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tá fora da jaula

PResIdeNte: José de lemos 

No país da sacanagem...
Condenado por explorar novinhas, 

irmão de Garotinho vai assumir 
cadeira na Câmara Federal
Nelson Nahim pegou 12 anos de xilindró por exploração sexual em Campos.
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Cerol fino derruba um em Austin
Cadáver cheio de tiros é achado em lixão de Nova Iguaçu.

Vagas a rodo
governo do estado do 

rio oferece cerca de 129 
oportunidades de em-
prego em diversas áreas 
para os fluminenses.

2

Passional
agentes da polícia 

Civil capturam homem 
acusado de latrocí-
nio praticado contra o 
próprio namorado. 

6

Bandejão
governo do rio deci-

de assumir os restauran-
tes populares manten-
do o mesmo valor da 
refeição para o povão.
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Prudência 
prefeitura de São João 

de meriti informa que can-
celou pagamentos de for-
necedores contratados no 
governo anterior. 

4

Lance alto 
detran do rio leiloa entre 

hoje e amanhã cerca de 
734 veículos apreendidos 
que estão cautelados em 
depósitos públicos. 

3

Consumo 
os gastos com pro-

dutos tecnológicos de-
vem sofrer uma queda 
por conta da crise fi-
nanceira do país.
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Tattoo ‘x9’ 
entrega ladrão 
pulga de bunda 

à poliçada 

Charles não reagiu

4

reprodução/WhatSapp

Sob o caos financeiro, Mesquita decreta calamidade pública 
Em meio ao caos deixado pelo governo anterior, Jorge Miranda, novo prefeito da cidade, planeja estratégia para começar a administrar 

reprodução/WhatSapp

dIVuLgação/pmm

dIVuLgação/pCerJ
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Tá calor!

Novo órgão

um ataque de ca-
chorro virou caso de 
polícia. em tampa, na 
Flórida, os oficiais in-
vestigam o caso de 
um cão que atacou a 
própria família depois 
que eles colocaram um 
suéter a força no bichi-
nho. três pessoas foram 
atacadas a mordidas 
pelo animal e fugiram 
de casa para alertar as 
autoridades.

Você conhece o me-
sentério? o órgão ficou 
publicamente conheci-
do por Leonardo da Vin-
ci no século 16 durante 
um escrito sobre anato-
mia, mas essa parte do 
corpo voltou a ficar em 
evidência após uma sé-
rie de estudos de cien-
tistas que determinaram 
que essa parte, respon-
sável por ligar o aparelho 
digestivo, foi reclassifica-
da como órgão único e 
contínuo do corpo.

o Facebook pediu desculpas publicamente 
para uma historiadora italiana após ‘proibir de 
forma incorreta’ uma foto da estátua do deus ro-
mano netuno. elisa Barbari tem uma página social 
chamada ‘histórias, Curiosidades e Visões de Bo-
lonha’ na qual ela ressalta os pontos positivos da 
cidade e por isso usou a foto da escultura. 

um foco de gripe aviária foi descoberto em cis-
nes e em outras duas fazendas de aves no sudeste 
da república tcheca. a informação é do ministro da 
agricultura, marian Jurecka, divulgada ontem. o vírus 
h5, encontrado nas aves, é altamente contagioso e 
o tipo n8, apesar de se presumir sua existência, ainda 
passa por testes para comprovar sua letalidade. 

Já na França, a ministra da Saúde, marisol 
touraine, decretou a suspensão da comer-
cialização do uvesterol d, um medicamento 
comum proteico para tratar a carência de 
vitamina d. o fato aconteceu após a morte 
de um recém-nascido que ingeriu o remé-
dio.

Desculpas à censura

Investigação I Investigação II

o gasto mundial em produtos tecnológicos deve 
ter uma queda para o poder público neste ano. os 
motivos que contribuem para isso são o fortaleci-
mento do dólar e a incerteza do cenário político 
devido a chegada de donald trump à presidência 
dos estados unidos. a redução em smartphones, por 
exemplo, pode ser de 31 bilhões de dólares.

Reduzindo

a Samsung deve divulgar até amanhã a sua 
expectativa de resultado trimestral em quase 
três anos. Segundo analistas, a venda de telas e 
chips de memória reduziram o impacto do preju-
ízo causado pelo galaxy note 7, o aparelho que, 
segundo relatos de usuários, tinha probabilidades 
de pegar fogo.

a Consumer eletronic Show de 2017, que co-
meça hoje em Las Vegas, pretende revolucionar 
o mundo automobilístico. trata-se do carro ‘milen-
nials’ que foi desenhado e projetado para pes-
soas que nasceram depois de 1980. além disso, 
o veículo possui um modelo futurista e por onde 
passa, pode chamar a atenção facilmente.

Moderno e potente

Estado oferece várias chances
o governo do estado do rio de Janeiro e a Secreta-

ria de trabalho e renda anunciaram 129 oportunidades 
de emprego para os cariocas. a capital aparece com 
mais vagas, são 71 ao todo e também tem 30 oportu-
nidades para deficientes. as inscrições podem ser feitas 
no site www.maisemprego.mte.gov.br.

Vagas automobilísticas
a empresa está a procura de profissionais com ex-

periência em carros para preencherem as vagas ofer-
tadas. os cargos ofertados são: mecânico e ajudante, 
com experiência em carteira e carteira de motorista 
categoria B. os candidatos devem enviar currículo para 
fernanda.borges@cmwservice.com.br. 

Busca por contadores na Baixada
a empresa está procurando um profissional para pre-

encher a vaga de auxiliar de Contabilidade em Itaguaí. 
É preciso ter experiência na área de, no mínimo, dois 
anos. os candidatos interessados devem enviar e-mail 
para contatos@dominiorh.com.br informando o nome 
da vaga no assunto. 

Injeção de dinheiro
os saques dos recursos mantidos nas contas inativas 

do Fundo de garantia do tempo de Serviço (FgtS) 
prometem injetar até r$ 30 bilhões na economia em 
2017. a previsão foi divulgada ontem pelo ministério 
do trabalho. a medida foi anunciada por michel te-
mer no fim do ano.

Só vendo e rindo
a estimativa do departamento Intersindical de estatísti-

cas e estudos Socioeconômicos era de que o salário míni-
mo no Brasil fosse de r$ 3.856,23 em dezembro de 2016. o 
valor é calculado com base no valor das cestas básicas 
nas 27 capitais. porém, como não chegou a isso, o mínimo 
está em r$ 938. 

Lucrou bem
o Banco Central registrou lucro de r$ 75,6 bilhões em 

2016 com as operações de câmbio, conhecidas como 
os ‘swaps’, que equivalem à compra ou a venda da 
moeda estrangeira no mercado futuro. no mesmo pe-
ríodo do ano passado, a organização teve prejuízo de 
mais de 85 bilhões de dólares.

Equilibrio de valores

SETRAB

DOMÍNIO

GOVERNO FEDERAL

BANCO CENTRAL

Encantador de cobras

Ar impuro
Informações da agência ansa revelam que a 

situação do ar na China está cada vez pior. des-
de a última terça-feira, a cidade está em ‘alerta 
laranja’, o segundo maior índice de poluição no 
país. Só em pequim, vários voos foram cancela-
dos ou chegaram atrasados por causa disso. É 
preciso ter consciência para cuidar do país!

CWM SERVICE

DIEESE

Shara S. KodIKara/aFp

em Colombo, capital do Sri Lanka, um macaquinho está chamando a 
atenção por causa dos seus truques. na imagem, ele aparece fazendo 
gestos na frente de uma cobra, como se tentasse encantar a serpente. a 
ação foi vista por vários curiosos que formaram fila ao redor dos animais. 
esse pequeno macaco parece não se importar se o bicho a sua frente é 
venenoso ou não!

‘Analfabyte’ da Baixada 
mal as prefeituras começaram abrir as portas 

para os novos mandatários e já tem casos de 
aberração chamando a atenção do Sombra. num 
município da região, um procurador geral não faz 
outra coisa que não usar as teclas do computador 
para dar crtl ‘c’ e crtl ‘v’ quando, na verdade, de-
veria empregar seu tempo em trabalhar e ser mais 
útil para o município.

Flagrante de inutilidade 
prova da sua flagrante inutilidade como servidor 

público está em alguns dos atos oficiais publica-
dos pelo governo. na assinatura, onde deveria se 
ler a palavra ‘prefeito, lê-se ‘presidente’. É tanta 
ignorância que o comportamento dele já virou 
piada nos bastidores da administração e lhe valeu 
o título de ‘procurador analfabyte’. merecido, por 
sinal. 

Cadê o dindim
a pergunta que não quer calar e alguns prefei-

tos da Baixada fazem sem parar é onde está o di-
nheiro referente a divisão dos valores arrecadados 
com a multa do programa de repatriação de apli-
cações financeiras feitas por grandes investidores 
no exterior. os valores foram depositados nas con-
tas das prefeituras no apagar das luzes de 2016. 

Mistérios
um dos casos curiosos é o de duque de Ca-

xias que está com os caixas praticamente zerados, 
mesmo tendo recebido no dia 30 de dezembro, r$ 
4.718.710,84. o atual prefeito encontrou nas contas 
a merreca de r$ 13 deixada pelo seu antecessor.

Caixa preta fechada
paracambi vive situação semelhante. durante o 

ano de 2016 o Sombra não falou em outra coisa 
que não da tal caixa preta criada pelo então pre-
feito tarcísio gonçalves pessoa. em seus dois man-
datos acumulou dívidas, promoveu gastos exorbi-
tantes e deixou o pequeno município da Baixada 
mergulhado na m...
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Câmara muniCipal de belford roxo

Polêmica Política

O ex-presidente da Casa de Campos já tem o seu nome no site do Legislativo. 

