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Nada de 
ostentação 
Eike. Agora, 
a parada é 
em Bangu

Secretário ‘bom de bunda’ 
vai entrar na maior porrada
Homem descobre que é galhudo, fica furioso e promete encher o ‘Ricardão’ do serviço público de socos.

Na crise
Classe de desempre-

gados enfrenta proble-
mas para agendar bene-
fícios do governo federal. 

3

Às moscas
Alunos da Faetec de-

nunciam abandono de 
campus da Zona Norte 
do Rio. 
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Roubo
Criminosos roubam 

carga de cigarros no 
Complexo do Salguei-
ro, no Subúrbio do Rio.
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Na tranca 
Polícia Rodoviária Fe-

deral grampeia suspei-
to de tráfico de drogas 
com carga de cocaína. 
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Tragédia
Corpo de funcionário 

da Cedae é encontra-
do em tanque da esta-
ção de tratamento.
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Esporte 
Torneio aquece os 

motores para a Super 
Copa Champions no 
Rio de Janeiro.

12

O empresário Eike Batista foi grampeado pelos agentes da 
Polícia Federal logo que desembarcou de um voo dos Es-
tados Unidos. Ele foi levado para o Presídio Ary Franco, em 
Água Santa, e depois transferido para a Penitenciária Bandei-
ra Stampa, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona 
Oeste do Rio. A unidade recebe presos do regime fechado, 
em sua maioria policiais envolvidos com milícia.
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PM que transmitiu suicídio 
pelo Facebook tinha depressão 

e já havia tentado se matar

O soldado Douglas de Jesus Vieira estava na corporação há sete anos 
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Agente da Seap leva flagra com 
bolsa cheia de ‘presentinhos’

para presos de cela de Bangu 9
Nelson Rego Lira, de 48 anos, transportava uma 

bolsa com fundo falso, onde foram encontrados 
dois celulares, fones de ouvido, chips, remédios 
para disfunção erétil e R$ 2.800. 

Nelson estava na secretaria há três anos 

Foto:  Divulga

Ladrão de 
carga vai 
em cana 
com fuzil  
não letal
O suspeito foi aborda-

do durante blitz da Polí-
cia Rodoviária Federal 
na altura de Seropédica. 

Foto:  DivulgaÇÃo/prF
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Novidade 

Promessa

O WhatsApp vai divul-
gar uma nova função 
que vai permitir com-
partilhar a sua locali-
zação em tempo real 
para que você consiga 
encontrar os seus ami-
gos mais facilmente. De 
acordo com o The In-
dependent, a função já 
está disponível em nas 
versões beta do men-
sageiro para Android 
(versão 2.16.399) e iOS 
(versão 2.17.3.28).

O presidente da rede 
de cafés Starbucks, Ho-
ward Schultz, anunciou 
a contratação de 10 
mil refugiados para os 
próximos cinco anos. A 
promessa, válida para 
os 75 países onde a em-
presa atua, foi feita em 
resposta à decisão do 
presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, de 
barrar a entrada de re-
fugiados de sete países: 
Iraque, Irã, Líbia, Somália, 
Sudão, Síria e Iêmen.

Um gatinho perdido entrou em uma pet shop na 
Holanda e foi filmado rolando freneticamente em 
uma pilha de brinquedos recheados com erva-de-ga-
to. A pet shop Pets Place afirmou que o gato entrou 
na loja da rede em Zwolle e foi filmado em transe se 
espalhando em uma mesa cheia de brinquedos.  A 
Pets Place afirma que o dono acabou reencontrando 
o gatinho e o levando de volta para casa.

Chega de cavalos sofrendo, puxando carroças 
pesadas pelas ruas., pelo menos em Maceió. Na 
capital das Alagoas, catadores de entulho rece-
beram 30 bicicletas de carga. As bikes vão ajudá-
-los no trabalho diário de limpeza das ruas e ao 
mesmo tempo evitar a crueldade com os animais. 

Para muitas pessoas, escolher uma roupa de manhã 
demanda bastante tempo e inspiração. Para resolver 
esse problema, a diretora de arte norte-americana Ma-
tilda Kahl decidiu acabar com a dúvida e usar a mesma 
roupa durante três anos. A ideia surgiu quando Matilda 
estava preocupada, pois não sabia que roupa usar.

Gatinho

Bike Look

Dezenas de pessoas participaram no último 
domingo em Alloway, na Escócia, do tradicional 
campeonato de lançamento de haggis, um pra-
to típico escocês. O haggis consiste em um bucho 
de carneiro recheado com vísceras. O Campeo-
nato Mundial de Arremesso de Haggis acontece 
anualmente na cidade localizada a cerca de 65 
km de Glasgow.

Campeonato

A falta de vitamina B3 está transformando hamsters 
franceses em animais mais agressivos e até canibais. A 
dieta desses pequenos animais onívoros, que no passa-
do incluía raízes, pequenos insetos e grãos, mudou nas 
últimas décadas com a substituição da variada mata 
nativa por monótonas plantações de milho, também 
conhecido como niacina ou ácido nicotínico..

Cientistas da Universidade Nacional da Austrália 
desenvolveram hologramas capazes de revolucionar 
câmeras de celular, missões espaciais e, de quebra, 
permitir a criação de vídeos em 3D como a mensa-
gem de socorro da Princesa Leia em Star Wars. A ins-
piração para o estudo, aliás, foi a própria saga: o líder 
do laboratório, o pesquisador Lei Wang, era fã da série. 
na infância.

Hologramas

UFF abre vagas para professor
O processo seletivo regido pelo edital nº 07/2017 da Uni-

versidade Federal Fluminense (UFF), que têm como intuito a 
contratação de Professores Substitutos, está com as inscri-
ções abertas. O contratado atuará na área de Engenharia 
Econômica e o salário chega a R$ 5.141,41. Interessados de-
vem se inscrever pelo site: www.uff.br,

Vaga para secretário escolar
Escola localizada no Rio de Janeiro abre vagas 

para secretária escolar. É necessário ter experiência 
na função. O empregor oferece vale transporte e re-
feiçao no local de trabalho. Intressados devem eviar 
currículo para o e-mail: obacanaeler@gmail.com 
com o assunto ‘Técnico em Secretaria Escolar’.

Cachoeiras de Macacu reabre inscrições
A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropoli-

tana do Rio de Janeiro, reabre as inscrições de um concurso pú-
blico. O processo seletivo oferece 150 oportunidades no cargo 
de guarda municipal, além de cadastro de reserva. O salário é 
de R$ 1.161, mais gratificações. Inscrições no site http://fl56.com.
br/macacu/page_macacu.asp.

Cresce rombo nas contas do governo
 Com a persistência do cenário de recessão na eco-

nomia brasileira e a queda na arrecadação federal, 
as contas do governo tiveram forte piora em 2016 e 
registraram um rombo recorde de R$ 154,25 bilhões, o 
equivalente a 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). As 
informações foram divulgadas pela Secretaria do Te-
souro Naciona ontem.

Vendas em supermercados sobem 1,58% 
As vendas dos supermercados subiram 1,58% em 2016, 

em valores reais (deflacionando os valores a preços cor-
rentes, por meio do IPCA, índice oficial da inflação), se-
gundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). 
Em dezembro, as vendas reais subiram 2,23% em relação 
a mesmo mês de 2015.

61% dos brasileiros investem na poupança
A poupança continua sendo o investimento preferido da 

maioria dos brasileiros, ainda que tenha rentabilidade me-
nor do que outras opções. Segundo levantamento do Servi-
ço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) , esse tipo de aplica-
ção é feita por 61% dos consumidores.

Vitamina

eDITAL

ConCurso

eConomIA nACIonAL

DInheIro

Empresa transforma libélulas em ciborgues

Vitamina II
Essa deficiência nutricional – chamada ‘pelagra’ – 

também atinge o ser humano. Ela já foi comum no sul 
dos Estados Unidos entre a Primeira Guerra Mundial e 
a década de 1940. Ainda hoje, a pelagra se manifes-
ta em menor escala em países subdesenvolvidos. Seus 
sintomas são conhecidos como os três ‘Ds’: dermatite, 
diarreia e demência.

ChAnCe

InfLAção

DIvULGAçãO

Da próxima vez que você encontrar uma libélula pelas ruas, sorria: você pode 
estar sendo filmado. Uma empresa americana está usando os insetos para criar 
drones com componentes biológicos. No português claro? Estão construindo 
libélulas ciborgues. A companhia responsável pela ideia é a Draper,. De acordo 
com Jesse J. Wheeler, pesquisador chefe do projeto, o objetivo da criação é 
conseguir chegar onde as máquinas que temos hoje não conseguem.

