso.

Diário Oficial Indicado

Acordo Recurso

Eles disseram... nós publicamos!
“isso é um erro que não podemos cometer, achar que, de uma forma simplista, que 

esse massacre e essas rebeliões são simplesmente guerra entre facções”, Ministro da 
Justiça Alexandre Moraes, diz que é erro ligar mortes de presos somente a facções.

O prefeito Rafael Diniz (PPs) determinou 
ontem, no Diário Oficial, a suspensão, por 
até 90 dias, dos pagamentos de contratos 
de execução de obras e de fornecimento 
de produtos e serviços firmados pela Prefei-
tura nas gestões anteriores.

No período, o alcaide fará uma auditoria 
para comprovar a regularidade dos contra-
tos. Cada secretário municipal deverá formar 
uma comissão interna para analisar e auditar 
os proecssos da administração direta e indi-
reta.

DIRetO AO PONtO

se os novos prefeitos conseguirem um desempe-
nho administrativo tão eficaz quanto seus belos 
discursos de posse prometem, certamente entra-
rão para a História como os maiores gestores de 
todos os tempos. Mas, historicamente, não é exa-
tamente o que se espera que aconteça. A nova 
gestão anuncia o corte de secretarias e de cargos 
comissionados. Isso é importante, mas é apenas o 
começo. Os cidadãos estão fartos de palavras e 
precisam de mais ações. É hora de mudar! 

Pente-fino Decreto Calamidade
Mas o moço, rival da famí-

lia Garotinho, foi procurar aju-
da justamente para o pente-
-fino na administração da 
ex-prefeita Rosinha (PR). Diniz 
convidou dois integrantes da 
área de licitações para conti-
nuarem na nova gestão.

em seu primeiro ato de governo, 
o prefeito de Cabo Frio, Marqui-
nho Mendes (PMDB), assinou um 
decreto de estado de emergência 
financeira e administrativa no mu-
nicípio. O alcaide também norma-
lizou o atendimento das UPAs do 
Parque Burle e tamoios. 

O prefeito de são Gonçalo, 
José Luiz Nanci (PPs), decretou 
estado de calamidade financeira 
no município. ele afirmou que en-
controu a Prefeitura com dívidas 
acima de R$ 600 milhões, e que 
a folha anual de pagamento dos 
servidores é de R$ 400 milhões.

Suspensão

Alcaide
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Moradores do Morro santa Hele-
na, em são João de Meriti, pedem so-
corro! Populares estão sem água des-
de a última quinta-feira e pedem para 
que a CeDAe tome uma providência 
sobre o caso o mais rápido possível.

Sob nova direção
O município de 

Rio das Ostras não 
tem hoje em caixa 
dinheiro suficiente 
para cobrir a pri-
meira folha de pa-
gamento do ano e 
medidas de econo-
micidade terão de 
ser tomadas para 
que o salário de ja-
neiro possa ser pago 
sem atraso. Neste 
sentido um paco-
te de ações será 
anunciado amanhã    
pelo prefeito Carlos 
Augusto Balthazar 
(foto) em entrevista 
coletiva a imprensa. 
embora os servido-
res estejam há três 

Rombo nas finanças 
de Rio das Ostras 

anos sem correção 
nos vencimentos, os 
gastos com pessoal 
foram elevados a R$ 
285 milhões por ano 
pelo prefeito Alce-
bíades sabino, que 
inchou a folha com 
cargos comissiona-
dos e concessão de 
gratificações para 
alguns nomeados. 
em relação a esta 
conta há um rombo 
de R$ 50 milhões e 
o equilíbrio terá que 
ser encontrado nos 
próximos dias para 
que os funcionários 
e a população não 
venham ser sacrifica-
dos.

Prefeitura segue com mutirão de limpeza
CIDADe LIMPA

A intenção é recolher mais de 100 mil toneladas de lixo. A  Ação ainda passa por 
vários bairros como: Prata, Areia Branca, São Vicente, Santa Marta e Vila Pauline.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

em resposta à matéria ‘Li-
ght deixa moradores sem 
energia’, publicada na 
coluna Hora H nos bairros 
na edição de ontem, a Li-
ght informou que o forne-
cimento de energia para 
a Rua silva Fernandes, no 
Bairro 25 de Agosto, em 
Duque de Caxias, foi inter-
rompido devido à queda 
de uma árvore sobre a 
rede elétrica. técnicos da 
concessionária, com o au-
xílio do Corpo de Bombei-
ros, retiraram o vegetal e 
repararam a rede, norma-
lizando o fornecimento na 
última segunda-feira.

Um grande incêndio 
atingiu a cidade cos-
teira chilena de Valpa-
raíso na noite da última 
segunda-feira, quei-
mando pelo menos 
150 casas e levando à 
remoção de cerca de 
400 pessoas, em meio a 
uma grande coluna de 
fumaça que se espa-
lhou pelo ar.
O ministro do Inte-

rior do Chile, Mahmud 
Aleuy, disse que 19 
pessoas haviam ficado 
levemente feriadas, e 
que um total de 500 ca-
sas estavam em risco. 

Light soluciona falta de energia
DIVULGAÇÃO

Prefeitura retirou toneladas de lixo que foram despejadas ao lado de uma casa

RAFAeL BARRetO

Incêndio destrói cerca de 150 casas 
chile

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo continua com 
o mutirão de limpeza em 
diversos bairros. Ontem, 
as equipes se concen-
traram na Avenida Joa-
quim da Costa Lima, que 
liga o centro do municí-
pio ao Lote XV, no limite 
com Duque de Caxias. A 
previsão é que cerca de 
100 mil  toneladas de lixo 
sejam retiradas das ruas 
nos próximos dias. Hoje 
a limpeza será feita no 
Centro e bairro Xavantes. 
A secretaria de serviços 
Públicos está utilizando 

250 homens no mutirão.
Com mais de 15 km 

de extensão, a Joaquim 
da Costa Lima é cortada 
por diversos bairros, que, 
segundo moradores, es-
tão sem coleta de lixo 
desde outubro do ano 
passado. O desemprega-
do Wellington Ferreira da 
silva, 44 anos, fez da Rua 
Natuba, em santa Amé-
lia, um ponto de descar-
te de lixo. ele disse que 
cobra R$ 5,00 de cada 
morador para fazer a lim-
peza nas ruas da parte 
alta do bairro. “Ficamos 
sem coleta há vários me-
ses. segunda-feira foi que 

o caminhão começou a 
passar. Mas tem muito lixo 
até o Lote XV. Acredito 
que a situação irá melho-
rar, pois  o atual prefeito 
assumiu com vontade de 
melhorar”, finalizou.

A poucos metros da 
Rua Natuba, em santa 
Amélia, um terreno bal-
dio serve de ponto para 
despejo de lixo. Já em 
santa Maria, na Rua Au-
gusto dos Anjos, nas pro-
ximidades da Avenida es-
trela Branca, o serralheiro 
Lisandro de Lima Peixoto, 
35, disse que pela ma-
nhã a Prefeitura recolheu 
muito lixo, mas, morado-

Brigadas foram acionadas para combater as chamas

“A energia elétrica foi ini-
cialmente cortada para 
cerca de 47 mil clientes 
na região, mas já fora 
restaurada a quase to-
dos, “disse o ministro.
Quase 50 brigadas de 

incêndio de Valparaíso 
e de municípios vizinhos 

foram destacadas 
para combater as cha-
mas, e investigadores 
foram enviados para 
determinar a causa do 
incêndio, iniciado em 
um clube de pescaria, 
de acordo com o go-
verno.