Nelson Nahim assume cadeira 
na Câmara dos Deputados

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

o ex-presidente 
da Câmara 
de Campos, 

nelson nahim (pmdB), 
irmão de anthony ga-
rotinho (pr), assumiu 
a vaga de deputado 
federal com oficiali-
zação de licença na 
vaga de Índio da Cos-
ta (pSd) que assumiu 
o cargo de secretário 
de urbanismo, Infra-
estrutura e habitação 
do rio de Janeiro, no 
governo de marce-
lo Crivella. nahim era 

suplente em exercício 
na Câmara dos depu-
tados. 

o deputado foi co-
municado ontem pela 
secretaria da Câmara 
que já estava empos-
sado, sem a necessi-
dade de ir a Brasília 
para realizar a soleni-
dade, uma vez que já 
tenha ficado, pelo me-
nos, 48 horas à frente 
do cargo. o seu nome 
já aparece no site do 
Legislativo. 

entretanto, ele não 
deve ficar por muito 
tempo na Casa. um 
dos titulares, marco an-

tônio Cabral (pmdB), 
que está licenciado e 
é o atual secretário de 
esporte, Lazer e Juven-
tude do governo de 
Luiz Fernando pezão 
(pmdB), tem a inten-
ção de retornar à Câ-
mara em fevereiro. a 
assessoria de imprensa 
do secretário confir-
mou a informação. 

em 2014, nahim so-
mou 25.872 votos e fi-
cou com a sétima su-
plência na coligação 
pmdB, pp, pSC, pSd e 
ptB. em dezembro de 
2015, chegou a assu-
mir o mandato. Preso em 2014, o ex-vereador na época foi levado à cadeia pública

Político foi condenado no ano passado
nelson nahim  foi 

preso após ser con-
denado no caso 
‘meninas de gua-
rus’, que comprovou 

um esquema de explo-
ração sexual de meno-
res, mas chegou a ser 
solto no dia 27 de outu-
bro, após conseguir um 

habeas corpus. ele é um 
dos 14 criminosos envol-
vidos no caso  e estava 
preso na cadeia públi-
ca pedrolino Werling de 

oliveira, no rio de Ja-
neiro, desde junho.

nahim, que é irmão 
do ex-prefeito de Cam-
pos e ex-governador 

do rio anthony garoti-
nho (pr), foi condena-
do a 12 anos de prisão 
por estupro de vulne-
rável, coação no cur-

so do processo, e 
exploração sexual 
de adolescentes. o 
processo corre em 
segredo de justiça.

CarLoS greVI / SIte ururau

Turismo pode ser a solução para 
o Rio fugir da crise econômica

o novo presidente 
da empresa de turismo 
do rio de Janeiro (rio-
tour), marcelo alves, 
declarou que a única 
saída para a profunda 
crise financeira no rio 
é o turismo. ele esteve 
na manhã de ontem na 
cidade e recepcionou 
cerca de 2.600 turistas 
que desembarcaram 
do transatlântico Crown 
princess, vindo de Bue-
nos aires com destino a 
Salvador.

ele deixou claro que 
durante a sua admi-
nistração, o objetivo é 
duplicar o número de 
visitantes. “o turismo é 
a única saída para a 
crise econômica que o 
rio vem enfrentando, 
não há outra. É a maior 
indústria do mundo, de 
retorno imediato em 
todos os sentidos: gera 
emprego, trás receita 
para a cidade e propi-
cia recursos para investir 
em saúde e educação 
e na melhoria da pró-
pria cidade.”

ainda segundo al-
ves, “não tem justificati-
va para que a cidade, 
com os encatos naturais 
aqui existentes, sendo 
uma das mais deseja-
das do mundo apareça 
apenas na 92ª posição 
entre as mais visitadas”. 

o presidente da rio-
tur lembrou que, em 
decorrência da Copa 
do mundo e das olim-
píadas, o rio pratica-
mente dobrou a oferta 

de quartos de hotéis, “e 
ainda assim consegui-
mos fechar o réveillon 
com cerca de 85% a 
90% de ocupação na 
rede. este crescimento, 
além de quantitativo, foi 
também qualitativo. mas 
o rio só se transformará 
em destino turístico com 
melhoria de imagem, 
pois a concorrência é 
feroz em todo o mundo. 
o turismo tem que virar 
prioridade para a cida-
de”, contou.

para o presidente da 
riotur, o carioca preci-
sa entender o turismo 
como a saída para o 
momento de crise que 
o estado atravessa. “ele 
precisa tratar o turista 
bem, recebê-lo de bra-
ços abertos, fazê-lo se 
sentir em casa. porque, 
do ponto de vista da 
infraestrutura, a cidade 
está preparada: o nú-
mero de leitos aumen-

tou, as atrações aumen-
taram”, concluiu.

EstAdo APArECE ENtrE 
os dEstINos MAIs 

solICItAdos
de acordo com uma 

pesquisa feita pelo site 
parperfeito, em parceria 
com o Kayak, a tendên-
cia é que os turistas e 
o próprio brasileiro real-
mente visitem o rio de 
Janeiro. 

os dados revelaram 
que as mulheres entre-
vistadas preferem sair 
para destinos nacionais. 
entre os mais citados 
estão o rio, Fortaleza, 
Salvador e recife. Já os 
homens pensam no ex-
terior, mas também não 
esquecem das belezas 
cariocas. nova York e 
Lisboa são os destinos 
mais procurados fora do 
país, já no Brasil, o rio de 
Janeiro e natal encabe-
çam as pesquisas. 

Marcelo Alves (e) em posse como presidente da riotur

reprodução

Prefeito do Rio cria comitê 
de monitoramento de obras

em menos de uma 
semana a frente do mu-
nicípio do rio de Janei-
ro, marcelo Crivella tem 
criado opções viáveis 
para reforçar que no seu 
mandato a cidade irá se 
desenvolver. o prefeito 
criou o Comitê de trans-
porte de alta Capaci-
dade para monitorar o 
andamento das obras 
do metrô. em decreto 
publicado ontem, no 
diário oficial do municí-
pio, ele determina que o 
trabalho deverá se con-
centrar no acompanha-
mento do cronograma 
de execução das obras, 
em especial, na estação 
da gávea.

Segundo o texto, o 
comitê deverá propor, 
em 90 dias, medidas a 
serem adotadas pelo 
município e acordadas 
com o governo estadu-

al para auxiliar o término 
das obras com maior rapi-
dez. a comissão será inte-
grada por representantes 
das secretarias municipal 
de transportes, da Casa 
Civil; urbanismo, Infraestru-
tura e habitação; Conser-
vação e meio ambiente; 
além da Subsecretaria 
de projetos estratégicos 
do gabinete do prefeito. 
“Queremos fazer parceria 

para verificar em que 
setor a prefeitura pode 
apoiar as obras do me-
trô, sobretudo nesta es-
tação da gávea. em 
termos de subsolo, te-
mos várias tubulações 
que são controladas 
pelo município. tem a 
questão do trânsito, 
da urbanização que 
pertence a nós, o uso 
do solo”, disse Crivella, 
após participar de 
ações de combate ao 
mosquito aedes aegyp-
ti, na rocinha, na zona 
sul da cidade.

“É uma maneira de 
a gente poder estreitar 
os laços com o gover-
nador [Luiz Fernando 
pezão] para estender 
a rede de metrô. a pre-
feitura tem que traba-
lhar junto com o estado 
para a gente melhorar”, 
acrescentou o prefeito.

Crivella quer transparência

dIVuLgação

Detran fará leilão de veículos
o detran do rio vai 

leiloar entre hoje e 
amanhã, 734 veículos 
apreendidos que estão 
acautelados em seus 
depósitos. no total, são 
516 motocicletas e 218 
carros. o certame terá 
início às 10h, tanto pre-
sencialmente, no audi-
tório do Cadeg como 
pela internet, através do 
site www.edgarcarva-
lholeiloeiro.com.br

o procedimento de 

liberação dos veículos 
arrematados já está to-
talmente desburocrati-
zado, sendo necessário 
ao arrematante ape-
nas o agendamento do 
serviço de transferên-
cia de propriedade, o 
que pode ser feito pelo 
portal do detran (www.
detran.rj.gov.br) ou por 
meio do serviço de te-
leatendimento do de-
partamento (3460-4040, 
3460-4041 e, no interior, 

0800 020 4040). 
os veículos em oferta 

foram apreendidos pelo 
departamento de trân-
sito há mais de 90 dias, 
prazo legal para que 
seus responsáveis pudes-
sem buscá-los, depois de 
pagar os impostos, taxas 
e multas pendentes. 

ao arrematar um ve-
ículo no leilão, o novo 
proprietário não herda 
as dívidas referentes ao 
proprietário anterior. 
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uma família de São gonçalo, conseguiu 
uma maneira de viajar para lugares paradi-
síacos do Brasil sem comprometer a renda 
mensal. em caixas e garrafas pet, eles juntam 
moedas acima de r$ 0,25 centavos e notas 
de até r$ 5. eles viajaram para Fortaleza.  

marcelo Crivella (prB) 
quer mesmo deixar 
para trás os traços de 
eduardo paes (pmdB) 
na prefeitura do rio. o 
novo prefeito alterou 
a logomarca da pre-
feitura. trocou o azul 
pelo verde no brasão 
e também mudou o 
símbolo de posição. 

uma auditoria inicial 
realizada na Secreta-
ria de Saúde já detec-
tou um prejuízo supe-
rior a r$ 2 milhões em 
medicamentos que 
perderam a valida-
de. além disso, faltam 
médicos e outros pro-
fissionais nas unidades 
municipais.

a turma do ex-prefeito de Itaguaí, Weslei pereira 
(pSB), não foi nada amigável na transição de go-
verno para Charlinho (pmdB). o novo secretário de 
transportes, nelson donato, teve que resgatar os 
carros oficiais que haviam sido deixados nas ruas.

Chamou atenção da nova equipe que um úni-
co veículo, justamente da Secretaria da ordem pú-
blica, acumular 177 multas no detran por excesso 
de velocidade, avanço de sinal e estacionamento 
em local proibido, nos últimos quatro anos. 

Desperdício  Mudança

Descaso Campeão em multas

Eles disseram... nós publicamos!
“Não posso fazer comentário sobre o que o ministro falou. só sei dizer que não tinha 

nenhum santo”, governador do amazonas, José melo, ao declarar durante entrevista 
à rádio CBn, ontem. 

o prefeito marcelo Crivella (prB) sancionou 
uma lei aprovada pela Câmara do rio na 
legislatura passada. o texto determina que, 
depois das 22h, os ônibus estão obrigados a 
pararem fora do ponto para desembarque 
de mulheres, idosos e deficientes físicos.

mas o empenho de Crivella por cortar cus-
tos fez com que o moço vetasse a punição 
para quem descumprir a lei. ou seja, não vai 
dar em nada para os motoristas e empresas 
que não atenderam aos pedidos de parada 
fora do ponto.

dIreto ao ponto

diante da tragédia ocorrida no Complexo peni-
tenciário anísio Jobim (Compaj), em manaus, na 
qual 56 presos foram mortos, numa briga de fac-
ções criminosas, que chocou a opinião pública, 
os sentimentos predominantes são de horror, in-
dignação e vergonha. horror pela selvageria, in-
dignação pela inércia do poder público, porque 
essa era uma tragédia mais do que anunciada,  
vergonha diante de nós mesmos, em primeiro lu-
gar, e também diante do mundo.