Vai entrar na porrada 
O bicho vai pegar pra aquele secretário de uma pre-

feitura da Baixada que se diz ‘bom de bunda’. A história 
da amante de Comendador Soares, que ele iria nomear, 
mas, para não chamar a atenção, preferiu dar o car-
go a uma amiga para receber o gordo salário no lugar 
dela, chegou aos ouvidos do amante da mulher que 
está puto da vida.

Mandou o recado
Corre na boca miúda que o macho da amante ficou 

virado no satanás depois que soube da tramoia envol-
vendo a mulher e o tal secretário ligado ao ex-governa-
dor Anthony Garotinho. Tanto que já avisou: quando o 
safado bom de bunda colocar os pés em Comendador 
Soares vai apanhar tanto que não saberá o motivo. 

Quem manda é ela 
Na casa de um vereador, que está em seu primeiro 

mandato, quem manda é mulher, e no gabinete da Câ-
mara também. Brava e chegada a um barraco, é ela 
quem diz ao marido o que ele pode fazer. Uma assessora 
revelou ao Sombra que a ‘general’ estaria de implicância 
com sua eficiência em manter a agenda do ‘chefe’ sem-
pre em ordem. Há quem diga que a dedicada esposa 
tem medo de ser chifrada porque o marido teria o hábito 
de ‘comer fora de casa e de dar em cima da mulherada 
com as quais trabalha. 

Bem na fita 
A derrota eleitoral não pesou tanto quanto se imagi-

nava para dois vereadores, em especial. Depois de duas 
legislaturas, a dupla, que se destacava mais pelas falca-
truas, do que pelo trabalho no Legislativo, deixou os car-
gos com as duas mãos pra frente, contrariando o ditado 
‘com uma mão na frente e outra atrás. 

Não são nada bobos
Corre em boca miúda que os dois políticos lucraram 

tanto dinheiro com negociatas que o ‘pé de meia’ vai 
mantê-los na maré mansa das finanças por um longo 
tempo. Informações não confirmadas apontam que os 
espertinhos chegaram a comprar imóveis no metro qua-
drado mais caro da Zona Oeste do Rio: a Barra da Tijuca. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

mutirão cirúrgico

Marcelo Crivella divulgou a liberação de R$ 395 milhões para a saúde.

Prefeito do Rio anuncia medida 
para desafogar filas de cirurgias

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito do Rio, 
Marcelo Crivella, 
ao lado do Mi-

nistro da Saúde, Ricardo 
Barros, anunciou na ma-
nhã de ontem, medidas 
para desafogar as filas 
em procedimentos ci-
rúrgicos nos hospitais do 
Rio de Janeiro. A cole-
tiva aconteceu no Ins-
tituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia 
Jamil Haddad (Into). 

Durante o encontro, 
o ministro Ricardo Bar-
ros anunciou a libera-
ção de R$ 395,4 milhões 
para ajudar o estado. 

A medida apresenta-
da tem como intenção 
reduzir as filas para ci-
rurgias, consultas e exa-
mes pré-cirúrgicos em 
especialidades com 
a maior demanda na 
capital carioca. Os re-
cursos anunciados são 
referentes a emendas 
parlamentares e inves-
timentos do Governo 
Federal destinados ao 
custeio de 160 serviços 
e leitos que passam a 
receber qualificação no 
âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Dos R$ 395,4 milhões 
liberados para o Rio de 
Janeiro, R$ 106,6 milhões 
vão beneficiar os servi-

ços como leitos da Uni-
dade de Terapia Intensi-
va (UTI), R$ 288,8 milhões 
referentes a emendas 
parlamentares e R$ 3,6 
milhões para custeio 
anual de uma Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), no município de 
Niterói, na região Me-
tropolitana do Rio de 
Janeiro.

Além desses recursos, 
o ministro anunciou que 
a pasta também está 
destinando mais R$ 93,2 
milhões para constru-
ção e ampliação de 50 
academias de saúde, 
um centro de atenção 
psicossocial, 283 unida-
des básicas de saúde, 

O ministro da saúde ao lado de Crivella durante a coletiva para falar do anuncio

Hospitais vivem situação delicada
Uma das áreas 

mais afetadas pela 
crise que assola o 
Rio de Janeiro é a 

saúde. Hospitais super-
lotados, falta de insu-
mos e unidades sem 
médicos foram mo-

tivos que levaram a 
saúde a entrar em es-
tado de atenção. De 
acordo com dados 

do Sistema Único de 
Saúde, em uma pu-
blicação de Maio de 
2016, o Rio de Janeiro 

foi o estado que mais 
fechou leitos destina-
dos a pacientes nos 
últimos cinco anos, ao 

todo, 7.052 pararam 
de funcionar de to-
das as regiões do 
estado. 

Queimados faz pagamento a servidores
A Prefeitura de Quei-

mados, através das Se-
cretarias Municipais de 
Administração e Fazenda 
e Planejamento, resolveu 
antecipar o pagamento 
dos cerca de seus 2,7 mil 
servidores, entre estatutá-
rios e comissionados. Pre-
visto em legislação para 
até o 5º dia útil do mês 
seguinte ao trabalhado, 
os vencimentos estarão 
disponíveis na conta já a 
partir de hoje. Já o Institu-
to de Previdência, o PRE-
vIQUEIMADOS,  pagou 
honorários dos 377 apo-
sentados e pensionistas do 
município, desde o último 
sábado. 

Desta forma, o prefeito 
Carlos vilela inicia seu go-
verno cumprindo os com-
promissos com o servidor 
público: de pagar os salá-
rios em dia e antes mesmo 
da virada do mês, com-
promisso que foi uma das 
marcas da última gestão 
municipal. Na última sexta-
-feira, ele se reuniu em seu 
gabinete com o secretário 
de Administração, Getu-

lio de Moura e com o de 
Fazenda e Planejamento, 
Fábio Cristiano para tra-
çar as metas e estratégias 
para o funcionalismo pú-
blico. “Só enfrentamos a 
crise com muito trabalho 
e, para isso, dependemos 
muito do funcionalismo 
público. Cumprir com seus 
honorários em dia é obri-
gação e demonstração 
de respeito”, destacou.

Para o secretário de 
Administração, Getulio 
de Moura, o pagamento 
em dia e antes da virada 
do mês dá a oportunida-
de de o servidor público 
poder se planejar e orga-

nizar suas contas. “Princi-
palmente em janeiro que 
tem várias contas a serem 
pagas como o material 
escolar, IPTU, IPvA, entre 
outras”, destacou. Já o 
secretário de Fazenda, 
Fábio Cristiano, ressaltou 
que boa parte da folha 
de pagamento, que gira 
em torno de R$ 6 milhões 
líquidos, retorna aos cofres 
da prefeitura. “A maioria 
do nosso funcionalismo 
vive e consome na cida-
de. Ou seja, o dinheiro 
circula no município e re-
torna aos cofres em forma 
de impostos. É a roda da 
economia girando”, frisou.

O prefeito Carlos Vilela em reunião com secretários

THIAGO LOUREIRO

Privatização da Cedae acarretará 
um efeito dominó na Baixada

Autossuficiente em 
água potável, Magé é 
refém da Cedae há va-
rias décadas. Embora 
com ricos mananciais, 
o município tem vários 
bairros sem abasteci-
mento regular e outros 
pelos quais sequer pas-
sa uma tubulação. De 
acordo com a coluna 
do Elizeu Pires, a realida-
de poderia ser outra se 
os mageenses fossem 
abastecidos por um ser-
viço próprio, a exemplo 
do que ocorre há mui-
tos anos com os Saaes 
(Serviços Autônomos 
de Água e Esgoto) im-
plantados com sucesso 
no interior fluminense. O 
prefeito Rafael Santos 
de Souza, o Rafael Tuba-
rão (PPS), ainda não se 
pronunciou sobre o as-
sunto, mas não será sur-
presa se ele vir a acenar 
com municipalização 
do serviço, medida que 
já vem sendo adotada 

por vários municípios, in-
flada com a privatização 
da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos, que 
vai acontecer através de 
Parceria Público Privada 
(PPP).

A venda da Cedae, 
além de ajudar a equili-
brar as finanças do esta-
do e de ser uma exigên-
cia dentro do plano em 
conjunto com o governo 
federal para salvar o Rio 
de Janeiro, gerou a en-
comenda de vários pro-
jetos para avaliar a possi-
bilidade de as prefeituras 
criarem seus sistemas de 

água e esgoto.
Saindo na frente, o 

prefeito de Duque de 
Caxias deu o primeiro 
passo para a munici-
palização do serviço. 
Washington Reis criou a 
Central de Água e Sa-
neamento no município, 
que a princípio vai com-
prar água da Cedae e 
distribuir para a popula-
ção, mas a proposta é 
muito mais ampla. Tam-
bém com mananciais 
próprios, os municípios 
de Paracambi, Japeri e 
Nova Iguaçu têm de-
fensores da ideia.

