
PM é morto por traficantes 
em favela de Belford Roxo

Conhecido como um dos políticos mais influentes do Rio, o ex-governador Sérgio Cabral é acusado pela Lava-Jato de liderar um 
grupo que teria cometido os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações da Polícia Federal 
apuraram um desvio de cerca de R$ 224 milhões com diversas empreiteiras, dos quais R$ 30 milhões somente com a Andrade Gutierrez 
e Carioca Engenharia, em obras como a reforma do Maracanã e o Arco Metropolitano. No trajeto até o Complexo Penitenciário de Geri-
cinó, em Bangu, na Zona Oeste, para onde foi transferido no final da tarde, Cabral foi chamado de ‘ladrão’ e ‘corrupto’ pela população. 

A casa caiu, Cabral!
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da ascensão à queda 

PResIdeNte: José de lemos 

Premiação
Belford Roxo premia em-

presas baseado na quali-
dade do atendimento ao 
consumidor. 
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RepRodução

Cabral chega à sede da PF. O esquema que tinha o ex-secretário de governo, Wilson Carlos como um dos operadores (no detalhe), adquiriu desde iate, joias e viagens 

7 Fuga frustrada 
Suspeito de executar coronel da pM na 

Baixada foi preso por agentes da polícia Ro-
doviária Federal (pRF) durante fuga. 

6

Cilada 
prefeita eleita em para-

cambi assume em 1º de ja-
neiro com rombo em caixa  
deixado pelo antecessor. 

3

Emperradas
obras de viadutos em 

Nova Iguaçu se trans-
formam em problemas 
para a população.
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Serial killer 
Acusado de matar 

30 mulheres é conde-
nado pela morte de 
mais uma vítima.

7

dIvulgAção/ pRF
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Estátua

Pedido de pai

A nova febre de desa-
fios na internet é o de-
safio do manequim, que 
consiste em imitar um 
manequim. A moda está 
tão viral que o dono de 
um cachorro decidiu 
enfeitar o animal com 
apetrechos de festa 
sem que ele se movesse, 
além de tirar várias fotos 
além de fazer uma filma-
gem. o cão da raça Bo-
xer chamado de Boston 
curtiu a ideia. 

Crianças guardam 
sentimentos especiais por 
objetos, principalmente 
quando não saem do 
seu lado. Nesse contexto, 
o americano Marc Carter 
fez um apelo emociona-
do pelo twitter queren-
do encontrar um copo 
do mesmo modelo que 
o seu filho Ben usava. o 
menino, de 13 anos, tem 
autismo grave e só bebe 
nessa caneca que não é 
mais fabricada.

Ainda sobre a polêmica de falsas notícias com rela-
ção ao Facebook e a vitória de donald Trump nas elei-
ções americanas não dá sinais de que vai parar. Segun-
do o Buzzfeed, uma rede de informações, funcionários 
da rede social criaram uma força-tarefa não oficial para 
estudar o assunto, contrariando o criador do site, Mark 
Zuckemberg, que havia publicado um post negando as 
acusações. 

um estudo feito em todo o mundo sobre índices 
de pressão alta revelou que o número de pessoas 
com o problema dobrou. especialistas afirmam que 
esse aumento é devido aos altos índices de obesida-
de, sedentarismo e o consumo de sal em alimentos. 
A pesquisa é da Revista lancet e estima que 1 bilhão 
de pessoas sofram com a doença. 

o google e o Facebook adotaram medidas 
para cortar as receitas de publicidade dos si-
tes que geram informações falsas. A medida foi 
adotada pois a frequência de notícias acabam 
abalando economicamente a indústria da infor-
mação, muitas vezes sensacionalistas e, sem a 
veracidade e a confiança necessária. 

Nada falso II

Fatores de risco Nada falso 

A indiana Saalumarada Thimmakka é conhecida 
em todo o mundo por ser uma grande ambientalis-
ta. o motivo deve-se ao cultivo de mais de 300 ár-
vores em uma estrada que liga duas vilas, Hulikal e 
Kundur. Aos 105 anos, a ambientalista revelou que 
cuidou da plantação como se fosse suas filhas. Sa-
alumarada tentou ser mãe, mas não conseguiu e 
se tornou mãe da natureza. 

Do ambiente

Cientistas descobriram que o vírus da zika pode 
sobreviver até oito horas em superfícies duras e 
não-porosas, se mantendo contagioso. entretan-
do, desinfetantes podem ajudar a combater o ve-
tor com extrema eficácia. A pesquisa foi feita nos 
estados unidos e liderada pelo americano Steve 
Zhou, diretor de virologia e biologia molecular. 

A agência da Nasa revelou que por baixo do 
planeta pode haver um oceano congelado. os in-
dícios foram encontrados no Sputinik planitia, que 
revelaram uma enorme bacia de vários quilômetros 
da área com o formato de coração. As fotografias 
do local foram tiradas pela sonda New Horizons da 
Agência espacial Norte-americana no ano passado. 

Descoberta em Plutão

Professores no Rio
A prefeitura do Rio abriu um edital ontem para preen-

cher 80 vagas de professor de ensino fundamental para 
lecionar inglês. os candidatos devem ter licenciatura ple-
na com habilitação em inglês. As inscrições podem ser fei-
tas pelo site www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos até 
o dia 8 de dezembro. A taxa é de R$ 100.  

Chance para estagiários
o órgão de estágio oferece 3.309 vagas para todo o Brasil. As 

oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, 
técnologo e superior, nos três turnos. entre os cursos solicitados 
estão o de Administração de Negócios, Ciências da Informa-
ção, Cinema, gastronomia e Jornalismo. Interessados acessar o 
site www.nube.com.br para conhecer as oportunidades. 

Vendedor externo
A distribuidora de alimentos e artigos de animais está procu-

rando vendedores para atuar na região de Niterói, São gon-
çalo e na Zona Norte e oeste do estado do Rio de Janeiro. É 
preciso ter superior completo em Marketing, Administração, di-
reito ou áreas similares. Interessados enviar e-mail para vagas@
mixpetdistribuidora.com.br informando o nome da vaga. 

Más notícias 
um levantamento feito pelo órgão revela que econo-

mistas do mercado financeiro continuam prevendo que o 
governo federal não vai atingir a meta fiscal fixada no ano 
que vem. A meta tem como déficit primário o valor de R$ 
139 bilhões, isso significa que o governo prevê que seus 
gastos vão superar a arrecadação de impostos neste valor. 

Aumento no petróleo
uma pesquisa revelada ontem pelo órgão revelou que 

quase 80% das multinacionais brasileiras investiram mais 
no exterior do ano passado. o movimento aconteceu 
num período que o investimento no país despencou em 
quase 14%. o estudo avaliou 64 empresas, sendo 50 multi-
nacionais e 14 companhias que atuam no exterior. 

Novo presidente
o conselho administrativo da Telefônica Brasil 

aprovou a eleição de eduardo Navarro de Carvalho 
como diretor presidente da empresa. A decisão foi 
tomada na última quarta-feira. ele assumirá o cargo 
de Amos genish, que renunciou a presidência no 
mês passado.  

Desvendando o zika

PREFEITURA RJ

MIX PET 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

TELEFÔNICA BRASIL 

A mulher mais velha no espaço

Esporte é saúde
para quem usa marcapasso e tinha medo de 

praticar exercícios físicos, agora já podem ficar ali-
viados. o coordenador de Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular, dr. Élcio pires Junior, explicou que 
os portadores do aparelho podem voltar gradu-
almente à rotina, mas é necessário começar em 
ritmo lento e sempre conversar com o médico. 

NUBE

FUNDAÇÃO DOM CABRAL

dIvulgAção

A americana peggy Whitson, de 56 anos, baterá o recorde de mulher 
com mais idade a ir para o espaço e, além disso, será a segunda coman-
dante da estação espacial Internacional (ISS). Assim, ela supera a compa-
triota, Barbara Morgan, que aos 55 anos, substituiu um time de astronautas 
que morreram devido a explosão do ônibus espacial Challanger, em 1986. 
peggy já está a caminho do ISS, segundo o jornal ‘orlando Sentinel’. 

Mostrando as garras 
Sem ainda assumir o cargo, o que vai acon-

tecer somente em 1º de janeiro, uma vere-
adora eleita no último pleito na Baixada já 
começou a colocar as garras de fora. Imagi-
na que a espertinha se apoderou das chaves 
de uma quadra poliesportiva construída pela 
prefeitura.

Entrada restrita 
A população que, na prática, deveria usu-

fruir da área de lazer, agora sofre com as 
restrições impostas pela vereadora que mal 
chegou e já quer sentar na janela. por causa 
de seus abusos, a moça virou alvo de críti-
cas por parte daqueles que lhe confiaram o 
voto. pelo visto, ela terá muito que explicar 
aos eleitores e torcer para não pedirem sua 
cassação. 

A casa está caindo!
desgraça pouca é bobagem! esse provér-

bio ouvido repetidamente serve como exem-
plo para a prisão do ex-governador do Rio, 
Sérgio Cabral pela polícia Federal. os inimigos 
estão rindo à toa. porém, mal sabem eles que 
também podem cair em desgraça já que 
também  têm envolvimento com esquema 
de pagamento de propina. 

Até tú, Brutus?
pois não é que um político da Baixada tam-

bém tem envolvimento no esquema de rece-
bimento de propina que é alvo da pF. Corre 
na boca miúda que com a prisão de Sérgio 
Cabral, ele estaria sofrendo de insônia. 

É chegada a hora
o político em questão, que defendia Ca-

bral com unhas, dentes e mais alguma coisa, 
já sabe que mais dia, menos dia, a Justiça vai 
bater em sua porta para o acerto de contas. 
dizem até que ele não é o único da Baixada 
que está na lista negra da polícia Federal. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Enxugando a folha

 Sem dinheiro em caixa, Lucimar Ferreira terá que lidar com altos débitos no município.