Multa Calamidade Dívidas
o prefeito considerou que 

a multa de r$ 1 mil implicaria 
a necessidade de fiscaliza-
ção, o que geraria aumento 
de despesa na contratação 
de pessoal e criação de infra-
estrutura. a lei entra em vigor 
em 90 dias.

o prefeito de rio das 
ostras, Carlos augusto Bal-
thazar (pmdB), vai decre-
tar estado de calamidade 
financeira no município. a 
publicação será feita em 
diário oficial extraordiná-
rio.

o alcaide afirma que as 
dívidas giram em torno de 
r$ 200 milhões, enquanto o 
orçamento da prefeitura é 
de r$ 460 milhões, mas só 
a folha de pagamento de 
pessoal custa r$ 285 mi-
lhões.

Nova lei

Punição
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moradores da Baixada Fluminense so-
frem com a precariedade do Instituto 
médico Legal (ImL) de nova Iguaçu. Já 
no estacionamento do local era possí-
vel ver, na manhã de ontem, vários car-
ros da polícia em estado de abandono. 

Horror, indignação e vergonha!
os salários atra-
sados dos servido-
res de São João 
de meriti serão 
pagos em parce-
las, mas a nova 
gestão ainda não 
sabe como fará 
isto nem se os 
vencimentos de 
dezembro serão 
pagos dentro do 
prazo legal ou se 
serão atrasados 
também. um dos 
primeiros atos do 
prefeito João Fer-
reira neto, o dr. 
João, foi sustar 
oito cheques emi-
tidos em favor de 
fornecedores pelo 

Meriti susta cheques 
emitidos por antecessor

ex-prefeito Sandro 
matos, no valor to-
tal de cerca de r$ 
5 milhões. a prefei-
tura está devendo 
os meses de outubro 
e novembro para 
todo o funcionalis-
mo público e o dé-
cimo terceiro tam-
bém não foi pago, 
mas alguns servido-
res reclamam que 
não recebem des-
de setembro. Sobre 
o parcelamento, a 
única coisa dita é 
que João Ferreira 
pretende negociar 
isto pessoalmente 
com os maiores in-
teressados.

Mesquita decreta estado de calamidade
deSeSperador

O prefeito Jorge Miranda (PSDB) informou que o governo municipal retirou 650 
toneladas de lixo e a expectativa de normalização do serviço é de até 20 dias.

Antonio Carlos
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a realidade dos mora-
dores da Vila São Luís, 
em duque de Caxias, 
que há quase 1 mês 
vivem com a falta de 
coleta de lixo, está 
cada vez pior. a rua 
Santo antônio é uma 
das mais afetadas, as 
calçadas viraram ver-
dadeiros depósitos de 
lixo. Lembrando que a 
proliferação de ratos e 
baratas é algo visível 
pelos transeuntes, e nas 
épocas de enchentes 
é fator determinante 
para contaminações e 
doenças. 

após se reunir com o 
presidente michel te-
mer no palácio do pla-
nalto, o presidente da 
Câmara, rodrigo maia 
(dem-rJ), informou que 
no encontro, na manhã 
de ontem, eles discuti-
ram projetos de interes-
se do governo, entre 
os quais a proposta de 
reforma da previdência 
Social e a ajuda aos 
estados em crise finan-
ceira.
o governo enviou em 

dezembro ao Congres-
so uma proposta de 
emenda à Constituição 

Moradores sem coleta de lixo!
dIVuLgação

o prefeito observa os 66 veículos abandonados no pátio de uma das sedes da prefeitura

CLÉBer JúnIor / extra

Maia discute ‘reformas e estados’
brasília

o novo prefeito de mes-
quita, Jorge miranda (pSdB), 
decretou ontem, agora na 
Secretaria de assistência 
Social, o estado de calami-
dade pública. antes, baixou 
o mesmo decreto na Saúde 
e no serviço de coleta de 
lixo, na última segunda-fei-
ra, e na pasta de Finanças, 
na última terça-feira.

“todos os Cras (Centros 
de referência de assistên-
cia Social) estão fechados 
e sem estrutura. há a sus-
peita de que a verba deles 
foi usada para pagar forne-
cedores. estamos auditan-

do as contas para checar” 
revelou o novo governante.

de acordo com a repor-
tagem do extra, o abando-
no também pode ser visto 
no pátio de uma das sedes 
da prefeitura, onde há 66 
veículos parados há cerca 
de dez meses por falta de 
recursos para reparos. entre 
eles, oito ambulâncias.

“duas delas foram do-
adas pelo governo do es-
tado e nunca foram para 
a rua. elas serão entregues 
à Secretaria de Saúde em 
breve. Vamos analisar o que 
é sucata e o que precisa de 
reparo para levar ao secre-
tário de governo e estudar 

melhor forma de colocar 
esses carros na rua. há pes-
soas que fazem tratamento 
médico em outras cidades 
e dependem do transpor-
te” explicou o novo diretor 
do departamento de Con-
trole de Frita e Combustível, 
marcos dias.

MAIs dE MEIA 
toNElAdA

desde de segunda-feira, 
foi iniciado na cidade um 
mutirão de limpeza emer-
gencial para recolher todo 
o lixo acumulado, depois 
que a coleta foi paralisa-
da na gestão passada por 
atraso nos pagamentos dos 

 o presidente da Câmara, rodrigo Maia (dEM-rJ)

que muda as regras da 
aposentadoria. a tra-
mitação do texto já foi 
aprovada pela Comis-
são de Constituição e 
Justiça da Câmara. 
Sobre a renegociação 

da dívida dos estados 
com a união, temer ve-

tou trecho da lei apro-
vada pelo Congresso 
que previa um regime 
de recuperação fiscal 
para socorrer estados 
em situação financeira 
mais grave, como rio 
de Janeiro, minas ge-
rais e rio grande do Sul.

dIVuLgação

os pagamentos as empresas chegava a r$ 5 milhões

reprodução 

funcionários. Segundo a pre-
feitura, na última segunda-
-feira, foram retiradas cerca 

de 650 toneladas de lixo e 
entulho das ruas de todos 
os bairros. a expectativa do 

governo municipal é que a si-
tuação seja normalizada em 
até 20 dias.
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O jato danificou casas no entorno e criou uma cratera na estrada derrubando árvores. 

ISRAEL

um militar israelense 
que matou a tiros um 
agressor palestino feri-
do e incapacitado na 
Cisjordânia ocupada 
foi condenado por ho-
micídio ontem em um 
dos julgamentos mais 
divisórios da história de 
Israel.

Centenas de mani-
festantes de extrema-
-direita se reuniram em 
apoio ao sargento elor 
azaria em uma mo-
vimentada rua de tel 
aviv, e alguns entraram 
em confronto com a 
polícia do lado de fora 
de uma base do exér-
cito onde o veredito 
foi declarado.

apesar da campa-
nha da família de aza-
ria e de críticas feitas 
por políticos de direta 
de que as Forças ar-

Tubulação estoura e água cria 
chafariz gigante em Santíssimo

Antonio Carlos 
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Soldado é condenado por 
morte de agressor palestino

Militar israelense Elor Azaria acusado da morte

dIVuLgação 

madas colocaram o sar-
gento sob julgamento 
em um momento de ata-
ques cometidos por pa-
lestinos nas ruas, líderes 
militares israelenses argu-
mentaram que disparos 
fora do regulamento não 
podem ser tolerados.

o episódio foi pego 
em vídeo por um ativista 
de direitos dos palestinos, 
e a filmagem, distribuída 
para organizações de 

notícias, atraiu aten-
ção internacional ao 
incidente.

ao ler o veredito, a 
juíza que presidiu o tri-
bunal, coronel maya 
heller, disse que azaria 
matou o palestino por 
vingança, em março 
de 2016, após o agres-
sor ter esfaqueado e 
ferido um companhei-
ro na cidade de he-
bron, Cisjordânia.

na manhã da 
última quarta-
-feira um cha-

fariz gigante se for-
mou na estrada do 
Lameirão, em Santís-
simo, na Zona oeste 
do rio, após o rom-
pimento de uma tu-
bulação da Cedae. 
a água foi lançada 
com tanta força que 
criou uma cratera na 
estrada, derrubou ár-
vores e danificou ca-
sas no entorno. o jato 
começou a jorrar 
por volta das 10h30 
e cerca de duas ho-
ras depois técnicos 
da companhia con-
seguiram reverter a 
situação. equipes do 
Corpo de Bombeiros, 
da Cedae e da pre-
feitura estiveram no 
local.

entre os moradores, 
houve pânico e cor-
reria. uma delas era 
regina Santos da Sil-
veira, que estava no 
trabalho quando foi 
informada sobre o in-
cidente. Foi correndo 
para casa e encon-
trou apenas lama 
e destruição. outro 
morador foi o  vete-
rínário Carlos Frederi-
co dos Santos, de 54 
anos, também teve 
a casa inundada e 
ainda teve perda to-
tal do carro, que foi 
soterrado por pedras 
e uma árvore.

o incidente ocor-
re no mesmo dia em 
que a Cedae enviou 
uma nota à impren-
sa pedindo que os 
moradores do rio e 
da Baixada Flumi-
nense evitem o des-
perdício de água, já 

que o abastecimen-
to foi prejudicado, 
na última terça-feira, 
por um curto-circuito 

na estação de trata-
mento do guandu.

em nota, a Cedae 
informou que téc-

nicos realizaram a 
manobra para reti-
rar a tubulação de 
carga e conter o 

vazamento. eles tra-
balham no serviço 
de reparo da tubu-
lação.

Curto-Circuito 
a estação de 

tratamento de 
água do guandu 
entrou em curto-

-circuito após um 
transformador ser 
atingido por um raio, 
na última terça-fei-

ra, de acordo com 
a assessoria de im-
prensa da Cedae. 
Segundo a compa-

nhia, o problema foi 
solucionado e o for-
necimento de água 
foi normalizado on-

tem. enquanto isso, 
a companhia pede 
que a população 
‘utilize de forma cons-

ciente a água ar-
mazenada nas 
caixas d’água ou 
cisternas’.

o rompimento da tubulação abriu uma enorme cratera na rua que foi preenchida pela água jorrando

dIVuLgação/márCIo aLVeS

Rio assume restaurantes populares
a prefeitura do rio e o 

governo do estado anun-
ciaram ontem a municipa-
lização dos oito restauran-
tes populares na cidade 
(em Bangu, Bonsucesso, 
Campo grande, Centro, 
Irajá, Jacarepaguá, madu-
reira e méier). a secretária 
municipal de desenvolvi-
mento, emprego e Inova-
ção, Clarissa garotinho, se 
reúne hoje com o secretá-
rio estadual de assistência 
Social, João marcos Borges 
mattos, e o presidente da 
comissão de orçamento 

da alerj, pedro Fernandes, 
para fechar os últimos de-
talhes da transferência.

o governador Luiz Fer-
nando pezão (pmdB) con-
firmou que tem a intenção 
de passar o comando dos 
equipamentos para o mu-
nicípio. Já o prefeito mar-
celo Crivella oficializou a 
ideia em um dos 80 decre-
tos publicados em seu pri-
meiro dia no cargo.

