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Tralhas debocham da PM

Paulo de Frontin vira filial em Meriti

Sérgio Cabral (PMDB) e Anthony Garotinho (PR) eram só beijos e abraços, mas romperam o casamento de muitos anos. Inimigos mortais no presente, os 
dois tiveram o destino novamente cruzado quando foram presos acusados de corrupção e encaminhados para o Complexo Penitenciário de Bangu.

Em um passado não tão distante...
3

 Cabral, Rosinha e Garotinho durante a campanha para governador do estado em 2006. Charge bem humorada dos ex-governadores atrás das grades

Foto: reprodução

Vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes desafiando e ameaçando a polícia: “Vou estourar tua cara, prego”, diz o bandido apontando a arma.

Foto: reprodução/Facebook

Suspeito de operar esquema de 
Cabral cai nas mãos dos federais
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Agentes da PRF e PF cercam Ary Ferreira da Costa

Foto: divulgação/polÍcia rodoviÁria Federal

Professores de Nova Iguaçu
são abandonados por ‘Rogério
Malvadeza’ e seus vereadores
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Denúncia
Moradores e pedes-

tres pedem providên-
cia sobre sinal queima-
do em Nova Iguaçu.
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Robôs no ar 
Bombeiros contarão 

com a ajuda de Dro-
nes para facilitar resga-
te nas praias do Rio.
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Ex-primeira 
dama Marisa 
Letícia morre  
em São Paulo

Fotos: reprodução
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De salto

Inovação

Se você não sabe an-
dar de salto alto direito, 
agora vai ficar com mui-
ta vontade de aprender. 
Um filipino se tornou sen-
sação na internet de-
pois de desfilar e correr 
em cima de uma esteira 
com um sapato de 15 
cm. Sinon Loresca publi-
cou o vídeo viral para 
homenagear a Miss Filipi-
nas Maxine Medina, que 
fazia parte do concurso 
de Miss Universo.

Quem tem o sistema 
do Android, notou que 
na nova atualização do 
Instagram é possível fazer 
publicações que contém 
várias imagens ou víde-
os, criando um carrossel 
de conteúdo. Para utili-
zar esse novo método, 
é necessário manter o 
dedo sobre uma foto ou 
vídeo no momento do 
upload. Assim o usuário 
pode escolher até 10 fo-
tos e vídeos.

O ator norte-americano Kal Penn, conhecido por seu 
papel como o Dr. Lawrence Kutner, na série ‘House’, trans-
formou um ato de ódio em amor ,e em mais de R$ 2 mi-
lhões. Tudo começou quando Kal, que é filho de indianos, 
recebeu um comentário xenófobo após compartilhar no 
Instagram uma mensagem de um amigo falando sobre a 
história de um refugiado iraquiano que tinha sido impedi-
do de entrar nos EUA.. 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal, defendeu na última quarta-feira, a lega-
lização da maconha como forma de aliviar a crise 
do sistema penitenciário brasileiro. Ele acredita que a 
medida desmontaria o tráfico de drogas e, com isso, 
o número de condenados diminuiria. 

Diante do posicionamento e das duras críticas da 
escritora J.K. Rowling à política anti-imigração de 
Donald Trump, os eleitores do presidente dos Esta-
dos Unidos decidiram provocar: eles afirmaram ter 
queimado os livros e DVDs da saga Harry Potter em 
protesto às falas da autora.

Reverção

Evoluido Ridículo

Reversão II

Pode parecer estranho, mas a empresa britânica de 
tecnologia Intelligent Environments desenvolveu uma 
pulseira inteligente capaz de dar choques elétricos em 
pessoas que não conseguem controlar seus impulsos 
consumistas. Funciona assim: a pulseira é conetada à 
conta bancária do usuário, que define o saldo mínimo 
e máximo das compras que pretende fazer.

Todo mundo pensa em todos os detalhes para 
montar um enxoval para o filho. Pois, a empresa ale-
mã “Paul der Baer” lançou mamadeiras inspiradas 
em canecas de cerveja. O produto foi apresentado 
durante a tradicional Feira Internacional de Brinque-
dos de Nuremberg. Tem papai e mamãe que vai 
adorar a ideia.

Mamadeira

ONG procura instrutor de gastronomia
ONG localizada em Nova Iguaçu procura instrutor de 

gastronomia pora ministrar aulas às 5ª feiras, manhã das 8h 
às 12h e tarde das 13h às 17h. E aos sábados, pela manhã, 
das 8h às 12h. Para participar do processo seletivo é neces-
sário ter formação concluída em gastronomia. Intressados 
devem enviar currículo para rhcasadomenor@gmail.com.

Prefeitura do Rio abre vagas
A Prefeitura do Rio de Janeiro está com inscrições 

abertas para um processo seletivo para a contratação 
de pessoal. As 107 vagas são para médicos e a remu-
neração vai de R$ 6.681,47 a R$ 7.707,44. Os interessa-
dos devem se inscrever, até o dia 7, das 10h às 17h, na 
Rua Afonso Cavalcanti 455, sala 601, Cidade Nova.

Maricá abre processo seletivo
A Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, 

está com inscrições abertas para o processo seletivo simplifi-
cado para a contratação de 45 guarda-vidas. As inscrições 
estarão abertas somente até hoje, na sede da Coordena-
doria Municipal de Proteção e Defesa Civil, localizada na 
Rodovia Amaral Peixoto, Km 29 (Itapeba). 

Governo precisa cortar R$ 39 bilhões
O governo terá que fazer um corte de gastos da 

ordem de R$ 38,9 bilhões, o equivalente a cerca de 
0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), para atingir a 
meta fiscal de 2017, estimou a Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) do Senado Federal. A criação da IFI foi 
aprovada pelo Senado em março do ano passado. 

Pedidos de falência têm queda em janeiro
O número de empresas que pediram falência em ja-

neiro caiu 12,2% na comparação com o mesmo mês do 
ano passado, segundo dados divulgados pela Boa Vis-
ta SCPC. Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a 
queda foi maior, de 33,9%. No entanto, considerando os 
últimos 12 meses terminados em janeiro, os pedidos de 
falência tiveram aumento de 11,1%.

Endividamento recua para 55,6% das famílias
Em janeiro, 55,6% das famílias tinham algum tipo de dívi-

da, o menor resultado desde junho de 2010. Em dezembro, 
esse percentual era de 56,6% e, em janeiro de 2016, de 
61,6%, segundo Pesquisa de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Pulseira

EmprEgo

ChanCE

EConomia naCional

dinhEiro

Mulher ganha a vida com abraços

Pulseira II
Quando o saldo estiver negativo, a pulseira 

descarrega 225 volts no braço de quem está nas 
compras, a fim de evitar gastos excessivos.O su-
cesso da pulseira é tanto que algumas institui-
ções bancárias do Reino Unido estudam a ideia 
de distribuí-las aos clientes mais consumistas. Ai 
se a moda pega.

TEmporário

rECupEração

DIVULGAçãO

Já pensou em se tornar um abraçador profissional ? Se sim, a norte-americana Ja-
net Trevino, de 37 anos, pode ser um exemplo inspirador para suas pretensões profis-
sionais. Ela abandonou o antigo trabalho e assumiu de vez a função de abraçadora 
profissional. Janet passou a trabalhar de 13 a 20 horas, cobrando R$ 250  por hora. A 
terapia afetiva rende cerca de R$ 5 mil por semana, Entre os principais clientes em 
busca de um abraço estão, homens entre 40 e 70 anos, ex-combatentes de guerra.

Futuro prefeito 
Uma notícia quente dos bastidores da 

política apontam que um deputado e ex-
-prefeito quer voltar a governar um peque-
no município da Baixada Fluminense. O po-
lítico, aliás, já teria confidenciado a aliados 
e correligionários seu desejo de entrar na 
briga pela prefeitura nas eleições de 2020. 

Vai entrar com tudo 
A novidade ainda não saiu dos bastido-

res, mas já há quem comemore a possibi-
lidade do político retornar para a cidade 
que governou há algum tempo. E como 
fofoca se espalha como folha ao vento, a 
turma de simpatizantes à pré-candidatura 
do parlamentar canta vitória antecipada. 

Ele é nota dez 
Uma fonte contou ao Sombra que é 

unanimidade entre a população que ele 
foi um dos melhores prefeitos da cidade 
e também o que mais trabalhou em seu 
governo. Quem não deve estar gostando 
da boa nova são adversários políticos que 
terão minada qualquer possibilidade de 
entrar no páreo pra ganhar. 

Sono perturbador 
Eleito em votação apertada, aquele pre-

feito que dava expediente no plenário de 
Brasília não sabe mais como orientar seus 
advogados para driblar a Justiça e, assim, 
se safar de uma condenação por causa 
da compra suspeita de uma imensa área 
verde. O problema está tirando o sono do 
moço. 

Efeito dominó
Um passarinho do bico preto contou que 

a negociata envolve outros peixes graúdos 
do município. Nas entrelinhas isso significa 
que se o tal prefeito cair nas garras da po-
lícia, vai arrastar um ‘batahão’ com ele. 

Depois disso, o ator criou uma campanha de financia-
mento coletivo em nome do usuário para arrecadar fun-
dos para os refugiados “Ao cara que disse que eu não 
pertenço à América, criei um fundo destinado a refugia-
dos sírios com o seu nome”, escreveu o ator. O objetivo 
era arrecadar US$ 30 mil, mas a campanha fez tanto su-
cesso que foram angariados mais de US$ 810 mil.
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Câmara muniCipal de belford roxo

HUMILHAÇÃO

Profissionais ativos e inativos protestaram em frente à sede da Prefeitura.

Professores municipais aderem 
à greve geral em Nova Iguaçu

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Os professores da 
rede municipal 
de Nova Iguaçu 

aderiram à greve dos 
servidores municipais na 
manhã de ontem. Após 
uma reunião em assem-
bleia, realizada no Sin-
dicato dos Profissionais 
da Educação do mu-
nicípio, os profissionais 
ativos e inativos fizeram 
um protesto em fren-
te à sede da prefeitura 
reivindicando o paga-
mento dos salários que 
estão atrasados. 

O diretor do Sindicato 
dos Profissionais da Edu-
cação de Nova Iguaçu 
reiterou que os atrasos 

estão acontecendo 
desde novembro e co-
bra uma postura dos 
novos parlamentares à 
frente do município. “O 
governo não apresen-
ta nenhuma proposta 
para o pagamento dos 
salários. Fizemos uma as-
sembleia e foi aprovada 
a greve dos professores 
por tempo indetermina-
do. 

A situação dos pro-
fessores, formadores de 
profissionais, assim como 
os que estão à frente 
de Nova Iguaçu que 
não tem consideração 
e não tomam providên-
cias para solucionar o 
caso, está desespera-
dora. A situação che-
gou ao ponto de ser 

humilhante. Enquanto 
os vereadores do muni-
cípio cruzam os braços 
por terem certeza de 
que o salário deles esta-
rá na conta no final do 
mês, a professora apo-
sentada, Denise Serpa, 
precisa se desdobrar 
para manter as contas 
em dia, além do susten-
to da casa. “IPTU e IPVA 
estão aí e como é que 
a gente vai pagar? Eu 
tomo remédios contro-
lados, preciso de recei-
ta médica e não tenho 
dinheiro para pagar 
plano de saúde. Tenho 
que recorrer a um sis-
tema de saúde publica 
que não funciona”. 