A estação de tratamento de água do Guandu 

DIvULGAçãO

Desempregados enfrentam problemas para agendar benefícios 
As pessoas que 

encontram-se de-
sempregadas vem 
tendo dificuldades 
para realizar o agen-
damento do seguro 
desemprego e as 
mudanças na car-
teira de trabalho. As 
filas para o atendi-

mento em um desses 
serviços são quilomé-
tricas, tendo a pessoa 
que chegar às 4h da 
manhã no Centro do 
Rio e contar com a 
boa sorte.

“Ligo de minuto em 
minuto. Raramente al-
guém atende. E quan-

do atende, é sempre 
a mesma mensagem: 
infelizmente não te-
mos vagas”, disse Jo-
ana Batista, auxiliar 
de cozinha.

Munich Barcelos 
disse que vem ten-
tando desde o final 
de 2016 o agenda-

mento para a primei-
ra via da carteira de 
trabalho da filha, ain-
da menor de idade. “ 
O agendamento está 
sempre indisponível. 
Liguei pro telefone 
1058 e fui em um dos 
postos de atendi-
mento. Lá eu fui infor-

mada que eu tenho 
que madrugar para 
conseguir uma senha 
que é distribuída a 
partir das 7h”, disse 
Munich.

Segundo o Minis-
tério do Trabalho, o 
sistema de agenda-
mento só abre vagas 

a cada 7 dias. Quem 
tem urgência, como 
quem tem carta do 
empregador ou tem 
até 30 dias para dar 
entrada no seguro 
desemprego, pode 
pegar uma senha de 
atendimento especial 
no próprio Ministério.

duas estratégias rede 
cegonha, quatro uni-
dades de acolhimento, 
três unidades pronto 
atendimento, três cen-

tros especializados em 
reabilitação e duas ofi-
cinas ortopédicas.

O prefeito Marcelo 
Crivella destacou que 

a parceria com o Go-
verno Federal é funda-
mental para conseguir 
diminuir as grandes filas 
cirúrgicas no Rio.

BRUNO ALBERNAZ
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Em parceria com a Unigranrio, o 
deputado federal Celso Pansera quer 
transformar o quarto andar do Hospi-
tal Moacyr do Carmo num centro de 
tratamento de câncer bucal. 

Parece que o pre-
feito Rogério Lisboa 
conseguiu embargar 
judicialmente a com-
pra de uma praça no 
Bairro da Luz e, assim 
será feito com outros 
logradouros públicos 
que foram apropria-
dos na base da ami-
zade.

Rola na mídia que o 
publicitário Duda Men-
donça confirmou que 
a Odebrecht pagou R$ 
2,5 milhões para bancar 
seus serviços na cam-
panha de Lindbergh Fa-
rias ao Senado em 2010 
e que o dinheiro saiu do 
departamento de pro-
pinas da empreiteira.

O governo do Rio entrou com uma ação no Supre-
mo Tribunal Federal pedindo que seja afastada a apli-
cação de todos os artigos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal que impeçam o cumprimento do acordo de so-
corro financeiro que o Estado firmou com a União.

O governo estadual quer autorização para 
extrapolar os limites de gastos com pessoal e o 
limite de endividamento e, ainda assim, conse-
guir realizar operações de crédito com o gover-
no federal. Moleza né?

Empreitada Embargo

Fiscal Fiscal II

Eles disseram... nós publicamos!
“Nunca vi nada pior”. Margarida Pressubrguer especialista da ONU comentou o estado da prisão 

onde Eike Batista foi enviado inicialmente, o Ary Franco. E ainda destacou a presença de esgoto a 
céu aberto, proliferação de ratos e presos se revezando para descansar ou dormindo em pé.

A Secretaria de vigilância Sanitária de Bel-
ford Roxo realizou, na Praça Eliaquim Batista, 
Centro, uma ação de esclarecimentos sobre a 
hanseníase. A última semana de janeiro é dedi-
cada mundialmente ao combate da doença.

Em 15 anos, o número de casos detectados 
caiu de 250 para 37. O município dispõe de 
quatro unidades de saúde para tratamento. 
A hanseníase é transmissível que ataca prin-
cipalmente a pele e os nervos periféricos. 

DIRETO AO PONTO

A miss brasil 2017, Raissa Santana, não venceu 
o concurso Miss Universo, que aconteceu no úl-
timo sábado. Mesmo assim, ela deu um grande 
show de talento, simpatia e diversidade. O fato 
de ela ser a primeira miss brasileira negra diz mui-
to sobre o quanto precisamos avançar, quando 
a história é igualdade racial. É de brilhar os olhos 
ver alguém representar, por sua cor, a maioria da 
população brasileira. De miss em miss chegamos 
lá! Representatividade importa!

Sem teto Enrolação Voz do povo
A Secretaria Estadual de Traba-

lho e Renda corre o risco de ficar 
sem teto. A pasta está devendo 
mais de R$ 1,2 milhão do aluguel 
das seis salas do 33º andar do 
bem localizado Edifício Rodolpho 
de Paoli, na Avenida Nilo Peça-
nha 50, no Centro do Rio.

 A câmara de Nilópolis anun-
ciou concurso no ano passa-
do e cancelou as provas. Até 
agora nada sobre o processo 
seletivo foi anunciado e os 
concorrentes pagaram a ins-
crição. Nem em processo sele-
tivo dá pra confiar?

Moradores de Austin redigiram 
abaixo-assinado ao prefeito pe-
dindo a permanência do Israel 
Machado, o ‘Rael’ à frente da 
Clínica da Família, inconforma-
dos com a nomeação imposta 
pelo secretário de Saúde de uma 
diretora importada de Petrópolis..

Avanço 

Avanço II
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O final de semana em Seropédica foi 
cheio de lixo. Parece que o serviço de 
limpeza urbana não tem acontecido da 
maneira que deveria na cidade, nem 
mesmo a administração municipal.

De miss em miss

Um dos melhores negó-
cios a ser feito com a Pre-
feitura de Guapimirim é o 
fornecimento de com-
bustíveis. Se o governo 
deixar de pagar é só sus-
pender o abastecimento 
que logo o prefeito muda 
de ideia e manda pagar, 
para que as ambulâncias 
e os veículos do transpor-
te escolar não fiquem 
parados. Talvez seja por 
isso que fornecedores se-
diados até em municípios 
vizinhos estejam de olho 
no negócio e um deles já 
dá como certo o fecha-
mento, embora ainda 

 Combustível atrai atenção 
em Guapimirim

exista contrato em vigor 
e atas de registro de pre-
ços valendo até setembro 
deste ano, resultados dos 
pregões 45, 66, 67, 68, 69 e 
70, vencidos pela empresa 
Parada Modelo Comércio 
e Indústria, no valor total 
de R$ 940.467,30. Por con-
ta disto um cidadão pre-
cavido já teria registrado 
em cartório um documen-
to com nome fantasia e 
razão social do possível 
futuro fornecedor com a 
finalidade de fazer prova 
na Justiça do que poderia 
ser classificado no mínimo 
como privilégio.

Para dar a atenção e o respeito que o idoso merece
QUEIMADOS

Edital de chamamento público aberto para atendimento da terceira idade. 
Assessoria 
de Imprensa

Moradores da Rua 
Laborne do vale, no 
bairro vila Andorinhas, 
em São João de Me-
riti, já realizaram di-
versas reclamações 
sobre um grande va-
zamento de água na 
localidade e nada foi 
feito. De acordo com 
eles, várias ligações e 
solicitações foram en-
viadas mas nenhum 
responsável técnico 
apareceu. “Aqui está 
ficando cheio de 
lama e lodo”, escre-
veu uma moradora 
em uma rede social. 

O número de mortes 
por febre amarela 
subiu de três para 

seis casos no estado de 
São Paulo este ano, infor-
mou a Secretaria da Saú-
de ontem. Duas pessoas 
foram infectadas no in-
terior do estado e quatro 
adoeceram em viagem 
a Minas Gerais, segundo 
a secretaria. Foram duas 
mortes no interior, nas ci-
dades de Batatais e Amé-
rico Brasiliense, e outras 
quatro na Grande São 
Paulo de pessoas que vi-

Vazamento de água em Meriti
YAGO SANTOS

Projetos devem atender requisitos como: qualidade técnica e experiência

RAFAEL BARRETO

são PAuLo

A Prefeitura de 
Q u e i m a d o s , 
através da Se-

cretaria Municipal de 
Assistência Social, está 
realizando  credencia-
mento para prestação 
de serviços de acolhi-
mento e abrigamento 
de idosos através de 
chamamento público.  
Entidades sem fins lu-
crativos, como: Asso-
ciações, Organizações 
Não Governamentais 
(ONGs) ou Organiza-
ções da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público 
(OSCIPs) capacitados 
e interessados em rea-
lizar as atividades de-
vem atender em esta-

belecimento próprio ou 
locado com sede no 
município de Queima-
dos. As entidades têm 
até 28 de abril para 
apresentarem suas pro-
postas.