Prefeito quer parcelar dívidas, 
mas não revela valor dos débitos
Antonio Carlos

Editoriahorah@ig.com.br

O atual prefeito da cidade Tarciso Gonçalves

A prefeita eleita 
lucimar Ferreira 
(pR) ainda não 

sabe o tamanho da 
enrascada em que se 
meteu ao vencer a 
disputa pela prefeitura 
de paracambi. o mu-
nicípio está falido e o 
atual prefeito, o petista 
Tarciso gonçalves, de-
verá deixar para trás 
pelo menos dois meses 
de salários atrasados e 
bom seria se parasse aí. 
A dívida contraída na 
gestão atual com for-
necedores e prestado-
res de serviços é enor-
me, mas os números 
em relação a ela são 
tão misteriosos quanto 
os gastos do governo 
ao longo dos últimos 
sete anos, 11 meses 
e 17 dias, pois Tarciso, 
apontado como um 
gestor avesso à trans-
parência,  não informa 
onde, em que ou com 

quem gasta o dinhei-
ro público, já que es-
conde as contas que 
deveriam ser públicas 
numa verdadeira cai-
xa-preta. Na semana 
passada, por exemplo, 
ele enviou à Câmara 
de vereadores um pro-

Cerimônia premia empresas 
na cidade de Belford Roxo

Negociação em até 36 parcelas
de acordo com o 

projeto de lei prepa-
rado pela procurado-

ria Jurídica do municí-
pio, os valores devidos 
serão parcelados em 

até 36 meses e serão 
pagos com juros de 
6% ao ano, acrescidos 

de correção monetá-
ria com base no Índi-
ce Nacional de preços 

jeto de lei que o auto-
riza a contratar com 
os credores operações 
de crédito na forma 
de confissão de dívi-
das, permitindo o par-
celamento em 36 me-
ses dos valores devidos. 
Isto significa dizer que, 

aprovada a proposta, 
lucimar vai passar três 
dos seus quatro anos 
de mandato tapando 
o buraco aberto pelo 
atual prefeito que quer 
parcelar o débito, mas 
não revela quanto o 
município deve.

Segundo reporta-
gem do blog do elizeu 
pires, desde o dia 10 de 
outubro que a equipe 
da prefeita eleita está 
tentando ter acesso a 
informações sobre a 
real situação do mu-
nicípio. Flávio Ferreira, 
futuro secretário de 
governo, já foi recebi-
do na prefeitura, mas 
sobre nada foi informa-
do e o acesso de uma 
comissão de transição 
ainda não foi autoriza-
do. Assim, a preocupa-
ção que já era grande 
aumentou bastante 
esta semana, quando 
Flávio tomou conheci-
mento do projeto de 
lei que pode compro-
meter a futura gestão, 

ao Consumidor (INpC), 
mas em nenhum mo-
mento a mensagem 

enviada ao poder le-
gislativo fala do total 
a ser parcelado.

que vai ter que arre-
cadar para pagar as 
dívidas contraídas pela 
atual, o que deixará o 
futuro governo sem re-
cursos para promover 

novas ações. Na opi-
nião de Flávio este par-
celamento pode re-
presentar pelo menos 
quatro anos de atraso 
para o município.

dIvulgAção

dIvulgAção

Lucimar Ferreira é a prefeita eleita de Paracambi

Errata
Na edição de on-

tem cometemos 
três erros. Na capa, 
de manchete: ‘pF 
grampea garotinho 
por esquema do 
cartão social’, nós 
escrevemos a pa-

lavra ‘grampeia’ de 
forma errada. onde 
está escrito ‘cartão 
social’ também esta-
va errado, na verda-
de o esquema é do 
‘cheque social’. Já na 
página seis, no título 

Na última quinta-fei-
ra, foi realizada uma 
solenidade de entrega 
do 11° prêmio Mérito 
empresarial de Belford 
Roxo, em Qualidade 
no Atendimento ao 
Consumidor. o even-
to foi conduzido pelos 
Cerimonialistas Jane 
Abdon e Marcos Me-
donça. A cerimônia 
aconteceu na casa 
de festa la Famille, no 
município, para um 
público de 260 pesso-
as.
Cerca de trinta empre-
sas receberam o troféu 
de Mérito empresarial 
e o público presente 
contava com a pre-
sença de uéliton pes-
sanha, presidente do 
Sincovani, Tereza Cristi-
na, gerente de projeto 
do Sebrae, Kleber lei-
te, Wellington dias de 
Carvalho e paulo Ce-
zar Corre lança, am-
bos diretores do Sin-
covani, Jorge Marão, 
diretor da Fecomércio 

do Rio, representando 
presidente orlando di-
niz, Ariane leonardo B. 
pessoa, presidente da 
Cdl Belford Roxo e o 
Tenente Coronel val-
deci Santos de lima. 
o prêmio Mérito em-
presarial de Belford 
Roxo Consumidor é 
uma homenagem às 
empresas que se pre-
ocupam em manter 
um compromisso com 
a excelência na quali-
dade do Atendimento 

ao Consumidor. Nes-
sa edição, a ideia foi 
inovar nas melhorias 
das empresas. As enti-
dades realizadoras do 
evento,SINCovANI, Se-
BRAe, Cdl de Belford 
Roxo e ACeBeR, com 
apoio e o patrocínio 
do Sistema FeCoMÉR-
CIo RJ,SeSC e SeNAC, 
o define como “fonte 
de geração e agrega-
ção  de valores para 
as empresas dos mais 
diversos segmentos”.

Empresas receberam o troféu de Mérito Empresarial

dIvulgAção

‘garotinho é preso 
na Zona Norte do Rio 
por associação cri-
minosa’, na verda-
de, o ex-governador 
foi preso na Zona Sul 
do Rio na operação 
Chequinho. 

Pacote de austeridade é 
inconstitucional, diz o MPRJ
o procurador-geral 

de Justiça no Rio de 
Janeiro, Marfan Mar-
tins vieira, afirmou 
ontem que 17 dos 
21 projetos do pa-
cote de austeridade 
apresentados pelo 
poder executivo fo-
ram considerados in-
constitucionais pelo 
Ministério público do 
estado do Rio de Ja-
neiro (MpRJ). desde 
o último dia 8 de no-
vembro, o órgão ha-
via antecipado que 
ao menos seis eram 
ilegais.
o documento foi en-
tregue por Marfan 

vieira ao presidente 
da Assembleia legis-
lativa do Rio de Ja-
neiro (Alerj), o depu-
tado Jorge picciani 
(pMdB) e detalhou os 
erros encontrados no 
projeto. o Mp infor-
mou que em caso de 
aprovação do proje-
to por parlamentares, 
ajuizará ações para 
tentar impedir a san-
ção das leis. 
uma nota técnica ela-
borada pelo Ministério 
público divulgada no 
último dia 8, revelou 
que ao menos seis 
dos 22 projetos são in-
constitucionais. piccia-

ni aproveitou para 
afirmar que as obser-
vações feitas pelos 
procuradores devem 
ser levadas em consi-
deração, com a res-
salva que a palavra 
final será dada pelo 
Judiciário. “o Mp nos 
entregou um docu-
mento sólido de in-
constitucionalidade. 
Consideramos um 
bom estudo que vai 
nortear os deputa-
dos, mas quem julga 
inconstitucionalida-
de é o TJ [Tribunal de 
Justiça] e em última 
instância o STF”, disse 
o presidente da Alerj.
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A Secretaria Municipal de Transportes, 
criou mais quatro pontos de táxis em Niló-
polis. os pontos ficarão localizados nas se-
guintes ruas: João pessoa; Mário de Araújo; 
Alberto Teixeira da Cunha e pedro Alvares 
Cabral, altura do nº 305.

A prefeitura Mu-
nicipal de Nilópo-
lis por meio da Se-
cretaria de Cultura 
e da Secretaria de 
educação inaugura, 
no próximo dia 21, 
a galeria Municipal 
de Artes Willy voigt, 
na sede da nova 
prefeitura Municipal. 

Com as obras inicia-
das em agosto, a pre-
feitura de Nilópolis junto 
da Secretaria de espor-
te e lazer divulgou que 
a Casa da luta está 
em fase de conclusão. 
o local será exclusivo 
para desenvolvimento 
dos esportes de com-
bate e artes marciais.

A equipe de cirurgia plástica do Hospital Federal 
do Andaraí (HFA), unidade do Ministério da Saúde no 
Rio de Janeiro, recebeu, na última segunda-feira, o 
prêmio de melhor trabalho científico no 53º Congres-
so Brasileiro de Cirurgia plástica.

Concorrendo com cerca de 500 estudos, a ‘pes-
quisa laboratorial sobre a Resposta Metabólica ao 
Trauma das Cirurgias Associadas pós-Bariátrica’ foi 
desenvolvida em conjunto com a ueRJ e a escola 
paulista de Medicina.

Reta final Inauguração

Premiação Pesquisa 

Eles disseram... nós publicamos!
“O pagamento de mesada foi de R$ 200 mil no 1º mandato, e no 2º mandato de Sérgio 

Cabral, essa mesada subiu para R$ 500 mil”.  lauro Coelho Junior, procurador do MpF no 
Rio de Janeiro, em entrevista coletiva.

o ex-secretário estadual de Seguran-
ça José Mariano Beltrame morou no 
apartamento que pertence ao empre-
sário paulo Fernando Magalhães pinto, 
amigo e ex-assessor do ex-governador 
Sérgio Cabral.     

paulo é alvo de um pedido de prisão 
temporária, ainda não cumprido pela po-
lícia Federal. o imóvel, localizado em Ipa-
nema, Zona Sul do Rio, tinha um alto custo: 
aluguel de cerca de R$ 15 mil, condomínio 
de R$ 5 mil e IpTu em torno de R$ 7 mil.

dIReTo Ao poNTo

A situação política que está ocorrendo no nos-
so país não é boa, pois a produtividade dos nossos 
governantes que poderiam ser utilizadas para o es-
tudo e aprovação de leis que contribuam para o 
progresso da nossa nação, estão nos últimos tempos 
focados em executar o que segue o manual da boa 
conduta, objetivando a punição dos possíveis infra-
tores, enquanto os que sobram estão preocupados 
em defender-se e na criação de parcerias, fruto de 
troca de favores para o próprio beneficiamento.

Proibição Irregularidades Serviços 
o projeto que proíbe o apli-

cativo uber foi aprovado pela 
Câmara do Rio na sessão da 
última quarta-feira. os verea-
dores cederam à pressão dos 
taxistas, que lotaram as gale-
rias e ocuparam as saídas do 
palácio pedro ernesto.

A light identificou na última 
quarta-feira, em Nova Igua-
çu, mais de mil irregularida-
des no consumo de energia 
de estabelecimentos comer-
ciais e residenciais na região 
da luz, resultando em 86% de 
efetividade.

durante a operação, a com-
panhia também disponibilizou sua 
Agência Móvel de atendimento, 
na praça vitória, para prestar ser-
viços diversos aos clientes como, 
por exemplo, pedido de ligação 
nova, segunda via de conta, vis-
torias técnicas, entre outros. 

Amigos em comum

No alvo 
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Quem mora na Avenida paraíso, no bair-
ro paraíso, em Nova Iguaçu, reclama que 
o lugar não faz jus ao nome que recebeu. 
Além do descaso, os moradores não têm 
saneamento básico, as ruas são lama pura 
e a iluminação pública deixa a desejar.