DIVULGAÇÃO

Prefeito se depara com déficit de R$ 50 milhões

RePRODUÇÃO 

res voltaram a despejar  
detritos. “Há meses que 
não tínhamos coleta. es-

tou percebendo que tá 
começando a normalizar. 
Vamos dar um crédito ao 

DIVULGAÇÃO

prefeito Waguinho, pois é 
a primeira semana dele no 
governo”, argumentou.
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Foram realizadas diversas blitzes nos locais com o maior fluxo de condutores.

BRASÍLIA

O líder do PsD, 
Rogério Rosso (DF), 
defendeu ontem a 
realização de um 
debate entre os pré-
-candidatos na dispu-
ta pela Presidência 
da Câmara. Rosso 
protocolou na secre-
taria Geral da Casa 
um documento em 
que sugere ao atu-
al presidente, Rodri-
go Maia (DeM-RJ), 
a realização desse 
debate, que seria 
transmitido pela tV 
Câmara. Além disso, 
gravou um vídeo em 
um dos auditórios da 
tV Câmara também 
defendendo a reali-
zação do debate ao 
vivo como forma ‘sa-
lutar e transparente’ 
para que a popula-
ção e os deputados 
possam acompanhar 

Cerca de 500 motoristas são 
pegos na Operação Lei Seca 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Rosso sugere debate a candidatos  
para a presidência da Câmara

Líder do PSD é um dos candidatos do ‘Centrão’

DIVULGAÇÃO

o que pensam os pré-
-candidatos sobre dife-
rentes temas.

É mais uma forma 
de pressionar o atual 
presidente a se decla-
rar candidato. Rosso e 
outros deputados ques-
tionam a constituciona-
lidade da candidatura 
de Maia, já que a ree-
leição não é permitida 
em uma mesma legis-
latura. Apesar de não 
admitir publicamente 

a candidatura, o pre-
sidente afirma que 
ela seria constitucio-
nal, porque ele exer-
ce apenas um man-
dato tampão, após 
a renúncia do ex-
-presidente eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). O 
solidariedade entrou 
com um pedido no 
supremo tribunal Fe-
deral (stF) para bar-
rar a candidatura de 
Maia.

Os agentes da 
Operação Lei 
seca aborda-

ram durante as festas 
de fim de ano 7.661 
motoristas. Destes, 
590 foram pegos em-
briagados, tiveram a 
habilitação recolhida 
e terão o direito de di-
rigir suspenso por um 
ano e, ainda, respon-
derão administrati-
va e criminalmente. 
entre os dias 23 e 25 
de dezembro e 30 
de dezembro e 1° de 
janeiro, 1.694 condu-
tores foram multados 
e 228 veículos foram 

rebocados. Os agen-
tes realizaram mais 
de 6 mil testes com o 
bafômetro.

 “Atuamos nas regi-
ões de maior fluxo de 
pessoas e veículos 
por conta das festas 
de fim de ano. Neste 
período, infelizmente 
as pessoas ingerem 
bebidas alcoólicas e 
muitos insistem em di-
rigir. O nosso objetivo 
é retirar estes motoris-
tas de circulação e 
garantir que as pes-
soas curtam as festas, 
mas que voltem em 
segurança para suas 
casas e suas famílias, 
“disse o coordena-

dor da Operação Lei 
seca, tenente-coro-
nel Marco Andrade.

Neste período de 
festas, todo o efe-
tivo da Lei seca, 
que conta com 250 
agentes, foi mobiliza-
do, resultando em 76 
operações, entre blit-
zes de fiscalização e 
campanhas educa-
tivas. Os cadeirantes 
da Operação reali-
zaram um trabalho 
de conscientização 
em pontos estratégi-
cos da cidade, aler-
tando a população 
sobre os perigos de 
misturar álcool e dire-
ção. Os agentes realizaram mais de 6 mil testes com o bafômetro durante a operação

DIVULGAÇÃO

Balanço da campanha
A operação  é 

uma campanha 
educativa e de 
fiscalização, de 
caráter perma-
nente, lançada 

em março de 2009. 
Desde então, foram 
realizadas mais de 
17 mil operações. 
Neste período tam-
bém foram multados 

459.840 motoristas, 
89.541 veículos foram 
rebocados e 156.970 
carteiras de habili-
tações foram reco-
lhidas. O sucesso do 

programa também 
serviu de inspiração 
para outros estados 
do país e o exterior: 
20 delegações bra-
sileiras, entre elas 

Pernambuco, Acre, 
Rondônia e Alagoas 
e duas delegações 
internacionais, da 
Venezuela e espa-
nha, enviaram co-

mitivas ao Rio de 
Janeiro a fim de 
importar o mode-
lo de gestão da 
Lei seca fluminen-
se.

Edital do SESI Cultural recebe 
inscrições até 12 de janeiro

estão abertas, 
até 12 de janeiro, 
as inscrições para 
o edital sesI Cultural 
2017. As categorias 
são talentos Regio-
nais, Circuito teatro 
Adulto e Circuito te-
atro Infantil. Podem 
participar produto-
ras artísticas, com-
panhias e grupos 
teatrais de todo o 
estado do Rio.

O edital recebe e 
seleciona propos-
tas de espetáculos 
para apresenta-
ções nos teatros sesI 
de Caxias, Jaca-
repaguá, Macaé, 
Campo e Itaperu-
na, além do thea-
tro D. Pedro, em Pe-
trópolis. A categoria 
talentos Regionais 
recebe projetos de 
artes cênicas, dan-
ça, poesia, música 
ou multiculturais. Ao 
todo, serão sele-

cionados 12 projetos 
nessa categoria, que 
receberão R$ 7 mil 
por apresentação, 
em um total de três 
apresentações, de 
acordo com a dispo-
nibilidade de pauta 
dos teatros.

Já os editais de Cir-
cuito Adulto e Infantil 
são voltados apenas 
para espetáculos te-
atrais, sejam eles iné-
ditos ou não. Para 
Circuito Adulto, se-
rão selecionados seis 

espetáculos, cada 
apresentação re-
cebendo R$ 16 mil. 
Para o Circuito In-
fantil, serão esco-
lhidos seis projetos, 
que receberão R$ 
8 mil por apresen-
tação, em um total 
de seis apresenta-
ções.As inscrições 
são gratuitas e de-
vem ser realizadas 
com o envio da do-
cumentação solici-
tada via Correios.

Medida favorece a criação de artistas em teatros
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SUS disponibiliza vacina contra o HPV
Meninos com a faixa 

etária entre 12 a 13 anos 
já podem receber a vaci-
na contra o vírus HPV pelo 
sUs em postos de vacina-
ção de todo o Brasil, anun-
ciou ontem o Ministério da 
saúde. A inclusão desse 
grupo tinha sido anuncia-
da em outubro de 2016, 
mas só entrou em vigor 
agora, em janeiro de 2017.

estudos feitos em outros 
países que já adotaram 
a vacinação de meninos 
mostram que a inclusão 
dos meninos contribui para 
a diminuição do câncer 
de colo do útero e vulva 
das mulheres, já que isso 

possibilita a diminuição da 
circulação do vírus na po-
pulação, o que beneficia 
o público feminino.