 O convênio será de 
ação conjunta entre 
o município de Quei-
mados e a instituição 
incluindo assistência, 
cuidados, alimenta-
ção, lazer, atendimen-
to médico, atendimen-
to psicossocial, higiene 
pessoal e todo atendi-
mento necessário para 
o bem-estar dos idosos. 
O acolhimento será de 
forma contínua (24 ho-
ras), ou seja, ininterrup-
ta, inclusive, aos finais 

O mosquito Haemagogus  é vetor de febre amarela silvestre

sitaram o estado de Minas 
Gerais quando foram con-
taminadas. Há ainda 17 
casos em investigação – 13 
pessoas estiveram em Mi-
nas Gerais quando ficaram 
doentes e os outros quatro 
casos suspeitos foram iden-

tificados em Assis, Bauru, 
Botucatu e São José do 
Rio Preto.
Autoridades de saúde 

do estado e de todas as 
cidades paulistas discuti-
ram em reunião como en-
frentar as doenças..

Surge alerta sobre nova contratação de prestadora

REPRODUçãO 

REPRODUçãO/G1

São Paulo tem seis mortes por 
febre amarela confirmadas

de semana, pontos 
facultativos e feriados, 
para ambos os sexos.

 Os projetos apre-
sentados pelas entida-
des candidatas devem 
preencher requisitos, 
como: qualidade téc-
nica do projeto basea-
da na Política Nacional 
do Idoso, no Estatuto 
do Idoso e demais le-
gislações correlatas, 
experiência na área de 
acolhimento institucio-
nal de alta complexi-
dade com idosos, histó-
rico da entidade, entre 
outros aspectos. 

Mais informações 
podem ser acessadas 
através do site: (www.
queimados.rj.gov.br.
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Prédio está com janelas quebradas, sem manutenção e sujo 

QuebeC

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

O ano letivo está 
marcado para 
começar no 

dia 20 de fevereiro, mas 
com a crise que toma 
conta da Faetec, há 
quem tema pelo futuro. 
Os alunos da unidade 
de Marechal Hermes, na 

Zona Norte, denunciam 
o abandono do cam-
pus. De acordo com os 
jovens, do jeito que está, 
não dá para ter aulas.

A faixa rasgada na 
entrada já é sinal de 
abandono. O portão re-
mendado, o muro mal 
cuidado, as janelas que-
bradas mostram uma 

 Oportunidade 
O governo dis-

se que está abrin-
do licitação para 
contratar novas 
empresas para 
a prestação de 

serviços este ano. 
Já que muitos pais 
de alunos estavam 
dispostos a ajudar, 
o presidente da Fa-
etec, Miguel Bade-

nes Prades Filho, pu-
blicou uma portaria 
no diário oficial que 
prevê a criação de 
um programa de 
voluntariado para 

os serviços de 
apoio e adminis-
trativos nas esco-
las. Mas os alunos 
não sabem se será 
suficiente.

HYAGOSANTOS/HORA H

Japeri revitaliza para oferecer conforto ao contribuinte

Alunos denunciam abandono 
de campus da Faetec no Rio 

Um dos dois supostos 
autores do tiroteio que 
no domingo deixou seis 
mortos em uma mesqui-
ta da cidade canaden-
se de Quebec telefo-
nou para a polícia para 
se entregar, informou 
ontem o inspetor Denis 
Turcotte.

O homem, que tem 
entre 20 e 30 anos, te-
lefonou para o núme-
ro de emergência às 
20h10 locais de domin-
go , cerca de 15 minu-
tos depois do ataque, 
explicou o inspetor, se-
gundo a France Presse. 
O primeiro suspeito já 
havia sido detido e o 
segundo indicou por te-
lefone onde estava.

Além dos 6 mortos, 
o ataque deixou 8 feri-
dos. Cinco deles estão 
em estado crítico, in-

do em pé e sob forte calor 
a vez do seu atendimen-
to. “Agora, ele conta com 
sala de espera bem areja-
da, cadeiras confortáveis, 
ar condicionado e três 
guichês, um deles para 
atendimento prioritário a 
deficientes, idosos e ges-
tantes. O prefeito Carlos 
Moraes quer que o nosso 
contribuinte seja tratado 
com respeito e dignida-
de”, explicou.

 O secretário informou 
ainda que os carnês do 
IPTU para o exercício de 
2017 já estarão disponíveis 
para emissão, no prazo 
de mais uma semana, no 
site ou na sede da Prefei-

Nos anos 1960, o cantor Ronnie von, fez suces-
so com a música ‘A Praça’. Agora, uma outra 
praça leva o prefeito RogerioLisboa ao sucesso. 
Ele conseguiu uma liminar na Justiça e vai devol-
ver a praça vitória (foto - bairro da Luz), ao povo. 
O antigo prefeito havia “vendido” a praça e o 
Rafael “Pilar Grill” (que teria assumido a compra 
pelo facebook )vai ter que refazê-la. Nesse caso, 
não foi a casa, mas, a praça que caiu...   

#apraçacaiu

A decisão da Justiça de suspender a venda de uma 
praça, feita pelo governo anterior, criou expectativas 
novas para os servidores da Prefeitura de Nova Iguaçu. 
Tão logo Rogerio Lisboa anunciou a suspensão da ven-
da da tal praça, começou a ganhar corpo a idéia de ir 
àJustiça também. Eles querem saber o que houve com 
o repasse dos 11% descontados dos servidores e não 
repassados integralmente ao Previni (Instituto de Previ-
dência). Segundo eles, o que se sabe, é que os valores 
teriam sido parcelados em 240 vezes (20 anos). 

formaram ontem fontes 
hospitalares, segundo a 
Efe. Cerca de 40 pesso-
as faziam orações no 
momento em que dois 
homens armados entra-
ram no templo.

Ainda de acordo 
com a as autoridades, 
além dos dois suspeitos 
presos, existe a possibi-
lidade de um terceiro 

Novo ânimo

DIvULGAçãO

DIvULGAçãO

Sempre educado e competente, Júlio Cesar Gal-
dino, foi nomeado para a função de Chefe do Pro-
tocolo. Ele é muito querido na Semad (Secretaria de 
Administração/N.I) e faltou espaço pra tanta festa dos 
colegas de todas as secretarias, que reconhecem a 
competência dele e também, seu carinho em informar 
corretamente o que e como se deve requerer os direi-
tos funcionais. Eu me somo aos que ficaram felizes.

Os resultados da primei-
ra edição de 2017 do Sis-
tema de Seleção Unifica-
da (Sisu) foram divulgados 
ontem, no portal. De acor-
do com o MEC, ao todo, 
foram 2.498.261 inscritos e 
4.880.047 inscrições, já que 
quase todos os candidatos 
fizeram duas opções de 
curso.

Os aprovados devem re-
alizar a matrícula nos dias 
3, 6 e 7 de fevereiro, nas 
instituições em que estuda-
rão. O ministério esclarece 
que o prazo da chamada 
regular pode ser estendi-
do, a critério da instituição, 
até quarta-feira (8).  

Caso não tenha sido 
selecionado, o estudante 
também pode participar 
da lista de espera. Para 
isso, é preciso acessar o 
Sisu de 30 de janeiro a 10 
de fevereiro para registrar 
interesse na vaga. 

Sisu 2017: re-
sultados são 
divulgados

Suspeito telefonou à polícia para se 
entregar após ataque no Canadá

Mais que festejado

 

Má notícia pra galera das listas dos delatores da 
Redentora Curitiba. Terminaram as férias do juiz Sergio 
Moro e ele volta com gás renovado e maior disposi-
ção. Hummmmm, saiam de baixo.

O último dia 29 foi comemorado mundialmente, 
como Dia da visibilidade Gay. Infelizmente o Brasil é 
campeão mundial de assassinatos de gays e com re-
quintes horrorosos de perversidade. Mais que falta de 
respeito, uma gigantesca demonstração de cruelda-
de...

Secretaria de Fazenda de Japeri atende a população

tura, em Japeri. A entrega 
em domicílio começa em 
março. Ainda de acordo 
com Evandro Soares, os 
contribuintes poderão qui-
tar o IPTU 2017 com des-

Depois de 31 dias fe-
chada para a conclusão 
de auditoria interna, a Se-
cretaria de Fazenda da 
Prefeitura de Japeri inicia 
hoje, o atendimento pú-
blico aos contribuintes.