“ainda não sabemos 
quando vamos reabrir os 
restaurantes. temos 60 dias 
para preparar um estudo 

de gestão e apresentar 
para o prefeito Crivella. 
nosso objetivo é, nesse mo-
mento de crise e grande 
desemprego, cuidar das 
pessoas como prometemos 
na campanha, e vamos 
começar pela alimenta-
ção”, afirmou a secretária 
Clarissa garotinho.

a prefeitura do rio terá 
que fazer uma nova licita-
ção para a reabertura. Se-
gundo Clarissa, ainda não 
foi decidido qual será o 
modelo de gestão.

Prefeitos da Baixada ajudam 
na limpeza de prédios públicos

o primeiro dia útil 
de trabalho foi de 
mão na massa para 
prefeitos da Baixa-
da Fluminense, que 
preferiram as ruas 
aos gabinetes. nas 
andanças pelas ci-
dades, eles encon-
traram cenários de 
caos tanto nas se-
des das prefeituras 
quanto em órgãos, 
repartições e equi-
pamentos públicos. 
em meriti, dr. João 
(pr) coordenou uma 
limpeza na upa do 
Jardim Íris, a única 
da cidade. Fecha-
da há dois anos, es-
tava repleta de lixo, 
dentro e no entorno, 
além de ter mate-
riais quebrados e se 
estragando e estar 
sem energia elétrica.

desde a última 
vistoria, feita pela 
equipe de transição 
há um mês, ele dis-
se que foram furta-

dos dois respiradores, 
quatro leitos infantis, 
quatro monitores mul-
tiparamêtros (monito-
ramento cardíaco, res-
piratório e circulatório) 
e todas as instalações 
de oxigênio.

a Secretaria estadu-
al de Saúde informou 
que vai fornecer mo-
biliário, equipamentos 
e apoio técnico para 
auxiliar na reabertu-

ra da upa. além do 
atendimento 24 ho-
ras, a promessa é de 
que haja um ambu-
latório, um laborató-
rio e um centro de 
imagens com exa-
mes de tomografia e 
ressonância magné-
tica, pois muitos pa-
ciêntes necessitam 
de exames que são 
caros e terminam re-
correndo ao SuS. 

UPA de Meriti estava em total abandono

CLÉBer JúnIor/ extra

Lei Seca faz blitzes diúrnas no Rio
a partir de hoje, blitzes 

da operação Lei Seca 
serão realizadas também 
durante o dia. É a ope-
ração Verão de fiscaliza-
ção e conscientização 
nos principais acessos 
às praias, áreas de lazer 
e cachoeiras do rio. as 
ações serão realizadas 
em toda a região metro-
politana e Interior do es-
tado e vão até depois do 
Carnaval.

este é o terceiro ano 

consecutivo da opera-
ção Verão da Lei Seca. 
no ano passado, foram 
abordados 5.814 motoris-
tas e 538 apresentavam 
sinais de embriaguez. 
em 2015, foram aborda-
dos 4.970 motoristas e 
350 tinham sinais de al-
coolemia. durante todo 
o verão também serão 
promovidas ações edu-
cativas a fim de alertar a 
população sobre os riscos 
de beber e dirigir.

pretendemos com esta 
terceira edição que a po-
pulação entenda que os 
riscos de misturar bebida 
e direção não tem hora – 
reforçou o coordenador 
da operação, tenente-
-coronel marco andrade.

durante a operação 
Verão os agentes tra-
balharão uniformizados 
com bermuda, camisa 
polo branca com iden-
tificação da Lei Seca e 
boné.
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Prefeito Marcelo Crivella quer 
reduzir violência em 60 dias

mais segurança

Antonio Carlos 
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Ele determinou um prazo para a nova atuação da Guarda Municipal com armas. 

no segundo dia 
útil como prefei-
to do rio, mar-

celo Crivella estipulou 
um prazo para a dimi-
nuição dos índices de 
criminalidade no muni-
cípio: 60 dias. para isso, 
ele aposta em nova 
estratégia da guarda 
municipal, que, munida 
de armas não letais, vai 
atuar “nas manchas de 
criminalidade, nas cal-
çadas, nas áreas turísti-
cas.”

“em locais onde ocor-
rem pequenos delitos, 
furtos, assaltos e até 
roubos maiores como 
de carros, cargas e até 
homicídios”, explicou 
Crivella. o prefeito cri-
ticou o atual papel da 
guarda, que,segundo 
ele, é muito focada em 
aplicar multas e com-
bater camelôs. agora, 
quer promover um tra-
balho articulado com 

as polícias militar, Civil, 
Federal e rodoviária 
Federal.

na manhã da última 
terça-feira, Crivella foi 
plantar árvores no ma-
ciço da pedra Branca, 
em Bangu, acompa-
nhado de secretários. 
ao falar sobre a nova 
guarda municipal, 
aproveitou para nome-
ar a nova comandante 
da corporação. Será 
tatiana mendes, fun-
cionária aposentada 
da guarda, ex-inspeto-
ra regional. 

na visita a Bangu, o 
prefeito também men-
cionou a possibilidade 
de as escolas munici-
pais abrirem nos fins de 
semana para disponibi-
lizar atividades aos alu-
nos.

na parte da tarde, 
a exemplo do que fez 
na última segunda-fei-
ra, Crivella foi ao Cen-
tro administrativo da 
prefeitura, na Cidade 

nova, e se reuniu com 
secretários e outros 
funcionários da nova 
gestão. a semana está 
sendo de conhecer a 
casa e, é claro, os nú-
meros.

em tempos de aus-
teridade, o prefeito 
impôs cortes, reduziu o 
número de secretarias 
pela metade e estuda 
como por na prática 
algumas ideias, como 
ampliar de sete para 
nove horas a carga 
horária das escolas de 
tempo integral.

ECoNoMIA dE r$ 3,3 
BIlhõEs

Segundo os levanta-
mentos feitos até ago-
ra, a prefeitura deve 
economizar cerca de 
r$ 3,3 bilhões por ano 
com cortes de cargos, 
recadastramento de 
trabalhadores e cus-
teio. 

no campo de re-
cadastramento, por 

exemplo, há indícios 
de alguns funcionários, 
com cargos acumula-
dos, recebendo super-
salários de mais de r$ 
50 mil.

PMdB sEM sECrEtArIAs 
E EMPrEsAs 

um dia depois de 
anunciar o novo pre-
sidente da Comlurb, 
gustavo puppi, o pre-
feito marcelo Crivella 
definiu ontem quem 
comandará outra gran-
de empresa da gestão 
municipal: a riotur, que 
será liderada pelo em-
presário marcelo alves. 
as nomeações minam 
a possibilidade de o 
pmdB integrar o novo 
governo.

depois de apoiar o 
político do prB no se-
gundo turno das elei-
ções, o partido do ex-
-prefeito eduardo paes 
esperava alguma re-
compensa. mas ficou 
de mãos abanando: 

não pegou nenhuma 
secretaria e não no-
meou ninguém de sua 
trupe para as empre-
sas. no entanto, para 
compensar o corte 
de secretarias, Crivella 
criou 16 superintendên-

cias regionais, que vão 
abrir novos cargos.

o pmdB, maior ban-
cada da Câmara com 
dez vereadores, se reu-
niu no fim de 2016 e 
decidiu permanecer 
na base governista.

Guarda Municipal terá novo foco de atuação
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Campanha de italiano sequestrado no Rio 
pretende ajudar na educação de jovens 

o italiano rino polato, 
que foi sequestrado por 
criminosos armados em 
uma comunidade do 
rio, iniciou uma campa-
nha de arrecadação de 
dinheiro para crianças 
carentes da cidade. a 
iniciativa foi feita me-
nos de um mês após a 
tragédia, que resultou 
na morte de seu primo 
roberto Bardela, de 52 
anos. em um cartaz pu-
blicado no Facebook, 
rino diz que o objetivo é 
‘promover a educação 
de jovens das favelas do 
rio’. 

a campanha ‘a via-
gem de roberto’ desti-
nará todo o montante 
para a Instituição Irmãs 
paulinas, com sede na 
Itália e no Brasil. Quem 
estaria coordenando a 
campanha, seria a irmã 
gabriela, prima do italia-
no roberto que morreu 
no episódio. as doações 
recebidas pela paulinas 
da Itália serão destina-
das para a associação 
Franco Brasileira, man-
tedora do projeto Casa 
Irmã Felicidade, que 
atende 60 crianças e 
adolescentes de comu-
nidades em situação de 
vulnerabilidade social.

o projeto está em-
penhado no combate 

à evasão escolar, ao 
envolvimento no tráfi-
co de drogas, à gravi-
dez precoce e à pros-
tituição infanto-juvenil. 
a gerente de serviço 
social da associação 
Franco Brasileira, Carla 
Katia de Souza, afirmou 
que o objetivo é dar 
continuidade nas ofici-
nas oferecidas para as 
crianças e, se possível, 
ampliar o projeto.

“Com esse valor arre-
cadado, dependendo 
da quantia, pretende-
mos primeiro manter 
as nossas oficinas e se 
possível ampliar o proje-
to. a ideia é atender o 
maior número de jovens 
em vulnerabilidade. o 
nosso espaço é peque-
no, como atendemos 
60 pessoas queremos 

ampliar. o nosso objeti-
vo é possibilitar um meio 
que eles não têm e dar 
melhores condições de 
vida para crianças e 
adolescentes. Queremos 
deixar claro para eles 
que a vida tem valor”, 
disse Carla.

ENtENdA o CAso 
a viagem de dois pri-

mos italianos terminou 
em tragédia no rio de 
Janeiro depois que um 
deles, identificado como 
roberto Bardella, de 52 
anos, foi morto no dia 8 
de dezembro. Bardella e 
o primo, rino polato, de 
59 anos, entraram por 
engano no morro dos 
prazeres, favela em San-
ta teresa, região Cen-
tral da cidade. o caso 
está sendo investigado 

pela delegacia de ho-
micídios, da polícia Civil.

Bardella foi baleado 
na cabeça. os dois ami-
gos viajavam em motos 
pela américa do Sul e 
já tinham passado pelo 
paraguai e argentina, 
além de Curitiba e Foz 
do Iguaçu, onde visita-
ram as cataratas.