O terror da crise política 

vai acontecer no próxi-
mo dia 26, no Centro de 
Convenções do vilarejo 
praia Hotel, das 15 às 22h, 
o 5º Festival de vinhos de 
Rio das ostras. este ano 
o evento, no qual serão 
degustados mais de 150 
rótulos de vinhos e espu-
mantes nacionais e im-
portados, vai contar com 
workshops de gastrono-
mia, degustações vips 
gratuitas, além de uma 
praça de alimentação 
com food trucks a pre-
ços especiais. o festival, 
que no último ano reuniu 
cerca de mil pessoas, é 
considerado atualmente 
um dos maiores eventos 
do gênero destinado ao 

Festival de 
vinhos será no 
próximo dia 26

consumidor final em todo 
o estado e vem colabo-
rando amplamente  para 
a difusão e fortalecimento 
da cultura do vinho no in-
terior do Rio de Janeiro.
o 5º Festival de vinhos 

contará com a presença 
de vinícolas e importado-
ras conceituadas como a 
Casa valduga, lídio Carra-
ro, don guerino, Casa Flo-
ra, domno do Brasil, BeRK-
MANN, doCWINe, Adega 
Alentejana e luiz Argenta. 
os convites estão à venda 
pelo site www.festivaldevi-
nhos.com ou no Armazém 
Cocoricó, situado na Av. 
governador Roberto da 
Silveira, 326, Costazul, Rio 
das ostras.

Defesa Civil realiza simulado em Caxias
AleRTA CoMuNIdAde 

O Treinamento de Alerta e Preparação das Comunidades para Emergência 
tem como objetivo conscientizar a população para casos de riscos no local.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Bombardeio deixa civis mortos 

É preciso ter disposi-
ção para pular a sequ-
ência de buracos que 
figuram a Rua Wallace 
paes leme esquina com 
salgado filho, em Nilópo-
lis. Além das crateras, há 
vazamentos de água, 
que contribuem para 
que a população sofra 
com a escassez. 

os buracos dificultam 
o trânsito de veículos 
pela rua e amedrontam 
motoristas que temem 
causar acidentes graves 
ao desviarem das po-
ças, inclusive em épocas 
de chuva.

Um dos maiores eventos destinado ao consumidor

RepRodução 

dIvulgAção 

vinte e cinco civis 
morreram ontem, em 
bombardeios aéreos e 
de artilharia do regime 
sírio contra os bairros re-
beldes de Aleppo, infor-
mou o observatório Sírio 
para os direitos Huma-
nos (oSdH). o balanço 
provisório da oNg é de 
25 mortos, segundo a 
agência France presse. 
um jornalista da AFp no 
local ouviu o barulho 
de lançamento de bar-
ris explosivos desde o 
início da manhã.

Na última quarta-
-feira, ao menos 46 pes-
soas morreram e mais 

de cem ficaram feridas 
em ataques no leste da 
cidade. Rússia e Síria ne-
gam envolvimento em 
ação. Ataques aéreos 
atingiram ainda na quar-
ta-feira dois hospitais e 
um banco de sangue.

Aleppo, onde 250 mil 
pessoas vivem cerca-

Buracos e escassez em Nilópolis 
das nos bairros da Zona 
leste há quase quatro 
meses, é uma cidade 
chave tanto para o re-
gime de Bashar al-Assad 
como para seus oposi-
tores, que se enfrentam 
em uma guerra que já 
deixou mais de 300 mil 
mortos.

Em 2014 o simulado aconteceu na empresa Braskem

dIvulgAção

Fumaça é vista na região de Aleppo, no Norte da Síria

RepRodução

A defesa Civil de du-
que de Caxias e a 
Associação das em-

presas de Campos elíseos 
(ASSeCAMpe) realizam 
amanhã, de 8h às 12h, o 
‘Simulado de Treinamento 
de Alerta e preparação 
das Comunidades para 
emergências’. o objetivo 
será ampliar a conscien-
tização da comunidade 
quanto aos possíveis riscos 
existentes no local, além 
de orientar sobre medi-
das que devem ser toma-
das pelas autoridades e 
empresas no sentido de 

proteger os moradores 
do entorno e colabora-
dores vivenciando situa-
ções reais de desastres. 
o simulado acontecerá 
na empresa Nitriflex, com 
40 anos de atuação no 
segmento de borrachas 
especiais. o ‘acidente’ 
acontecerá na comuni-
dade vila Serafim que na 
evacuação terá como 
destino o Ciep 369 Jorna-
lista Sandro Moreyra, no 
bairro Jardim primavera. 
estarão mobilizados no si-
mulado cerca de dois mil 
agentes e técnicos, além 
de voluntários, para ava-
liar o sistema de resposta 

de emergência no pólo 
Industrial de Campos elí-
seos. o ponto de partida 
do simulado acontecerá 
às 8h, na sede da Asse-
campe, no bairro Cam-
pos elíseos.
entre as atividades acon-
tecerão acionamento de 
sirenes, operação de con-
tenção do vazamento, 
evacuação dos funcioná-
rios e moradores. Algumas 
‘vítimas’ passarão por 
triagem no Ciep 369. os 
casos ‘graves’ serão en-
caminhados para os hos-
pitais estadual e munici-
pal do município. Haverá 
ainda apoio para o des-

locamento com helicóp-
teros para atender as 15 
‘vítimas’ de remoções. o 
treinamento contará com 
a participação de ambu-
lâncias, viaturas e equipa-
mentos dos grupamentos 
de Salvamento e emer-
gência (gSe), de opera-
ções com produtos peri-
gosos (gopp) do Corpo 
de Bombeiros. o simulado 
contará com agentes das 
defesas civis Municipal e 
estadual; Rede de Servido-
res voluntários e Amigos 
da Comunidade (SvAC); 
processo Apell – Sistema 
de Resposta para emer-
gências externas do polo 

Industrial de Campos elí-
seos; Instituto estadual do 
Ambiente (INeA); guarda 
Municipal; polícia Militar; 
Hospital Municipal Moacyr 

do Carmo e estadual Adão 
pereira Nunes, além de re-
presentantes do grupo de 
Bombeiros Civis voluntários 
e da comunidade local.
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Pessoas que frequentam o local reclamam da falta de qualidade dos serviços.

PIAUÍ

o Tribunal Regio-
nal eleitoral do piauí 
reprovou ontem a 
prestação de con-
tas referentes a 
2014 do diretório 
estadual do partido 
Trabalhista do Bra-
sil (pT do B). Além 
disso, também foi 
suspenso o repasse 
das cotas do fundo 
partidário da agre-
miação por um 
ano. 

A Justiça eleitoral 
detectou irregulari-
dades na contabi-
lidade da legenda, 
tais como contas 
protocolizadas in-
tempestivamente; 

Viadutos com obras inacabadas
afetam moradores na Baixada

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

demonstrativos apre-
sentados sem a assi-
natura do presidente, 
tesoureiro e contador 
do partido; falta de 
extratos bancários; li-

vro diário sem registro 
em cartório de ofício 
civil; não apresenta-
ção dos documen-
tos fiscais referentes 
a gastos oriundos da 

fonte. 
o tribunal alegou 

que a não entre-
ga do documen-
to para viabilizar a 
publicação do Ba-
lanço patrimonial e 
da demonstração 
do Resultado do 
exercício no diário 
da Justiça eletrôni-
co (dJe).  

A conclusão do 
caso é que o tribu-
nal entendeu, em 
virtude das falhas 
encontradas, que 
não foi possível o 
efetivo controle 
das contas pela 
Justiça eleitoral, 
comprometendo 
a regularidade e a 
confiabilidade. 

É importante idealizar 
juntamente com o mé-
dico o que se espera da 
cirurgia. devem ser con-
siderados o tipo físico do 
paciente, suas origens, 
angulações de seu rosto 
e até mesmo sua altura. 
A cirurgia não deve ser 
realizada se o paciente 
estiver com gripe, coriza 
ou resfriado. Não se deve 
tomar medicamentos a 
base de ácido acetilsa-
licílico, como por exem-
plo: (aspirina, doril, ASS), 
pois a substância pode 
aumentar o sangramen-

to.
A cirurgia dura entre 50 

minutos a 2 horas. 
Nos primeiros dias de 

cirurgia, algumas pesso-
as ficam com manchas 
roxas em cima e abaixo 
dos olhos. o tempo de in-
ternação, na maioria dos 
casos é de 6 horas, e a 
retirada dos pontos acon-
tece após 8 a 10 dias.

Como cuidados no 
pós-operatório, é reco-
mendado um mínimo de 
5 dias de descanso. pode-
-se voltar as atividades 
após 1 semana.

dr. Renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do es-
tado do Rio de Janeiro (CReMeRJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MeC (Ministério da educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
e-mail do doutor Renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Rinoplastia - Parte II
PT do B tem contas reprovadas e fica 
sem fundo partidário por um ano

O TRE-PI reprovou contas do partido de 2014

dIvulgAção

um pacote de obras 
firmadas entre a pre-
feitura e os governos 

estadual e federal, com o 
término previsto para este 
ano, se mantém paralisa-
do. uma das obras de um 
viaduto na Baixada Flumi-
nense ,localizado em Aus-
tin, orçada em R$ 18 mi-
lhões, teve apenas um pilar 
construído até o momento. 
A equipe do Hora H, rece-
beu denúncias de morado-
res que estão indignados 
com a falta de segurança 

no local e o absurdo de 
ver os terrenos que foram 
desapropriados para libe-
rar o espaço necessário à  
edificação, incluindo o que 
abrigava o dpo (destaca-
mento de policiamento os-
tensivo).