O secretário municipal 
de Fazenda, Evandro da 
Silva Soares, disse que o 
órgão passou por uma 
completa reformulação, 
com nova estrutura físi-
ca, oferecendo melhores 
condições de trabalho 
aos servidores e maior 
conforto ao contribuinte.

 Evandro Soares lem-
brou também que o con-
tribuinte enfrentava muito 
desconforto, aguardan-

situação preocupan-
te. Depois da greve de 
quatro meses por causa 
da falta de pagamen-
tos, os terceirizados que 
eram a maioria já não 
estão trabalhando. Pou-
cos funcionários cuidam 
da Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Fae-
tec).

“A gente dá plantão 
para a escola não ficar 
abandonada. À noite 
fica largado, não tem 
ninguém de noite. O 
mato está grande, está 
suja a escola, cheio de 
tronco de mangueira, 
tudo caído lá trás. Tem 
lagarto à beça, a pisci-
na está horrível, a água 
está preta, cheia de 
foco de mosquito. Está 
terrível”, disse um funcio-
nário.

Uma funcionária que 
parou de trabalhar por-

que não recebia salário 
da empresa terceiriza-
da disse: “Dá tristeza de 
você ver como está a 
Faetec. A Faetec está 
largada, a Faetec está 
abandonada. As pesso-
as não sabem o que vai 
acontecer com a Fae-
tec”.

A Faetec disse que a 
única empresa que ain-
da tem contrato com 
a fundação não paga 
os funcionários há três 
meses e que o proces-
so para substituir as 
empresas terceirizadas 
já está em andamen-
to, mas não tem prazo 
para terminar. A Faetec 
afirmou que, por en-
quanto, a limpeza vai 
ser feita com a ajuda 
de voluntários. E que o 
retorno das aulas está 
mantido para o dia 20 
de fevereiro.

DIvULGAçãO

Zap 1

Zap 2

DIvULGAçãO

continuar foragido. Um 
dos atiradores foi identi-
ficado como Alexandre 
Bissonnette e outro, como 
Mohamed Khadir pela 
mídia local, citada pela 
Reuters. Um dos suspeitos 
frequentaria a universida-
de Laval, que fica perto 
da mesquita. Há também 
a informação de que ele 
tem origem marroquina.

Área próxima à mesquita é isolada em Quebec

Alunos  e funcionários temem adiamento da volta às aulas

Quando Pedro I abdicou do trono brasileiro, dei-
xou seu filho (5 anos), como substituto. José Boni-
fácio de Andrada e Silva (que mais tarde, Reen-
carnou como Ruy Barbosa), ficou responsável pelo 
menino(PedroII) e entregou a responsabilidade de 
instruir o jovem Imperador, ao visconde de Itanha-
ém, um iguaçuano prestigiado na Corte e que resi-
dia em grande fazenda na localidade de Marapicu. 
Por isso, o Professor-Historiador Ney Alberto, brigou 
muito quando o governo estadual não homena-
geou o visconde, dando nome ao CIEP de Mara-
picu.

Iguaçuano educou Imperador

REPRODUçãO

contos.
  Na avaliação do secre-

tário de Fazenda, o des-
conto, que chega a 15%, é 
mais que o dobro de qual-
quer aplicação financeira.           
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Eike Batista é preso pela PF
oPeraÇão eFiciência

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Empresário tinha mandado de prisão expedido e foi preso ao desembarcar no Galeão, 
na manhã de ontem. Após triagem no Ary Franco, Eike foi transferido para Bangu 9.

PRF prende bandido na Via Dutra
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) prendeu, 
na madrugada do úl-
timo sábado, um ho-
mem suspeito de rou-
bar veículos de carga 
na via Dutra. Com ele, 
foram apreendidos 
um revólver do tipo 
garrucha e um fuzil de 
ar comprimido, mode-
lo M16, arma não-letal 
usada em simulações 
e treinos militares.

Os agentes esta-
vam em ronda de 
rotina quando abor-
daram o suspeito na 
altura de Seropédica, 
após uma denúncia 
sobre ocupantes de 
um carro prata que 
teriam tentado roubar 

um caminhão. Hou-
ve perseguição e três 
homens conseguiram 
fugir correndo para 
uma área de mata, 
mas um dos suspeitos 
foi alcançado e aca-
bou preso.

O veículo possuía 
registro de roubo e a 
ocorrência foi enca-
minhada à 48 DP (Se-
ropédica), onde o de-
tido foi indiciado por 
receptação e porte 
ilegal de arma.

O 
e m p r e -
sário Eike 
Batista foi 
preso as-

sim que chegou no 
Rio, por volta das 10h 
de ontem. Ele embar-
cou ontem às 21h45 
(0h45 no horário bra-
sileiro de verão) em 
Nova York com des-
tino ao Brasil.

O retorno de Eike 
ao Brasil foi nego-
ciado com a Polícia 
Federal. Investigado-
res à frente do caso 
no Rio, confirmaram 
no último domin-
go, que esperavam 
que o empresário se 
apresentasse ontem 
às autoridades. Eike 
teve seu pedido de 
prisão preventiva 
expedido na última 
quinta-feira em de-
corrência das apura-
ções da Operação 
Eficiência, desdo-
bramento da Lava-
-Jato. Ele é acusado 

de corrupção e la-
vagem de dinheiro, 
por, segundo o Minis-
tério Público Federal 
(MPF), ter pago US$ 
16,5 milhões em pro-
pinas no exterior ao 
ex-governador Sér-
gio Cabral.

Depois de passar 
pelo Instituto Médico 
Legal (IML), onde re-
alizou exame de cor-
po de delito, ele se-
guiu para o presídio 
Ary Franco, em Água 
Santa. 

TRANSFERÊNCIA    
PARA BANGU

O empresário Eike 
Batista deixou o pre-
sídio Ary Franco, na 
Zona Norte do Rio, 
por volta das 13h30 
de ontem. Com a 
cabeça raspada e 
uniforme de deten-
to, ele foi colocado 
dentro de uma via-
tura, carregando um 
travesseiro na mão, 
rumo ao Complexo 
Penitenciário de Ge-
ricinó, em Bangu, na 

Zona Oeste.
Segundo as pri-

meiras informações, 
após a triagem no 
Ary Franco, foi deci-
dido que o empresá-
rio ficará na Cadeia 
Pública Bandeira 
Stampa, conhecida 
como Bangu 9. O 
motivo seria a falta 
de segurança na pe-
nitenciária.

Por não ter nível su-
perior, Eike não pode 
ir para Bangu 8, mes-
mo presídio em que 
está o ex-governa-
dor Sérgio Cabral 
e outros presos du-
rante as operações 
Calicute e Eficiência, 
desdobramentos da 
Lava Jato.

Segundo agentes 
do Serviço de Ope-
rações Especiais da 
Secretaria de Admi-
nistração Peniten-
ciária (Seap), que 
fizeram o transporte 
de Eike para Bangu, 
o Bandeira Stampa 
é uma cadeia em 
que não há domínio 

 Com cabeça raspada, Eike Batista é colocado em viatura da polícia

DIVULGAÇÃO

STF nega pedido para libertar Cabral
O Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) negou 
no último domingo, 
um pedido de habeas 
corpus para libertar o 
ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Ca-
bral, preso desde 17 
de novembro sob sus-
peita de participar de 
esquema de corrup-
ção envolvendo obras 
públicas,

Em nota, o STJ infor-
mou que, no recurso, 
a defesa de Cabral 
alega que “decisão 
do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região 
(TRF2) que negou a 
liberdade e a aplica-
ção de medidas cau-
telares alternativas à 
prisão não estaria de-
vidamente fundamen-
tada.”

Outro argumento 
da defesa, informa a 
nota, foi que “não ha-
veria elementos para 
a manutenção da 
prisão do ex-governa-
dor.”

A decisão de negar 
o pedido de habeas 
corpus foi do presiden-
te em exercício do STJ, 

ministro Humberto Mar-
tins. De acordo com ele, 
“o decreto de prisão [de 
Cabral] encontra-se de-
vidamente fundamenta-
do, de modo que o caso 
em análise não está en-
tre as hipóteses excep-
cionais passíveis de de-
ferimento do pedido em 
caráter de urgência.”

Além do recurso de 
habeas corpus, a defesa 
do ex-governador pe-
diu uma liminar (decisão 
provisória). É a ela que 
Martins se refere ao tra-
tar do “pedido em cará-
ter de urgência.”