Além disso, os próprios 
meninos serão beneficia-

dos, já que a vacina pro-
tege contra câncer de 
pênis, garganta, ânus e 
verrugas genitais, proble-
mas também relaciona-
dos ao vírus.

Meninos entre 12 e 13 anos já podem ser imunizados

CDC/JUDy sCHMIDt

Faixa da Via Dutra é interditada 
para obras em rio de Paracambi

O tráfego de veí-
culos foi interditado 
ontem na faixa da es-
querda do km 215 da 
Via Dutra, em Para-
cambi, RJ. De acordo 
a NovaDutra, conces-
sionária que adminis-
tra a rodovia, o fecha-
mento foi no sentido 
são Paulo para obras 
de melhorias da pon-
te sobre o Ribeirão 
das Lajes, que liga Pa-
racambi a seropédi-
ca, na Baixada Flumi-
nense.

segundo o comu-

nicado, além de ho-
mens-bandeira, uma 
sinalização especial 
com placas e sinaliza-
ção de solo e noturna 

serão colocadas para 
alertar os motoristas. 
A velocidade máxima 
permitida no trecho em 
obras será de 60 km/h.

O fechamento aconteceu no sentido São Paulo

DIVULGAÇÃO



polIcia6 quarta-feira, 04 de janeiro de 2017

Elevador despenca e deixa 
sete feridos em condomínio 

foi por pouco!

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Acidente aconteceu no condomínio Nova Ipanema, na Barra da Tijuca.

sete pessoas de 
uma mesma famí-
lia ficaram feridas 

após um elevador des-
pencar em um prédio 
na Barra da tijuca, na 
Zona Oeste do Rio, na 
noite da última segun-
da-feira. As vítimas, 
sete adultos e uma 
criança de seis anos, 
estavam de saída para 
jantar, por volta das 
20h, quando o aciden-
te aconteceu, no edifí-
cio Giacometti, um dos 
oito que integram o 
condomínio Nova Ipa-
nema. A criança não 
sofreu ferimentos.

Dentre as pessoas 
que sofreram o aciden-
te estavam moradores 
do Rio e os parentes 
que vieram de Belo 
Horizonte, em Minas 
Gerais, para passar o 
réveillon no Rio.

Militares do quartel 
da Barra foram aciona-
dos para realizar o so-
corro. As vítimas foram 

levadas para o Hospi-
tal Municipal Lourenço 
Jorge, no mesmo bair-
ro. Nenhum deles corre 
risco de morrer. Dentre 
as vítimas, uma das in-
tegrantes da família, 
Junia Calazans, fratu-
rou uma das vértebras 
e dois homens sofre-
ram fraturas na região 
do joelho. eduardo Ga-
zzola, que mora no Rio, 
Renato Drummond, 
morador de Belo Ho-
rizonte, já receberam 
alta.

Ainda de acordo 
com a família, essa não 
foi a primeira vez que 
um elevador despen-
ca no mesmo prédio. 
Um acidente similar te-
ria ocorrido recente-
mente.

“Da outra vez, o meu 
primo (este não estava 
no local na noite da 
última segunda-feira) 
estava dentro do ele-
vador. tiveram um ma-
chucado na cabea-
ça, porque o teto caiu 
quando o elevador 

bateu no chão. Mas 
ninguém teve nada 
grave” disse Gazzola. 
Foi a segunda vez com 
gente da mesma famí-
lia.

segundo funcioná-
rios do prédio, a em-
presa Otis, fabricante 
do elevador, foi acio-
nada na manhã de 
ontem e já foi ao local 
para fazer uma vistoria 
e descobrir as causas 
do acidente. Ainda de 
acordo com os profis-
sionais, o elevador, que 
tem capacidade para 
12 pessoas e 820 quilos, 
foi desligado e isolado.

A Otis informa, atra-
vés de sua assessoria, 
que “está trabalhando 
para coletar todas as 
informações sobre o 
ocorrido o mais breve 
possível”.

AuTOViSTORiA
em janeiro de 2014, 

a Prefeitura do Rio de-
cretou a obrigatorieda-
de de vistorias técnicas 
periódicas em prédios, 

com intervalo máximo 
de cinco anos, a fim 
de verificar as condi-
ções de conservação, 
estabilidade e segu-
rança das edificações 
e garantir, quando ne-
cessário, a execução 

de medidas reparado-
ras. O decreto, no en-
tanto, não especifica a 
vistoria de elevadores.

A norma de autovis-
toria estabelece que a 
edificação e suas con-
dições de segurança 

devem ser verificadas 
como um todo. 

técnicos foram ao lo-
cal e estão aguardan-
do a Polícia Civil liberar 
a área para fazer a pe-
rícia técnica e apurar 
as causas do acidente.

Condomínio onde integrantes de uma mesma família sofreram acidente em elevador

PeDRO teIXeIRA AGêNCIA O GLOBO 

Acidente Fatal 
Na última sexta-fei-

ra, uma jovem de 24 
anos morreu, ao cair 
do 6º andar dentro 

do poço de um eleva-
dor, no prédio onde mo-
rava, na Avenida Nossa 
senhora de Copacaba-

na. segundo a Polícia 
Civil, o equipamento 
onde Flora Muller estava 
com outros passageiros 

deu defeito e parou de 
funcionar. Com o ele-
vador parado, a grade 
de proteção foi aberta 

por um porteiro e uma 
das pessoas saiu. Quan-
do a jovem, natural de 
Petrópolis, tentou saltar, 

acabou se desequi-
librando e caiu no 
poço. A vítima mor-
reu ainda no local.

Polícia prende homem acusado 
de ameaçar a ex pelo WhatsApp

Um homem foragido 
da Justiça foi preso pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), em uma blitz na Ro-
dovia Washington Luiz (BR-
040), em três Rios, na Re-
gião Centro-sul Fluminense, 
na madrugada de ontem. 
ele é suspeito de amea-
çar a ex-mulher através de 
mensagens enviadas para 
o celular dela por WhatsA-
pp.

Os policiais abordavam 
veículos na altura da uni-
dade operacional de Mou-
ra Brasil, quando resolve-
ram parar um ônibus que 
fazia a linha Cabo Frio/
RJ – Divinópolis/MG. Após 
fazerem a verificação dos 
passageiros, constataram 

que havia um foragido da 
justiça no coletivo. O ho-
mem, de 35 anos, natural 
de Belo Horizonte, respon-
de um processo no qual 
é acusado pelo crime de 

ameaça. 
O suspeito confessou 

aos policiais que ameaça-
va a ex-mulher através de 
mensagens enviadas pelo 
whatsapp. 

Suspeito tem mandado de prisão pelo crime de ameaça
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Mãe de vítima de acidente 
com BRT reclama de descaso

A família do me-
nino Kaique Diego 
de Araújo Cardo-
so, vítima de uma 
descarga elétrica 
numa catraca do 
BRt, na estação 
do Mercadão de 
Madureira, ainda 
sofre com as con-
sequências qua-
se um ano após o 
acidente. A mãe, 
Camila Araújo, de 
19 anos, conta que 
o filho apresenta 
cansaço excessivo 
ao brincar ou cor-
rer, o que pode ser 
uma das sequelas 
da descarga elétri-
ca, segundo os pe-

diatras que tratam o 
menino, no Hospital 
do Fundão.