De acordo com repor-
tagem do jornal Extra, o 

Servidores protestaram em frente a prefeitura contra essa péssima situação

Greve não afeta ano letivo
A secretária muni-

cipal de Educação, 
Rojane Calife, ana-

lisa que a greve dos 
professores ainda tem 
baixa adesão e que isso 

não deve prejudicar o 
ano letivo, mas prome-
teu manter o diálogo 

com a classe. “As aulas 
estão mantidas. Se hou-
ve uma grande adesão 

à greve vamos continu-
ar dialogando com os 
professores e fazemos a 

adaptação no calen-
dário que for necessá-
ria”, declarou.

vice-prefeito e secretá-
rio municipal de Econo-
mia e Finanças de Nova 
Iguaçu, Carlos Ferreira, 
informou que a prefeitu-
ra prometeu pagar me-
tade do 13° salário ain-

da hoje, como promessa 
é dívida, resta saber se 
isso realmente aconte-
cerá. Ainda segundo o 
vice-prefeito, a segun-
da parcela do benefício 
deve ser paga até 20 

de março, enquanto os 
salários de novembro e 
dezembro... Bem, a no-
vela segue se repetindo, 
capítulo a capítulo, sem 
uma previsão de desfe-
cho positivo. 

CLéBER JúNIOR / ExTRA

Ex-aliados, Sérgio Cabral e Anthony 
Garotinho têm os destinos cruzados 

Em 2006, em um pas-
sado não tão distante 
assim, o então candi-
dato ao governo do 
estado, Sérgio Cabral 
Filho, e o ex-governador 
Anthony Garotinho, am-
bos do PMDB à época, 
eram grandes aliados, 
uma espécie de unha e 
carne da política flumi-
nense. 

Com o apoio da fa-
mília Garotinho, Cabral 
venceu as eleições no 
segundo turno daquele 
ano obtendo 5.129.064. 
No ano passado, os ex-
-aliados e agora adver-
sários tiveram os destinos 
cruzados. Em novem-
bro, eles foram presos 
em um intervalo de 24 
horas, levados para o 
mesmo Complexo Peni-
tenciário de Bangu, na 
Zona Oeste Rio. 

Os ex-governadores 
ficaram em celas dife-
rentes, entretanto bem 
próximos, diferente dos 
últimos anos quando 
romperam a velha par-
ceria e se transforma-
ram em ferrenhos inimi-
gos. 

Detido no dia 17, Ca-

bral chegou a Bangu 
após passar por exame 
de corpo de delito. Já 
Garotinho, que havia 
sido preso um dia antes, 
tinha sido internado por 
causa de uma crise de 
hipertensão e causou 
tumulto ao ser transferi-
do.

Rosinha, Garotinho e Cabral durante campanha de  2006

Paulo de Frontin tem governo de 
compadres e membros da família

Quando, no dia 3 de 
outubro do ano pas-
sado 4.872 eleitores 
(82,95% dos que com-
pareceram às urnas) 
saíram de suas casas 
no pequeno e pacato 
município de Paulo de 
Frontin para elegerem 
o prefeito Jauldo de 
Souza Balthazar Ferreira 
(PHS), achavam que es-
tariam escolhendo um 
gestor público e não 
um dono para a cida-
de. Para muitos é nisto 
que Jauldo Neto, com 
o político é mais co-
nhecido, se transformou 
depois de empossado 
no cargo, fazendo uma 
gestão de compadrio 
e abusando da prática 
de nepotismo. 

Conforme mostram 
publicações no Diário 
Oficial, Jauldo loteou o 
governo entre membros 
da equipe da última 
gestão em São João 
de Meriti e membros de 
sua família. Ele já no-
meou a esposa, uma 
irmã e uma tia, além de 
sete primos e ainda tem 
um irmão no controle 
da Câmara Municipal, 
o presidente reeleito da 
Casa, Kaio José Baltha-
zar Ferreira.

Os membros do “Clã 
dos Balthazar” que es-
tão no governo sãos 
os primos do prefeito 
George do Nascimento 
Araújo (assessor técni-

co do Gabinete), Jorge 
Cortes de Araújo (coor-
denador e Recolhimento 
a Assistidos da Secretaria 
de Assistência Social), 
José Antonio do Nasci-
mento Balthazar (chefe 
de Gabinete), Sandra 
Maria Batista Ferreira de 
Araújo (coordenadora 
de Desenvolvimento Go-
vernamental do Gabine-
te do Prefeito), Antonio 
Henrique Ourique Alfeld 
(secretário de Fazenda), 
Richard Anderson Fer-
reira Moreira (assessor 
técnico da Secretaria 
de Obras) e Alex Ferrei-
ra Pinto (Secretário de 
Esporte); a tia Rosana 
Conceição Ferreira Go-
mes (assessora técnica 
da Secretaria de Educa-
ção), a irmã Celi de Sou-
za Balthazar (secretária 
de Saúde) e a esposa, 
Ana Paula Melo Gouvêa 
Balthazar Ferreira (secre-
tária de Assistência So-
cial).

PARENTES NOMEADOS
EM CARGOS DE

CONFIANÇA 
Conforme já foi noti-

ciado, Jauldo Neto teve 
três parentes nomeados 
em cargos de confian-
ça na Prefeitura de São 
João de Meriti na ges-
tão do prefeito Sandro 
Matos, que além da es-
posa do hoje governan-
te de Paulo de Frontin 
empregou a mãe de 
Jauldo, Márcia de Sou-
za Balthazar e a concu-
nhada Ludmilla Alfeld 
de Souza Balthazar Fer-
reira, casada com Kaio 
José, que também con-
seguiu empregar em 
Meriti um colaborador 
seu: Demetrius Rodri-
gues Miranda, agora se-
cretário de Planejamen-
to da cidade, e Nicolas 
Palmieri, que assessora 
o governo de Mesquita 
e responde a inquérito 
criminal por agredir a 
esposa.

Jauldo Balthazar se julga o ‘dono da cidade’

Nilópolis prorroga prazo para o 
pagamento de IPTU com desconto

A Prefeitura Munici-
pal de Nilópolis, atra-
vés da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, 
prorrogou o prazo para 
pagamento da cota 
única do IPTU 2017 até 
o dia 10 de fevereiro. 
O desconto permane-
cerá em 10%. O prazo 
anterior para quitar o 
débito aproveitando o 
desconto era o dia 31 

de janeiro.
Quem não recebeu 

o carnê do IPTU em 
casa pode acessar o 
site oficial da prefeitu-
ra (www.nilopolis.rj.gov.
br), imprimir o boleto 
online ou procurar a 
Secretaria de Fazenda, 
localizada na prefeitu-
ra, para retirar o docu-
mento.

No site, o boleto onli-

ne está com a data de 
vencimento para o dia 
31 de janeiro mas mes-
mo assim as casas loté-
ricas e as agências ban-
cárias de Nilópolis estão 
recebendo o pagamen-
to sem problemas. O pa-
gamento da cota única 
não pode ser pago em 
agências ou lotéricas 
fora do município, nem 
nos caixas eletrônicos. 
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A Prefeitura de Belford Roxo continua 
realizando a Operação Tapa Buraco 
em vários bairros da cidade. Operários 
da Secretaria Municipal de Conserva-
ção passam o dia recapiando as ruas.

O Ministério Públi-
co do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) e a 
Organização das Na-
ções Unidas (ONU) ini-
ciaram conversas para 
oferecer cursos de ca-
pacitação em Direitos 
Humanos para promo-
tores e procuradores 
de Justiça. 

Em Seropédica os 
moradores continuam 
reclamando do atendi-
mento do posto de saú-
de do km 49. O quadro 
de funcionários conti-
nua pequeno e alguns 
materiais estão em falta. 
As filas intermináveis. Pa-
rece que as promessas 
foram mesmo vazias.

O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, 
Benedicto Júnior, afirmou em sua delação pre-
miada à operação Lava Jato que teria se reuni-
do com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) para 
negociar um esquema fraudulento em licitação. 

A obra era da Cidade Administrativa para favorecer 
grandes empreiteiras. A reunião de acordo com Be-
nedicto, ocorreu quando Aécio era governador de 
Minas Gerais. E esse tucano bancando o santo. Que 
papelão!

Posto Boa iniciativa

Aécio papelão Aécio papelão II

Eles disseram... nós publicamos!
“Excelente escolha do destino. [Está em] Excelentes mãos”.  O ministro Ricardo Lewandowski, que 

também integra a Segunda Turma da Operação Lava Jato, disse ter aprovado a escolha do novo 
relator, o ministro Luiz Fachin.

Os delatores Renato Chebar e Marcelo Che-
bar contaram à força-tarefa da Lava-Jato no 
Rio que alugaram uma sala comercial em Ipa-
nema, entre os anos de 2011 e 2014, para guar-
dar dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral. 

Numa mesma época, R$ 7 milhões estavam 
escondidos no local. A sala ficava no número 
550 da Avenida Visconde de Pirajá. Os delato-
res contam que fizeram isso para não deixar 
tantos recursos sob responsabilidade de Jucá, 
um doleiro do Uruguai. 

DIRETO AO PONTO

A ex-primeira dama, Marisa Letícia, teve morte cele-
bral ontem e a família autorizou a doação de órgãos. 
Enquanto isso militantes de oposição ao PT faziam festa 
e panelaço por conta de sua morte. Além disso, muitos 
internautas destilaram ódio e comentário com felicida-
de pelo ocorrido em várias redes sociais. Alguma coisa 
está muito errada. Faço minhas as palavras de um ami-
go, que li agora pouco no Facebook. “ Os maias esta-
vam cetos: o mundo já acabou e nós estamos vivendo 
sobre os escomboros”.

Promessa Promessa II Na fé
O prefeito Rogério Lisboa, 

alegre e saltitante, disse no 
RJ TV que apesar de não ter 
dinheiro para pagar os servi-
dores, as obras de drenagem 
de um conjunto na Posse será 
feita com recursos da iniciati-
va privada.

Inclusive o prefeito pro-
meteu que em três meses 
os moradores poderão se 
livrar definitivamente das 
enchentes no local, que só 
tem dado dor de cabeça. 
Tomara que seja verdade! 
Estamos de olho!

O jornal O Dia informa que o 
abençoadíssimo pastor Silas Ma-
lafaia fez indicações para a Pre-
feitura do Rio e, sugeriu ao não 
menos abençoado Marcelo Cri-
vella, prefeito da cidade, nomes 
de pessoas queridas para a Rio-
luz.  Haja fé!

Na sala

Na sala II

Sexta-feira, 03 de fevereiro de 2017

O estado do Rio atingiu o maior núme-
ro de roubos de veículos, a pedestres e de 
cargas dos últimos 25 anos. Os três tipos de 
crimes bateram recorde, em 2016, segundo 
dados do Instituto de Segurança Pública.