Segundo a nota do STJ, 
o presidente em exercício 
do tribunal aponta ainda, 
para justificar sua decisão, 
que “não se está diante 

de situação configura-
dora de abuso de po-
der ou de manifesta ile-
galidade, que possa ser 
sanada por uma análi-
se sem profundidade.”

Cabral foi um dos 
presos da operação 
Calicute, desdobra-
mento da Operação 
Lava Jato. O ex-go-
vernador do Rio era o 
cabeça do esquema 
de corrupção e paga-
mento de propina, que 
envolvia obras da An-
drade Gutierrez.

O grupo de Sergio 
Cabral teria desvia-
do cerca de R$ 224 
milhões, a partir dos 
contratos das obras do 
Maracanã e do Arco 
Metropolitano.

O ex-governador está preso desde 17 de novembro

Criminosos roubam carga de cigarros 
no Complexo do Salgueiro no Rio

Bandidos armados 
roubaram um veículo 
que transportava ci-
garros, na manhã de 
ontem, na Estrada da 
Conceição, no Com-
plexo do Salgueiro, em 
São Gonçalo. Os fun-
cionários da empresa 
que acompanhavam o 
caminhão chegaram a 
ser levados pelos assal-
tantes. 

De acordo com o 

7ºBPM (São Gonçalo), o 
veículo da empresa e os 
funcionários foram libe-
rados na região, mas a 
carga não foi recupera-
da. O caso foi registrado 
na delegacia da região, 
onde os trabalhadores 
prestaram depoimento.

Há três dias, bandidos 
roubaram uma carga 
de cigarros em Jardim 
Catarina, também em 
São Gonçalo. Os se-

Família acusa Cedae de negligência
Familiares do funcio-

nário da Cedae Regi-
naldo Pinto, de 61 anos, 
encontrado morto na 
noite do último sábado 
boiando em uma esta-
ção de tratamento de 
água do Guandu, em 
Nova Iguaçu, acusam 
a empresa de negli-
gência e vão à Justi-
ça. “vamos processar 
sim a Cedae. Foi negli-
gência da companhia. 
O local não tinha pro-
teção alguma e muito 
menos luz. Nenhuma 
outra família merece 
passar o que estamos 
vivendo nesse momen-
to”, desabafa, com a 
voz embargada, Iode-
te Alves, mulher de Re-
ginaldo. O trabalhador 
caiu no tanque de de-
canção da estação.

De acordo com Adé-
lia,  amiga da vítima, 
Pinto estava de plan-
tão na última sexta-fei-

ra e sairia na manhã 
de sábado. Um amigo 
que dividia o turno da 
ronda com Reginaldo 
o viu de uniforme e 
chinelos sentado per-
to de um dos tanques, 
por volta das 18h. Em 
seguida, ele deu falta 
pelo colega. Às 18h30, 
ele ligou para a mu-
lher do colega, Iode-
te Alves, perguntan-
do pelo profissional já 
que não o localizava. 
Ela disse que não tinha 
notícias. Esse amigo 
foi até o estaciona-
mento e encontrou o 
carro do funcionário 
lá e começou uma 
busca incessante. Fa-
miliares e colegas de 
trabalho se uniram na 
localização de Regi-
naldo. Depois de mui-
to apelo, a Cedae 
começou a esvaziar 
os tanques. No primei-
ro não foi encontrado 

nada. No segundo, o 
corpo de Reginaldo 
Pinto surgiu boiando. 

Procurada, a Cedae 
respondeu que toma-
rá as providências in-
ternas necessárias e a 
causa da morte será 
investigada por meio 
de inquérito policial.

O enterro foi realizado 
na tarde de ontem, no Ce-
mitério de Campo Gran-
de, Zona Norte do Rio.

guranças que faziam 
a escolta dos veículos 
chegaram a ficar reféns 
dos criminosos durante 
a fuga.

Na ocasião, os dois 
veículos da empresa fo-
ram recuperados, mas 
a carga também foi le-
vada. Ainda segundo a 
Polícia Militar, os funcio-
nários da empresa fo-
ram liberados durante a 
fuga dos criminosos.

REPRODUÇÃO

de facção crimino-
sa. As celas são para 
até seis presos, que 
costumam trabalhar 
dentro das próprias 
unidades prisionais, 
por isso, ganharam o 
apelido de ‘faxina’.

O empresário teve 
a prisão preventiva 
decretada depois 
que dois doleiros dis-
seram que ele pa-
gou propina de US$ 
16,5 milhões a Sérgio 
Cabral, o equivalen-

te a R$ 52 milhões. A 
prisão preventiva foi 
decretada pelo juiz 
Marcelo Bretas, da 
7ª vara Criminal, na 
operação Eficiência, 
desdobramento da 
operação Lava Jato.

Armas foram apreendidas e um suspeito foi preso 

Reginaldo, de 61 anos.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Colegas de far-
da se uniram 
para arreca-

dar dinheiro para o 
sepultamento do sol-
dado Douglas de Je-
sus vieira, de 28 anos, 
ocorrido na tarde de 
ontem no Cemitério 
de Irajá, Zona Norte 
do Rio. Na noite do 
último sábado, o PM 
transmitiu a própria 
morte pelo Face-
book.

Os militares do Ba-
talhão de Polícia Mi-
litar de Queimados 
(24º BPM), onde a ví-
tima era lotada, dis-
seram que a PM não 
cobre os custos com 
o enterro em casos 
de suicídio. A asses-
soria de imprensa 
da PM informou que 
“o convênio da PM 

A ex-mulher de 
Douglas, que ainda 
é casada com ele no 
papel, mas estavam 
separados e tinham 
uma filha, afirmou 
que ele tinha históri-
co de depressão e já 
foi internado quatro 
vezes na psiquiatria 
do Hospital Central 
da Polícia Militar. 

Da última vez, fi-
cou uma semana 
internado após ten-
tar se matar ingerin-
do bebidas e medi-
camentos. “A gota 
d’água foi o atraso 
nos salários. Era muito 
certinho com as con-
tas. Nos últimos me-
ses, muitas vezes me 
ligava desesperado. 
Dizia que estava en-
dividado e não sa-

Quatro vezes no psiquiatra
bia como iria pagar 
o aluguel”, contou 
Rayane Cristina dos 
Santos,  25. 

A jovem contou 
ainda que Douglas 
chegou a ligar para 
avisar que se mataria. 
“Ele já tinha amea-
çado se matar outras 
vezes. Ontem à noite 
me ligou, uns 20 mi-
nutos antes, dizendo 
o que ia fazer, mas 
não acreditei porque 
ele já tinha falado 
isso antes. Era um óti-
mo pai. Sempre pe-
dia que eu só falasse 
bem dele para ela. 
Nossa filha dormiu 
com ele da noite de 
sexta para sábado. 
Busquei ela às 7h na 
casa dele e, à noite, 
ele se matou”, disse. 

só dá cobertura aos 
policiais mortos e/ou 
acidentados em ser-
viço”. 

“O BAGULHO VAI FICAR 
DOIDO AGORA”, DISSE

Douglas estava ha-
via seis anos na PM. 

Militar  que se matou já 
tinha tentado suicídio 

No sábado, estava em 
sua casa, em Brás de 
Pina, no Subúrbio do 
Rio, quando começou 
a transmissão. Deitado 
em sua cama, ele inte-
ragiu com quem o as-
sistia: “E aí, tranquilida-
de? Tamo junto! Quero 

ver quem tem disposi-
ção pra ver bagulho 
ao vivo. Quem não 
tem estômago, mete 
o pé. O bagulho vai fi-
car doido agora”. Em 
seguida, ele aponta a 
arma para cabeça e 
dispara.

Amigos do PM fizeram uma vaquinha para conseguir realizar o sepultamento do soldado.

Agente roda dentro de presídio 

Douglas de Jesus, que era lotado no batalhão de Queimados,  deu um tiro na cabeça

REPRODUçãO/FACEBOOK

Um agente peniten-
ciário foi preso em fla-
grante, levando celulares 
para dentro da Peniten-
ciária Bandeira Stampa, 
no Complexo de Geri-
cinó, no início da tarde 
de ontem. A unidade vai 
abrigar o empresário Eike 
Batista, preso pela manhã 
ao chegar de viagem dos 
Estados Unidos. 

A prisão foi feita pelo 
Grupamento de Portarias 
Unificados (GPU) do com-
plexo. Segundo informa-
ções, Nelson Rego Lira, de 
48 anos, estava com uma 
bolsa com fundo falso, 
onde foram encontrados 
dois celulares, fones de 

ouvido, chips, remédios e 
R$ 2.800. O agente, que 
estava na Secretaria es-
tadual de Administração 
Penitenciária (Seap) há 
três anos, foi levado para 
a 34ª DP (Bangu), onde a 
ocorrência foi registrada. 