“No decorrer da sema-
na a cancela não bateu, 
com isto, ocorreu um aci-
dente segunda, o trem pe-
gou um carro de passeio 
, agora a gente não sabe 
com quem falamos sobre a 
obra do viaduto e as coi-
sas de austin esquecidas, 
queria saber com quem 
falar e ouvir , pois está uma 

vergonha.”(cic), relata o 
morador Joel de Almeida, 
34 anos.

o projeto proposto são 
de três viadutos na região, 
os moradores estão numa 
situação precária de se vi-
ver. Há três meses que não 
tem uma movimentação 
no local. Na duplicação do 
viaduto da Rua Barros Ju-
nior a realidade se repete. 
Com o custo de quase R$ 
30 milhões, a obra desafo-
garia o trânsito na via que, 
passando sobre a Rodovia 
presidente dutra, ligaria o 
Centro de Nova Iguaçu à 
estrada de Iguaçu. 

em comendador Soares 
a situação é a mesma, o 
comerciante Acácio luíz 
Fonseca, 41 anos, relata 
estar sendo prejudicado, 
não somente eu como os 
demais comerciantes da 
região, que já fecharam as 
portas devido essas obras 
que inventaram, mais não 
sai do papel. “Nós comer-
ciantes não podemos ficar 
nesse caos tremendo e 
ninguém da uma soluçao, 
a prefeitura não aparece , 
vamos esperar para vê se 
melhora com essa nova 
política. dar uma solução 
ou pelo menos mentir para 

a população”. 
Fica nítido a revolta da 

população com o desca-
so da prefeitura, perante 
essa obra inacabada. um 
outro morador João Bibian 
da Silva, 58 anos, descreve 
a situação inaceitável pe-
rante a população “A obra 
começou aí, né parou fa-
laram que ia indenizar a 
gente e até agora nada . 
uma vergonha vê esse lixo 
jogado aqui . Sou morador 
há 27 anos, pago meu IpTu 
em dia tendo que passar 
por uma situação dessas, 
cheio de poeira em casa 
que vem dessa obra ina-

cabável.” (cic).
A população está can-

sada de promessas que 
são feitas nas campa-
nhas eleitorais e apenas 
enganam os moradores. 
Sobre o outro viaduto do 
Rancho Novo que consta 
nesse projeto ,a  morado-
ra Antonieta Simplício, 58 
anos, relata; “está cheio 
de lixo nessa obra que 
acaba atraindo ratos, 
consequentemente ter-
minam invadindo a nos-
sa casa diariamente.” em 
nota a Supervia declarou 
que o projeto não é de 
sua responsabilidade. 

Saneamento básico de 
má qualidade em Austin

 Moradores vem recla-
mando da falta de cole-
ta de lixo em Austin, em 
Nova Iguaçu. A Rua ge-
raldo Moreira, antiga Rua 
das Mangueiras, na altura 
da quadra dos Manguei-
rinhas, onde há alguns 
bares e uma casa de fes-
tas com piscina, além de 
grande quantidade de 
residências, que deveria 
ser um paraíso em Nova 
Iguaçu, se tornou um in-
ferno. 

Além do lixo e esgoto a 

céu aberto, casas estão 
sendo constantemente 
invadidas por insetos e 
roedores, além de ame-
açar a saúde e a segu-
rança urbana. 

A rua é mal iluminada, 
fazendo com que acon-
teçam assaltos e geran-
do insegurança para 
quem por ali transita.

A concessionária de 
energia não verifica as 
fiações que estão ame-
açadas por árvores que 
tendem a cair.

Beneficiários do Bolsa Família 
participam de Mutirão em Japeri

 A Secretaria de 
Ação Social, Traba-
lho e Renda (SeMAST), 
promove hoje com a 
prefeitura de Japeri, a 
pesagem para crian-
ças até 8 anos de ida-
de e mulheres acima 
de 14 anos gestantes. 
o atendimento será 
feito no CRAS Mucajá, 
Rua Tancredo Neves, 
ao lado do posto de 
saúde, das 9h às 16h.

 o objetivo e a re-
alização do recadas-
tramento das famílias 
beneficiadas pelo 

programa. Além de tra-
tar de uma exigência do 
governo Federal, com o 
intuito de evitar fraudes e 
conceder o benefício às 
famílias de baixa renda e 
que realmente necessi-
tam do auxílio.

 A equipe do poder 
executivo está a postos 
nos Centros de Referên-
cia e Assistência Social 
(CRAS), e os beneficiá-
rios devem estar aten-
tos para não perder os 
prazos, além de compa-
recerem devidamente 
munidos com toda do-

cumentação necessária 
para a realização do 
recadastramento como: 
cartão do SuS, cartão 
Bolsa Família e carteira 
de vacinação. o muti-

rão visa atualização do 
cadastro no intuito de 
evitar que os benefícios 
sejam bloqueados pelo 
governo Federal.

Obras do Viaduto do Rancho Novo (e) ocupam faixa de pedestres. Já em Austin houve a construção de um pilar que seria parte do projeto do Viaduto

A Secretaria de Ação Social promove o evento

FelIpe BARBoSA
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Ex-governador Sérgio Cabral 
é preso pela Polícia Federal

operação calicute

Peemedebista estava em sua casa, quando foi levado pelos agentes para a sede da PF.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o ex-governador 
do Rio, Sérgio 
Cabral (pMdB), 

foi preso preventivamen-
te na manhã de ontem 
pela polícia Federal. ele 
estava em sua casa, 
no leblon, na Zona Sul 
do Rio, e foi levado pe-
los agentes sob gritos 
de ‘ladrão’ da popula-
ção. Cabral deixou, sob 
vaias, a sede da polícia 
Federal rumo ao IMl, 
para fazer exames, no 
fim da tarde de ontem. 
por volta das 18h03, se-
guiu para um presídio 
em Bangu. Ao longo do 
trajeto, pedestres que 
atravessavam a Avenida 

Brasil se debruçaram nas 
passarelas para acom-
panhar o comboio.

A ação faz parte de 
mais uma etapa da 
lava Jato em conjunto 
com o Ministério público 
Federal (MpF) e a Re-
ceita Federal, que de-
flagraram a operação 
Calicute,  que visa inves-
tigar o desvio de recur-
sos públicos federais em 
obras realizadas pelo 
governo do Rio. o preju-
ízo estimado é superior a 
R$ 220 milhões.

Cabral é investigado 
em duas operações: a 
lava Jato e a Calicute, 
que tem como foco o 
esquema de corrupção 
envolvendo a constru-

tora delta, do empre-
sário Fernando Caven-
dish. delatores citaram 
o nome de Cabral e o 
relacionaram a recebi-
mento de propinas mi-
lionárias. A esposa de 
Cabral, Adriana Ancel-
mo, também é alvo de 
condução coercitiva 
por essa operação. A 
advogada recebeu do 
marido um anel no va-
lor de R$ 800 mil, que de 
acordo com a delação 
de Cavendish é o maior 
símbolo da relação dele 
com empreiteiros.

MPF dIZ qUE CABRAL 
RECEBIA ‘MESAdAS’

 dE EMPREITEIRAS
Sérgio Cabral rece-

bia ‘mesadas’ entre R$ 
200 mil e R$ 500 mil de 
empreiteiras, segundo 
procuradores das for-
ças-tarefa da lava Jato 
do Rio e no paraná. o 
ex-governador foi pre-
so ontem na operação 
Calicute, por suspeita 
de desviar recursos de 
obras feitas pelo gover-
no estadual com recur-
sos federais. o prejuízo é 
estimado em mais de R$ 
220 milhões.

de acordo com o 
MpF, Cabral chefiava a 
organização criminosa 
e chegou a receber R$ 
2,7 milhões em espécie 
da empreiteira Andrade 
gutierrez, por contrato 
em obras no Complexo 

petroquímico do Rio de 
Janeiro (Comperj). o es-
quema também envol-
via lavagem de dinheiro 
por meio de contratos 
falsos com consultorias 
e por meio da compra 
de bens de luxo.

Segundo o procura-
dor da MpF lauro Coe-
lho Junior, os pagamen-
tos de mesada à Cabral 
ocorreram entre 2007 
e 2014. “em relação à 
Andrade gutierrez, foi 
firmado que havia o pa-
gamento de mesada de 
R$ 350 mil, isso pago por 
pelo menos um ano. em 
relação à Carioca en-
genharia, o pagamento 
de mesada foi de R$ 200 
mil no primeiro manda-

to, e no segundo man-
dato de Sérgio Cabral, 
essa mesada subiu para 
R$ 500 mil por mês.”

As investigações su-
gerem que todas as 
empreiteiras participan-
tes dos consórcios de 
grandes obras, como 
reforma do Maracanã 
(custo total de R$ 1,5 
bilhão), pAC das Fa-
velas (custo de R$ 1,14 
bilhão) e Arco Metropo-
litano (custo de R$ 1,55 
bilhão), pagaram essas 
porcentagens de propi-
na.

Assim, a força-tarefa 
estima que os desvios 
são superiores a R$ 220 
milhões nos dois manda-
tos de Cabral.

Sérgio Cabral deixou sob vaias a sede da PF e seguiu para o IML para fazer exames. No fim da tarde foi para um presídio em Bangu

Último procurado se entrega à Polícia Federal 
o administra-

dor de empresas, 
paulo Fernando 
Magalhães pinto, 
ex- assessor do ex-
-governador Sérgio 

Cabral (pMdB), foi o  
último a ser preso on-
tem na operação Ca-
licute. ele se entregou 
no ínicio da tarde na 
sede da polícia Fede-

ral, na Zona portuá-
ria do Rio. de acordo 
com as investigações, 
Magalhães pinto man-
têm relações próximas 
com Cabral.

Segundo ‘o globo’, 
no período em que 
esteve separado da 
mulher, o ex-governa-
dor morou no aparta-
mento de Magalhães 

pinto. ele é apontado 
pelos investigadores 
como um ‘laranja’ de 
Cabral.

Ainda de acordo 
com investigação do 

Ministério público 
Federal, Maga-
lhães pinto é sus-
peito de lavagem 
de dinheiro e ocul-
tação de ativos.
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Garotinho terá que permanecer 
em hospital público da Zona Norte

o ex-governador do 
Rio, Anthony garotinho, 
preso na última quarta-
-feira pela polícia Fe-
deral, pediu transfe-
rência para o Hospital 
da unimed, na Barra 
da Tijuca, onde rece-
be tratamento cardí-
aco, mas permanece 
no Hospital Municipal 
Souza Aguiar. Segundo 
a Secretaria Municipal 
de Saúde, a prefeitura 
deu autorização para 
a transferência, mas a 
polícia Federal negou 
o pedido.

em função disso, o 
ex-governador con-
tinuará internado na 
unidade do município 
pelo menos até a próxi-

ma segunda-feira. para 
justificar a requisição 
de mudança de local, 
ele apresentou um lau-
do assinado por um 
médico particular, que 
não é um documento 
oficial do Souza Aguiar.

garotinho passou 
mal depois de ser pre-
so, acusado de frau-
de na eleição muni-
cipal em Campos dos 
goytacazes, no norte 
do estado, onde é se-
cretário de governo.

ele foi preso no apar-
tamento dele, no bair-
ro do Flamengo, na 
Zona Sul do Rio. o ex-
-governador é um dos 
investigados na ope-
ração Chequinho, que 

apura o uso do progra-
ma social Cheque Ci-
dadão para a compra 
de votos na cidade de 
Campos, onde a mu-
lher dele, Rosinha Ma-
theus, é prefeita.

gARoTINHo-pReSo/ dIvulgAção

Anthony Garotinho

Policial é assassinado em Nilópolis 
um policial militar foi 

morto dentro de um es-
tabelecimento comer-
cial, na Rua lucio Ta-
vares, em Nilópolis, na 
última quarta-feira. A 
polícia havia recebido 
a informação de que 
ele teria se suicidado. 
No entanto, a perícia 
descartou essa hipóte-
se e concluiu que ele 
foi assassinado. 

delio Menezes porto, 
de 57 anos, foi encon-
trado com um cinto 
amarrado no pescoço 
e ao corrimão de uma 
escada. ele tinha ainda 
um corte no queixo e o 
local estava cheio de 
sangue. A perícia ob-
servou ainda que havia 
marcas de passos e um 
par de chinelos sujos de 
sangue nos fundos do 
estabelecimento. Havia 
também marcas na pia 
do banheiro.