Eles tinham razão

Ainda é muito cedo 
para falar em recupera-
ção de receita, mas os 
números de janeiro de 
2017 em relação aos re-
passes do Fundeb e FPM 
para os 13 municípios 
que formam a Baixada 
Fluminense são maiores 
que os verificados em 
janeiro do ano passado. 
De acordo com dados 
do Demonstrativo de 
Distribuição da Arreca-
dação do Banco do 
Brasil, as prefeituras de 
Belford Roxo, Duque 
de Caxias, Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, Magé, 

Baixada fecha janeiro 
com mais Fundeb e FPM

Mesquita, Nilópolis, Nova 
Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, São João 
de Meriti e Seropédica, 
receberam o total de R$ 
170.182.111,63 entre 1 e 
31 de janeiro deste ano. 
Em igual período no ano 
passado os repasses do 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos Profissio-
nais da Educação e do 
Fundo de Participação 
dos Municípios chega-
ram a R$ 145.874.551,28, 
uma diferença de exa-
tos R$ 24.307.560,40

Vagas para aulas de natação e hidroginástica
NOVA IGUAçU

Atividades para adultos, crianças e idosos vão acontecer no Centro Olímpico.
assessoria 
de imprensa

Um grande bur-
raco, com tubulação 
exposta, prejudica 
comerciantes e mora-
dores na Estrada Igua-
çu. Eles alegam que 
nenhuma providên-
cia foi tomada pela 
Cedae desde quan-
do o burraco surgiu. 
“Tem que ter atenção 
devido o burraco ser 
imenso, precisa des-
viar porque é perigo-
so para as pessoas 
com os carros na es-
trada “, disse Barbara 
fernandes, 52 anos, 
comerciante.

O secretário de Se-
gurança Inter-
na dos Estados 

Unidos, John Kelly, disse 
ontem esperar que um 
muro ao longo da fron-
teira sul dos EUA com o 
México esteja concluído 
dentro de dois anos, de 
acordo com uma entre-
vista à Fox News.
“O muro será construí-
do primeiro onde é mais 
necessário, e então ele 
será completado. Essa é 
a maneira que eu olho 
para isso”, disse Kelly na 

Cratera gigante na Estrada Iguaçu
HYAGO SANTOS

As matrículas deverão ser feitas na Secretaria de Esporte Lazer, que fica no Centro da cidade

DIVULGAçãO

Whashington

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu, 
por meio da 

secretaria de Esporte 
e Lazer abriu, ontem, 
inscrições para as ati-
vidades de natação 
e hidroginástica no 
Centro Olímpico. Há 
vagas para adultos, 
idosos, crianças e pes-
soas com deficiência 
(PCD).  As aulas come-
çam no dia 13 de fe-
vereiro, conforme pre-
enchimento da turma.  
A inscrição é gratuita 
e limitada.  

As matrículas de-
verão ser feitas na 
Secretaria de Esporte 
Lazer, situada na Rua 

Iracema Soares Pe-
reira Junqueira, nº65, 
no Centro. Os interes-
sados deverão apre-
sentar duas fotos 3x4, 
atestado médico que 
autorize a prática da 
atividade física, com-
provante de residên-
cia, declaração esco-
lar e um documento 
pessoal de identifica-
ção (original).  O Cen-
tro Olímpico de Nova 
Iguaçu fica na Aveni-
da Roberto Silveira, nº 
1725, Centro, próximo 
ao Aeroclube.

Mais informações 
podem ser acessadas 
no site: http://www.no-
vaiguacu.rj.gov.br/.

John Kelly, nomeado para secretário de Segurança Nacional

entrevista. “Eu realmente 
espero ter isso feito nos 
próximos dois anos.”
Ele acrescentou que acre-
dita que o financiamento 
do Congresso para o pro-
jeto sairá “relativamente 
rápido”. 

O presidente americano, 
Donald Trump, assinou em 
25 de janeiro um decreto 
que tem como objetivo 
“garantir a segurança da 
fronteira sul dos Estados 
Unidos com a construção 
imediata de um muro”.

A Prefeitura de Duque de Caxias é a que mais arrecada

REPRODUçãO 
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EUA esperam terminar 
muro fronteiriço em 2 anos
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A família agradece todas as manifestações de solidariedade

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

O hospital Sírio-Liba-
nês divulgou bole-
tim médico ontem 

no qual informa que Dona 
Marisa Letícia, 66 anos, mu-
lher do ex-presidente da Re-

pública Luiz Inácio Lula da Sil-
va ficou sem fluxo cerebral. A 
família já autorizou a doação 
de órgãos, segundo um post 
publicado na página do Fa-
cebook do ex-presidente.

“A família Lula da Silva agra-
dece todas as manifestações 
de carinho e solidariedade 

Novo relator da Lava Jato 
O ministro Edson 

Fachin foi sorteado 
ontem como novo 
relator da Lava Jato 
no Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Ele 

agora ficará responsá-
vel por supervisionar o 
andamento de toda 
a operação na Corte, 
após a morte, no último 
dia 19, do então relator, 

ministro Teori Zavascki, 
na queda de um avião 
no mar próximo a Pa-
raty (RJ). Pelo princípio 
da prevenção do juiz 
natural do caso, todos 

os outros processos 
relacionados à Lava 
Jato no Supremo pas-
sam também a ser de 
responsabilidade do 
ministro Fachin.

HYAGOSANTOS/HORA H

Falta de sinalização na Estrada Iguaçu

Lula autoriza doação de 
órgãos de Dona Marisa

Apesar de ter decla-
rado à imprensa que 
não pretende autorizar 
reajustes nas passagens 
de ônibus até que toda 
a frota esteja equipada 
com ar-condicionado, 
o vice-prefeito e secre-
tário municipal de Trans-
portes, Fernando Mac 
Dowell, sugeriu na se-
mana passada, em reu-
nião com empresários, 
que o aumento ocorra 
em junho, ou até mes-
mo antes, independen-
temente da conclusão 
da climatização dos 
coletivos. Pela propos-
ta, a tarifa passaria de 
R$ 3,80 para R$ 3,95, o 
mesmo valor que o ex-
-prefeito Eduardo Paes 
havia sugerido no fim 
do ano passado, mas 
desistiu de autorizar de-
pois que Mac Dowell 
afirmou ser contra a mu-
dança. A informação foi 

curvas perigosas da 
estrada. “ Dificulta a 
passagem atravessar 
com muito veiculo, já 
está dois meses para-
do e nenhuma pro-
vidência da prefeitu-
ra” relatou Argentino 
Cremoniz , 47 anos, 
mecânico.   Apesar 
dos inúmeros proble-
mas, a prefeitura não 
tomou nenhuma pro-
vidência nesse perí-
odo que o sinal está 
queimado. Os mo-
radores e pedestres 
querem uma provi-
dência imediata, pois 
não aguentam mais 
o descaso.

Na década de 1960, o jornalista Sérgio Porto, que 
assinava Stanislaw PontePreta, lançou o Febeapá 
(Festival de Besteira que Assola o País) e fez grande 
sucesso, ironizando as bobagens feitas por nossos 
políticos. Se vivo ainda fosse, Stanislaw elegeria a 
presidente do Suprimento Tribunal Federal (STF), mi-
nistra Cármem Lúcia (foto acima), como integran-
te do Febeapá. A maior corte do País realizar um 
“sorteio” pra indicar um ministro como relator da 
LavaJato, é o fim da picada. Tudo pra não criar sus-
peitas. Ora, ministra, melhor seria fazer uma “rifa”...

#Febeapá

Se a suspensão da venda da praça da Glória, no bairro 
da Luz, por decisão judicial, está deixando alguns empre-
sários que “compraram” terrenos da prefeitura, vendidos 
pelo governo passado, de cabelo em pé. Sei não, hein... 
Um passarinho me contou, que a venda de imóveis da 
prefeitura, também pode virar alvo de questionamen-
to. Até um erguido “dentro” da praça de Skate, está 
na mira.

confirmada por duas fon-
tes ligadas à Secretaria 
municipal de Transportes.

O encontro ocorreu no 
gabinete de Mac Dowell, 
na sede da secretaria, em 
Botafogo, com a presen-
ça da merendeira Kelly 
Serra do Amaral, nomea-
da em janeiro subsecretá-
ria de gestão da pasta. O 
objetivo dessa reunião é 
justamente tentar encon-

 Vem mais estrago 

DIVULGAçãO
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Que o governador Pezão tá tropeçando nos próprios 
pés, ninguém tem dúvidas, mas privatizar a Cedae, pra 
receber dinheiro federal, é um crime de lesa Estado !! 
Ele mesmo afirma que com a grana conseguirá pagar 
três meses de salários dos servidores. Pura idiotice. E de-
pois? Vende o Palácio Guanabara e paga mais dois 
meses???

O Corpo de Bombeiros 
tem utilizado um drone para 
garantir a prevenção de afo-
gamentos e realizar a busca 
de vítimas nas praias da orla 
do Rio. O aparelho, que atin-
ge 30 metros de altura, é 
operado por bombeiros vin-
culados à Coordenadoria de 
Operações com Veículo Aé-
reo Não Tripulado (Covant). 
Com visão privilegiada das 
áreas de risco, a tecnologia 
tem ajudado o Grupamento 
Marítimo (Gmar) da corpora-
ção a evitar mortes. “Somos 
acionados pelos grupamen-
tos de área para atuarmos 
na prevenção e nas buscas 
de vítimas de afogamentos. 
No primeiro caso, trabalha-
mos no monitoramento das 
regiões de risco para que o 
grupamento possa fazer a 
sinalização e garantir a pre-
venção de situações críticas 
envolvendo banhistas.  afir-
mou o tenente-coronel Ro-
drigo Bastos.

Drone para 
monitorar as 
praias do RJ

Passagens de ônibus no Rio devem subir 
antes da frota ser totalmente refrigerada

O crime da Cedae

 

Muito bom o anúncio do governo federal confirmando 
a inscrição de mais de um milhão no programa ProUni. 
De um lado garante acesso à faculdade para uma nova 
geração, que é a única saída para mudar/salvar o País 
e por outro, apaga o negativismo dos corvos de plantão.

Durante os protestos contra o governo Pezão 
(PMDB), no entorno da Alerj, um policial civil acabou 
preso e levado pra corregedoria. Ele atirou em um 
PM.

Sinais apagados confundem condutores e pedrestres 

A indignação dos 
pedestres por conta 
da falta de sinaliza-
ção na Estrada do 
Iguaçu, vem causan-
do transtorno no trân-
sito e dificultando a 
movimentação dos 
transuintes do local. 
O sinal já está pa-
rado há dois me-
ses, tempo suficente 
para que os trans-
tornos ficassem mais 
frequentes. As saí-
das de ‘mão dupla’ 
são o maior perigo 
no local, sem contar 
nos excessos de ve-
locidade causados 
por motociclistas nas 

recebidas nesses últimos 10 
dias pela recuperação da ex-
-primeira-dama Dona Marisa 
Letícia Lula da Silva. A família 
autorizou os procedimentos 
preparativos para a doação 
dos órgãos”, diz o post. De-
pois, a página do Facebook 
do ex-presidente atualizou a 

foto de perfil e colocou uma 
imagem do casal sorrindo.