Em Bangu 9, estão pre-
sos os chefes de organi-
zações paramilitares que 
não foram mandados 
para presídios federais. 
Também estão no Ban-
deira Stampa presos da 
Operação Calicute sem 
curso superior. Entre eles 
está Wagner Jordão Gar-
cia, suspeito de ser o en-
carregado de receber os 
valores da ‘taxa de oxigê-

nio’ para Hudson Braga, 
ex-secretário de Obras do 
Governo Cabral. A ope-

ração é a que levou o 
ex-governador Sérgio Ca-
bral à cadeia.

DIvULGAçãO/SEAP

Celulares, chips e dinheiro estavam numa mochila

Um homem foi fla-
grado por agentes 
da Polícia Rodovi-
ária Federal  (PRF) 
com mais de 400 
pinos de cocaína, 
na madrugada de 
ontem, na Rodovia 
Washington Luiz (BR-
040), em Duque de 
Caxias.

A corporação 
informou que, ao 
perceber a aborda-
gem, o suspeito ten-
tou fugir e jogou as 
drogas para fora do 
carro.

Os policiaiss reali-

zavam uma ronda 
na pista sentido Juiz 
de Fora, quando 
desconfiaram de 
um Astra que pas-
sou em alta veloci-
dade. Ele foi perse-
guido, e um outro 
carro da instituição 
conseguiu bloquear 
a passagem do sus-
peito, que foi cer-
cado e algemado. 

O criminoso não 
disse aos policiais 
onde ele havia ad-
quirido o entorpe-
cente e para onde 
seria transportado. 

Suspeito é preso com 
veículo cheio de pó

As ofensas racistas e 
homofóbicas recebi-
das através de carta 
por um casal gay em 
vicente de Carvalho, 
Zona Norte do Rio, se-
rão investigadas pelo 
Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ). 

A carta apócrifa 
foi deixada na janela 
da residência onde 
os dois homens vivem 
há cerca de um mês. 
A Polícia Civil suspeita 

que vizinhos tenham 
feito a carta na sema-
na passada. As vítimas 
postaram o conteúdo 
na internet. A investiga-
ção será feita pela 22ª 
Promotoria de Justiça 
e Investigação Penal 
do MPRJ, que cuida 
dos casos registrados 
na 27º Delegacia de 
Polícia, onde as vítimas 
prestaram queixa.

Na última quinta-
-feira, a promotora da 

Assessoria de Direitos 
Humanos e de Mino-
rias, Eliane Pereira, e 
o subprocurador-geral 
de Justiça e Assuntos 
Criminais e de Direitos 
Humanos, Alexandre 
Araripe, foram alerta-
dos sobre o aumento 
de crimes motivados 
por ódio pelo ex-coor-
denador especial da 
Diversidade Sexual da 
Prefeitura do Rio Carlos 
Tufvesson.

MP vai investigar ataque homofóbico 
contra casal gay na Zona Norte do Rio

REPRODUçãO/FACEBOOK

Júnior Santos e Maycon Aguiar receberam carta ameaçadora e sem autoria

Ex-marido atropela casal

Fabrício Alexandre do 
Rosário, de 34 anos, per-
seguiu a motocicleta em 
que estavam sua ex-mu-
lher e o namorado dela 
e atropelou o casal com 
seu carro no último sába-
do, em Itu, no interior de 
São Paulo. Ele estaria in-
conformado com a sepa-
ração. 

Segundo testemunhas, 
ao perceber que a jovem 
ainda estava viva, parou 
o carro, voltou a pé e 
chutou várias vezes a ca-
beça dela. Depois fugiu. 

Dayanne de Medei-
ros, 22, foi levada com 
ferimentos para a Santa 
Casa de Itu e já recebeu 

alta. Já o coletor de lixo 
Edson Wesley Ribeiro, de 
24, chegou a ser socor-
rido, mas não resistiu aos 
ferimentos.

Toda a violência foi fla-
grada por uma câmera 
de monitoramento. On-
tem a Justiça decretou 
a prisão preventiva do 
suspeito, que continua fo-
ragido. O suspeito que já 
tem passagens por roubo 
e tráfico de drogas, irá res-
ponder por atropelameto 
por homicídio doloso e 
tentativa de homicídio.

De acordo com mora-
dores, eles viram quando 
o veículo atingiu a moto 
em alta velocidade e 
pensaram tratar-se de 
acidente. 

são PAuLo

Câmeras de segurança registraram o atropelamento

REPRODUçãO/Tv GLOBO

Três suspeitos da 
morte do embaixador 
Kyriacos Amiridis, em 
dezembro passado, 
vão permanecer mais 
30 dias presos. A deci-
são atende pedido do 
Ministério Público e da 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) que investigam 
o caso. A determina-
ção judicial atinge a 
embaixatriz Françoise 
Amiridis, viúva do diplo-
mata, e o policial militar 
Sérgio Gomes Moreira 
Filho, que confessou o 
crime. De acordo com 
a polícia, os dois são 
amantes. A principal li-
nha de investigação é 
de que tenha sido um 
crime passional.

O terceiro envolvido 
é Eduardo Moreira de 
Melo, primo do policial 
militar, e que ficará mais 
30 dias detido. Os três 
estão presos no Com-
plexo Penitenciário de 
Gericinó, na Zona Oes-
te do Rio.

Suspeitos de 
executar grego 
vão ficar mais 

tempo na cadeia
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Novas alegrias no amor e 
na vida social. Escolhas 
importantes poderão 
ser feitas nos próximos 
dias. Quem tem de correr 
atrás delas é você. Não 
fique esperando por 

milagres, ser feliz é um direito, não 
um merecimento. Bom momento no 
campo familiar. Cor: bege. Número: 15.

No plano profissional 
receberá muitos elogios pelo 
seu esforço. Será necessário, 
neste período, questionar o 
que é ou não necessário, o que 
vale realmente a pena, é hora 

de começar a colocar as coisas na balança. 
O trânsito sugere muito diálogo, é um bom 
momento para se agir com relação as suas 
maiores necessidades. Bom momento no 
campo social. Número: 03.

Áries

Mude as atitudes que você 
vem tomando em relação 
aos seus projetos de vida. 
De uma hora para outra, 
poderá melhorar. Período 
de muita harmonia na vida 

amorosa ou na vida conjugal, que lhe trará 
uma agradável sensação de paz interior. Cor: 
azul-celeste. Número: 06.

Touro

Você está a todo vapor, 
cheio(a) de disposição. 
Momento de fecundidade 
e criatividade em todos 
os setores, dando uma 
sacudida na vida. É hora 
de sair da inércia e ousar 

novas possibilidades. Assim, você evita 
ficar reclamando da monotonia dos dias. 
Cor: grená. Número: 08.

Gêmeos

Começa uma fase propícia 
para viagens em geral, 
assim como para estudos: 
você está precisando 
de um pouco mais de 
liberdade para ampliar 

seus horizontes. Procure aumentar o 
tamanho do seu mundo conhecendo 
pessoas novas e diferentes maneiras de 
levar a vida. Conheça novos lugares. Bom 
momento no campo financeiro. Cor: azul. 
Número: 11.

Câncer

Leão

Nesta fase construa seu 
caminho aos poucos e 
deixe que as oportunidades 
cheguem devagar para não 
queimar etapas e desperdiçar 
chances para o setor 

financeiro, os astros mandam um recado: 
poupe um pouco por mês e aplique seu rico 
dinheirinho. Cor: havana. Número: 18.

Virgem

Tenha clama e ponderação 
em empreendimentos. 
Seu ciclo está prestes a 
mudar, então, tranquilize 
o espírito. Reze e aguarde, 
pois a partir da próxima 
semana os caminhos 

se abrirão. Bom momento no campo 
profissional e financeiro. Cor: azul-
turquesa. Número: 21.

Libra

Momento muito 
estimulante para 
os nativos deste 
signo. Mente clara 
e original, plena de 
idéias realmente 

novas. Tendência para a criatividade 
intensa, procurando novos modos 
de se expressar. Aproveite, porque 
não é sempre que podemos dizer o 
que se passa dentro de nós.

Escorpião

Você está bem mais 
ligado(a) na sua segurança 
e todos os seus movimentos 
visam à autoproteção. 
Seu pensamento está mais 
materialista e você quer 

saber mesmo é de dinheiro no bolso 
e boa comida na mesa. Não tenha 
medo de perder seus sonhos. Vá à luta! 
Número: 25.

Sagitário

No setor financeiro o 
período promete muitas 
melhoras. Multiplique os 
contatos, aproximando-
se de pessoas diferentes 

do seu círculo de relacionamentos. 
Bom período para liberar-se de velhos 
compromissos e de situações que não 
tenham sentido. Cor: rosa. Número: 
27.