“Desde que retor-
nou às atividades 
normais, ele fica 
muito cansado. Não 
consegue correr. ele 
reclama muito de 
cansaço. Agora, ele 
faz uso de bombi-
nhas para asma, até 
os médicos diagnos-
ticarem o proble-
ma”, conta a mãe.

Kaique, que ficou 
internado um mês 
após o choque, faz 
acompanhamento 
médico e, segundo a 
família, o BRt nunca 
entrou em contato 

para dar assistência, 
o que é um proble-
ma, visto que a mãe 
e o pai do menino 
estão desemprega-
dos. segundo a fa-
mília, só em março, 
o menino passará 
por novos exames e 
deverá receber um 
diagnóstico preciso.

O BRt Rio negou a 
acusação. Disse que, 
desde o acidente, 
busca um acordo 
extrajudicial, mas 
ainda não obteve 
sucesso. “O Consór-
cio sempre se co-
locou à disposição 
para o acordo”, diz 
a nota.

um ano após o caso, familiares ainda não têm respostas do BRT

LAURA MARQUes GLOBO RIO

Portal oferece recompensa por 
assassinos de policiais militares

O Portal dos Procurados 
divulgou na última segun-
da-feira um cartaz em que 
oferece recompensa de 
R$ 5 mil para quem tiver 
informações que levem à 
identificação e captura 
dos envolvidos na morte 
dos policiais militares Jona-
than Barros de Carvalho, 
de 26 anos, e André William 
Barbosa de Oliveira, de 32 
anos.

Lotado no 18º BPM (Ja-
carepaguá), o soldado Jo-
nathan Barros foi morto na 

tarde da última sexta-feira, 
quando estava de serviço 
em uma cabine localizada 
em frente ao Center sho-
pping, localizado na Rua 
Geremário Dantas, no Lar-
go do tanque, em Jacare-
paguá. ele tentou impedir 
que dois criminosos em uma 
moto, praticassem o crime 
de saidinha de banco, em 
frente ao Centro Comercial, 
e acabou sendo baleado.

O soldado André William, 
lotado no 3º BPM (Méier), 
foi encontrado algemado e 

com quatro tiros, dentro do 
portamalas de seu próprio 
carro, na Rua Clodoaldo 
de Freitas, em Guadalupe, 
na Zona Norte do Rio, na 
madrugada do último do-
mingo.

Quem tiver qualquer in-
formação a respeito da 
localização do envolvido 
nas mortes dos policiais mi-
litares, favor informar pelos 
seguintes canais: Whatsapp 
dos Procurados (21) 96802-
1650 ou pelo Disque-Denún-
cia (21) 2253-1177.



SALVADOR

quarta-feira, 04 de janeiro de 2017 policia

foi pra vala

7

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Um crime chocou 
moradores de sal-
vador no primeiro 
dia do ano. Uma 
costureira de 45 
anos foi executada 
em casa, no bairro 
de Cajazeiras IX, e 
um olhar atravessa-
do pode ter moti-
vado o assassinato. 

A Polícia Militar 
informou que a ví-
tima identificada 
como Ivonete de 
souza santos teria 
sido espancada, 
esfaqueada e ba-
leada após olhar 
de ‘cara feia’ para 
um grupo de ban-
didos que invadi-
ram a laje de sua 
casa para realizar 
uma festa. 

O marido da ví-
tima relatou que 
pelo menos 10 ho-
mens que estavam 
na casa vizinha te-
riam aproveitado a 
proximidade entre 

Mulher faz cara feia e é morta por bandido

Bope derruba chefão da 
comunidade Manguinhos
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ivonete de Souza foi torturada antes de ser executada

Mongol foi morto durante operação para reforçar o policiamento.

os dois imóveis para 
ter acesso a laje de 
Ivonete, que não gos-
tou e olhou de ‘cara 
feia’ para os suspei-
tos. 

Na sequência três 
homens desceram e 
pediram para falar 
com a costureira e 
começaram a arras-
tá-la pelos cabelos 
até a rua onde foi es-
pancada. O marido 
da vítima disse ain-
da que os bandidos 
teriam colocado ele 
deitado no chão com 
uma arma no rosto e 
que mandaram ele fi-

car quieto. 
Ivonete chegou 

a ser liberada pe-
los criminosos e foi 
levada para dentro 
de casa, mas de 
imediato os ban-
didos retornaram 
e esfaquearam a 
vítima. em seguida 
levaram a mulher 
para uma locali-
dade conhecida 
como Baixa, onde 
ela foi baleada e 
teve seu corpo jo-
gado em uma vala. 
O caso está sendo 
investigado pela 
Polícia Civil. 

Apontado como 
um dos princi-
pais líderes do 

tráfico de drogas da 
região de Manguinhos, 
na Zona Norte do Rio, 
thomas Bruno Dantas, 
o Mongol, de 30 anos, 
foi morto na noite da 
última segunda-feira 
durante ação do Bata-
lhão de Operações Po-
liciais especiais (Bope). 

solto desde outu-
bro do ano passado, 
quando ganhou o 
benefício da liberda-
de por decisão do 
desembargador siro 
Darlan no dia 27 de 
setembro de 2016, 
após ser capturado 
por agentes da Coor-
denadoria de Recur-
sos especiais (CORe), 
Mongol era um crimi-
noso de altíssima peri-
culosidade, apontado 
como um dos respon-
sáveis pela execução 
de um policial militar. 

PM BALEADO DuRANTE 
PATRuLhAMENTO 

O Bope reforçava 
o policiamento em 
Manguinhos após o 
soldado Antônio Car-
los Paiva Nunes, de 34 
anos, ser baleado na 
cabeça durante pa-
trulhamento na Aveni-
da Leopoldo Bulhões, 
na manhã do último 
domingo. 

O traficante che-
gou a ser levado pe-
los comparsas para o 

Hospital Municipal sal-
gado Filho, no Méier, 
mas não resistiu. Uma 
equipe de policiais da 
UPP Manguinhos che-
gou a trocar tiros com 

criminosos em fuga da 
ação dos ‘caveiras’. 
Ninguém ficou ferido. 

segundo o titular da 
Core, delegado Fabri-
cio Oliveira, responsá-

vel pela captura do 
traficante, na épo-
ca da prisão, houve 
um intenso confronto 
e um policial civil foi 
atingido por estilhaços 

no peito. “todas as 
ações para prender o 
Mongol foram violen-
tas face à resistência 
do tráfico”, explicou 
Oliveira.

Líder do tráfico de drogas, Mongol foi morto durante operação do Bope, que apreendeu drogas

Thomas Bruno Dantas

DIVULGAÇÃO/CPP

BAC apreende meia tonelada de erva com ajuda de cão 
No dia seguin-

te a morte de 
Mongol, agentes 
do Batalhão de 

Ação com Cães 
(BAC) apreenderam 
meia tonelada de 
maconha em Man-

guinhos, na Zona 
Norte do Rio. 

A ação faz parte 
de uma operação 

realizada pela Co-
ordenadoria de Po-
lícia Pacificadora 
(CPP), na comuni-

dade. 
segundo informa-

ções da Polícia Mi-
litar, até o final da 

manhã quatro 
pessoas haviam 
sido detidas e dois 
fuzis apreendidos. 