Após analisar as ima-
gens, a polícia identi-
ficou um homem com 
uma ferramenta pé de 
cabra abrindo o cofre 
e retirando uma quan-
tia de dinheiro, que 
ainda não foi conta-

bilizada. uma equipe da 
delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dHBF) foi à casa do sus-
peito, mas ele não foi en-
contrado.

PRF PRENdE NA BAhIA 
SUSPEITO dE MATAR PM 
A polícia Rodoviária 

Federal (pRF), prendeu 
na manhã de ontem um 
jovem suspeito de roubar 
e matar o coronel refor-
mado da polícia Militar 
delio Menezes porto. A 
prisão ocorreu no KM 720 
da BR 101, em eunápo-
lis, município localizado 
no extremo sul da Bahia, 
após ação conjunta 

com a delegacia de 
Homicídios.   

o suspeito foi loca-
lizado após aborda-
gem de agentes da 
pRF a um ônibus de 
transporte interestadu-
al, que fazia o trajeto 
do Rio de Janeiro para 
Maceió, no estado de 
Alagoas.

o marginal foi visto 
na cena do crime, sen-
do identificado poste-
riormente. durante a 
prisão, o jovem de 23 
anos foi questionado 
pelos policiais e infor-
mou que agrediu a víti-
ma, mas sem intenção 
de matar.

delio Menezes foi morto dentro de seu estabelecimento 

dIvulgAção 

PMs são atacados a tiros em comunidade 
policiais militares da 

unidade de polícia paci-
ficadora (upp) da Cida-
de de deus, em Jacare-
paguá, na Zona oeste 
do Rio, foram atacados 
a tiros por bandidos, na 

manhã de ontem, duran-
te um patrulhamento na 
localidade conhecida 
como Caratê. Segundo 
informações da assesso-
ria de imprensa das upps, 
houve confronto, mas 

não há notícias de feridos.
A assessoria informou 

ainda que estão sendo 
feitas buscas na Cidade 
de deus à procura dos 
criminosos que atiraram 
contra os agentes.
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Apontado como o 
serial killer de goiâ-
nia, o vigilante Tiago 
Henrique gomes da 
Rocha, de 28 anos, 
foi condenado a 20 
anos de prisão pela 
morte de mais uma 
vítima no dia 19 de 
julho de 2014. 

Rosirene gualberto 
da Silva, 29, foi balea-
da na frente da irmã 
quando estava den-
tro de um carro no 
Setor dos Funcioná-
rios, em goiânia, em 
julho de 2014. Após a 
leitura da sentença, 
a defesa do vigilante 
disse que vai recorrer.

esse foi o 21º júri po-
pular enfrentado por 
Tiago, que respon-
de por mais de 30 
execuções. ele já foi 
condenado por 20 
homicídios e absol-
vido em apenas um 
dos casos. A sessão 
de ontem, realizada 

Maníaco é condenado a 20 anos de prisão 

Quatro suspeitos baleados morreram no hospital. Agentes do 39º BPM ocupavam comunidade.

PM é morto em confronto 
em morro de Belford Roxo 

no 1º Tribunal do Júri de 
goiânia, foi presidida 
pelo juiz Jesseir Coelho 
de Alcântara. 

“embora ele já esteja 
condenado a mais de 
400 anos de prisão, ele 
só vai passar a cumprir 
essas penas quando 
não existir mais nenhum 
grau de recurso. em al-
guns casos, ele pode 
recorrer até na corte 
suprema, em Brasília”, 
pontuou.

A irmã da vítima, Ros-
silda gualberto, foi atin-

gida por um tiro de 
raspão, mas sobre-
viveu e foi uma das 
testemunhas ouvidas 
pela polícia e pela 
Justiça ao longo do 
processo.

Ao ser preso, em 
outubro de 2014, o 
vigilante, que ficou 
conhecido como o 
serial killer de goiâ-
nia por ser apontado 
como responsável 
por mais de 30 assas-
sinatos, confessou ter 
matado Rosilene. 

‘Serial Killer’ foi responsável por 20 homicídios

RepRodução INTeRNeT

um confronto entre 
a polícia e trafi-
cantes deixou um 

agente e outros quatro 
suspeitos mortos no Mor-
ro da Caixa d’água, na 
vila pauline, em Belford 
Roxo, no começo da 
tarde de ontem. os fe-
ridos chegaram a ser 
levados para o Hos-
pital Municipal Jorge 
Júlio Costa dos Santos 
(Joca), mas não resisti-
ram aos ferimentos. 

de acordo com in-
formações do 39º Ba-
talhão de polícia Militar 
(Belford Roxo), o con-
fronto aconteceu na 
altura do parque Flores-
ta. os agentes já ocu-
pavam a comunidade 
desde a última quarta-
-feira com o objetivo 
de combater a ação 
do tráfico de drogas na 
região. 

os pMs foram surpre-
endidos por bandidos 
da facção criminosa 
AdA (Amigos dos Ami-
gos) fortemente arma-
dos. A guarnição revi-

dou ao ataque e parte 
dos bandidos conseguiu 
fugir ao cerco. Ainda 
segundo a corporação, 
o 3º sargento Thomaz 
teria sido baleado na 

cabeça. ele morreru ao 
dar entrada no Joca.  

BALEAdOS AChAdOS 
APóS CESSAR FOGO  
o batalhão infor-

mou também que 
os quatro marginais 
mortos foram en-
contrados baleados 
após o fim do con-
fronto. 

Com eles, as equi-
pes de policiais apre-
enderam três fuzis 
cujo calibres não 
foram identificados, 
além de uma pistola. 

Policiais militares do 39º BPM estavam ocupando a comunidade da Vila Pauline desde a noite da última quarta-feira pra combater guerra do tráfico

Policiais militares são atacados 
a tiros na Zona Oeste do Rio

Agentes da unidade 
de polícia pacificado-
ra (upp) da Cidade de 
deus, em Jacarepa-
guá, na Zona oeste do 
Rio, foram atacados a 
tiros por bandidos, na 
manhã de ontem, du-
rante um patrulhamen-
to na localidade co-
nhecida como Caratê. 

A polícia Militar in-
formou que houve 
confronto, mas não di-
vulgou registro sobre 
feridos.

A assessoria informou 
ainda que estão sendo 
feitas buscas na Cida-

de de deus à procura 
dos criminosos que ati-

raram contra os agen-
tes.

Um dos locais de acesso à Cidade de deus 

ClÉBeR JúNIoR / exTRA / ARQuIvo

Polícia Civil identifica bandidos que 
invadiram favela e mataram PM

Quatro integran-
tes de um bonde 
de traficantes, que 
entrou na Cidade 
Alta, em Cordovil, 
na Zona Norte do 
Rio, na última terça-
-feira, foram identifi-
cados pela polícia 
Civil. os bandidos 
tomaram o contro-
le do tráfico no lo-
cal e expulsou rivais 
da maior facção 
criminosa do Rio. 

Segundo investi-
gações da 38ª dp 
(Irajá) e delegacia 
de Combate às 
drogas (dCod), os 
invasores partiram 
de três favelas da 
região: parada de 
lucas, vigário geral 
e para-pedro.

A polícia Civil 
mantém os no-
mes dos bandidos 
em sigilo para não 
atrapalhar as inves-
tigações. As inves-
tigações apontam 
que todos estariam 
obedecendo or-
dens do traficante 
peixão, que contro-
la o comércio de 
drogas em para-
da de lucas. Horas 

depois da invasão, 
o grupo sofreu a pri-
meira baixa. Sete ho-
mens trocaram tiros 
com policiais milita-
res do 16ºBpM (ola-
ria) e acabaram sen-
do presos. Com eles, 
a polícia apreendeu 
um fuzil e cinco pisto-
las. ontem, a polícia 
localizou um homem 
que foi baleado na 
Cidade Alta. Ferido 
na perna, ele procu-
rou socorro médico 
no Hospital Moacir 
do Carmo, em du-
que de Caxias. 

A polícia investiga 

a informação de 
que pelo menos 20 
homens em cinco 
carros invadiram o 
local. Na manhã de 
terça-feira, dez ho-
mens que contro-
lavam o tráfico na 
Cidade Alta, foram 
vistos fugindo do lo-
cal, logo após a in-
vasão. o grupo te-
ria buscado abrigo 
nas favelas parque 
união e Nova Ho-
landa, na Maré. As 
duas comunidades 
são controladas 
pela maior facção 
criminosa do Rio.

homens foram presos após trocar tiros na Cidade Alta

RepRodução 

‘Centro Presente’ captura foragido 
Agentes da opera-

ção Centro presente 
prenderam, na últi-
ma terça-feira, um 
homem de 57 anos, 
que tinha quatro 
mandados de prisão 
pendentes. Segun-
do os agentes, uma 
equipe teve a aten-
ção voltada para 
Frederico da Silva 
Neto, na Avenida 
presidente vargas, 

após ele tentar fugir 
ao perceber a apro-
ximação policial. Ao 
ser abordado foi fei-
ta uma pesquisa no 
Banco Nacional de 
Mandados de prisão 
e verificada a exis-
tência de mandados 
em aberto por furto, 
extorsão, associação 
para o tráfico e con-
curso material. 

o foragido foi con-

duzido à 5ª dp (Mem 
de Sá), onde foi iden-
tificado como ‘Fred 
Bacana’, conhecido 
por extorquir comer-
ciantes da Rua Boio-
bi, próximo a Rio da 
prata. 

ele possui, ainda, 
nove anotações 
criminais por furto, 
extorsão, esteliona-
to, lesão corporal e 
ameaça.

dIvulgAção
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Samuca vai a Brasília em 
busca de verba para saúde 

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Objetivo é rever situação do Hospital Regional. Ele também se encontrou com o ministro da Educação. 

o prefeito eleito 
Samuca Silva 
(pv) foi recebi-

do na manhã de on-
tem pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, 
em Brasília. ele con-
versou sobre a atual 
situação do Hospital 
Regional Zilda Arns. os 
deputados federais 
Alexandre Serfiotes 
(pMdB) e Júlio lopes 
(pp) acompanharam 
o político em sua visi-
ta.    
“para que o hospi-
tal seja inaugurado 
é preciso entender 
como vai ser a ges-
tão. os municípios 
não têm condições 
de arcar com os cus-
tos, sendo necessário 
planejamento para a 
sua inauguração”, dis-
se Samuca Silva, que 
continuou: “Falamos 
também sobre a libe-
ração da hemodiálise 
em volta Redonda, 
pois me preocupo 
com as questões dos 
pacientes que hoje 
têm que se desloca-
rem da cidade para 
realizar o processo”, 
afirmou. 
A radioterapia tam-
bém foi uma pauta 
que Samuca Silva le-
vantou na reunião 
com Ricardo Barros. 
“Já estou empenha-
do em trazer melho-
rias para Saúde de 
volta Redonda, mes-
mo antes de assumir, 

pois meu compromis-
so com o povo já co-
meçou”, frisou Samu-
ca Silva. 
 