O boletim informa que 
um doppler transcraniano 
realizado ontem identificou 
a ausência de fluxo cerebral. 
A mulher do ex-presidente 
Lula foi internada em 24 de 
janeiro, depois de ter sofrido 
um acidente vascular cere-
bral hemorrágico provoca-
do pelo rompimento de um 
aneurisma.

Quando foi internada, Ma-
risa passou por um procedi-
mento de emergência que 
durou cerca de duas horas 
para conter a hemorragia no 
cérebro. Os médicos fizeram 
uma arteriografia cerebral 
para localizar a lesão e de-
pois introduziram um cateter 
até a região afetada para 
estancar o sangramento. Se-
gundo últimas informações o 
corpo da ex-primeira-dama 
será velado no Sindicato dos 
Metalurgicos.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

HYAGOSANTOS/HO-

trar uma solução para um 
impasse judicial que surgiu 
devido à demora para 
a climatização dos co-
letivos. A audiência está 
marcada para a próxima 
quarta-feira e a assessoria 
do secretário Fernando 
Mac Dowell foi procurada 
para explicar o motivo de 
a reunião ter sido realiza-
da antes da audiência, 
mas não enviou resposta.

Passegeiros indignado com a situação presente

A ex-primeira-dama da República Marisa Letícia teve AVC hemorrágico

A Proclamação da República acontecida no dia 
15 de novembro de 1889 (conforme ilustração na 
gravura acima), ainda nem havia chegado ao co-
nhecimento de todos os brasileiros devido a grande-
za do nosso território, e em nossa Câmara Municipal 
os vereadores se reuniram e declararam oficialmen-
te, antes que qualquer Casa Legislativa, apoio ao 
novo regime republicano. Em Sessão Solene Especial, 
realizada no dia 23 de novembro de 1889, poucos 
dias depois da Proclamação da República, foi con-
firmada esta posição,  conforme Ata histórica, cuja 
cópia, foi encaminhada ao Governo Provisório.

Iguassú apoiou República 

REPRODUçãO
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Operador de Cabral é preso na Dutra
PrECariEDaDE

pâmela Santiago

editoriahorah@ig.com.br

‘Arizinho’ foi preso quando passava de carro pela rodovia na Pavuna, na 
Zona Norte. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá. 

 Tigre de muleta vai para a jaula
 A polícia prendeu 

ontem, Pedro Pau-
lo da Silva Afonso, 
também conheci-
do como Juca Tigre. 
O suspeito, que tem 
um problema para 
se locomover e usa 
muletas, é aponta-
do como o líder do 
tráfico de drogas no 
Morro da Providência, 
na Região Central do 
Rio. 

De acordo com a 
PM, a partir de infor-
mações passadas 
pelo Disque-Denún-
cia, pelo telefone 
2253-1177, militares 
chegaram ao homem 
que estava na região 
conhecida como 
Beco das Escadinhas. 
Contra o homem ha-
via mandados de pri-

são em aberto, por 
crimes como tráfico 
de drogas e associa-
ção ao tráfico.

A operação foi rea-
lizada por policiais do 
Comando de Opera-
ções Especiais (COE), 

do Batalhão de Polí-
cia de Choque (BP-
Chq) e do Batalhão 
de Ação com Cães 
(BAC) A ocorrência 
encaminhada para 
4ª DP ( Praça da Re-
pública).

Ari Ferreira da Costa 
Filho,  procurado 
desde o início da 

manhã de ontem por 
agentes da Polícia Fede-
ral (PF) durante a opera-
ção Mascate,  foi preso 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e pela PF 
na Via Dutra, na Pavu-
na, na Zona Norte. Arizi-
nho, como é conhecido, 
é apontado como ope-
rador de Sérgio Cabral 
e suspeito de lavar pelo 
menos R$ 10 milhões em 
propinas por meio de 
concessionárias de car-
ros e compras de imóveis 
no Estado do Rio.

Segundo a PRF, por 
volta das 13h, os policiais 
rodoviários federais rece-
beram informação da 
Polícia Federal de que 
Arizinho passaria pela ro-
dovia. Os agentes da PRF 

montaram pontos de fis-
calização ao longo da 
rodovia e conseguiram 
prendê-lo. Ele estava 
acompanhado da mu-
lher, numa Pajero, e não 
ofereceu resistência. Ele 
foi levado para a sede 
da Polícia Federal, na 
Praça Mauá.

O Ministério Público Fe-
deral classifica Arizinho, 
como “operador-chave” 
da organização crimino-
sa supostamente lidera-
da pelo ex-governador 
Sérgio Cabral (PMDB). A 
Procuradoria da Repúbli-
ca atribui a ele, o papel 
de “um dos operadores 
financeiros mais impor-
tantes” do grupo do pe-
emedebista. 

Para os investigado-
res, a proximidade entre 
Ary Filho e Cabral é de-
monstrada pelas suces-
sivas nomeações para 
assessorar o político na 

Assembleia Legislativa 
(1996), Senado (2004) e 
governo do Estado (2007 
e 2010). 

O assessor especial do 
ex-governador pediu sua 
exoneração em julho de 
2010 e retornou ao cargo 
em outubro, após a cam-
panha à reeleição. Ele se 
manteve nesse cargo no 
governo Pezão, do qual 
pediu sua exoneração 
depois do oferecimento 
da denúncia da Ope-
ração Calicute, em de-
zembro passado.

Ao menos nove acu-
sados de atuarem como 
operadores financeiros 
do esquema de Cabral, 
entre doleiros e respon-
sáveis por cobrar e trans-
portar os pagamentos 
ilícitos, já foram presos 
pela PF no Rio desde que 
a Operação Calicute foi 
deflagrada, no dia 17 de 
novembro de 2016. Agentes da PRF interceptaram ‘Arizinho’ enquanto ele passava pela Dutra

Professor universitário é morto 
a tiros em tentativa de assalto

Um professor universi-
tário foi morto a tiros, na 
madrugada de ontem, 
durante uma tentativa 
de assalto em São Gon-
çalo, Região Metropoli-
tana do Rio. João Al-
fredo Teixeira Neto, de 
35 anos, também era 
inspetor penitenciário 
e foi surpreendido por 
vários criminosos que 
roubavam a carga de 
um caminhão.

O crime ocorreu na 
Rua Governador Aga-
menon Magalhães, 
a poucos metros do 
acesso à BR-101, no 
bairro Boa Vista, quan-
do João Alfredo passa-
va de carro pela rua. 
Ao ver os bandidos, ele 
reagiu para tentar fugir 
e acabou atingido por 
tiros. Ele morreu no lo-
cal.

De acordo com a 
delegacia, João Alfre-
do tentou impedir o 
roubo da carga quan-
do se deparou com os 
criminosos. A perícia foi 
realizada e diligências 
estão sendo feitas pela 
especializada para 

identificar e prender os 
criminosos. 

João Alfredo Neto 
foi enterrado na tarde 
de ontem no Cemitério 
Maruí, em Niterói.

ALUNOS E AMIGOS 
LAMENTAM MORTE
Amigos, alunos e pro-

fissionais da Universo 
lamentaram a morte 
de João Alfredo nas re-
des sociais. Em todas as 
postagens, ele é lem-

brado pela alegria e 
as “aulas divertidas”. 
“Muito triste com essa 
notícia que acabei de 
receber nessa manhã, 
um professor tão que-
rido na Universo e que 
injustamente foi lhe ti-
rada a vida, Que pos-
samos lutar por uma 
cidade mais segura e 
que os culpados por 
esse crime paguem”, 
escreveu um aluno.

Agente penitenciário trafegava por via de São Gonçalo.

Captura de Juca Tigre da Providência valia RS 5 mil.

Dinamites e uniformes da Polícia 
Civil são apreendidos em Japeri 

Durante operação 
no Morro do Cruzei-
ro, em Japeri, poli-
ciais militares do 24º 
BPM (Queimados) 
apreenderam nesta 
quarta-feira, duas 
pistolas cal. 9 mm, 
um revólver cal. 38, 
material explosivo 
(dinamites), 12 uni-
formes da Policia 
Civil e 180 pinos de 
cocaína. Um auto-
móvel e uma mo-
tocicleta também 
foram recuperados. 
Na ação houve 
confronto e três sus-
peitos foram feridos 
e encaminhados à 

Policlínica de Japeri. 
Ainda não há infor-
mações sobre o es-
tado de saúde.

A ocorrência foi 
encaminhada para 
a 48ª DP (Seropédi-
ca).

DIVULGAÇÃO/ PRF

 Intenso tiroteio assusta moradores 
Uma intensa troca 

de tiros assustou mo-
radores do Complexo 
do Alemão, na Zona 
Norte, desde o início 
da manhã de ontem. 
Moradores da comu-
nidade relataram a 
grande quantidade 
de disparos, além de 
explosões. A UPP pre-
cisou pedir reforço do 
Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope) 
e do Grupamento Ae-
romóvel (GAM). Dois 
homens foram balea-
dos e um PM ficou fe-
rido na mão.

O tiroteio ocorreu no 
primeiro dia de aulas 
em escolas da rede 
municipal. “Infelizmen-
te muitas crianças 
não vão poder sair 
da comunidade para 
voltar a estudar hoje”, 
escreveu em sua pá-
gina no Facebook o 
jornal Voz da Comu-
nidade, do Complexo 
do Alemão.

Segundo a Secreta-

ria Municipal de Edu-
cação, Esportes e La-
zer, duas escolas, uma 
creche e três Espaços 
de Desenvolvimento 
Infantil (EDIs) ficaram 
sem atendimento no 
turno da manhã por 
conta do tiroteio, afe-
tando 1755 crianças. 
O conteúdo será pos-
teriormente reposto. 

O tiroteio ocorre em 
pelo menos cinco lo-
calidades do conjunto 
de favelas. De acordo 
com a Coordenado-
ria de Polícia Pacifi-
cadora (CPP), poli-

REPRODUÇÃO 

A polícia militar apreendeu drogas, armas e bombas.

DIVULGAÇÃO

ciais das Unidades de 
Polícia Pacificadora 
(UPPs) do Complexo 
do Alemão realizaram 
uma operação para 
retirada de barrica-
das e coibir o tráfico 
de drogas. Os dois ho-
mens baleados foram 
localizados na UPA 
do Alemão e no Hos-
pital Getúlio Vargas, 
na Penha. A UPP não 
informou se eles tem 
envolvimento com o 
tráfico ou se são víti-
mas de bala perdida. 
Um policial machucou 
levemente a mão. 

Marcas de tiros em uma van da comunidade.

REPRODUÇÃO
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“Vou estourar tua 
cara, prego. Vai to-
mar no c...”. A frase 

proferida repetidas ve-
zes por um jovem que 
segura um fuzil acom-
panhado de outros 
comparsas, também 
armados, está em um 
vídeo que circula nas 
redes sociais. 

As imagens mos-
tram um grupo de tra-
ficantes que seriam de 
Engenheiro Pedreira, 
distrito de Japeri. A au-
tenticidade do vídeo 
está sendo investigada 
pela Polícia Civil, que 
trabalha para identificar 
o bando integrante de 
uma facção criminosa.  