‘Paz com Voz’ fecha 2016 com marca 
O serviço de Ouvidoria 

da Coordenadoria de Polí-
cia Pacificadora (CPP) Paz 
com Voz fechou 2016 com a 
marca de 567 atendimentos 
a comunidades com UPPs 
(Unidades de Polícia Pacifi-
cadora) do Rio de Janeiro. 
O número reúne atendimen-
tos feitos por meio do site da 
Ouvidoria, e-mail, carta, te-
lefone, de modo presencial 
ou na unidade móvel. tam-
bém são registradas suges-
tões, elogios, reclamações e 
denúncias sobre o trabalho 
realizado pela UPP local.

A maioria dos atendi-
mentos foi feita pelo tele-
fone, totalizando 92% dos 
casos. Foram registradas 517 
denúncias, 26 elogios e 22 
sugestões. As comunidades 
que mais registraram aten-

dimentos foram: Vila Kenne-
dy com 91, Cidade de Deus 
com 42, e Camarista Méier 
com 27.

Criada no dia 1° de maio 
de 2014, a Ouvidoria con-
ta com profissionais capa-
citados pela Associação 
Brasileira de Ouvidores, em 

parceria com uma empre-
sa privada. O serviço rece-
be demandas pelo telefone 
(21) 2334-7599, no site ouvi-
doriaupp.com.br ou na Co-
ordenadoria de Polícia Pa-
cificadora (CPP), situada na 
Avenida Itaoca, nº 1.618, em 
Bonsucesso.

CLARICe CAstRO

Ouvidoria Paz com Voz ultrapassa 500 atendimentos

Polícia prende autor de feminicídio
Agentes da Dele-

gacia de Homicídios 
da Capital (DH), co-
ordenados pelo de-
legado André Leiras, 
prenderam na manhã 
de ontem Paulo César 
teixeira dos santos, de 
51 anos, com base em 

mandado de prisão 
temporária decreta-
da na madrugada de 
ontem pelo Plantão 
Judiciário após repre-
sentação por prisão 
realizada pelo dele-
gado Phelipe Cyrne.

ele foi indiciado e 

preso por ter matado, 
na noite do dia 1º de 
janeiro, em Paciên-
cia, na Zona Oeste do 
Rio, com socos e co-
toveladas no rosto, a 
própria esposa, silvia 
Moreira santos, de 50 
anos.

Filho de Fátima e Bonner sofre acidente
Vinícius Bonner, de 19 

anos, filho dos jornalis-
tas Fátima Bernardes e 
William Bonner, sofreu 
um acidente de carro 
na manhã de ontem, na 
rodovia Amaral Peixoto 
(RJ-106), entre Búzios e 
Cabo Frio, na Região do 
Lagos. 

O Corpo de Bombeiros 
informou que o carro em 
que ele estava bateu em 
um caminhão de cerveja 
altura do km 125 da via, 
próximo ao trevo de Bú-
zios, por volta das 6h20. 

De acordo com o 25º 
BPM (Cabo Frio), Vinícius 
e um amigo, identificado 
como Giuliano Costa, ha-
viam passado o réveillon 

em Búzios e voltavam 
para casa quando ocor-
reu a colisão. eles foram 
atendidos por bombeiros 
do quartel de são Pedro 
da Aldeia e encaminha-
dos para a Unidade de 
Pronto-Atendimento de 
tamoios, distrito de Cabo 

Frio. 
Ainda segundo infor-

mações, os apresenta-
dores Fátima Bernardes 
e William Bonner foram 
para Cabo Frio para 
acompanhar o caso. A 
ocorrência foi registrada 
no 126ª DP (Cabo Frio).

Vinícius Boner bateu com o carro na Região dos Lagos

DIVULGAÇÃO
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Prefeito de Barra do Piraí decreta 
situação de calamidade pública

Sul fluMiNeNSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Um dos principais problemas é a má qualidade do abastecimento de água.

O novo prefeito 
de Barra do 
Piraí, no sul do 

Rio de Janeiro, Mário 
esteves (PRB), decretou 
estado de calamida-
de pública no primeiro 
dia de mandato, na úl-
tima segunda-feira. Um 
dos principais proble-
mas é a má qualidade 
do abastecimento de 
água.

No distrito de Var-
gem Alegre quem 
quer água tem que 
buscar no poço. Às ve-
zes, o abastecimento 

é normalizado, mas a 
água é suja. “Cheguei 
a ficar quatro dias aqui 
sem água e depois ela 
veio a cair a noite, na 
madrugada, foi quan-
do eu levantei e enchi 
todas as vasilhas de 
água para não ficar 
sem, porque depois 
demora para cair de 
novo”, disse Regina 
Célia de Arruda, dona 
de casa. 

Um relatório feito ain-
da durante a transição 
reuniu fotos e informa-
ções sobre as estações 
de tratamento. O do-
cumento assinado pelo 
ex-secretário de água 

e esgoto, Adalberto de 
Oliveira, relata uma sé-
rie de descasos. As fo-
tos da rede, mostram 
canos e máquinas en-
ferrujadas, equipamen-
tos quebrados, tanques 
velhos e cheios de 
lama. A situação mais 
grave é da estação do 
Paraíso. O relatório diz 
que as adutoras que 
abastecem essa esta-
ção estão obstruidas, e 
que o rompimentos de 
uma das redes pode 
colocar em risco as 
pessoas que moram no 
local, já que as tubula-
ções passam embaixo 
de várias casas.

DIVULGAÇÃO/PReFeItURA 

Segundo o relatório da Prefeitura, rede de abastecimento está precária

Soluções 
O texto do rela-

tório sugere a de-
sativação urgente 
de uma das nove 

estações de trata-
mento em funciona-
mento, além da re-
forma e de reparos 

em todas as outras. 
Uma das soluções 
para esse proble-
ma seria a constru-

ção da estação do 
Campo Bom, mas 
a obra está parada 
há três anos. ela é de 

responsabilidade da 
Companhia estadual 
de águas e esgotos 
(Cedae), feita com 

recursos do pro-
grama de acele-
ração do cresci-
mento.

Ex-prefeito de Volta Redonda 
terá cargo na Prefeitura do Rio

O ex-prefeito de Volta 
Redonda, Antônio Fran-
cisco Neto, se reuniu na 
última segunda-feira com 
o governador Luiz Fernan-
do Pezão para acertar 
os detalhes de como se 
dará seu trabalho para 
ajudar a recuperar as fi-
nanças estaduais. O ga-
binete que vai auxiliar o 
trabalho de arrecadação 
do estado será instalado 
na próxima segunda-feira 

e contará com mais seis 
pessoas.

três nomes já estão de-
finidos: Carlos Roberto 
Paiva (ex-vice-prefeito) ,  
Luiz Henrique Barbosa (ex-
-comandante da Guar-
da Municipal) e severino 
Pompilho (fiscal aposen-
tado da Receita do esta-
do).

Neto destacou que o 
objetivo é tentar fazer 
algo parecido com o que 

foi realizado na gestão da 
ex-governadora Rosinha 
Garotinho. Na época, o 
Governo do estado tam-
bém estava passando por 
um momento delicado na 
área econômica e Neto 
foi um dos responsáveis 
pelo aumento da arreca-
dação. Com isso, Rosinha 
conseguiu garantir o pa-
gamento do funcionalis-
mo e fechou o governo 
com as contas em dia.