Investigadores disse-
ram que os italianos ti-
nham visitado o Cristo 
redentor e, guiados por 
um aplicativo que utiliza 
orientação gpS, acaba-
ram pegando um cami-
nho que os levou para a 
favela. eles foram abor-
dados por, a princípio, 
dez criminosos por vol-
ta das 11h30 e levados 
para um local no interior 
da comunidade.

os dois tinham câ-
meras nos capacetes 
e, segundo a polícia, 
podem ter sido confun-
didos com policiais. as 
câmeras e outros per-
tences dos italianos fo-
ram roubadas. a vítima 
foi morta logo depois da 
abordagem. em seu de-
poimento, o sobreviven-
te afirmou que os bandi-
dos lavaram as motos e 
usaram luvas para ma-
nusear as motocicletas 
antes de liberar a vítima.

reprodução 

Polato publicou cartaz para levantar fundos a jovens do rio

Polícia prende bandido 
foragido há 17 anos

policiais da 74ª dp 
(alcântara) prende-
ram na última terça-
-feira, um homem 
acusado de homicí-
dio e que era pro-
curado pela polícia 
há 17 anos. nivaldo 
da rocha Sobrinho, 
de 49 anos, possuía 
mandado de prisão 
pelo crime de homi-
cídio, duplamente 
qualificado por mo-
tivo torpe e sem pos-

sibilidade de defesa 
da vítima.

nivaldo estava fo-
ragido desde 2000, 
quando foi expedi-
da a prisão pela Jus-
tiça. ainda segundo 
as investigações, o 
criminoso também 
seria suspeito de ter 
chefiado o tráfico 
de drogas em Cam-
pos dos goytaca-
zes, no norte Flumi-
nense.

74ª delegacia de Polícia em Alcântara 

dIVuLgação

Tatuagem ajuda a Civil 
a identificar ladrão 

policiais Civis da 13ª 
dp (Copacabana) con-
seguiram identificar um 
suspeito de praticar fur-
tos a estabelecimentos 
comerciais na Zona Sul 
do rio através de uma 
tatuagem. Charles nas-
cimento de macedo foi 
preso na noite da última 
terça-feira.

de acordo com a po-
lícia Civil, a tatuagem 
no antebraço era uma 
homenagem à mãe do 
suspeito e serviu para a 
identificação dele, após 
diversas diligências e 
pesquisas pelo setor de 
investigação da unidade.

nascimento ainda é 
indiciado em mais outros 

cinco inquéritos policiais 
na 13ª dp pelo mesmo 
crime, furto qualifica-
do pelo rompimento de 
obstáculo e concurso de 
pessoas.

Charles Nascimento

dIVuLgação 

Polícia Civil prende autor de latrocínio consumado 
praticado contra o próprio namorado em dezembro

policiais civis da de-
legacia de homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dhBF), coordenados 
pelo delegado de po-
lícia Luis otavio Franco, 
prenderam na noite 
da última terça-feira, 
rômulo antônio Bran-

dão, de 21 anos, em 
cumprimento de man-
dado de prisão tempo-
rária obtido a partir de 
investigação da pró-
pria especializada.

rômulo foi indiciado 
pelo crime de latrocí-
nio consumado contra 

o seu namorado, mar-
celo de oliveira Souza, 
de 43 anos, morto em 
sua própria residência 
na madrugada do úl-
timo dia 24 de dezem-
bro.

rômulo e marcelo 
mantinham uma rela-

ção homoafetiva há 
2 dois anos. no dia do 
crime, após uma dis-
cussão entre o casal, 
rômulo agrediu a víti-
ma até a morte e fugiu 
do local com diversos 
pertencentes de mar-
celo.
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o ministro da Jus-
tiça, alexandre de 
moraes, afirmou que 
a Secretaria de Se-
gurança pública do 
amazonas (SSp-am) 
possuía informações 
sobre a possível fuga 
em massa de presos 
em penitenciárias do 
estado entre o natal 
e o ano-novo, an-
tes do massacre que 
deixou 56 mortos no 
Complexo peniten-
ciário anísio Jobim 
(Compaj) e Instituto 
penal antônio trinda-
de (Ipat). 

“nós tivemos in-
formação, governo 
federal, desses infor-
mes de inteligência. 
não é obrigação de 
passar informe de in-
teligência para o go-
verno federal. o go-
verno estadual disse 
que tomou todas as 
providências para 
evitar a fuga”, disse 
moraes após se reu-
nir com a presidente 
do Supremo tribunal 
Federal (StF), ministra 
Carmén Lúcia.

esse foi o segun-
do maior massacre 
em presídios brasi-
leiros, atrás somente 
de Carandiru, em 
1992 quando 111 

Ministro afirma que governo sabia de fuga

Cádaver é achado em 
lixão de Nova Iguaçu

edmar BarroS / Futura preSS

o enterro dos penitenciários após o massacre

Vítima levou diversos tiros na cabeça. Crime é investigado.

preso morreram. outros 
quatro presos morre-
ram na unidade prisio-
nal de puraquequara, 
também em manaus. 
a rebelião teve como 
consequência a fuga 
de 184 presos. desses, 
56 foram recapturados 
até a noite da última 
terça-feira, segundo a 
SSp-am.

Boa parte dos mor-
tos era integrante da 
facção criminosa pri-
meiro Comando da 
Capital (pCC), rival da 
Família do norte (Fdn), 
grupo ligado à facção 
Comando Vermelho e 
do qual a maioria dos 
presos no Compaj fazia 
parte.

o ministro disse que 
ficou constatado a 
presença de armas de 
grosso calibre e o uso 
de celulares à vonta-
de pelos presos dentro 
do Compaj. ele culpou 

os responsáveis pelo 
controle de entrada 
do presídio pelas fa-
lhas de segurança.

“Se as armas en-
traram,  foi falha da 
fiscalização daque-
les que devem tomar 
conta da entrada do 
presidio, se celulares 
entraram, também 
falha da administra-
ção, se bebidas en-
traram, da mesma 
forma”, afirmou mo-
raes.

“eu não tenho dú-
vidas em afirmar 
que houve falha de 
quem toma con-
ta da penitenciária. 
porque senão não 
teria entrado facão, 
armamento pesa-
do, bebida e celular. 
agora, estender isso 
a outras autoridades, 
só se houver prova”, 
acrescentou o minis-
tro da Justiça.

a divisão de ho-
micídios da 
Baixada Flu-

minense (dhBF) está 
investigando o assas-
sinato de um jovem 
ocorrido na madruga-
da da última terça-fei-
ra em nova Iguaçu. o 
corpo foi encontrado 
por populares na es-

trada do riachão, nas 
imediações de uma 
fábrica de manilhas, 
no distrito de austin. 

de acordo com as 
primeiras informações 
da polícia Civil,  a víti-
ma, que aparenta ter 
entre 20 e 25 anos, foi 
atingida por diversos 
disparos, a maior parte 
na cabeça e no rosto. 
a perícia da especia-

lizada, que esteve no 
local, informou que o 
rapaz foi executado 
sem chance de de-
fesa, pois estava com 
os pés e mãos presos 
com fita de nylon, im-
possibilitando fugir dos 
criminosos. 

loCAl é UsAdo 
PArA dEsovA 

a região onde o 

corpo foi encontrado 
serve como depósito 
de lixo, mas também 
seria usado como 
local de desova de 
corpos. 

Quem passa pela 
estrada à noite de-
nuncia a escuridão 
que só é quebrada 
pelos faróis dos veí-
culos que trafegam 
pela via. responsáveis pelo crime seriam facções ou milícias

reprodução/WhatSapp

Traficantes executam o próprio 
comparsa em Duque de Caxias 

reage SaraCuruna 

um suspeito de in-
tegrar o tráfico de 
drogas e de ser homi-
cida foi condenado 
à morte pelo tribunal 
dos próprios compar-
sas em Campos elíse-
os, duque de Caxias. 
Identificado apenas 
como ‘da prata’, ele 
foi assassinado e o 
corpo abandonado 
nas proximidades da 
linha férrea na última 
terça-feira.

Segundo informa-
ções da página da 
rede social ‘reage 
Caxias’, o bandido já 
teria previsto que es-
tava marcado para 
morrer, tanto que pe-
diu a outro criminoso 
que tomasse conta 

do seu filho. a divi-
são de homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (dhBF) investiga a 
motivação do crime.  

de acordo com a 
polícia Civil, ‘da pra-
ta’ atuou ao lado 
do marginal ‘Jaimi-
nho’ em vários cri-
mes, entre os quais o 
do jovem evangélico 
gabriel nicolau, bar-
baramente assassina-
do pela dupla. 

a especializada in-
vestiga ainda se a 
ordem para matar 
‘da prata’ partiu do 
traficante conhecido 
como ‘Coroa’, ‘tiba’ 
ou ‘Soldado de an-
tares’, preso no Com-
plexo penintenciária 

de gericinó, em Ban-
gu. mesmo atrás das 
grades, o bandido 
continua controlando 
o tráfico de drogas na 
região. 

Fogo amigo faz vítima

Corpo de menino é achado 
após buscas no rio Pavuna

após intensas buscas, 
equipes de Bombeiros 
encontraram ontem o 
corpo de um adoles-
cente de 13 anos que 
desapareceu, na tarde 
da última terça-feira, 
após o forte temporal 
que atingiu algumas 
regiões do rio. o ca-
dáver estava embaixo 
de uma ponte da linha 
férrea na estação da 
pavuna, na Zona norte.

de acordo com a 
corporação, a vítima 
teria caído no rio pa-
vuna, que corta a capi-
tal e São João de me-
riti. militares do Quartel 
de São João de meriti 
foram acionados por 
volta das 19h30 e reali-

zaram buscas até as 22h, 
mas não encontraram o 
adolescente. pela ma-
nhã, foram retomadas as 

buscas, com o apoio 
do Quartel de duque 
de Caxias e o auxílio 
de barcos.

Bombeiros fizeram buscas e encontraram o corpo

Tiroteio deixa dois baleados 
duas pessoas, um po-

licial militar e uma mo-
radora foram baleados 
na tarde de ontem, no 
Complexo do alemão, 
na Zona norte do rio. 
a unidade de polícia 
pacificadora (upp) Fa-
zendinha informou que 
a mulher foi socorrida 
e levada para o posto 
de atendimento médi-
co (pam), em del Cas-
tilho, e o militar para 
o hospital getúlio Var-
gas, na penha, tam-
bém na Zona norte, e 
passa bem. ainda não 
há informações sobre 
o estado de saúde da 

ferida. 
ainda de acordo 

com a pm, suspeitos ar-
mados atiraram contra 
os militares durante um 
patrulhamento na re-
gião conhecida como 
Claro. o policiamento 
na comunidade está 
reforçado por unida-
des que integram o 
Comando de opera-
ções especiais (Coe) e 
pelo Batalhão de Cho-
que (Bope). 

moradores usaram 
as redes sociais para 
relatar a ocorrência de 
tiroteio nas localida-
des conhecidas como 

Fazendinha, alvorada, 
Loteamento e nova 
Brasília. uma internauta 
compartilhou fotos da 
sua casa com marcas 
que seriam de tiros. 