  AO BATIDÃO E COM   
MUITO DEBOCHE

O vídeo começa com 
um jovem aparentemen-
te menor de idade, que 
usa o próprio aparelho 
celular para fazer as ima-
gens. Rindo descontrola-
damente, ele dança ao 
som de um funk. Não é 
possível identificar se a 
música faz apologia ao 
crime.

Na sequência, o ra-
paz, que aparenta estar 
drogado, aponta a arma 
na direção ao celular , 
como se estivesse falan-
do com um policial e dá 
o recado. Ele usa o termo 
‘prego’ em referência ao 
PM. Depois, aparecem 
outros comparsas arma-
dos e dançando.

Esculacho contra a polícia 
Civil investiga autenticidade de vídeo em que criminosos se exibem 
com armas de grosso calibre enquanto fazem diversas ameaças à PM.

Medo e tiroteio constantes em área dominada
Desde o ano pas-
sado, moradores 
de Engenheiro Pe-
dreira convivem no 
fogo cruzado na 
guerra entre trafi-
cantes. Segundo 
investigações da 

Polícia Civil, o con-
fronto é pela disputa 
por território dentro 
da ADA (Amigos dos 
Amigos) que domina 
o tráfico do Guandu. 
Há informações que 
o racha ‘forçou’ in-

tegrantes a buscar 
apoio numa facção 
rival a do Comple-
xo da Pedreira, em 
Costa Barros, na 
Zona Norte do Rio. 
Na nova aliança, os 
dissidentes recebe-

ram o reforço de 
homens e armas. 
A briga pelo poder 
começou após Ipo-
jucan Soares, o Co-
roa (chefe do trá-
fico na região) ser 
preso. 

Foragido que furtou moto da GM é preso

Motocicleta da Guarda Municipal foi recuperada

REPRODUçãO/PLANTãO POLICIAL

Família procura sumido em Guapi
Uma família de 

Guapimirim vive uma 
angústia para encon-
trar Afonso Batista de 
Oliveira, de 63 anos, 
que está desapare-
cido desde a última 
terça-feira. Ele tem 
problemas de memó-
ria e pode estar de-
sorientado, segundo 
parentes. 

Quando saiu de 
casa entre as 12h e 
15h,  Afonso estava 
sem camisa, de ber-
muda e sem os docu-
mentos. Foi visto pela 
última vez na estação 
ferroviária de Saracu-
runa. Também houve 
relatos de que ele foi 
avistado na estação 

de trem de Senador 
Camará.

Quem tiver alguma 
informação sobre o 
paradeiro de Afon-

REPRODUçãO/REAGE CAxIAS

so basta entrar em 
contato pelo What-
sapp pelos telefones 
21 99248-1577 ou 21 
98126-0987.

REPRODUçãO

Afonso Batista de Oliveira desapareceu na última terça

Uma motocicleta da 
Guarda Municipal de 
Itaboraí, na Região Me-
tropolitana do Rio, foi 
furtada durante ação 
da corporação nas 
imediações do Está-
dio municipal Alziro de 
Almeida, o Alzirão, no 
Centro, na última quar-
ta-feira. 

O veículo foi levado 
por dois bandidos, que 
foram flagrados em ví-
deo. Um dos suspeitos 
foi preso com outra 
motocicleta, também 
roubada, na última se-
gunda-feira. O caso foi 
levado para a 71ª DP 
(Itaboraí).

Ele foi identificado 
por agentes do 35º BPM 
(Itaboraí) como Alex Al-
ves Pessanha, conheci-
do como Carne Seca. 

Ele foi abordado com 
uma motocicleta Bros 
preta durante um pa-
trulhamento de rotina 
no bairro Jardim Impe-
rial. 

Alex era foragido do 
sistema prisional e já 
tinha duas passagens 
por roubo, uma por 
porte ilegal de arma de 

fogo, uma por recepta-
ção e outra por corrup-
ção de menor. Na distri-
tal, ele foi reconhecido 
pelo dono da motoci-
cleta Bros. Já a moto 
da GM, uma xRE 2015, 
foi localizada escondi-
da num matagal perto 
da localidade Ponte de 
Ferro, na Rua Valda.

Bandidos levam a pior ao assaltar sargento
Um criminoso foi 

morto e outro ficou 
ferido numa tentati-
va de assalto a um 
sargento do Corpo 
de Bombeiros, no fi-
nal da manhã da úl-
tima quarta-feira. A 
ação aconteceu na 
Rua Idelfonso Lopes 
em Garanhuns (232 
km de Recife). 

Segundo a Po-
lícia Civil, a dupla 
que estava armada 
e ainda não teve a 
identificação reve-
lada teria abordado 
o sargento que es-
tava em um veículo 
Pick-up Strada de cor 
prata estacionado 
em frente ao Hospital 
Perpetuo Socorro. Se-
gundo informações, 
a dupla obrigou o 
bombeiro a passar 
para o banco de trás 

de seu veículo, mo-
mento em que reagiu 
e conseguiu balear 
os marginais. Um dos 
criminosos não resistiu 
aos ferimentos.

Já o comparsa con-
seguiu fugir mesmo 
ferido e contou com 

pErnamBuCo

Bombeiro reagiu ao assalto e atirou contra a dupla

REPRODUçãO/PLANTãO POLICIAL

REPRODUçãO

a ajuda de outro 
bandido que dava 
cobertura. Com o cri-
minoso morto a PM 
apreendeu um revól-
ver calibre 38 com 06 
munições sendo que 
uma delas estava 
deflagrada.

Dois corpos carbonizados são achados 
em mala de carro em Nova Iguaçu

Os corpos carboni-
zados de duas pes-
soas foram encontra-
dos ontem dentro da 
mala de um carro, na 
Rua Castelo, no bair-
ro Campo Alegre, em 
Nova Iguaçu. 

De acordo com in-
formações da Divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF), uma perícia já 
foi realizada no local 
e as investigações es-
tão em andamento.

Segundo a polícia, 
os agentes ainda es-
tão tentando identifi-
car as vítimas e loca-
lizar o autor do crime. 
Até o momento, ne-
nhum suspeito foi pre-
so.

Criminosos debocharam e ameaçaram os policiais militares em vídeo divulgado nas redes sociais

Eike ainda não recebeu visitas, segundo a Seap
O empresário Eike 

Batista ainda não re-
cebeu visitas da fa-
mília na Penitenciá-
ria Bandeira Stampa, 
em Bangu, na Zona 
Norte do Rio. Três dias 
após a prisão, com-
pletados ontem, ele 
só havia recebido vi-
sita de seu advoga-
do, Fernando Martins. 

De acordo com a 
Secretaria de Admi-

nistração Peniten-
ciária (Seap), Eike 
tem direito a uma 
visita extraordinária, 
que precisa ser au-
torizada administra-
tivamente, através 
de solicitação da 
família do preso. Na 
última quarta-feira, 
o empresário teve 
um habeas corpus 
negado pelo Tribu-
nal Regional Federal 

da 2ª Região (TRF2). 

RELEMBRE O FATO
Eike foi preso após 

voltar ao Rio de 
avião, vindo de Nova 
York. Ele é uma das 
nove pessoas que 
teve a prisão decre-
tada na Operação 
Eficiência, do Minis-
tério Público Federal, 
um desdobramento 
da Lava Jato. 
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Ruas do loteamento Céu Azul 
em Quatis recebem  melhorias 

sUl FlUMiNENsE

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Ações emergenciais visam facilitar às condições de acessibilidade.

O l o t e a m e n t o 
Céu Azul, situ-
ado ao lado 

do bairro Jardim In-
dependência, pró-
ximo à área central 
de Quatis, vem rece-
bendo da Secretaria 
Municipal de Obras, 
Urbanismo e Serviços 
Públicos, ações emer-
genciais com o obje-
tivo de melhorar as 
condições das ruas 
da localidade. O ser-
viço consiste na co-
locação de escória 
em todas as vias do 
bairro, bastante pre-
judicadas devido ao 
período das chuvas. 
As vias do loteamento 
ainda não foram pa-
vimentadas. De acor-
do com a Assessoria 
de Comunicação, o 
prefeito Bruno de Sou-
za (PMDB) já enca-
minhou ao Governo 
do Estado do Rio de 
Janeiro um ofício so-
licitando a liberação 

de recursos estaduais 
para o asfaltamento 
do bairro, o que eli-
minaria os transtornos 
causados aos mora-
dores.

Segundo o titular da 
Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Serviços 
Públicos, João Cézar 
Salazar, que acom-
panhou pessoalmen-
te o início da ação 
emergencial no Céu 
Azul, “a colocação 
de escória nas ruas do 
bairro deve estar con-
cluída em no máximo 
até o fim da primeira 
quinzena de fevereiro, 
pois o andamento dos 
trabalhos depende 
das boas condições 
do tempo”. Ele calcu-
la que pelo menos 20 
caminhões de escória 
deverão ser utilizados 
na realização dos ser-
viços, os quais estão 
sendo feitos com o 
auxílio de uma máqui-
na moto-niveladora e 
de um caminhão.

“O serviço que co-

Ruas danificadas pela chuva recebem melhorias da prefeitura.

DIVULGAçãO 

Microempreendedo-
res individuais de Qua-
tis já podem entregar 
a Declaração Anual 
Simplificada de Rendi-
mentos. Segundo a Se-
cretaria Municipal de 
Trabalho e Renda, são 
625 trabalhadores ca-
dastrados no Programa 
MEI (Microempreende-
dor Individual) na cida-
de.

O prazo para a entre-
ga da declaração vai 
até o próximo dia 31 
de maio e as elas po-
dem ser feitas na Sala 
do Empreendedor, uma 
das repartições da Se-
cretaria de Trabalho e 
Renda, que funciona 
de segunda à sexta-
-feira, de 8h às 17h, no 
centro administrativo 
da prefeitura. O enca-
minhamento da de-
claração é totalmente 
gratuito.

São obrigados a fa-
zer a declaração todo 
microempreendedor 
individual legalmente 
cadastrado no Progra-
ma MEI. Esse programa 
é desenvolvido pela 
Prefeitura de Quatis em 
parceria com o Go-
verno Federal, visando 
promover a geração 
de renda aos trabalha-
dores que tenham fatu-
ramento de até R$ 60 

mil por ano em seus ne-
gócios, tirando-os dessa 
maneira da informali-
dade. O microempre-
endedor que não en-
tregar a declaração de 
rendimentos dentro do 
prazo estipulado estará 
sujeito ao pagamento 
de multa no valor de R$ 
50,00. Essa quantia será 
acrescida da cobrança 
diária de juros de 0,33 
por cento.

Postos de Saúde da Família fecham 
por uma semana em Barra Mansa 

Passarela em Pinheral é reformada e entregue
A MRS Logística, uma 

das concessionárias que 
controla a malha ferroviá-
ria em Pinheiral, entregou 
à população do bairro 
Varjão a obra de reforma 
de uma passarela. A obra, 
avaliada em R$ 571 mil, 
era um desejo antigo da 
comunidade e foi conclu-
ída em dezembro do ano 
passado. Agora os mora-
dores podem fazer a tra-
vessia da linha férrea com 
mais segurança e conforto.