Antônio Francisco Neto assumirá um cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro

Chuva de granizo atinge Taboas 
em Rio das Flores no Sul do Rio

Uma chuva de 
granizo atingiu o dis-
trito de taboas, em 
Rio das Flores, no sul 
do Rio de Janeiro, 
na tarde da última 
segunda-feira. se-
gundo o Corpo de 
Bombeiros, apesar 
da chuva forte, a 
única chamada foi 
para  a retirada  de 
uma árvore caída 
na pista. A ocorrên-
cia aconteceu na 
RJ-145 (estrada que 
liga Valença a Bar-
ra do Piraí), na altu-
ra do bairro santa 

terezinha. Não houve 
feridos e o trânsito 
fluía normalmente na 
pista.

segundo o Instituto 
Nacional de Meteolo-

gia (Inpe), pode vol-
tar a chover duran-
te a semana em Rio 
das Flores. A tempe-
ratura máxima será 
de 32º C.

Tempestade de verão caiu forte na cidade

RePRODUÇÃO/tHAyNARA BRANDÃO 

Tarifa sofre reajuste em linhas 
de ônibus na Região dos Lagos

Mesmo com a revo-
gação do decreto que 
permitia o aumento da 
taria de ônibus munici-
pal de Araruama, na 
Região dos Lagos, o re-
ajuste da tarifa passou 
a valer ontem no muni-
cípio. O valor cobrado 
pelo transporte público 
aumentou de R$ 3,70 
para R$ 4,10, um au-
mento de 10,8%.

De acordo com o pre-
sidente da Câmara dos 
Vereadores da cidade, 
Carlos Alberto siqueira 
da silva, a ata de pos-
se da prefeita Lívia de 
Chiquinho ainda não foi 
assinada por todos os 
vereadores, o que serve 
para ‘legalizar a posse’. 
Depois de assinado, o 

documento é levado 
para o cartório e demo-
ra de três a cinco dias 
para ser validado.

Com isso, a revoga-
ção do decreto ainda 
não pode ser concluída. 

“Qualquer ato da pre-
feita e dos vereadores 
só vale a partir do mo-
mento em que a sessão 
de posse é registrada” 
explicou o presidente 
da Câmara.

O valor cobrado pelo transporte passou para R$ 4,10

DIVULGAÇÃO

Calendário para pagamento 
de IPTU é divulgado em Maricá

A Prefeitura de Maricá 
divulgou na última se-
gunda-feira o calendário 
para pagamento do IPtU 
2017.  A cota única pode-
rá ser paga até o dia 31 
de janeiro com desconto 
de 15%. O vencimento da 
primeira cota parcelada 
é em 6 de fevereiro.

De acordo com o muni-
cípio, caso o contribuinte 
não receba o carnê de 
IPtU 2017, poderá reque-
rer a emissão da 2° via a 
partir de 20 de janeiro, na 
Central de Atendimento 
ao Contribuinte, que fica 
na Rua Alvares de Castro, 
nº 346, Centro.

segundo a Prefeitura, 

o não pagamento do tri-
buto até a data de ven-
cimento implicará na in-
cidência de multa e juros 
moratórios, inclusive em 
inscrição do débito em 

dívida. Os contribuintes te-
rão o prazo até 30 de ju-
nho do exercício vigente 
para protocolar o pedido 
de revisão do lançamento 
do IPtU 2017.

DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura afirmou que a cota única terá desconto

Barra Mansa põe fim a invasão da Edimetal
A secretaria de Or-

dem Pública realizou 
na tarde da última se-
gunda-feira a retirada 
pacífica de aproxima-
damente 50 pessoas 
que ocupavam a área 
da antiga edimetal 
(Polo Industrial), entre 
a Vila Maria e a Via 
Dutra. A ação contou 

com o apoio da Guar-
da Municipal, da De-
fesa Civil e da Polícia 
Militar.

Os ocupantes já es-
tavam demarcando 
seus lotes há cerca de 
duas semanas e con-
cordaram em desocu-
par a área no mesmo 
dia. Ontem, a Guarda 

Municipal fez uma ron-
da para se certificar 
que a desocupação 
foi realizada.

Na semana que vem, 
a secretaria de Ordem 
Pública vai marcar 
uma reunião com os lí-
deres da invasão para 
conversar novamente 
sobre a questão.  
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Cuide mais de si. 
Aprenda a se amar e se 
presenteie com pequenos 
mimos no dia a dia. 
Tudo tende a fluir, mas 
evite situações confusas 
e pessoas pessimistas. 

Um novo amor pode surgir. Você será 
motivado(a) a colocar em prática seus 
projetos e planos. Número: 13.

Elemento: fogo. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: Libra. 
Regente: Marte. Pense bem 
antes de abrir a boca. Quem 
fala o que quer, ouve o 

indesejado. Momento de se por no lugar 
da pessoa amada para a relação ficar mais 
fácil. Cor: grená. Número: 04.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. Aproveite 
o dia para pensar sobre suas 
amizades e suas recentes 

experiências nesta área. Procure selecionar 
melhor seus contatos. Não se exponha. Bom 
período para buscar segurança.

Touro

Muitas atividades 
acontecendo. Organize-
se para cumprir 
compromissos e curtir 
o ambiente social. As 
pessoas notarão a energia 
emanando de você e 

espalhando-se pelos ambientes. Período 
movimentado em sua vida particular e no 
trabalho. Cor: vermelho claro. Número: 
07.

Gêmeos

Você está recebendo muita 
energia positiva, o que 
aumenta seu magnetismo 
e sua vitalidade. Vida 
profissional num momento 
de muito brilho. Mas 

procure não ficar empolgado(a) demais 
com o sucesso e esquecer do ponto 
principal que é a humildade. Número: 10.

Câncer

Leão

Amor: mais do que charme, 
mais do que beleza, mais 
do que todos os truques de 
sedução que você conhece, 
o que conta agora é a 
maneira como fala. Do tom 

a cão, acredite, depende quase tudo nesse 
momento. Perceber isso será fácil. Cor: verde 
escuro. Número: 16.

Virgem

Amor: a predisposição 
para viver uma grande 
paixão existe. E ela é mais 
do que possível, porém, é 
preciso ser explícita e não 
ficar a procura de senões 
que possam tirar a graça 

de um romance. Muito do que acontece 
depende de suas atitudes. Que tal um 
pouco de ousadia?

Libra

Você está 
radiante, atraindo, 
convencendo e 
encantando as 
pessoas em geral. 
Vão chover convites, 

elogios, olhares de admiração. 
Fase de evolução. Uma intensidade 
emocional vai tornar sua vida 
muito mais interessante nestes dias. 
Cor: vermelho claro. Número: 13.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: Júpiter. 
Você está recebendo 
muita energia positiva, 

o que aumenta o seu magnetismo e 
sua vitalidade. Vida profissional num 
momento de muito brilho. Favorável 
para os estudos. Número: 16.

Sagitário

Momento astral propício 
para deixar de lado o que 
você já percebeu que não 
significa mais nada em 
sua vida. Lembre-se, as 

pessoas vêm e vão, o que realmente 
fica, é a que merece seu amor. Invista 
em quem gosta de você de verdade. 
Cor: verde escuro. Número: 19.

Capricórnio

Parece que tudo 
acontece ao 
mesmo tempo, 
o p o r t u n i d a d e , 
sugestões, propostas, 
convites etc... Você 

é obrigado(a) a lidar com uma 
infinidade de assuntos e detalhes, 
simultaneamente. Momento 
romântico e desejo de novidade 
nos seus relacionamentos.