Marca de tiro na parede

DNA vai apontar se feto é de grávida 
um exame de dna 

será feito pela polícia Civil 
para saber se o feto en-
contrado por agentes da 
delegacia de descober-
ta de paradeiros (ddpa), 
no fim do mês passado, é 
a filha de rayanne Chris-
tini Costa Ferreira, de 22 
anos. a jovem que foi se-
questrada e morta. 

peritos do Instituto mé-
dico Legal (ImL) vão con-
frontar o feto com o ma-
terial genético da jovem. 
na última terça-feira, a 
polícia confirmou que os 
restos mortais encontra-
dos em magé e guapimi-
rim são de rayanne. Com 
o corpo da grávida, será 
feito o exame.

rayanne desapareceu 

no dia 13 do mês passa-
do. thainá da Silva pinto, 
de 21 anos, e seu marido, 
Fabio Luiz Sousa Lima, de 
27, estão presos, suspeitos 
de terem sequestrado e 
matado a jovem. outras 
três pessoas que teriam 
participado do crime es-

tão foragidas.
de acordo com as in-

vestigações da ddpa, 
rayanne foi sequestrada 
porque o casal pretendia 
ficar com sua filha. thai-
ná fingia estar grávida e 
sonhava em ter uma me-
nina.

rayanne Christini foi executada no fim de dezembro

dIVuLgação
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Prefeito de Porto Real começa 
mandato priorizando economia 

sul Fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Mesmo com a redução, Serfiotis busca  recursos para atender o cidadão.

Com a sereni-
dade e a se-
gurança de 

quem conhece o 
caminho, o prefeito 
Jorge Serfiotis deu os 
primeiros passos no 
seu terceiro manda-
to à frente do muni-
cípio de porto real. 
ainda se recuperan-
do de problemas de 
saúde, ele mostra 
vitalidade pra orien-
tar o secretariado e 
definir as prioridades 
nestes primeiros dias. 
“Como a população 

sabe, a situação fi-
nanceira da prefei-
tura não é boa e 
foi preciso começar 
enxugando a má-
quina pública. por 
isso fizemos pouquís-
simas nomeações 
até agora e vou en-
caminhar semana 
que vem à Câmara 
uma reforma admi-
nistrativa, reduzindo 
o número de cargos 
de confiança e eco-
nomizando quase r$ 
1 milhão por ano”, 
adianta.

uma das apostas 
do prefeito é a assi-
natura de um con-

vênio com o minis-
tério das Cidades 
para serviços de in-
fraestrutura urbana. 
“estamos resolvendo 
alguns detalhes para 
iniciar a licitação das 
obras. Já neste ano 
vamos investir mais 
de r$ 2,8 milhões de 
reais na recupera-
ção de ruas, cons-
trução de ciclovias, 
iluminação entre ou-
tras melhorias, atra-
vés de emendas ao 
orçamento da união 
de autoria do depu-
tado federal alexan-
dre Serfiotis. além de 
melhorar a cidade, Jorge serfiotis começa com serenidade o mandato

as frentes de obras 
vão gerar empre-
gos, o que hoje é a 
maior necessidade 
do município”. 

as pendências 
com fornecedores 
e prestadoras de 
serviço também já 
começaram a ser 
negociadas. a pre-
feitura precisa qui-
tar seus débitos com 
as empresas para 
normalizar os paga-
mentos de quem tra-
balhou”, argumenta 
o prefeito que quer 
recuperar o prestígio 
de ‘bom pagador’ 
do município. 

Ônibus e vale transporte
ao mesmo tem-

po em que reduz 
e busca eficiên-
cia na máquina 
pública, o prefei-

to orienta os recur-
sos disponíveis para 
investimentos que 
atendam diretamen-
te o cidadão. “Já re-

quisitei a abertura do 
processo de licitação 
para a volta do vale-
-transporte aos mora-
dores que trabalham 

e estudam fora de 
porto real e também 
iniciei as negocia-
ções para o retorno 
do transporte público 

gratuito. não são pro-
blemas que se resol-
vam da noite para o 
dia, mas quanto mais 
cedo começarmos 

a tratar destes as-
suntos, mais rápi-
do será o retorno 
para quem preci-
sa dos serviços”.

dIVuLgação 

Estrada de Três Rios em péssimas 
condições causa transtornos

usuários que passam 
pela estrada união-In-
dústria no trecho entre 
três rios e Levy gas-
parian, rJ, reclamam 
dos buracos e da fal-
ta de iluminação. Se-
gundo eles, tem tantos 
buracos que acabam 
aumentando os riscos 
de acidentes, porque 
frequentemente os ve-
ículos têm que invadir 
a pista contrária para 
desviar.

para quem passa di-
rigindo a estrada ofe-

rece perigo por falta 
de conservação e ma-
nutenção, já para pe-
destres e ciclistas, está 
faltando segurança 
por causa da ausên-
cia de acostamento. 
eles também recla-
mam que o mato está 
alto, atrapalhando a 
visibilidade e deixando 
as placas de sinaliza-
ção encobertas. além 
disso, ainda de acordo 
com eles, falta sinaliza-
ção e iluminação pú-
blica.

o departamento 
de estradas de roda-
gem (der) disse que 
vai enviar uma equi-
pe para verificar as 
condições da estrada 
união-Indústria e fazer 
os reparos de acordo 
com a capacidade 
do departamento, já 
que, devido à crise fi-
nanceira, os serviços 
relacionados à conser-
vação da malha rodo-
viária estadual estão 
temporariamente sus-
pensos.

Estrada oferece perigo por falta de conservação e manutenção
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Postos do Detran estão 
paralizados no Sul do Rio

Funcionários ter-
ceirizados do de-
tran estão em gre-
ve devido o atraso 
dos benefícios dos 
empregados. em 14 
postos de cidades 
do Sul do estado 
do rio estão total-
mente parados. São 
elas: pinheiral, Barra 
do piraí, piraí, angra 
dos reis, resende, 
Barra mansa, Volta 
redonda, mendes, 
miguel pereira, pa-
raíba do Sul, paty do 
alferes, três rios, Va-
lença e Vassouras. 
nesses locais não 
há serviço de visto-
ria nem documen-
tação. Já o posto 
de paracambi está 
parcialmente para-
do.

Segundo a asses-
soria de comuni-
cação do detran, 

como a paralisação 
é de funcionários ter-
ceirizados, o departa-
mento não pode dizer 
quando o serviço vai 
voltar ao normal. os re-
passes para empresa 
prol, responsável pelos 

funcionários, estão 
em dia. a empresa 
informou que não 
há atraso nos salá-
rios e que a previsão 
do pagamento dos 
benefícios seria até 
a noite de ontem.

serviço segue indisponível em 14 cidades 

Período de pesca proibida dobra o 
preço da sardinha em V. Redonda

Com a pesca da sar-
dinha proibida, o pre-
ço do pescado prati-
camente dobrou no 
Sul do rio de Janeiro. 
mas muitos moradores 
estão procurando op-
ções mais baratas para 
não pesar no bolso.

em uma peixaria de 
Volta redonda, a sar-
dinha que costuma ser 
vendida por r$ 7 em 
média o quilo, está cus-
tando praticamente o 
dobro. a dona de casa 
marilene conta que 
compra o peixe pelo 
menos uma vez por se-
mana, mas com a alta 
do pescado, tem pes-

quisado bem antes de 
escolher.

o reajuste tem expli-
cação. essa diferença 
é por causa do período 
do defeso, que é quan-
do a pesca da sardi-

nha fica proibida para 
que a espécie possa 
se reproduzir. essa proi-
bição, que começou 
em novembro do ano 
passado, vai até 15 de 
fevereiro.

devido ao defeso, quilo do pescado passou para r$ 14
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Prefeitura de Angra dos Reis suspende 
atendimentos devido crise econômica 

o atendimento na 
prefeitura de angra 
dos reis, na Costa 
Verde do rio de Ja-
neiro, foi interrompido 
na última terça-feira e 
assim continuará pe-
los próximos 10 dias. o 
motivo é a realização 
de uma auditoria nas 
contas públicas, após 
o decreto de cala-
midade financeira 
anunciado durante a 
posse do novo prefei-
to, Fernando Jordão 
(pmdB).

um levantamen-
to começou a ser 
elaborado logo de-
pois da eleição. uma 
equipe composta 
pelos novos assesso-

res e secretários fica-
ram durante os últi-
mos meses do ano 
conversando com a 
administração ante-
rior, para saber a real 
situação financeira 
do município.

Com as informa-
ções em mãos, a 
próxima etapa é de-
finir onde serão feitos 
cortes no orçamento. 
além da economia 
para aliviar os cofres 
públicos, o objetivo é 
melhorar os serviços 
na área de saúde. de 
acordo com o pre-
feito, a medida deve 
atingir contratos fir-
mados em várias áre-
as.

outro desafio é au-
mentar a arrecada-
ção. em 2016, a pre-
feitura alegou que 
uma mudança feita 
pelo governo do es-
tado no critério de 
transferência de ICmS 
(Imposto sobre Circu-
lação de mercado-
rias e Serviços) preju-
dicou as contas do 
município. mais uma 
redução importante 
foi na transferência 
dos royalties de pe-
tróleo. para aquecer 
a economia local e 
aumentar a arreca-
dação de impostos, 
o prefeito estuda a 
criação de parcerias 
público-privadas.

reprodução
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Trabalho: Opte pela 
segurança profissional. 
Não arrisque no que 
parece ser vantajoso e  que 
você não conhece nada. 
Negócio bom é aquele que 
conhecemos bem e que é 

duradouro. Amor: sob o ponto de vista 
amoroso essa fase será maravilhosa. 

Trabalho: oportunidades 
se apresentam nessa fase. 
Agarre-as e progredirá. Marte 
lhe dará disposição para lutar 
pela sua elevação financeira. 
Espere pelo melhor pois, você 

está bem protegido astralmente. Amor: 
sentimentalmente, tudo deverá correr bem. 