“Durante os trabalhos, 
que duraram quatro me-
ses, contamos com a par-
ceria da prefeitura e da 
comunidade local, tendo 
em vista que houve a ne-
cessidade de fechamento 
da passarela durante o pe-
ríodo de obras. Agora en-
tregamos este equipamen-
to urbano completamente 
reformado para a munici-
palidade” disse Rosa Cas-
sar, gerente geral de Rela-
ções Institucionais para o 

estado do Rio de Janeiro.
A passarela atende a 

uma região bastante po-
voada, incluindo duas es-
colas locais.

“A MRS possui um Pla-
no Anual de Manutenção 
e Recuperação de Ativos 
de Infraestrutura e, através 
dele, avaliamos as estrutu-
ras existentes e realizamos 
obras como esta, quando 

necessário, para garantir-
mos a segurança e a con-
fiabilidade dos nossos equi-
pamentos de infraestrutura. 
Colocando esse ativo em 
perfeitas condições, esta-
mos fornecendo seguran-
ça para a população e 
para a nossa operação” 
revelou Renato Bahia, ge-
rente de Infraestrutura da 
MRS.

Prefeitura oferece curso de culinária
 Visando a geração 

de emprego e renda, 
a Secretaria de Ação 
Comunitária de Volta 
Redonda (SMAC) pro-
move curso de culiná-
ria, no Centro de Edu-
cação e Produção 
Alimentar (CEPA), no 
bairro Padre Josimo. A 
primeira turma do ano 
conta com 13 alunas, 
que são moradoras 
da comunidade. As 
aulas acabam no fi-
nal de fevereiro e em 
março já inicia uma 
nova turma.

Segundo a admi-

nistradora do CEPA, 
Aparecida de Fátima 
Coelho, as ações pro-
porcionadas pela secre-
taria tem como objetivo 
incentivar as moradoras 
do bairro a aumentar a 
renda familiar.

“A comunidade é 
muito carente. E o cur-
so ajuda essas mulheres 
a melhorar sua renda. 
Muitas iniciam um negó-
cio e vendem o que já 
aprenderam a produzir 
aqui no curso. Essa ren-
da extra é muito impor-
tante para toda a famí-
lia “ disse Aparecida.

O Centro já aten-
deu cerca de 200 
alunos e busca rea-
lizar receitas com in-
gredientes simples e 
de fácil acesso. 

A previsão é que 
as próximas turmas 
também atendam 
moradores de bair-
ros vizinhos como 
Jardim Belmonte, 
Belmonte e Siderlân-
dia. 

As inscrições es-
tão sendo feitas  no 
CEPA, que fica na 
Rua Leônidas da Sil-
va, Padre Josimo.

meçamos a fazer nes-
ta semana nas ruas do 
Loteamento Céu Azul 
representa apenas 
uma ação emergen-
cial. é importante frisar 
bem essa questão. A 
prefeitura tem a cons-
ciência dos proble-
mas enfrentados pelos 
moradores em razão 
das precárias condi-
ções das ruas, motivo 
pelo qual já está tra-
balhando com o ob-
jetivo de resolver esses 
transtornos de forma 
definitiva”, explicou o 
secretário, acrescen-
tando que o lotea-
mento é formado por 
mais de 80 lotes.

SOLICITAÇÕES PÚBLICAS
O valor dos recursos 

financeiros solicitados 
ao Governo do Es-
tado para pavimen-
tar as vias do Lotea-
mento Céu Azul gira 
hoje em torno de R$ 
730 mil. A solicitação 
foi protocolada jun-
to à Secretaria Esta-

A passarela atende uma região bastante povoada.

REPRODUçãO
Os Postos de Saúde da 

Família (PSF) de Barra Man-
sa, estão fechados para 
atendimento durante uma 
semana. Segundo a asses-
soria da prefeitura, o mo-
tivo é o rompimento do 
governo municipal com o 
modelo da gestão Organi-
zação Social “Geração”.

De acordo com a asses-
soria, a “OS Geração”, dei-
xou uma dívida de R$ 53 
milhões, referente a paga-
mentos de funcionários e 
recolhimentos trabalhistas. 
Até que os atendimentos 

sejam normalizados, a po-
pulação deve procurar as 
policlínicas dos bairros Vila 
Nova, Boa Sorte e Nove 
de Abril. Os locais ficarão 
abertos das 7h às 19 horas. 

Segundo o prefeito Ro-
drigo Drable, todos os fun-
cionários da ‘OS Geração’ 
terão seus direitos preser-
vados e essas mudanças 
serão feitas para que a po-
pulação tenha um atendi-
mento digno na saúde.

“Fizemos um empenho 
do valor referente ao mês 
de janeiro e todos serão 

pagos. Os usuários terão 
a satisfação de serem 
atendidos com exames 
de qualidade pelos pos-
tinhos”.

Sirene I - Policlínica Boa 
Sorte: Rua Getúlio Bor-
ges Rodrigues, nº 210. Tel: 
3326-2746

Sirene II - Policlínica 
Vila Nova: Rua Major José 
Bento, nº 188. Tel: 3322-
7353.

Sirene III - Policlínica 
Nove de Abril: Rua Álvaro 
Rego Millen Ferreira, nº 57 
Tel: 3343-2070.

verno do Estado do 
Rio de Janeiro quan-
to o Governo Federal 
dispõem de progra-
mas voltados espe-
cialmente à liberação 
de recursos financei-
ros para obras de in-
fraestrutura. Estamos 
tentando os recursos 

dual de Obras ainda 
durante o primeiro 
mandato do prefeito 
Bruno de Souza. Vi-
sando agilizar a ob-
tenção de recursos 
destinados à obra, o 
Município vai recorrer 
também ao Governo 
Federal. “Tanto o Go-

numa dessas duas ins-
tituições, já que o Mu-
nicípio de Quatis não 
dispõe de condições 
para custear a rea-
lização dos serviços 
de asfaltamento no 
Céu Azul com recur-
sos próprios”, concluiu 
Cézar. 

Microempreendedores individuais
já podem entregar declaração anual

REPRODUçãO

Todo microempreendedor  é obrigado a fazer declaração.
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GLOBO

05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:05 - Bem Estar
10:44 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:46 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:13 - Sessão da Tarde:  O Terno 
de 2 bilhões de dólares
16:43 - Vale a Pena Ver de Novo: 
Cheias de Charme
17:53 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:24 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - A Lei do Amor
22:15 - Dois Irmaõs
23:07 - Cidade Dos Homens
23:48 - Amor e Sexo
23:45 - Jornal da Globo

TV RECORD

SBT

05:00 - Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30 - AmericaShop
09:00 - Tá Sabendo?
09:30 - Melhor Pra Você
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 - RedeTV News
20:30 - Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30 - TV Fama
22:30 - SuperPop
00:00 - Leitura Dinâmica
00:30 - Programa Amaury Jr
01:30 - Viagem Cultural
02:00 - Igreja Universal do Reino 
de Deus
03:00 - Igreja da Graça no Seu 
Lar

REDE TV

TEATRO

Patrick entrega uma indenização 
à família de Wagner. Hirô se recusa 
a falar para Tanaka sobre as condi-
ções da empresa. Ralf e Damasce-
no conseguem entrar na casa de 
Sinhá e se surpreendem com o que 
encontram no quarto de César. Ralf 
envia para Mario as fotos que Da-
masceno tirou do quarto de César.
Alice se aflige com a quantidade 
de clientes perdidos.

Lenita descobre que 
Flavinha não é sua filha

Rune e Elidade avisam que se 
juntaram a outros guerreiros

Léia e Quemuel se surpreendem 
ao verem Samara entrando na ten-
da. A vilã mente e diz que conseguiu 
escapar dos sequestradores. Limpo 
novamente, Haniel janta com a fa-
mília. Rune e Elidade avisam que se 
juntaram aos outros guerreiros na 
busca por Samara. Em conversa com 
Haniel, Maquir se abre e diz estar ar-
rependido dos erros do passado. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Diana afirma a Gordo que eles pre-
cisam de Léo na gravadora. Gui termi-
na sua nova música e todos ficam ani-
mados. Bianca ouve Lázaro ameaçar 
Léo e conta para um colunista de jor-
nal. Nicolau pede para conversar com 
Luana. Yasmin é dispensada por Zac. 
JF convence Luana a reatar com ele.

Diana descobre que Júlia é 
foragida da polícia

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

Cia Atores da Fábrica apresenta 
espetáculos infantil e adulto
As exibições acontecem na Casa de Cultura Sylvio Monteiro.

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - Edi-
ção Brasil
09:10 - Dia a Dia
10:10 - Os Simpsons
11:00 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto: Debate
13:00 - Os Donos da Bola
14:15 - Os Simpsons
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente 
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - O Show da 
Fé
22:30 - Cine Band 

Previsão do tempo - Nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

A Cia Atores da 
Fábrica apre-
senta nos dias 

4 e 11 de fevereiro 
na Casa de Cultura 
Sylvio Monteiro os es-
petáculos ‘O Mágico 
de Oxênte’ (infantil) 
às 17h e Ricardo - Um 
homem do seu tem-
po (adulto) às 20h. 
Uma grande oporu-
nidade de diversão 
para a família.

O infantil trata-se 
de uma livre adap-
tação de ‘O Mágico 
de Oz’, que recebeu 
6 prêmios e 7 indica-
ções em festivais do 
Rio e Baixada. Já o 
adulto é uma abor-
dagem do clássico 
de Willam Shakespe-
are Ricardo III, que 
narra a ambição, 
corrupção e relação 
de poder através dos 

séculos. 
Os ingressos custam 

20,00 (inteira) e 10,00 
(meia). A casa de 
Cultura Sylvio Mon-
teiro está localizada, 
junto à Rua Getúlio 
Vargas nº 1302 centro 
de Nova Iguaçu. 

SOBRE A F.A.M.A
A Fábrica de Ato-

res e Material Artísti-
co conhecida pelas 
iniciais F.A.M.A., é uma 
instituição sócio cul-
tural comprometida 
com a formação do 
Ator Social Carpin-
teiro através de uma 
metodologia própria. 
Há 15 anos na Bai-
xada a Escola já for-
mou mais de 5000 mil 
alunos e ainda conta 
com um projeto de 
formação de platéia 
através da Sala de 
Espetáculos Amir Ha-
ddad.

DIVULGAçãO

Juju Almeida grava um vídeo para 
seu vlog e fala sobre três atividades ruins 
para fazer no sábado à noite. Na sala 
da Madre Superiora, Dulce Maria revela 
que após escutar o que Pascoal lhe ex-
plicou sobre o extintor de incêndio deci-
diu utilizar na sala de música. Dulce Ma-
ria conta que viu formigas entrarem na 
sala de música e por isso jogou fumaça 
nelas. Fabiana e Fatima pegam formigas 
no pátio do colégio.