Aquário

Elemento: água. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Virgem. Regente: 
Netuno. Busque seus 
prazeres pessoais em 

atividades sociais. Seu carisma 
ajuda você a promover momentos 
agradáveis e divertidos com 
pessoas que gosta. Cor: violeta. 
Número: 22.

Peixes

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

 eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo e suPressÃo ao contrato nº 
022/2013- fMs.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 

02 - CONTRATADO: laquix comercio e serviços eireli

03 - OBJETO: Prorrogação e supressão ao contrato 
de Prestação de serviço continuados, objetivando a 
estruturação e suporte nas áreas de administração, 
Planejamento, transporte e infraestrutura, exercen-
do as atividades de Manutenção, asseio, limpeza e 
conservação, transportes e apoio administrativo nas 
unidades de saude e Principalmente com o hospital 
Municipal

04 - VALOR GLOBAL: r$3.041.341,88 (três milhões, 
quarenta e um mil, trezentos e quarenta 
e um reais e oitenta e oito centavos)

05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2013- 
fMs.

06- PRAZO: 04 (quatro) meses

07- data da assinatura: 07 de outubro de 2016.                                    

DECRETO 2082 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito Municipal de Porto real, no uso de suas atri-
buições,

DECRETA

Art. 1º - ficam exonerados, a contar de 01 de janeiro 
de 2017, todos os agentes Políticos (simbologia sM) e 
todos os cargos de provimento em comissão (simbolo-
gias ssM, cne e cc), conforme anexo i.

Art. 2º - ficam revogadas, a contar de 01 de janeiro de 
2017, todas as Funções Gratificadas concedidas, con-
forme anexo ii. 

Art. 3º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jorge Serfiotis

Prefeito

rePublicado Por incorreÇÃo

DECRETO Nº 2084 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

designa a secretária Municipal de assistencia social, 
direitos humanos e habitação para a função de gestora 
plena dos fundos Municipais de assistência social e 
dos direitos da criança e do adolescente do Município 
de Porto real -rj, estabelecendo, ainda, outras provi-
dências correlatas.

o Prefeito MuniciPal de Porto real, no uso 
das atribuições confiadas pela legislação em vigor, DE-
CRETA:

Art. 1º. competirá a secretaria Municipal de assistên-
cia social, direitos humanos e habitação gerir o fundo 
Municipal de assistencia social, regulamentado pelo 
decreto Municipal 144 de 11 de dezembro de 1998 e o 
fundo Municipal dos direitos da criança e do adoles-
cente, instituído pela lei Municipal 031 de 11 de janeiro 
de 1998, sob orientação e acompanhamento dos res-
pectivos conselhos Municipais.

Parágrafo Único: a secretária Municipal de assistencia 
Social, Direitos Humanos e Habitação fica doravante 
encarregada, para todos os efeitos, da função de ges-
tora plena dos fundos Municipais referidos no caput.

art. 2º. os documentos relativos a pagamentos e qual-
quer movimentação financeira a cargo do Fundo Muni-
cipal de assistencia social e do fundo Municipal dos di-
reitos da Criança e do Adolescente serão firmados pela 
Prefeita Municipal, pelo titular da secretaria Municipal 
de assistencia social, direitos humanos e habitação e 
pelo diretor de tesouraria.

art. 3º. fica delegada competência a secretaria Mu-
nicipal de assistencia social, direitos humanos e ha-
bitação para praticar todos os atos necessários ao fiel 
cumprimento do presente decreto, bem como expedir 
as demais normas necessárias para sua execução.

art.4° .revogam –se as disposições em contrário, es-
pecialmente o decreto 2037 de 12 de agosto de 2016. 

art. 5º. este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Porto real/rj, 03 de janeiro de 2017.

Jorge Serfiotis 

Prefeito

PORTARIA Nº 0024 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, MARCELI 
GREGÓRIO, para o cargo em comissão cc1 de dire-
tor da ouvidoria da secretaria Municipal de Governo. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0025 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, DOUGLAS 
AVILA SALES LESSA, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de comunicação Web da secre-
taria Municipal de Governo. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0026 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, GERALDO 
MARQUES DA SILVA, para o cargo em comissão cc2 
de coordenador do setor de turismo da secretaria Mu-
nicipal de Governo. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0027 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, CARLOS 
ROBERTO MAIA NUNES, para o cargo em comissão 
ssM de subsecretário de finanças da secretaria Muni-
cipal de fazenda e Planejamento.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0028 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, KETULLEN 
FRULANI GOMES, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenador da cobrança administrativa da secretaria 
Municipal de fazenda e Planejamento.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0029 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, CHRISTIAN 
GEORGEA SPITHOURAKIS JUNQUEIRA, para o car-
go em comissão cc2 de coordenador de convênios e 
Parcerias da secretaria Municipal de fazenda e Plane-
jamento.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0031 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, HUMBERTO 
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA para o cargo em 
comissão cc2 de assessor de Gabinete do Gabinete 
do Prefeito. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0032 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, DARIO DE 
OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc1 de diretor 
do departamento  Pessoal da secretaria Municipal de 
administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0033 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, ATALIBA 
PEREIRA NETO, para o cargo em comissão cc1 de 
diretor de Protocolo e arquivo Geral da secretaria Mu-
nicipal de administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0034 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, JANSEN 
SILVEIRA MARQUES, para o cargo em comissão cc1 
de diretor de almoxarifado da secretaria Municipal de 
administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0035 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, HERCULA-
NO ALCINDO VIEIRA, para o cargo em comissão cc1 
de diretor de Patrimônio da secretaria Municipal de ad-
ministração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0036 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, RAMON ES-
TEVES TORRES, para o cargo em comissão cc1 de 
diretor da divisão de informática da secretaria Munici-
pal de administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0037 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, ELCIO BA-
LIEIRO PINTO, para o cargo em comissão cc2 de 

coordenador de arquivo e digitalização da secretaria 
Municipal de administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 
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PORTARIA Nº 0038 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, BYARA DE 
OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc2 de coor-
denador de contratos da secretaria Municipal de admi-
nistração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0041 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, MARIZE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, para o cargo em comis-
são cc1 de diretora de Procedimentos e Gestão admi-
nistrativa da secretaria Municipal de obras, urbanismo 
e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0045 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, DONIZETE 
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, para o cargo em co-
missão cc2 de coordenador de Manutenção e reparo 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0048 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, MAURO AN-
TÔNIO MARTINS, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de coleta e destinação de entulho da secre-
taria Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0061 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, RONEI DE 
SOUZA SOARES, para o cargo em comissão cc1 de 

comandante da Guarda Municipal da secretaria Muni-
cipal de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0062 DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito do MuniciPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇÕes leGais. 

resolVe:

  Art. 1º - designar, a partir de 02 de janeiro de 2017 
o tesoureiro, senhor, josé henrique rodrigues Mar-
tins como responsável, pelas contas do fundo Muni-
cipal de assistência social, vinculadas ao cnPj nº 
17.570.477/0001-05, fundo Municipal da criança e do 
adolescente cnPj nº 01.612.355/006-09, fundo Mu-
nicipal de controle ambiental (funcaM) e fundo Mu-
nicipal de desenvolvimento industrial (fadiPre) - vin-
culados ao cnPj nº 01.612.355/0001-02 em conjunto 
com o Prefeito. Sendo, para movimentação financeira 
como: assinar cheques, receber, passar recibos e dar 
quitação; solicitar saldos e extratos; autorizar resgates/
aplicações; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 
efetuar por meio eletrônico: pagamentos, transferências 
para mesma titularidade; efetuar doc/ted qualquer ti-
tularidade.