Áries

Trabalho: deixe o 
comodismo de lado e 
planeje melhor o que 
você espera que dê bom 
resultado. Uma boa 
analise do seu projeto 

poderá melhorar o que pretende fazer e lhe 
dar segurança. Amor: não exite, esqueça 
diferenças para ser feliz no relacionamento.  

Touro

Trabalho: Com Mercúrio 
e Júpiter favorecendo 
o setor profissional, 
nada poderá frear o que 
pretende realizar. Vá 
com tudo! Aproveite 
essa fase para progredir. 

Talento não lhe falta para isso. Amor: 
curta a família, mas evite polêmicas. Visita 
inesperada.  

Gêmeos

Trabalho: permita-se 
querer mais sem mudar 
o rumo da sua atividade. 
Precisará apenas sonhar 
menos e trabalhar mais. 
Progresso será possível 

mediante maior empenho da sua parte. 
Amor: a Lua estimula fantasia amorosa. 
Sonhe se quiser!

Câncer

Leão

Trabalho: Objetividade não 
lhe faltará para conduzir com 
firmeza sua atividade rumo 
ao sucesso. Você está bem 
protegido por Mercúrio que 
lhe confere clareza mental 

para fazer o melhor. Amor: laços familiares 
precisam de maior cumplicidade e afeto. 

Virgem

Trabalho: nem tudo é 
possível agora. Desacelere 
um pouco. Decisões deve 
deixar para outro dia. Você 
se sente mais à vontade 
para lidar com problemas 
profissionais. Nada 

ficará sem solução. Amor: a intensidade 
amorosa aumenta e a rotina diminui. 

Libra

Trabalho: coloque 
em primeiro lugar 
suas obrigações 
profissionais e 
deixe de lado 
o comodismo. 

Essa é a receita para progredir 
profissionalmente. Prosperidade 
custa ação. Movimente-se mais! 
Amor: viverá bons momentos com 
que ama. Curta muito.

Escorpião

Trabalho: o clima é de 
progresso e tudo indica 
que você ingressará nele. 
Aproveite que Júpiter 
está favorecendo o 
crescimento produtivo 

de qualquer atividade para sair da 
baixa produtividade e aumentar os 
seus lucros. Amor: a felicidade está 
chegando!

Sagitário

Trabalho: não deixe por 
menos, queira o melhor 
para você. Não exite em 
mostrar que só aceita o 
que tem futuro promissor. 

Ficar em segundo plano não está 
constelado para você. Você nasceu 
para ser líder! Amor: vai imperar um 
clima de romantismo.

Capricórnio

Trabalho: fique 
alerta, pois qualquer 
mudança promete 
ser para melhor. O 
regente de Aquário: 
Urano, assinala 

uma fase muito prospera para 
os nativos deste signo. Bons 
negócios surgirão. Amor: 
romance sob influência de Vênus: 
felicidade na certa!   

Aquário

Trabalho: Avalie 
bem as suas 
potencialidades, pois 
não estão descartadas 
mudanças de 
ocupação. Netuno 

colabora com seu progresso 
profissional. Poderá subiu um 
degrau ou mais na sua carreira. 
Amor: permita-se ser feliz, não 
aceite impedimento.  

Peixes

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

 PORTARIA Nº 0039 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, TATIANA 
SABINO DOS SANTOS, para o cargo em comissão 
cc1 de diretora de trabalho e renda da secretaria 
Municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e 
renda. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0040 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, LUIZ TAVA-
RES DE MELO, para o cargo em comissão ssM de 
subsecretário da secretaria Municipal de obras, urba-
nismo 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 0042 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, NILSON 
CAMARGO LOPES, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de fiscalização 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 0043 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, ISMAEL 
FRANCISCO DE OLIVEIRA, para o cargo em comis-
são cc2 de coordenador de operação do sistema de 
abastecimento de água, esgoto e Pluvial 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 0044 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, ADALBER-
TO KOENGKAN NOGUEIRA, para o cargo em comis-
são cc2 de coordenador de limpeza urbana 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 0046 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, JOSÉ CAR-
LOS DE SOUZA CARDOSO, para o cargo em co-
missão cc3 de assessor de controle de qualidade de 
água 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 0047 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, LUIS GUS-
TAVO NUNES, para o cargo em comissão cc3 de as-
sessor de Varrição 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 0049 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, SÉRGIO 
JUSCELINO DA SILVA, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de coleta e destinação de entulho 
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 0050 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, ODACIR 
CARNEIRO PAIVA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Pavimentação 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 0051 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, EDSON GO-
MES DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 de as-
sessor de Próprios Municipais 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 0052 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, EVANDRA 
ANELIZA CÂNDIDA, para o cargo em comissão cc1 
de diretora da Proteção social especial da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0053 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, RITA DE 
CÁSSIA ROSA, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenadora de assuntos fundiários da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0054 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, LEANDRO 
DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão ssM de 
subsecretário da secretaria Municipal de saúde. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0055 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, VINICIUS 
FURTADO SANTIAGO, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor da fisioterapia da secretaria Municipal 
de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0056 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, SUZANNE 
BALIEIRO MESQUITA, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor da atenção básica da secretaria Muni-
cipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0057 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, JOSÉ LUIZ 
RIBEIRO XAVIER, para o cargo em comissão cc1 de 
diretor de Gestão contratual da secretaria Municipal de 
saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0058 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, VERÔNICA 
HELENA MARQUES DE OLIVEIRA, para o cargo em 
comissão cc2 de coordenador administrativo da se-
cretaria Municipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0059 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, KEILA EGA-
LON DE CASTRO MÁXIMO, para o cargo em comis-
são cc2 de coordenador de farmácia da secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0060 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, CRISTIANY 
AMORIM SILVA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessora da direção administrativa da secretaria Mu-
nicipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0063 DE 04 DE JANEIRO DE 2017. 

o Prefeito MuniciPal de Porto real, no uso 
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Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Ingredientes

MASSA DE PIZZA 
ITALIANA

3 colheres de azei-
te/1 colher de sopa 
de açúcar/15 g de 
sal/25 g de fermento 
fresco/500 g de fari-
nha de trigo de boa 
qualidade/300 ml de 
água.

Modo de preparo
misture o fermen-

to com o açúcar, 
coloque um pouco 
de água e misture 
até desmanchar o 
fermento.

deixe descansar 
até formar uma es-
puma.

reserve.
em outra vasilha 

coloque o sal com 
mais um pouco de 
água.

em uma vasilha 
coloque o trigo, jo-
gue a mistura do 
fermento e açúcar, 
a água com o sal, 
o azeite e o resto 
da água devagar.

misture tudo e 
sove a massa até 
ela ficar elástica e 
lisa.

deixe descansar 
no minimo 2 horas..

Ingredientes

Modo de preparo

CALZONE

1 1/3 copo de 
água (320 ml)/3 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/3/4 
colher (chá) de 
sal/4 copos de fa-
rinha de trigo (960 
ml)/2 colheres 
(chá) de fermento 
biológico seco/1 
gema de ovo para 
pincelar/orégano 
e queijo parmesão 
à gosto.

maSSa:

misturar todos os 
ingredientes até 
que a massa fique 
uniforme e não gru-
denta.

dividir a massa 
em porções confor-
me o tamanho que 
desejar.

esticar a massa 
com um rolo.

Fazer o formato 
que desejar (redon-
do ou quadrado) e 
colocar o recheio.

Fechar o calzone 
apertando as bor-
das com um garfo.

pincelar o calzo-
ne com 1 gema de 
ovo.

Salpicar queijo 
parmesão ralado e 
orégano.

assar em forno 
pré - aquecido à 
200°.

retirar do forno 
após crescer e dou-
rar.

SugeStão de re-
CheIoS:

Carne moída en-
sopada com fatias 
de queijo mussarela 
e requeijão.

Frango desfiado 
ensopado.

atum desfiado ou 
em pedaços.

Camarão enso-
pado

Brócolis, etc.

de suas atribuiÇÕes leGais, 

R E S O L V E:

Art.1º.  – CEDER, a partir de 02/01/2017, o servidor 
ÁLVARO ALEX NEVES DO NASCIMENTO, matrícula 
1550, para prestar serviços na câmara Municipal de 
Porto real sem ônus para a Prefeitura Municipal de 
Porto real. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0064 DE 04 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, VERÔNICA 
ETTORE, para o cargo em comissão cc1 de diretora 
de Atos Oficiais 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 0066 DE 04 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, BÁRBARA 
RODRIGUES BELTRAME, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de atendimento ao cidadão 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 0067 DE 04 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, TÁBATA FA-
GUNDES DA SILVA, para o cargo em comissão cc4 
de assessor nível ii da secretaria Municipal de educa-
ção, esporte, lazer e cultura. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0007 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 

uso de suas atribuiÇÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, MARIA MA-
DALENA FERREIRA DE SOUZA, para o cargo em co-
missão sM de secretária Municipal da secretaria Muni-
cipal de educação. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

rePublicado Por incorreÇÃo

PORTARIA Nº 0012 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

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

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, SÉRGIO 
LUIZ DO CARMO CARVALHO SILVA, para o cargo 
em comissão ssM de subsecretário da secretaria Mu-
nicipal de administração. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

rePublicado Por incorreÇÃo

atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

P r e f e i t u r a M u n i c i Pa l  d e  b e l f o r d  r o X o

construindo uM noVo teMPo
lei coMPleMentar n° 192 de  04 de janeiro de 2017.

“Define a Estrutura Administrativa de Cargos Comissionados do Instituto de Pre-
vidência dos servidores Públicos do Município de belford roxo – PreVide e dá 
outras providencias”

autor: Prefeito Municipal

art. 1°- a estrutura administrativa de cargos comissionados do instituto dos servi-
dores Públicos do Município de belford roxo – PreVide passa a viger na forma do 
anexo único da Presente lei.

art.2° -  as despesas resultantes da presente lei correrão à conta do orçamento 
administrativo do PreVide, vigente no exercício de 2017, nos termos §3° do artigo 
16, da lei complementar 083, de 27/12/2006, com nova redação dada pelo art. 2° da 
lei complementar n°144/2013, de 20/05/2013 e em observância a lei complementar 
federal n°101, de 04/05/2000.

art. 3° - compete ao Prefeito Municipal a nomeação da diretoria executiva, compos-
ta pelos seguintes diretores: diretor-Presidente, diretor administrativo-financeiro e 
diretor de Previdência e atuária.

    i – o diretor-Presidente perceberá a remuneração do cargo de secretário Munici-
pal e os demais diretores terão remuneração do cargo de secretário adjunto. 

art. 4º - os demais cargos da estrutura do instituto de Previdência dos servidores 
Públicos de belford roxo – PreVide, não descritos no art. 3º, serão de livre nome-
ação e exoneração do diretor - Presidente.

art. 5° - compete à diretoria executiva do PreVide a elaboração das normas regi-
mentais que definirão as atribuições, funções e forma de designação e gratificação 
dos titulares dos cargos em comissão criados por esta lei e submetê-las à delibera-
ção do conad – conselho de administração.

art. 6° -  esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se os dis-
positivos em contrários, com efeitos a contar de 01 de janeiro 2017. 