STARTUPS E O PROJETO 

‘CIdAdES dIGITAIS’.
Seguindo os compro-
missos em Brasília, Sa-
muca Silva conversou 

O prefeito Samuca Silva conversou com o ministro da saúde Ricardo Barros para avaliar situação financeira do hospital Regional Zilda Arns

Encontro com Leonardo Picciani
Na tarde da úl-

tima quarta-feira, 
Samuca esteve 
com o ministro do 
esporte, leonardo 

picciani. “Tivemos a 
oportunidade de con-
versar sobre diversos 
temas do interesse do 
nosso município”, dis-

se. entre os assuntos 
abordados estão: a 
adequação e reforma 
nas estruturas esporti-
vas, capacitação dos 

profissionais da SMel 
(Secretaria Municipal 
de esporte e lazer); a 
necessidade de con-
cluir e ocupar a arena 

de atletismo, a reno-
vação do programa 
Segundo Tempo, que 
vence no próximo dia 
8 de dezembro; a re-

alização da olim-
ped; a inserção de 
volta Redonda na 
agenda de even-
tos nacionais.

RepRodução 

Queda de barreira gera caos na 
Via Dutra, em Visconde de Mauá

Muita chuva e queda de 
barreira atingiram a RJ-163 
que liga a via dutra a vis-
conde de Mauá, no Sul do 
estado, durante o feriado 
de proclamação da Repú-
blica.

No trecho próximo ao 
Mirante da luz só passava 
um veículo de cada vez. A 
poucos quilômetros, perto 
da curva do cotovelo, a 
estrada também ficou em 
meia pista.

Motoristas tiveram que 
redobrar a atenção ao 
passar pelo trecho, devi-
do a chuva que agravou 
o problema de buracos da 
rodovia.

o terreno vai precisar 
passar por uma análise 
mais profunda para a reti-
rada do material. os técni-
cos até começaram a fa-
zer a limpeza, mas a área 
ainda estava muito instá-
vel. A terra ainda tá bem 

úmida, precisa secar mais, 
para diminuir o risco de 
novos deslizamentos.

“os técnicos da prefeitu-
ra de Itatiaia vão avaliar 
o melhor momento para 
estar retirando esse mon-
tante de terra que está 
sobrando. vamos fazer 
contato com o deR para 
saber da liberação”, disse 
o assessor da defesa Civil, 
Rodrigo Rocha.

A RJ-163 é de responsa-
bilidade do departamento 
de estradas de Rodagem, 
do governo do estado. Mas 
uma força tarefa entre as 

prefeituras de Itatiaia e Re-
sende fez o trabalho emer-
gencial. Foram registradas 
pelo menos 12 quedas de 
barreiras na estrada.

São 28 km que ligam a 
via dutra à região turística 
de visconde de Mauá.

o deR disse que está 
com um número de fun-
cionários reduzido por 
causa da crise do estado, 
mas que vai enviar uma 
equipe esta semana para 
fazer a limpeza. o deR res-
salta que os serviços de-
pendem da previsão do 
tempo.

Temporal foi responsável pelos problemas na rodovia

RepRodução

também com o minis-
tro da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, 
gilberto Kassab, discu-
tindo principalmente 
sobre Startups e o pro-
jeto ‘Cidades digitais’.
“É importante abrir o 
diálogo a respeito do 
assunto, já que volta 

Redonda possui um 
grande número de jo-
vens que fazem parte 
do desenvolvimento 
da cidade e são os 
maiores incentivado-
res das Startups”, disse 
ele, que continuou: 
“Falamos também da 
necessidade de ca-

dastro no ponto de 
inclusão digital que 
proporcionará a nos-
sa cidade parcerias 
de equipamentos de 
tecnologia, além de 
ser um grande avan-
ço para meios tecno-
lógicos”, destacou. 
para finalizar, Samuca 

Silva esteve com o Mi-
nistro da educação, 
Mendonça Filho. “A 
prioridade do nosso 
governo será a edu-
cação. A valorização 
dos professores e o 
ensino de qualidade”, 
finalizou o prefeito elei-
to de volta Redonda.

Shopping de Volta Redonda fará 
apresentação musical e natalina
uma ação promovida 

para tornar a data espe-
cial, com o objetivo de 
despertar o espírito nata-
lino nos clientes, o Sider 
Shopping, na vila Santa 
Cecília trouxe na noite 
de ontem, o violinista vi-
cente lima e o tecladis-
ta Rodrigo Nicheli para 
se apresentar no mall do 
centro de compras.

Com um rico repertó-
rio, incluindo as tradicio-
nais músicas de Natal, 
os músicos iniciaram a 
apresentação na praça 
de alimentação e se-
guiram para o segundo 
piso, percorrendo todo o 
mall, até chegarem ao 
Térreo. A ação aconte-
cerá todas as quartas-
-feiras, às 19 horas, até o 
dia 14 de dezembro.

o violino já possui um 
encanto próprio, assim 

como o Natal. A ideia é 
unir os dois e promover 
uma emocionante apre-
sentação temática para 
os clientes, que gostam 
de apreciar música de 
qualidade, comentou 
Camile Teixeira, gerente 
de Marketing do Sider, 
destacando que vicente 
é um violinista experiente 
e sabe como encantar as 
pessoas.

durante a apresenta-
ção, os músicos conta-
ram com a participação 
de uma noelete, com 
uma proposta inovado-
ra de distribuição de bri-
gadeiros para os clien-
tes, fazendo uma alusão 
ao tema da decoração 
de Natal deste ano, que 
tem como peça-chave 
a “Brigaderia do papai 
Noel”.

Medida traz o clima de natal para a cidade

RepRodução
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GLOBO
6:00-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-Mais você
10:08-Bem estar
10:49-encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-praça Tv - 1ª edição
12:47-globo esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-vídeo Show
15:09-Sessão da TardeSu-
per-Herói - o Filme
16:29-vale a pena ver de 
NovoCheias de Charme
17:55-Malhação: pro dia 
Nascer Feliz
18:25-Sol Nascente
19:14-praça Tv - 2ª edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:16-A lei do Amor
22:20-globo Repórter
23:09-lista Negra
23:55-Jornal da globo
00:33-programa do Jô
01:32-Revenge
02:10-CorujãoCorujão Inte-
rativo
03:26-Corujãoo Soldado
04:40-Corujãoela É demais

TV RECORD

SBT
06:00-pRIMeIRo IMpACTo  
08:00-CARRoSSel ANIMA-
do    
08:30-MuNdo dISNeY  
10:30-BoM dIA e CIA   
13:00-A uSuRpAdoRA  
14:15-FoFoCANdo
15:15-CASoS de FAMÍlIA    
16:15-MAR de AMoR   
16:45-QueRIdA INIMIgA    
17:15-lÁgRIMAS de AMoR    
18:30-A gATA 
19:45-SBT BRASIl
20:30-CúMplICeS de uM 
ReSgATe   
21:30-CHIQuITITAS  
22:00-pRogRAMA do 
RATINHo    
23:15-TelA de SuCeSSoS   
01:00-THe NoITe CoM dA-
NIlo geNTIlI 
02:00-JoRNAl do SBT
02:45-SBT NoTÍCIAS

REDE TV

MoSTRA NA BAIxAdA

05:00-Igreja Internacional da 
graça de deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor pra você
11:53-Top Therm
12:00-Igreja universal do Reino 
de deus
15:00-A Tarde é Sua
17:00-Igreja universal do Reino 
de deus
18:00-Te peguei
18:05-Master game
19:15-vídeos Impactantes
19:30-RedeTv News
20:30-Igreja Internacional da 
graça de deus.
21:30-Tv Fama
22:45-Mariana godoy entrevista
00:00-programa Amaury Jr
00:00-leitura dinâmica
01:30-Igreja universal do Reino 
de deus.
03:00-Igreja da graça no Seu 
lar

Mario tira satisfações com Alice, 
que fica abalada. Hirô se oferece 
para ir com Cesar para a empresa. 
Mario não consegue esconder de Ta-
naka que não terminou seu romance 
com Alice. Sirlene vai embora e dei-
xa um bilhete para lenita. Yumi deci-
de viajar e Mieko pede para ela falar 
com Tanaka. dora não consegue ficar 
acordada e Tiago vela seu sono. Ce-
sar se declara para Alice. 

César flagra Alice 
e Mario se beijando

Ruth 
conversa com Tirda

Acã desconversa e diz que veio avi-
sar que viu uma estranha na tenda de 
Raabe. durgal aconselha Yussuf a se 
casar logo com Melina. Tiléia diz para 
Arauto que precisa de um tempo. dur-
gal manda os guardas prenderem Iru 
no calabouço. Ruth conversa com Tirda 
e finge ter gostado da noite de núpcias. 
Inês aconselha Sama. 

RESuMOS DAS NOVElAS

gui tenta falar com diana. Júlia recla-
ma com Nelson sobre a desconfiança 
de vanessa. du segue Zac até a casa de 
Nelson e avisa a Jaílson. léo não conse-
gue se divertir com Monique. gordo fica 
indignado com a atitude de diana e a 
repreende. Chiara pede a presença da 
mãe e do avô em sua apresentação de 
balé. du descobre onde Zac mora. 

Nicolau marca 
sua internação

Augusto 
enfrenta Mauricio 

omar encontra Chloé no haras, 
pede para ela voltar e se declara. Mei-
re e lola tentam atrapalhar o encontro 
de dinho com letícia. giuseppe conse-
gue um espaço para que a sorveteria 
e cantina de Fiorina tenha música ao 
vivo. ofélio e os desafinados tocam no 
local. Chloé volta para a cidade e sua 
mãe dica feliz. Augusto enfrenta Mauri-
cio e questiona se ele aprendeu a pre-
gar assistindo vídeos na internet.