Art. 2º - esta portaria entra em vigor a partir da data de 
publicação.

Jorge Serfiotis

Prefeito 

Ingredientes

Modo de preparo

COXA CREME

1 lata de creme de leite
50 g de manteiga
sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo
3 gemas
3 colheres de sopa de sal-
sinha
6 coxas de frango cozido
temperos a gosto (cebola, 
alho etc)
3 claras do ovos ligeira-
mente batidas para em-
panar
Farinha de rosca para em-
panar
Óleo para fritar

Coloque as 6 coxas de 
frango para cozinhar com 
sal e temperos a gosto 
(cebola, alho, salsinha), 
após cozidas reserve uma 
xícara de chá do caldo 
coado do cozimento das 
coxas
Coloque para ferver o cal-
do das coxas, o creme de 
leite e a manteiga
Quando ferver acrescente 
a farinha e mexa sem pa-
rar por 2 minutos para que 
a massa cozinhe
Coloque as gemas, a salsi-
nha e mexa rapidamente
Deixe esfriar um pouco, di-
vida a massa em 6 peda-
ços e abra cada pedaço 
na palma das mãos
Coloque uma coxa e mo-
dele, de tal modo que a 
coxa fique coberta, dei-
xando a ponta do osso de 
fora
Passe pela clara, pela fari-
nha de rosca, aperte bem 
e frite em óleo quente sob 
imersão
escorra, coloque em pa-
pel absorvente e sirva ain-
da quente

Ingredientes

Modo de preparo

GRATINADO DE
 FRANGO

1 kg de peito de frango 
desfiado
1 lata de molho de toma-
te
2 cubinhos de caldo de 
galinha
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1 lata de creme de leite
queijo ralado
100 g de manteiga derre-
tida

Coloque a água numa 
panela e derreta os cubi-
nhos de caldo de galinha
Acrescente o molho de 
tomate e o frango, mexa 
até começar a ferver
Coloque a farinha de trigo 
e mexa até engrossar
Acrescente o creme de 
leite, misture bem
Despeje tudo em uma tra-
vessa e espalhe por cima 
a manteiga e o queijo ra-
lado
Leve ao forno para grati-
nar por mais ou menos 20 
minutos
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Ingredientes

BORSCH - SOPA 
RUSSA DE 

BETERRABA

2 cenouras médias
6 beterrabas médias 
descascadas
1 talo de aipo
salsinha
3 colheres de sopa 
de azeite de oliva
2 l de água
750 g de carne para 
sopa
200 g de toucinho
1 folha de louro
1 lata de purê de to-
mate
sal e pimenta à gosto
suco de 1 limão
1/2 xícara de creme 
de leite fresco
Opcional: 2 xícaras 
de repolho ralado

Modo de preparo

Corte as 2 cenouras e 
4 beterrabas em tiras 
e o aipo em fatias
Aqueça o azeite e 
acrescente os ingre-
dientes anteriores, 
mexer bem
Juntar a água, a car-
ne, o louro, o tomate, 
sal e a salsa
Deixar ferver em fogo 
baixo até a carne fi-
car macia - aproxima-
damente 1 1/2hora
Retire a carne, corte 
em fatias, coloque na 
sopeira e reserve
Leve o caldo ao copo 
do liqüidificador, dei-
xe bater bem
Volte a panela e 
acrescente o repolho 
e cozinhe por 10 mi-
nutos
Rale as 2 beterrabas 
que sobraram e retire 
suco ou passe pela 
centrífuga
Junte o limão ao suco 
e misture ao caldo 
junto com a pimenta
Coloque na sopeira e 
sirva com o creme de 
leite separado

Ingredientes

ROSQUINHA FRITA

4 xícaras farinha de 
trigo ou até o ponto
1 xícara de açúcar 
refinado
1/2 xícara de óleo
1/2 xícara de leite
2 ovos
1 colher (sopa) de 
fermento em pó
1 pitada de sal

Modo de preparo

Amasse todos os in-
gredientes, colocan-
do a farinha de trigo 
por último, aos pou-
cos, até o ponto de 
enrolar
Deixe descansar um 
pouquinho
enrole, frite em óleo 
com fogo baixo até 
ficar moreninha
Depois, passe no açú-
car refinado com um 
pouquinho de canela 
em pó
Guarde em lata de 
alumínio
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Flamenguinho faz festa em Vila de Cava
Anderson Luiz

Reunindo jogadores, equipe tradicional do Terceiro Distrito de Nova Iguaçu, 
fecha trabalhos com muita diversão e já se prepara para a próxima temporada.

baixada

38

Um dos últimos 
clubes, senão 
o último, a en-

cerrar sua tempora-
da, o Flamenguinho 
realizou no campo 
do Cava, em Vila 
de Cava, sua última 
ação esportiva. O 
clube que em 2016 
disputou a Copa LIFA 
(Liga Independen-
te de Futebol Ama-
dor), foca agora em 
se preparar para três 
convites que recebeu 
para disputar com-

petições em 2017. A 
Copa da Paz, Brasi-
leirão da Baixada e 
Baixada Champions 
League. Já na festa, 
os dois times utiliza-
ram os uniformes 1 e 
2 do Flamenguinho, e 
o time preto venceu 
o vermelho por 5 a 3. 
Independente do re-
sultado, o que valeu 
foi a belíssima festa 
organizada e realiza-
da pela diretoria e do 
presidente Maciel, o 
el do Flamenguinho.

Além dos jogado-
res, os filhos de alguns 

atletas puderam jo-
gar e atuar com seus 
pais no belo evento 
que apesar do forte 
calor que fazia em 
Vila de Cava, foi de 
muita correria com 
os jogadores não 
querendo o fim do 
confronto.

existe a possibilida-
de de no fim deste 
ano,  evento ser com 
coleta de alimentos 
não perecíveis que 
serão destinados a 
famílias carentes da 
região. “Foi um bom 
ano e não poderia 

deixar de confrater-
nizar com os joga-
dores. Foi uma bela 
festa e pude reunir 

gerações de jogado-
res nesse evento. Ano 
que vem teremos ou-
tras ideias e será uma 

festa mais bonita”, 
afirmou o presidente 
do Flamenguinho de 
Vila de Cava, Maciel.

Jogadores festejaram o fim do ano e já fazem planejamento para 2017

ANDeRsON LUIZ

Nova Iguaçu bate a Chapecoense e estreia com vitória na Copa São Paulo
estreando na Copa 

são Paulo de Futebol 
Júnior, o Nova Iguaçu 
venceu a Chapecoen-
se por 2 a 0, com gols 

marcados pelo ata-
cante Nathan. Com 
o resultado positivo, 
o Laranja da Baixada 
assume a liderança 

de seu grupo com três 
pontos ganhos. De-
pois da estreia diante 
da Chapecoense, o 
Nova Iguaçu encara 

no dia 5, quinta-feira, 
às 14h, o Desportivo 
Brasil; e fecha sua par-
ticipação na primeira 
fase no dia 7, sába-

do, às 14h, diante do 
sampaio Corrêa (MA). 
todos os jogos serão 
realizados no está-
dio Municipal ernesto 

Rocco, em Porto Fe-
liz, cidade com 50 mil 
habitantes e que fica 
próxima a Itu e soro-
caba.