Dulce Maria conta que 
viu formigas sala

DIVULGAçãO

06:00 - Balanço Geral Manhã
07:30 - Faixa regional
08:55 - Fala Brasil
10:00 - Hoje em Dia
12:00 - Faixa regional
14:45 - Amor e Intrigas
15:45 - Vidas em Jogo
16:30 - Cidade Alerta
19:30 - Escrava Isaura
20:40 - A Terra Prometida
21:40 - Jornal da Record
22:45 - Sem volta 
23:45 - CSI Las Vegas 
(rada)    
01h15 - Fala que eu te escuto
02h00 - Programação Universal

06:00 - SBT Notícias Manhã
08:00 - Fofocando
08:30 - Mundo Disney
10:30 - Bom Dia e Cia
13:45 - Primeiro Impacto 
14:45 - Casos de Família
15:45 - A Usurpadora
16:45 - Querida Inimiga
17:30 - Lágrimas de Amor
18:30 - A Gata
19:45 - SBT Brasil
20:30 - Carinha de Anjo
21:30 - Chiquititas
22:15 - Pra Ganhar é Só Rodar
22:45 - Programa do Ratinho
00:30 - The Noite Com Danilo 
Gentili
01:30 - SBT Notícias Da Madru-
gada

 ‘O Mágico de Oz’, que recebeu 6 prêmios e 7 indicações em festivais do Rio e Baixada

Parabéns, mamãe!

Hoje é o dia daquela que me amou antes 
mesmo de me conhecer, daquela, que todos 
os dias me deseja o BOM DIA mais verdadei-
ro...

Que briga por causa dos copos sujos atrás 
do computador...

Com a Valentina sujando a sala de massi-
nha... e que todas as noites quer saber como 
foi o meu dia (mesmo trabalhando comigo).

Mãe te desejo um feliz aniversário e que 
Deus possa te abençoar por todos os dias de  
sua vida. Você é 10! Te amo!!! 

De sua filha, Joycinha! 

ARQUIVO PESSOAL



Sexta-feira, 03 de fevereiro de 201710 atos oficiais

Sua vida entrou em ritmo 
de urgência. Traduzindo: 
retome projetos que você 
abandonou no meio do 
caminho. O momento 
também é ótimo para 
pôr em prática novas 

ideias. Favorável profissionalmente. 
Encontrará portas abertas. Bom 
momento no campo social. Número: 
13.

Nada de gastar mais dinheiro 
do que pode. O melhor é 
começar a poupar a partir de 
agora. Você se sente dividido 
entre querer realizar os seus 
próprios desejos e atender às 

necessidades das outras pessoas a sua volta. 
Bom momento no campo afetivo. Número: 
04.

Áries

As coisas podem melhorar 
muito no campo das 
finanças e do trabalho. Você 
está com vontade de vencer, 
pode cobrar seus direitos e 
méritos no trabalho. Novas 

energias para você nesta fase. A mente está 
clara e as dúvidas serão varridas do seu 
caminho. Cor: bege. Número: 07.

Touro

(21/05 a 20/06)

Você conseguirá resolver 
um assunto muito 
importante, que tem 
estreita relação com a sua 
profissão ou com a sua 

situação financeira. Para isso, terá que se 
interessar de fato por seu trabalho, e não 
vê-lo apenas como um meio de ganhar a 
vida. Personalidade marcante.

Gêmeos

Muito entusiasmo e 
animação. Você se sentirá 
íntegro(a), forte e capaz. 
Boas ideias na cabeça 
e muita intuição. Você 
está particularmente 

simpático(a) e inteligente. Período 
favorável para viagens, principalmente por 
mar. Aproveite seu astral. Procure dialogar 
sempre. Número: 10.

Câncer

Leão

Na semana vindoura, o 
seu dom inventivo e a sua 
inteligência lhe trarão 
sucesso financeiro. Caberá 
a você ter juízo para não 
gastar em vão. Conte até 

dez antes de assumir compromissos para o 
resto dos seus dias. Bom momento no campo 
espiritual. Cor: rosa. Número: 17.

Virgem

O Sol aumentará sua 
criatividade, ousadia e 
idealismo. Cuidado com 
pessoas de olho no seu 
dinheiro. Não confie seus 
investimentos a parentes. 
O céu trará bons ventos no 

final do ano quando poderá concretizar 
seus sonhos profissionais. Cor: amarelo-
canário. Número: 19.

Libra

Converse com 
pessoa da família 
antes de assumir um 
compromisso. Pode 
estar iludido(a) com 
um negócio que 

parece fabuloso. Terá que renunciar 
a um plano para reencontrar 
a tranquilidade. Inclinações 
intelectuais com ampla visão da 
vida. Cor: verde. Número: 22.

Escorpião

Bom para a vida 
sentimental. Pode iniciar 
namoro, casar ou pensar 
em reconciliação. Se 
a pessoa amada anda 
afastada, pode voltar. 

O que você está esperando, já está a 
caminho. Seja mais firme em suas 
decisões, não deixe influenciar pelos 
outros. Cor: havana. Número: 26.

Sagitário

Não deixe que seus 
desejos acabem 
i n d i v i d u a l i s t a s , 
afastando-o do convívio 
social. Suas carências 

podem afetar a vida material. Não 
tente preencher suas expectativas com 
gastos impulsivos. Fique atento(a). 
Bom momento no campo financeiro. 
Cor: azul-celeste. Número: 30.

Capricórnio

Siga o que mandar 
o coração, mas evite 
contar segredos. 
Alguém com inveja 
pode fazer uma 
crítica. No ambiente 

doméstico, dedique algum tempo 
a conversar com pessoa jovem. 
Você estará cheio(a) de emoções e 
sentimentos poderosos, podendo 
amar muito. Número: 33.

Aquário

Você sabe determinar 
seus limites nos 
relacionamentos? Se 
não, chegou a hora 
de treinar. Que tal 
incrementar o seu 

negócio fazendo uma promoção, 
ou procurar aquele amigo que há 
tempos está lhe propondo uma 
sociedade? Não permita que o 
medo se instale. Isso é válido para 
tudo. Bom momento no campo 
sentimental e espiritual. Cor: 
havana. Número: 37.

Peixes

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

Portaria Nº 0176 de 31 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 01/02/2017, luiS 
ferNaNdo da Silva, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de cultura e turismo da Secretaria 
Municipal de educação, cultura e turismo.

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

rePublicado Por iNcorreÇÃo

Portaria Nº 0189 de 31 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 01/02/2017, dilMa 
Maria da cuNha, para o cargo em comissão cc2 
de Gerente de ouvidoria 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 

rePublicado Por iNcorreÇÃo

Portaria Nº 0216 de 02 de fevereiro 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 01/02/2017, thaiS 
Pereira doS reiS, para o cargo em comissão cc4 
de assessor de Gestão administrativa 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 

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

Portaria Nº 715/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, NatalY 
caPuchiNho de Mello, para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Gabinete,  símbolo cc-8, da Se-
cretaria Municipal  do tesouro.

Portaria Nº 716/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, os 
nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em 
comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da Se-
cretaria de educação.

roSaNa de SouZa
criStiNa doS SaNtoS  oliveira
jaNe da coNceiÇÃo fraNciSco oliveira PaixÃo

Portaria Nº 717/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
roSSiMar ferreira GoMeS, do cargo em comissão 
de Secretário executivo, símbolo cc-2, do Gabinete do 
Prefeito.

Portaria Nº 718/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
roSSiMar ferreira GoMeS, para exercer o cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-4, do 
Gabinete do Prefeito.

Portaria Nº 719/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, fabio 
luiS de SouZa, para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, símbolo cc-4, do Gabinete do Pre-
feito.

Portaria Nº 720/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, leaN-
dro da Silva correa, para exercer o cargo em comis-
são de Secretário executivo, símbolo cc-2, do Gabinete 
do Prefeito.

Portaria Nº 721/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
StefaNi coNceiÇÃo da Silva, do cargo em comissão 
de diretor do departamento de Gestão administrativo, 
símbolo cc-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

Portaria Nº 722/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Ste-
faNi coNceiÇÃo da Silva, para exercer o cargo em 
comissão de  asssessor  executivo, símbolo cc-4, da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

Portaria Nº 723/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
Maria criStiNa GoMeS da Silva fraZÃo, do cargo 
em comissão de chefe de divisão de administração das 
unidades básicas, símbolo cc-5, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Portaria Nº 724/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Maria 
criStiNa GoMeS da Silva fraZÃo, para exercer o 
cargo em comissão de diretor de departamento de Ges-
tão, símbolo cc-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

Portaria Nº 725/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
caroliNe PiMeNtel caMPelo, do cargo em comis-
são de assessor executivo, símbolo cc-4, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Portaria Nº 726/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, caro-
liNe PiMeNtel caMPelo, do cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Portaria Nº 727/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
PriScila MuSSer liMa fraNciSco, do cargo em co-
missão de assessor técnico, símbolo cc-6, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Portaria Nº 728/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, PriSci-
la MuSSer liMa fraNciSco, do cargo em comissão 
de assessor executivo, símbolo cc-4, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Portaria Nº 729/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

exonerar, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ri-
cardo SuareZ de MeNeSeS carNeviva, do cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Portaria Nº 730/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ricar-
do SuareZ de MeNeSeS carNeviva, para exercer o 
cargo em comissão de assessor técnico, símbolo cc-6, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Portaria Nº 731/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, joSÉ 
Garcia caStro, para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da Secretaria Muni-
cipal da Pessoa com Deficiência.

Portaria Nº 732/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, bruNo 
SaNtaNa teodoro, para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública.

Portaria Nº 733/GP/2017 de 02 de fevereiro 
de2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, reNa-
to da Silva veltri, para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da Secretaria 
Municipal de administração.

Portaria Nº 734/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, lei-
la Maria de Paula oliveira, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
eScola MuNiciPal de educÃo  eSPecial albert 
SabiN da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 735/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, vilMa 
de aGuiar coSta ferreira, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
adeliNa doS SaNtoS PurciNo da Secretaria Munici-
pal de educação.

Portaria Nº 736/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, SiMoNe 
DO NASCIMENTO SILVA, para exercer a Função Gratifi-
cada de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal al-
bertiNo lÓPeS da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 737/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, dul-
ciNeia GoMeS de alMeida xavier, para exercer a 
Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal álvaro liSboa braGa da Secretaria Munici-
pal de educação.

Portaria Nº 738/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ciNtia 
criStiNa SaMPaio MarQueS, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
aMÉlia ricci baroNi da Secretaria Municipal de edu-
cação.

Portaria Nº 739/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, iri-
Nea NuNeS de SouZa Silva, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
aYrtoN SeNNa da Silva da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 740/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, leaN-
DRO DA SILVA PEREIRA, para exercer a Função Gratifi-
cada de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal bair-
ro daS GraÇaS da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 741/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Maria 
tereSa da Silva iGuateMi rodriGueS, para exercer 
a Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal coNdeSSa iNfaNte da Secretaria Municipal 
de educação.

Portaria Nº 742/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, jaNete 
Moreira furtado GuiMarÃeS, para exercer a fun-
ção Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Muni-
cipal heliÓPoliS da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 743/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, vitÓ-
ria rÉGia GoMeS de QueiroZ, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
iMaculada coNceiÇÃo da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 744/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
debora caMPoS MarQueS MaNoel, para exercer a 
Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal irMÃ Maria filoMeNa loPeS filha da Se-
cretaria Municipal de educação.
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eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

Portaria Nº 745/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, debo-
RA BOECHAT DA SILVA, para exercer a Função Gratifica-
da de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal jardiM 
Galucia da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 746/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, eri-
CA ALVES DA SILVA, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal jorGe 
aYreS de liMa da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 747/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, eliaNa 
CALHEIRO GOMES, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal joSÉ Ma-
riaNo doS PaSSoS da Secretaria Municipal de educa-
ção.