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em dia
12h00-Faixa Regional
13h20-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-escrava Mãe
20h40-A Terra prometida
21h40-Jornal da Record
22h30-Super Tela - velozes e 
Furiosos – desafio em Tóquio
01h15-Fala Que eu Te escuto

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Caxias recebe ‘Oséias Casanova’
Artísta plástico expõe a partir de segunda-feira na Biblioteca 
Municipal Leonel de Moura Brizola na Praça do Pacificador. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-dia dia
10:10-os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto debate
13:00-os donos da Bola
15:00-game phone
16:00-Brasil urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-ezel
20:50-Sila: prisioneira do 
Amor
21:15-Show da Fé
22:00-pânico na Band
23:45-o Mundo Segundo os 
Brasileiros
00:45-Jornal da Noite
01:35-Que Fim levou?
01:40-os Simpsons
02:25-pegadinhas
03:00-Igreja universal

Saiba mais

Previsão do tempo - rio de janeiro

dIvulgAção

Condições do
Mar no Rio

A partir da próxi-
ma segunda-
-feira, o artista 

plástico oséias Ca-
sanova abre, às 18 
horas, na Biblioteca 
Municipal leonel de 
Moura Brizola (praça 
do pacificador, s/n, 
Centro), em duque 
de Caxias, a exposi-
ção ‘perspective-se’. 

o trabalho, apoia-
do pela Secretaria 
municipal de Cultu-
ra e Turismo, propõe 
a troca de posição 
do negro através 
do plano de obser-
vação artístico e so-
cial, produzindo uma 
nova perspectiva. o 
projeto visa repassar 
informações históri-
cas importantes so-
bre o contexto da 
época de cada per-
sonagem e suas con-
quistas. os interessa-
dos têm até o dia 09 
de dezembro para 
visitar a exposição. A 

Natural de duque 
de Caxias, o artista 
plástico, de 48 anos, 
iniciou na arte atra-
vés da escultura em 
madeira após um 
acidente que afe-
tou os movimentos 
da mão direita, uma 
forma encontrada 

como alternativa de 
fisioterapia. exercitan-
do seus traços com a 
mão esquerda, oséias 
foi convidado para 
participar de sua pri-
meira exposição de 
artes na universidade 
de Nova Iguaçu e a 
partir daí não parou 

entrada é franca.
As obras são pintu-

ras em óleo e acríli-
co sobre tela, com 
dimensões de 1m x 
1,5m. Nesta exposi-
ção estarão repre-
sentados: Solano Trin-
dade, Martin luther 
King, Jesse owens, 
Machado de Assis, 
Rosa parkes, Nel-
son Mandela, luiz 
gama, luiza Mahin, 
Bob Marley, Juliano 
Moreira, ernesto Car-
neiro Ribeiro, Manuel 
Querino, José do pa-
trocínio, Aizita Nasci-
mento, entre outros.

mais. Seu trabalho se 
divide entre pintura, 
desenho e escultura, 
com premiação nas 
três áreas.

Com o título de con-
selheiro Condedine e 
a medalha Zumbi dos 
palmares, mantém 
seu trabalho valori-

zando a beleza, 
história e cultura 
do povo brasileiro 
e o negro. A inspi-
ração para suas 
telas vem de ques-
tões sociais, mais 
especificamente 
questões de etnia 
e inclusão.
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Trabalho: eficiência e 
determinação você tem 
de sobra, mas deixe sua 
intuição atuar, antes de 
investir em qualquer 
atividade. Ela poderá ser 

sua guia para tomar o caminho certo 
para alcançar seus objetivos. Amor: não 
existe impedimento para você ser feliz, 
tá?

Áries

Trabalho: faça com que 
sua visão de negócios lhe 
traga prosperidade. Foque-
se no que pode lhe trazer 
resultado satisfatório em 
curto espaço de tempo. 

Finança: serviços extras aumentarão sua 
poupança. Amor: invente formas de tornar 
sua vida mais prazerosa. 

Touro

Trabalho: seu tino 
profissional está mais 
aflorado e você tende 
produzir mais e fazer mais 
e ganhar mais dinheiro. 
É uma fase positiva 
para fazer mais contatos 

profissionais e fazer mais negócios. Amor: 
compreensão em alta. Momento de muita 
harmonia e paz familiar. 

Gêmeos

Trabalho: o momento 
é favorável para 
planejar novas 
atividades. Você sente 
o que pode dar certo 
sem ter que investir 

muito. Chegou sua vez de ousar e 
de ganhar mais dinheiro. Amor: 
busque cuidar da sua autoestima. 
Invista na sua aparência e busque 
mais prazer.

Câncer

Trabalho: ótimo 
momento para estreitar 
laços profissionais. 
Você sabe mostrar com 
muita honestidade 
os dois lados de um 
negócio. Seu valor será 

reconhecido por todos. Amor: não 
critique. Aprenda a se colocar no 
lugar das pessoas que tanto estima. 
Pense nisso! 

Leão

Trabalho: vibração 
positiva de Mercúrio 
contribuirá para o 
crescimento profissional 
que tanto deseja. Você 
poderá conquistar 

novos horizontes e novas parcerias. 
O sucesso poderá chegar de surpresa. 
Amor: procure manter uma boa 
sintonia no ambiente familiar.

Virgem

Trabalho: período 
de boas perspectivas 
financeiras. Através 
de novos negócios ou 
maior produtividade na 
sua área profissional, 
terá condições de 

ganhar mais dinheiro. Um clima 
progressista começa se aproximar de 
você. Aproveite! Amor: invista na sua 
felicidade, tá?

Libra

Trabalho: invista 
no que tornem a 
sua rotina mais 
produtiva. O 
momento é ótimo 
para colocar a vida 

prática em dia e equilibrar sua 
finança. Vida social: promova sua 
imagem em ambientes de grande 
circulação. Amor: compartilhe 
suas ideias com a pessoa amada. 

Escorpião

Trabalho: suas 
atividades serão 
beneficiadas se buscar 
o apoio e a experiência 
das pessoas ao redor. 
Coloque seus projetos 

para funcionar, pois Júpiter está 
protegendo o setor profissional 
e sucesso será possível alcançar. 
Amor: um ex-amor pode 
reaparecer. 

Sagitário

Trabalho: se depender 
da boa vontade dos 
outros, você não 
realizará nada. Acredite 
no seu potencial e bola 

pra frente! Saturno, regente deste 
signo, lhe dá paciência para poder 
esperar melhores dias. Amor: dê 
prioridade aos assuntos envolvendo 
a pessoa amada. 

Capricórnio

Trabalho: com 
p e r s i s t ê n c i a 
c o n s e g u i r á 
obter apoio dos 
seus parceiros 
profissionais e 

fazer ótimos negócios. Aumento 
de produtividade diminuirá o 
seu tempo para passar com os 
amigos. Amor: o momento é 
bom para cultivar a harmonia e a 
cumplicidade familiar. 

Aquário

Trabalho: com 
um pouco mais 
de tenacidade será 
possível conquistar 
o que você quiser. 
Seus caminhos 

profissionais estão abertos. Só 
falta entrar neles. Sucesso fica lá 
na frente! Siga na direção dele, tá? 
Amor: deixe o orgulho de lado e 
abra o coração para o seu amor.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2067 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor secretaria municipal de educação, crédito 
suplementar no valor global de r$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), a conta do 

excesso de arrecadação dos recursos do salário educação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 8, §1º, inciso iii, da lei municipal nº 565 de 21 
de dezembro de 2015, combinado com o art. 41, inciso i e 43, § 1º, inciso ii, da lei 
federal nº 4.320/64.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar na importância de r$ 
61.000,00 (sessenta e um mil reais), a fim de ingressar recursos nos seguintes 
Programas de trabalho:

SUPLEMENTAÇÃO DESPESA FONTE VALOR

29.01.12.361.118.2.060 33903905 0500 61.000,00
TOTAL 61.000,00

    

art. 2º - o crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será 
compensado pelo excesso de arrecadação à conta das receitas dos recursos 
do salário educação, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 
ii e parágrafo 3º, da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme 
Quadros anexo.

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

excesso de arrecadação por fontes de 
recursos - salário educação - 0500

mês receita 
Prevista 2016

receita 
arrecadada 

2016
 

receita 
arrecadada 

2015
 taxa de 

incremento

janeiro 125.000,00 168.073,26  291.331,95  

-4,60%

fevereiro 125.000,00 306.651,54  299.439,75  

março 125.000,00 186.194,64  176.866,33  

abril 125.000,00 172.954,90  171.977,91  

maio 125.000,00 173.772,28  169.828,25  

junho 125.000,00 170.456,99  166.618,07  

julho 125.000,00 169.476,19  171.483,41  

agosto 125.000,00 171.385,38  171.481,81  

setembro 125.000,00 168.947,43  164.904,73  

outubro 125.000,00 172.920,91  175.557,19  

novembro 125.000,00 170.886,98 2.031.720,50 165.736,25 2.125.225,65

dezembro 125.000,00   161.547,50 161.547,50

Totais 1.500.000,00 2.031.720,50  2.286.773,15   

Cálculo da Taxa de Incremento  

Período de 2016 até novembro 2.031.720,50
Período de 2015 até novembro 2.125.225,65
resultado -93.505,15
Taxa % -4,60%

Arrecadação de Dez/2015 161.547,50

Taxa de Incremento -4,60%

Resultado -7.434,84

Arrecadação de  Dez/2016  154.112,66

Cálculo do Excesso de arrecadação

arrecadada 2016 01/01 à 30/11 2.031.720,50  
tendência 2016 01/12 à 31/12 154.112,66 2.185.833,16
receita inicial Prevista 2016  1.500.000,00
excesso Provável de arrecadação  685.833,16
créditos extraordinários abertos  624.000,00
decreto nº 2038 de 16/08/2016  200.000,00
decreto nº 2048 de 19/09/2016  424.000,00
Excesso de Arrecadação  61.833,16

 Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

DECRETO Nº 2068 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias municipais, crédito suplemen-
tar no valor global de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta  mil reais), para reforço 

das dotações consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
880.000,00 (oitocentos e oitenta  mil reais),  para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, inciso iii da lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.04.122.101.2.034 33903905 0000 769.000,00

29.01.12.361.118.2.060 33903905 0500 111.000,00

Total 880.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

25.01.20.601.102.2.057 33903003 0000 50.000,00

25.01.20.602.102.2.057 33903003 0000 39.000,00

           25.01.20.604.102.2.057                  33903003             0000 30.000,00

25.01.20.601.102.2.057 33903905 0000 200.000,00

25.01.20.604.102.2.057 33903905 0000 20.000,00

26.01.04.122.101.2.031 31901101 0000 230.000,00

26.01.17.512.123.2.068 44905200 0000 200.000,00

29.01.12.361.118.2.061 33903905 0500 104.200,00

29.01.12.361.118.2.063 33903905 0500 6.800,00

Total 880.000,00

legenda:
descrição da fonte e vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 0500 – Salário Educação

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº.2177/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

demitir FRANCI ROSE JACINTHO DE OLIVEIRA DE 
ARAUJO, Professor II, matrícula nº 10/5708, com 
fulcro no artigo 172 da lei complementar n.º 014/97, a 
contar da data da publicação, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 07/0873/2014.