WaGner dos santos carneiro - Waguinho
Prefeito MuniciPal

aneXo i

QTDE Denominação do Cargo Símbolo

01 Diretor - Presidente SM
03 Assessor de Apoio Técnico CC-2
02 Assessor Executivo CC-4
05 Assessor Administrativo CC-6
01 Diretor de Contabilidade CC-1
01 Assessor de Controle Interno CC-4
01 Assessor de Contabilidade CC-6
01 Diretor de Previdência e Atuária CC-1
01 Coordenador de COMPREV CC-4
01 Diretor Administrativo e Financeiro CC-1
01 Assessor de Finanças CC-3
01 Tesoureiro CC-3
01 Chefe de RH CC-4
01 Chefe de Protocolo e Arquivo CC-4
01 Chefe de Almoxarifado e Patrimônio CC-4
01 Assessor de apoio Técnico II CC-4
03 Assessor Administrativo II CC-8
01 Diretor de Informática CC-1
01 Assistente de Informática CC-4
01 Procurador CC-1
01 Assistente Jurídico CC-4
01 Assessor Administrativo CC-8

 

lei coMPleMentar n° 193 de  04 de janeiro de 2017.

“Define a Estrutura Administrativa de Cargos Comissionados da Fundação de De-
senvolvimento social de belford roxo - funbel e dá outras providencias”

                                                    autor: Prefeito Municipal

art. 1°- a estrutura administrativa de cargos comissionados da fundação de de-
senvolvimento social de belford roxo - funbel passa a viger na forma do anexo 
único da Presente lei.

art.2° - as despesas resultantes da presente lei correrão à conta de dotação orça
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Ingredientes

Modo de preparo

TORTA DE MARACUJÁ

maSSa

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

reCheIo
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

CoBertura
polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

maSSa
misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

reCheIo
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

CoBertura

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

CHURROS

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

passe na canela com 
açúcar e sirva.

GELATINA CREMOSA
Ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

a gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.

estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
mentária própria.

art. 3° - compete ao Prefeito Municipal a nomeação da diretoria executiva, compos-
ta pelos seguintes diretores: diretor-Presidente, diretor de bem estar social, diretor 
de ação comunitária, diretor técnico e diretor administrativo-financeiro.

    i – o diretor-Presidente perceberá a remuneração do cargo de secretário Munici-
pal e os demais diretores terão remuneração do cargo de secretário adjunto. 

art. 4º - os demais cargos da estrutura da fundação de desenvolvimento social de 
belford roxo - funbel, não descritos no art. 3º, serão de livre nomeação e exo-
neração do diretor - Presidente, após audiência com o chefe do Poder executivo.  

art. 5° - compete à diretoria da funbel a elaboração das normas regimentais que 
definirão as atribuições, funções e forma de designação e gratificação dos titulares 
dos cargos em comissão criados por esta lei e submetê-las à deliberação do Prefei-
to Municipal e do conselho diretor.

art. 6° - esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se os dis-
positivos em contrários, com efeitos a contar de 01 de janeiro 2017. 

WaGner dos santos carneiro – Waguinho
Prefeito MuniciPal

estado do rio de janeiro
P r e f e i t u r a M u n i c i Pa l  d e  b e l f o r d  r o X o

construindo uM noVo teMPo

aneXo i

QTDE Denominação do Cargo Símbolo

01 Diretor - Presidente SM
03  Assessor de Apoio Técnico CC-2
02 Assessor de Finanças CC-3
10 Assessor de Apoio Técnico II CC-4
01 Diretor de Bem Estar Social CC-1
06 Assessor Administrativo CC-6
04 Assessor Administrativo II CC-8
01 Diretor de Ação Comunitária CC-1
01 Diretor Administrativo-Financeiro CC-1
01 Diretor  Técnico CC-1

estado do rio de janeiro
P r e f e i t u r a M u n i c i Pa l  d e  b e l f o r d  r o X o

construindo uM noVo teMPo

Portaria nº 022/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
lei orgânica Municipal, adriano GonÇalVes Pereira para exercer o cargo em 
comissão de secretário Municipal, símbolo sM, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria nº 023/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, MáXiMo eloY tonassi da silVeira para exercer o 
cargo em comissão de secretario adjunto, símbolo cc-1, da secretaria Municipal 
de saúde.

Portaria nº 024/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, ViViane renata da silVa para exercer o cargo em 
comissão de secretário executivo, símbolo cc-2, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria nº 025/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Gisele auXiliadora ribeiro GuiMarÃes para 
exercer o cargo em comissão de secretário executivo, símbolo cc-2, da secretaria 
Municipal de saúde.

Portaria nº 026/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
lei orgânica Municipal, tatiana erVite Musser liMa para exercer o cargo em 
comissão de secretário executivo, símbolo cc-2, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria nº 027/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, ricardo fried para exercer o cargo em comissão de 
secretário executivo, símbolo cc-2, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria nº 028/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, anGelo Vianna lorenZini para exercer o cargo em 
comissão de secretário executivo, símbolo cc-2, da secretaria Municipal de saúde.

Portaria nº 029/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 

da lei orgânica Municipal, aMÉrico delMiro joÃo alMeida da silVa para 
exercer o cargo em comissão de secretário executivo, símbolo cc-2, da secretaria 
Municipal de saúde.

Portaria nº 030/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
lei orgânica Municipal, adriana alMeida de carValho para exercer o cargo 
em comissão de subcontrolador Geral, símbolo cc-1, da controladoria Geral do 
Município.

Portaria nº 031/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
lei orgânica Municipal, Marcelo dos santos Pereira para exercer o cargo 
em comissão de secretário adjunto, símbolo cc-1, da secretária Municipal de de-
fesa civil e ordem urbana.

Portaria nº 032/GP de 04 de janeiro de 2017

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, fernando lucio esteVes de MaGalhÃes para 
exercer o cargo em comissão de secretário executivo de assuntos jurídicos do Meio 
ambiente, símbolo cc-2, da secretaria Municipal de Meio ambiente.

Wagner dos santos carneiro – Waguinho
Prefeito MuniciPal

errata:

na Portaria nº 012/GP/2017 de 03 de janeiro de 2017, publicada em 
04/01/2017.

onde se lê bruno de oliVeira Paes leMe;

leia-se: bruno de oliVeira Paes leMe Pires.

Wagner dos santos carneiro – Waguinho
Prefeito MuniciPal

secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo

Portaria nº 001/seMad/2017 de 04 de janeiro de 2017

estabelece docuMentaÇÃo necessária, local Para a realiZaÇÃo 
do recadastraMento de serVidores efetiVos do MunicÍPio e Pe-
rÍodo.

o secretário MuniciPal de adMinistraÇÃo do MunicÍPio de belford 
roXo, no uso das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor e;

considerando a necessidade de regulamentar o decreto nº 4.178 de 01 de ja-
neiro de 2017, bem como estabelecer os documentos necessários para a realização 
do recadastramento,

resolVe:

art. 1º - o recadastramento dos servidores efetivos será realizado no cieP cons-
tantino reis, localizado na avenida joaquim da costa lima, s/nº, Parque são ber-
nardo (ao lado do  fórum de belford roxo), no período compreendido entre os dias 
09 e 14 de janeiro de 2017, das 9h às 17h.

§1º - os servidores efetivos deverão comparecer no local indicado no caput deste 
artigo, munidos de cópias e originais dos documentos elencados no aneXo Único 
da presente Portaria.

§ 2º - o não atendimento ao recadastramento dentro do período estabelecido no 
caput deste artigo, implicará na suspensão do pagamento, remuneração ou salário 
do servidor ou empregado.

art. 3º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Vander louZada de araÚjo
secretário Municipal de administração

aneXo Único 

rG (docuMento de identificaÇÃo)
cPf

tÍtulo de eleitor

coMProVante de residÊncia

Pis/PaseP

iMPosto de renda

coMProVante de escolaridade

certidÃo de nasciMento/casaMento

certidÃo de nasciMento dos dePendentes

2 (duas)  fotos 3X4

nÚMero de conta bancária de recebiMento do PaGaMento, reMu-
neraÇÃo ou salário 



QUINTA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 2017  12 esporte

Bangu se prepara e acredita 
na conquista do Cariocão

Anderson Luiz

Thiaguinho exalta equipe e projeta grande campanha banguense: ‘É possível’.

geral

38

em período de pré-
-temporada para 
o Campeona-

to Carioca, o Bangu 
abriu a semana de 
treinamentos no espa-
ço Lonier, em Vargem 
pequena, Zona oes-
te. remanescente do 
elenco que disputou a 
Copa rio e participou 
da excursão à ásia, o 
lateral-direito thiagui-
nho destacou a equi-
pe que vem sendo 
montada, projetando 
uma grande competi-
ção pela frente.

“teremos cerca de 
duas semanas de 
concentração, onde 
iremos treinar forte e 

com máxima dedica-
ção. o primeiro dia já 
foi muito proveitoso 
e temos esse período 
para chegar bem no 
Campeonato Carioca. 
o Bangu conseguiu 
bons reforços e tem 
tudo para fazer uma 
grande competição”, 
afirmou o lateral, que 
completou:

“estou muito otimis-
ta. Queremos colocar 
o time novamente en-
tre as primeiras colo-
cações, fazendo um 
papel digno dentre as 
equipes. É possível e é 
o nosso objetivo”, disse.

na taça guanaba-
ra, o alvirrubro estrea-
rá no dia 28, em moça 
Bonita, contra o primei-

ro colocado da fase 
preliminar. thiaguinho 
falou sobre a situação 
de não conhecer a 
equipe da estreia, mas 
frisou que o time deve 
ficar preparado para 
quem quer que seja o 
adversário.

“o único detalhe é 
que ainda não sabe-
mos com quem fare-
mos a estreia, além  de 
que o adversário che-
gará bem entrosado 
por conta da primei-
ra fase. Claro que isso 
não é nenhum proble-
ma para a gente, tam-
pouco devemos ficar 
pensando nisso. temos 
sempre que nos pre-
parar para enfrentar os 
mais fortes”, finalizou. lateral-direito destacou importância da pré-temporada para o time

emerSon pereIra