Portaria Nº 748/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, criS-
tiaNe belo da Silva GoNÇalveS Pereira, para 
exercer a Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na 
escola Municipal julio ceSar de aNdrade GoNÇal-
veS da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 749/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, eliaNa 
LIMA DE MEDEIROS, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal MalviNo 
joSÉ de MiraNda da Secretaria Municipal de educa-
ção.

Portaria Nº 750/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, car-
la luciaNa de SouSa doS SaNtoS, para exercer a 
Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal MaNoel GoMeS da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 751/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Sueli 
cardoSo da Silva de jeSuS, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
MiGuel aNGelo leoNe da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 752/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, vaNu-
Za doS SaNtoS rodriGueS de SouSa, para exercer 
a Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Esco-
la Municipal Paulo freire da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 753/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, lucia-
Ne ferNadeS GuiMarÃeS da Silva, para exercer a 
Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal Pedro aNtoNio da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 754/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, va-
Nia reGiNa da Silva oliveira, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
ProfeSSora julieta reGo NaSciMeNto da Secre-
taria Municipal de educação.

Portaria Nº 755/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, va-
Nia bruN rodriGueS daMaSceNo, para exercer a 
Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal Marcia de brito  da Secretaria Municipal de 
educação

Portaria Nº 756/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, SueNY 
TAVARES DOS SANTOS, para exercer a Função Gratifi-
cada de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal Pro-
feSSora Maria da PaZ SaNtaNa doS SaNtoS da 
Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 757/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, aliNe 

ferreira de SouZa cabral, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
ProfeSSora Maria daS doreS fujji da Silva  da 
Secretaria Municipal de educação

Portaria Nº 758/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, aPare-
CIDA MARINS SANTOS, para exercer a Função Gratifi-
cada de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal SÃo 
beNto  da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 759/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Marcia 
aNdrea Gaiheer MarQueS cabral, para exercer a 
Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola 
Municipal SebaStiÃo herculaNo de MattoS  da 
Secretaria Municipal de educação

Portaria Nº 760/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, eliaNa 
DAS OLIVEIRAS E SILVA, para exercer a Função Gratifi-
cada de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal Pro-
feSSor edSoN SaNtoS  da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 761/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, SelMa 
SILVA DE ABREU DIAS , para exercer a Função Gratifi-
cada de diretor, símbolo fG-1, na escola Municipal te-
NeNte MoZart Pereira doS SaNtoS da Secretaria 
Municipal de educação.

Portaria Nº 762/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, MelY-
NE DA SILVA VIEIRA, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na cieP 366 MuNiciPaliZado 
SiMoNe de beauvoir  da Secretaria Municipal de edu-
cação

Portaria Nº 763/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dispos-
to no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, je-
fferSoN leaNdro Silva doS SaNtoS, para exercer 
a Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na CIEP 
027 MuNiciPaliZado viNiciuS de MoraeS  da Se-
cretaria Municipal de educação

Portaria Nº 764/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Marcia 
DA ROSA MARCELINO, para exercer a Função Gratifica-
da de diretor, símbolo fG-1, na cieP 217 MuNiciPali-
Zado edival GueiroS vidal  da Secretaria Municipal 
de educação.

Portaria Nº 765/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, carla 
SOUZA DE OLIVEIRA, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na creche MuNiciPal aMor 
À criaNÇa  da Secretaria Municipal de educação

Portaria Nº 766/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, MÔNica 
COELHO MARTINS, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na creche MuNiciPal aMor 
À vida  da Secretaria Municipal de educação

Portaria Nº 767/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Karla 
criStiNa Silveira braNdÃo, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na CRECHE MUNI-
ciPal jaNdira caStellar  da Secretaria Municipal de 
educação.

Portaria Nº 768/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, fati-
Ma reGiNa correa da coSta, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na CRECHE MUNI-
ciPal SÃo Pedro  da Secretaria Municipal de educa-
ção.

Portaria Nº 769/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, viviaNe 
SAMPAIO PEREIRA, para exercer a Função Gratificada 
de diretor, símbolo fG-1, na creche MuNiciPal SÃo 
judaS tadeu  da Secretaria Municipal de educação.

Portaria Nº 770/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, iraNil-
deS Pereira de SouZa, para exercer a função Grati-
ficada de Diretor, símbolo FG-1, na CRECHE MUNICIPAL 
Maria lucia Netto doS SaNtoS  da Secretaria Mu-
nicipal de educação.

Portaria Nº 771/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, valeS-
ca aNdrade de aZevedo, para exercer a função Gra-
tificada de Diretor, símbolo FG-1, na CRECHE MUNICI-
Pal raiMuNdo furtado MaGalhÃeS da Secretaria 
Municipal de educação. 

Portaria Nº 772/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, edMea 
de albuQuerQue veiGa, para exercer a função Gra-
tificada de Diretor, símbolo FG-1, na CASA DA CRIANÇA 
da Secretaria Municipal de educação. 

Portaria Nº 773/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ro-
SaNGela rodriGueS Garcia, para exercer a função 
Gratificada de Diretor, símbolo FG-1, na Escola Municipal 
olivia valiaNGa da Silva da Secretaria Municipal de 
educação. 

Portaria Nº 774/GP/2017 de 02 de fevereiro de 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso v, do art. 87, da lei orgânica Municipal, Paulo 
auGuSto da Silva, para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Wagner dos Santos carneiro – Waguinho
Prefeito MuNiciPal

errataS:

Na Portaria Nº 680/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017, publicada em 01/02/2017.

Onde se Lê: 
leoNardo firMeaNo de oliveira
viviaNe Silva SirQueira
jorGe luiZ Paula coSta
Paulo Paiva de Melo
reGiNaldo SaNtoS e Silva
SerGio luiZ leaNdro de Melo
oSeiaS Silva
jorGe braZ
joSe NeveS
SÉrGio artur
valdileiS aveliNo

leia-se: 
leoNardo firMiNo de oliveira
viviaNe Silva SiQueira
jorGe luiZ de Paula coSta
Paulo Paiva de Mello
reGiNaldo SaNtoS Silva
SerGio luiS leaNdro de Mello
oSeaS Silva
jorGe braZ de alMeida
joSe NeveS de oliveira
laNir de oliveira raMoS filho
SÉrGio artur de jeSuS vieira
valdileiS aveliNo correa

Wagner dos Santos carneiro – Waguinho
Prefeito MuNiciPal

Na Portaria Nº 683/GP/2017 de 31 de jaNeiro de 
2017, publicada em 01/02/2017.
Onde se Lê: AUCENYR PONTES MACIEL; 
leia-se: alceNY PoNteS Maciel.

Na Portaria Nº 616/GP/2017 de 27 de jaNeiro de 
2017, publicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: NAIANE BATISTA DA SILVA; 
leia-se: NaiaNe batiSta da Silva PoNteS Pereira.

Wagner dos Santos carneiro – Waguinho
Prefeito MuNiciPal

fuNdaÇÃo de deSeNvolviMeNto Social de bel-
ford roxo – fuNbel

Portaria N.º 0015/fuNbel/2017 de 02 de feverei-
ro de 2017

o PreSideNte da fuNdaÇÃo de deSeNvolviMeN-
to Social de belford roxo - fuNbel, no uso das 
atribuições legais, reSolve:

deSiGNar, a contar de 27 de janeiro de 2017 os servi-
dores relacionados abaixo, para responder sem prejuízo 
de suas atribuições e vantagens pecuniárias, pelo cargo 
de Membro vogal, da comissão Permanente de licitação 
e Materiais e Serviços – cPlMS da fuNbel, presidida 
pelo servidor caroliNa ferNaNdeS SeNa, Matricula- 
60/0437 até 31/12/2019

tatiele criStiNe da Silva PiNto , coordenadora 
adriele Silva de Melo batiNGa , assistente 
vaNeSSa MeNeZeS da Silva, assessor 

Getúlio de jesus Mapa
diretor Presidente - fuNbel

Matrícula 60/60336



SExTA-fEiRA, 03 DE fEVEREiRO DE 2017  12 esporte

Rodada decreta os classificados 
para o mata-mata da Taça Resenha

anderson luiz

Dezesseis clubes se classificaram para as oitavas de final. Segunda começa no fim de semana.

BaixaDa

`

A bola rolou pela 
última rodada 
da Taça Resenha. 

Após onze jogos realiza-
dos, foram 47 gols assi-
nalados na rodada. O 
Ajax 2000 bateu o Estre-
la por 3 a 2; o Unidos do 
Cobrex venceu o Real 
Bom de Bola por 4 a 2; o 
Unidos da Grama triun-
fou sobre o Amizade por 
2 a 1; pelo placar míni-
mo o Milícia venceu o 
J.O; em partida de oito 
gols, Nascente e Reve-
lação empataram em 
4 a 4; o Ahiva Expresso 

foi o destaque da roda-
da ao golear o Rua xV 
por 5 a 1; o Avalanche 
também se destacou 
ao bater o Moquetá 
por 5 a 2. Por 3 a 0 o In-
ter Las Vegas venceu o 
Atração Jovem; o LDU 
bateu o Morrão do xV; 
o São Jorge venceu o 
Ceará e o Dois Toques 
bateu o Independente. 
Com os resultados, a 
classificação ficou da 
seguinte forma: GRUPO 
A: 1º) Dois Toques, 25; 2º) 
Ahiva Expresso, 24; 3º) 
São Jorge e J.O., 18; 5º) 
Amizade, 16; 6º) Unidos 
do Cobrex, 15; 7º) Nas-

cente, 12; 8º) Moqueta, 
11; 9º) Estrela, 10; 10º) 
Morrão do xV, 4; 11º) 
Atração Jovem, 0. GRU-
PO B: 1º) Milícia e Inter 
Las Vegas, 25; 3º) Ajax 
2000, 23; 4º) LDU, 22; 5º) 
Unidos da Grama, 22; 6º) 
Revelação, 17; 7º) Rua 
xV, 16; 8º) Avalanche, 
13; 9º) Real Bom de Bola, 
12; 10º) Ceará, 7; 11º) In-
dependente, 3. Com os 
resultados foram conhe-
cidos os quatro classifi-
cados de cada grupo, 
e os confrontos das oita-
vas de final serão: Dois 
Toques x Avalanche; LDU 
x Amizade; Inter Las Ve-

Milícia x J.O; Ahiva Expresso e Ajax 2000, fizeram grandes jogos na última rodada

BERNARDO GLEIZER

gas x Nascente; São Jor-
ge x Revelação; Milícia 
x Moquetá; J.O x Unidos 
da Grama; Ahiva Ex-

presso x Rua xV e Ajax 
2000 x Unidos do Co-
brex. Em jogos de ida e 
volta serão conhecidos 

os classificados para as 
quartas de final. A fase 
tem início no próximo 
domingo. 