PORTARIA Nº.2178/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no in-
ciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, LUCIANA 
OLIVEIRA BARBOSA PONCIANO, Professor II, da 
secretaria municipal de educação, esporte, cultura e 
turismo - semect, matrícula nº 10/46.331, a contar de 
08/08/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/4113/2016.

PORTARIA Nº.2179/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no in-
ciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, ANDREA 
DE OLIVEIRA SANTOS PESSOA, Professor II, da 
secretaria municipal de educação, esporte, cultura e 
turismo - semect, matrícula nº 10/44.824, a contar de 
14/09/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/4783/2016.

PORTARIA Nº.2180/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, JOSE 
CASSIANO DA COSTA ALVES, Professor II, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e tu-
rismo - semect, matrícula nº 10/53.131, a contar de 
05/09/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/4622/2016.

PORTARIA Nº.2181/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, MAR-
LENE SILVA PINTO, Estimulador Materno, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e tu-
rismo - semect, matrícula nº 10/22.710, a contar de 
04/10/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/5039/2016.

PORTARIA Nº.2182/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, DA-
NIELLE DA SILVA SANTOS, Professor II, da secre-
taria municipal de educação, esporte, cultura e tu-
rismo - semect, matrícula nº 10/43.566 a contar de 

25/08/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/4475/2016.

PORTARIA Nº.2183/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no in-
ciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal,PRISCILA 
MACEDO DE SOUZA, Professor II, da secreta-
ria municipal de educação, esporte, cultura e tu-
rismo - semect, matrícula nº 10/52.753 a contar de 
22/06/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/3290/2016.

PORTARIA Nº.2184/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipa,l LUIZ 
FERNANDO NASCIMENTO DO DESTERRO, Profes-
sor de Educação Física, da secretaria municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo - semect, ma-
trícula nº 10/22.540, a contar de 23/08/2016, conforme 
o contido nos autos do processo nº 37/4375/2016.

PORTARIA Nº.2185/GP/2016, DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido com fundamento do disposto no 
inciso v, do art. 87, da lei orgânica municipal, RAFA
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

ELLA MARQUES PEREIRA DA COSTA, Professor II, 
da secretaria municipal de educação, esporte, cultura 
e turismo - semect, matrícula nº 10/56.394, a contar 
de 15/09/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/4789/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

termo aditivo nº 003

Processo: 025/000025/2013.
contrato nº 002/semusP/2013.
PreGÃo Presencial nº 28/2013.
contratante: municÍPio de belford roxo.
contratada: homeGa rc Projetos e servi-
Ços elÉtricos ltda - me,
do objeto: fica prorrogado do prazo do contrato ce-
lebrado através do termo nº. 002/semusP/2013, pelo 
período de 12 (doze) meses,
do valor: r$ 3.941.240,40 (três milhões e novecen-
tos e quarenta e um mil e duzentos e quarenta reais e 
quarenta centavos).
da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data : 05/10/2016.

termo aditivo nº 002

Processo: 08/0000237/2013.
contrato nº 004/semus/2014.
tomada de PreÇo nº 006/2013.
contratante: municÍPio de belford roxo.
contratada: urbaniZadora aGaelles ltda,
do objeto: fica prorrogado o prazo do presente con-
trato, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem 

alteração do valor contratual.
da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original e seus anexos.
data : 08/06/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

RESOLUÇÃO Nº 002 DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2016

“dispõe sobre a convocação da conferência municipal 
de saneamento básico de belford roxo e dá outras 

providências”. 

a secretaria municipal de habitação e urbanismo de 
belford roxo, no uso das suas atribuições legais e 
considerando a conclusão dos trabalhos da empresa 
lmrds – verde e ProGresso, contratada pela 
Prefeitura sob o processo nº 28/0028/2012, em reunião 
realizada no dia 10/11/2016, e ainda 

Considerando que todo município deve elaborar o seu 
Plano municipal de saneamento básico(Pmsb0, con-
forme contido na lei federal de saneamento básico - 
lnsb (lei 11.445/07); 

Considerando que todos os produtos foram elabora-
dos, conforme conceituação e orientações metodológi-
cas contidas nos documentos oficiais: Diretrizes para a 
Definição da Política e Elaboração do Plano de Sanea-
mento básico, do ministério das cidades e do termo de 
referência do processo licitatório;

Considerando que a caixa econÕmica federal 
(CEF) e o Ministério das Cidades são os órgãos de fi-
nanciamento e de operação deste convênio;

RESOLVE:

Art. 1º. fica convocada a CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO DE BELFORD ROXO, a 
ser realizada no dia 30/11/2016 á partir de 08h na câ-
mara municipal de vereadores de belford roxo, sito a 
rua benjamin Pinto dias, 1214, centro – belford roxo 
– rj. 

Parágrafo Único: será apresentado o relatório sintético 
e analítico dos projetos, programas e ações diagnos-
ticados pelo trabalho elaborado pela empresa contra-
tada.

Art. 2º. disponibiliza o arQuivo diGital do rela-
tÓrio as entidades da sociedade civil que apresenta-
rem ofício endereçado a secretaria municipal de habi-
tação e urbanismo – Gabinete do secretário.

§ 1º - caso não seja possível a disponibilização imediata 
da mídia(cd-rom), deverá no prazo máximo de 24 
horas disponibilizar o solicitado pelas entidades.

§ 2º - caso qualquer cidadão queira consultar o relatório 
prévio, ficará disponibilizada versão impressa para 
consulta nas dependências da sehurb.

 Art. 3º. esta resolução entrara em vigor na data de sua 
publicação que revoga as disposições em contrário.

MARCELO MORAES RODRIGUES

Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo - 
SEHURB

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE NA 
CERVEJA PRETA

1 kg e1/2 de maminha 
inteira/2 garrafinhas long 
neck cerveja preta/1 lata 
de molho de tomate/1 
pacote de creme de ce-
bola.

Junte todos os ingredien-
tes na panela de pressão.
Quando começar a ferver, 
contar 40 minutos e pron-
to, a carne está pronta.
Se quizer pode colocar 
champignons.

CARNE ASSADA 
COM CATCHuP

1 peça de carne (pode 
ser de maminha, filé, pica-
nha, ou outra de sua pre-
ferência)/1 limão médio/
Tempero/6 colheres de 
sopa de catchup (pode 
ser mais dependendo do 
tamanho da peça de car-
ne)/6 colheres de sopa de 
mostarda (pode ser mais 
dependendo do tamanho 
da peça de carne)/Azeite.

Ingredientes

Modo de preparo

No dia anterior temperar a 
carne: misturar o tempero 
com o suco do limão para 
formar uma pasta mole.
Fazer furos com uma faca 
na carne e temperar com a 
pasta de tempero e limão.
Cobrir com papel alumínio 
e deixar na geladeira até o 
outro dia.
Aquecer o forno a 240° 
graus por uns 10 minutos.
Misturar o catchup e a mos-
tarda e espalhar a mistu-
ra (uma camada fina) por 
cima de toda a carne.
Regar com um pouco de 
azeite por cima de tudo e 
colocar para assar ainda 
coberta com o papel alu-
mínio por volta de 1 hora 
(o tempo de forno varia de 
acordo com a potência do 
seu forno e o tamanho da 
peça de carne).
dica 1:
Quando retiramos a carne 
da geladeira podemos per-
ceber um caldo por baixo 
que vem do limão usado no 
tempero.
Não descarte esse líquido 
formado, ele ajuda a assar 
a carne.
dica 2:
depois de 50 minutos a 1 
hora você pode fazer cortes 
na carne para verificar se já 
está assada por dentro.
Quando a carne estiver no 
ponto a seu gosto retire o 
papel alumínio e deixe dou-
rar por cima.

PICANHA 
NA MOSTARDA

1 peça de picanha/1 a 2 vi-
dros de mostarda (depende 
do gosto do freguês)/papel 
laminado ou papel alumínio.

Ingredientes

Modo de preparo

pegue á peça da picanha 
(depois de dar uma lavadi-
nha é lógico).
passe a mostarda na pica-
nha por é fora mesmo mas 
se preferir pode dar umas 
furadinhas nela e passar a 
mostarda.
depois embrulhe no papel 
laminado coloque para 
assar na churrasqueira ou 
pode ser no forno mesmo.
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Flamengo é campeão estadual
Anderson Luiz

gEral

A premiação dos campeões foi realizada pelo Delegado da FERJ, Paulo 
Meireles, e pelo Presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello.

38

o Flamengo sagrou-se 
Campeão estadual 
Sub-17, na gávea, 

ao superar o vasco por 6 a 
1. o Rubro-Negro conquistou 
de forma invicta e direta o 
título, pois o resultado garan-
tiu a Taça Rio ao time da gá-
vea, que já havia vencido o 
jogo de ida por 4 a 0. Como 
conquistou também a Taça 
guanabara, o Flamengo fi-
cou com a Taça do estadual.

lincoln (duas vezes), Bill, 

vinicius Souza, Wesley e vini-
cius Junior marcaram os gols 
rubro-negros. Robinho fez o 
de honra do time cruzmalti-
no.

A premiação dos cam-
peões foi realizada pelo 
delegado da FeRJ, paulo 
Meireles, e pelo presidente 
do Flamengo, eduardo Ban-
deira de Mello.

A Federação de Futebol 
do estado do Rio de Janei-
ro parabeniza o Flamengo 
pelo título estadual da ca-
tegoria.

Botafogo conquista a Taça Rio Sub-15
o Botafogo con-

quistou a Taça Rio 
Sub-15 ao empatar 
em 1 a 1 com o Flu-
minense no estádio 
do Caio Martins. Na 
partida de ida, o Al-
vinegro tinha venci-
do por 3 a 1.

Marcelo abriu o 
placar para o time 
da casa, mas o Tri-
color empatou com 
Walace. Ambos os 
gols foram na segun-

da etapa.
Com o título do Se-

gundo Turno do Cam-
peonato estadual, o 
Botafogo vai decidir 
a competição com o 
Flamengo, campeão 
da Taça guanabara 
(primeiro Turno), em 
dois jogos.

A premiação dos 
campeões foi feita 
pelo vice-presidente 
da FeRJ, Adilson Fer-
reira.

dIvulgAção

Jogadores fazem uma grande festa após a conquista do título sobre o Vasco da Gama