Capricórnio

As vibrações estão 
atraindo sucesso. Não 
ligue para as suas 
apreensões e vá seguir 
o caminho traçado 
pelo destino. Mostre as 

suas qualidades sem ficar esperando 
que os outros adivinhem. No mundo 
social o que conta é o dito e feito. 
Ajude uma comunidade que vive da 
providência.

Aquário

Evite hesitações 
diante do que sua 
intuição aponta 
como certo para o 
momento. Você está 
muito fechado(a) 

em sua vida profissional, está 
valorizando demais os eu sucesso, 
mas é seu coração? Cuide de sua 
aparência pessoal. Novidades no 
amor. Cor: azul-claro. Número: 
30.

Peixes

Câmara Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS
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Ingredientes

MINI MEDALHÃO 
RECHEADO

500 g de carne moí-
da
1 colher de sopa de 
creme de cebola
1 colher de chá de 
pimenta-do-reino
2 colheres de chá 
queijo parmesão ra-
lado
1 fio de azeite
2 colheres de sopa 
de farinha de trigo
óleo ou manteiga 
para untar a forma
tiras de bacon
100 g de mussarela

Modo de preparo

Misture o creme de 
cebola, a pimenta, 
o queijo parmesão, 
e o azeite
Adiciona a farinha 
aos poucos, para 
dar liga, sovando 
bem
Faça pequenas bo-
linhas do tamanho 
de uma almônde-
ga, amasse coloque 
um pequeno peda-
ço de mussarela no 
meio e molde a bo-
linha novamente
Enrole o bacon e 
prenda com palito, 
e pressione com as 
mãos para que a 
bolinha fique acha-
tada, para ficar 
bonito sem nada 
saindo pra fora do 
bacon
Unte a assadeira, 
cubra com papel 
alumínio, leve Ao 
forno a 180°c, por 30 
minutos
Retire o papel alu-
mínio e deixe dourar
Adicione mussarela 
por cima, e deixe 
derreter no forno 
por mais 1 minuto
Tire os palitos com 
cuidado e bom 
apetite

Ingredientes

Modo de preparo

ROCAMBOLE DE 
KAFTA

1/2 kg de patinho 
moído
1/2 pacote de cre-
me de cebola
3 dentes de alho pi-
cadinho
cheiro verde a gosto 
picado
sal a gosto
100 g de mussarela
100 g de presunto
óleo para untar a 
forma

Misture a carne, o 
creme de cebola, 
o sal, o cheiro ver-
de e o alho até dar 
liga (ponto para não 
desmanchar ao en-
rolar)
Abra bem a massa e 
coloque a mussarela 
e o presunto
Enrole devagar e 
vá modelando com 
a ponta dos dedos 
para a mussarela 
não vazar quando 
derreter
Coloque para assar 
a 200ºC por 35 minu-
tos
Está pronto para co-
mer
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Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ À PARMEGIANA

10 bifes filé mignon
1 xícara de farinha de tri-
go
2 ovos
1 pitada de sal
farinha de rosca
1 lata de extrato de toma-
te
1 pitadinha de açúcar
10 fatias de mussarela

Corte o filé em bifes não 
muito finos (por favor não 
bata) e tempere-os a gos-
to
Passe os bifes na farinha 
de trigo
Bata ligeiramente os ovos 
(dois ou mais) com uma 
pitadinha de sal e passe 
os bifes nessa mistura
Passe os bifes na farinha 
de rosca
Faça com que a massa 
fique bem aderida aos bi-
fes
Frite os bifes, deixe-os em 
papel toalha para que se-
quem bem e coloque-os 
em uma forma refratária

montagem:

Faça um molho com ex-
trato de tomate e uma 
pitadinha de açúcar e co-
loque sobre os filés
o melhor sempre será 
o seu próprio molho de 
tomates
cubra-os com as fatias 
de mussarela e coloque 
no forno por aproxima-
damente 10 minutos
Pessoalmente prefiro 
queijo prato e recomen-
do polvilhar bastante 
queijo parmesão ralado, 
antes de gratinar
para acompanhar batatas 
fritas bem douradas e ar-
roz branco
Fica uma delícia

ARROZ CARRETEIRO 
SIMPLES

3 copos de arroz
500 g de carne seca
200 g de bacon fatiado
200 g de calabresa
1 tomate grande bem 
maduro
1 cebola grande
Pimenta calabresa
Salsa
Sal

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe a carne seca em 
panela de pressão, retire, 
espera esfriar e desfie
Reserve
Retire a pele da calabre-
sa e corte em cubos jun-
tamente com o bacon
Corte o tomate em cubos 
pequenos sem as semen-
tes bem como a cebola
Reserve
Refogue o bacon e a 
calabresa até ficar bem 
dourada, acrescentando 
depois a cebola, tomate, 
pimenta calabresa e a 
carne desfiada
Após acrescente o arroz, 
afogue bem, adicione 
a água corrigindo o sal 
se necessário e abaixe o 
fogo aguardando secar
Quando pronto, colocar a 
salsa em cima

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO Nº 4.202 DE 30 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre o parcelamento dos salários dos servidores efetivos 
ativos e inativos referentes aos meses em atraso de 2016 e dá 

outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, 

Considerando que foi decretado Estado de Calamidade Pública Fi-
nanceira no âmbito da administração do Município de Belford Roxo;

Considerando que ao assumir o mandato no dia 1º. de Janeiro de 
2017 não havia financeiro para efetuar o pagamento de meses atra-
sados de salário do funcionalismo;

Considerando a necessidade de pagar de forma isonômica os servi-
dores efetivos ativos e inativos;

Considerando a necessidade de pagamento dos salários dos ser-
vidores pela atual gestão até o quinto dia útil do mês subsequente,

DECRETA:

Art. 1º Os salários atrasados dos servidores efetivos ativos e inati-
vos referentes aos meses de 2016 em atraso serão pagos em 12 
parcelas mensais na forma abaixo:

PARCELAS           DATA             VALOR MÍNIMO (REAIS)

1ª. parcela          28/02                     300,00

2ª. parcela          31/03                     300,00

3ª. parcela          30/04                     300,00

4ª. parcela          31/05                     300,00

5ª. parcela          30/06                     300,00

6ª. parcela          31/07                     300,00

7ª. parcela          31/08                     300,00

8ª. parcela          30/09                     300,00

9ª. parcela          30/10                     500,00

10ª. parcela        30/11                     700,00

11ª. parcela        30/12                     1.200,00

12ª. parcela        30/01                     Restante

Art. 2º. O pagamento do servidor, ativo e inativo, deverá ser efetua-
do até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 30 de Janeiro de 2017 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.203 DE 30 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a Comissão de Revisão das incorporações concedi-
das aos servidores da Administração Pública Municipal de Belford 

Roxo e dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, 

Considerando o que foi determinado pelo Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro, em situações análogas, nas decisões que 
determinam Tomada de Contas Especial para fins de apuração de 
irregularidades nas concessões de benefícios de incorporações;

Considerando a apuração positiva do extravio de diversos proces-
sos da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, aludidos à concessão 
de benefícios, em período anterior ao ano de 2017;

Considerando a necessidade do Poder Executivo de Belford Roxo 
em permanecer respeitando os princípios da legalidade,  moralida-
de e razoabilidade;

Considerando a Edição da Emenda nº 044/2017 da Lei Orgânica do 
Município de Belford Roxo;

DECRETA:

Art. 1º Constituir Comissão de Revisão dos processos de incorpo-
rações concedidas a servidores da Administração Pública Municipal 
de Belford Roxo, bem como apuração nos benefícios que resulta-
ram de incorporações decorrentes de qualquer Diploma Legal que 
tenha amparado as concessões.

Art.2º A Comissão de que trata o artigo anterior será composta pelo 
Procurador Geral do Município ou por um servidor por ele indicado, 
pelo Secretário Municipal de Governo ou por um servidor por ele 
indicado e por um Procurador Municipal, indicado pelo Procurador 
Geral do Município, que, sob a presidência do primeiro, terá o prazo 
de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, para oferecer 
relatório conclusivo sobre o apurado.

Art. 3º Ficam suspensos, de imediato, os benefícios descritos no 
artigo 1º até o final do prazo da apuração ou até ulterior deliberação.

Art. 4º Os servidores titulares dos benefícios de que trata este de-
creto ficam, desde já, convocados a fazerem prova de seu direito, 
juntando para tanto os documentos que entenderem cabíveis, no 

prazo de 60 dias, respeitado o devido processo legal.

§ 1º os documentos de que trata caput deste artigo deverão 
ser entregues em cópias autenticadas no Protocolo da Prefeitura 
Municipal, no horário do expediente, momento em que será forneci-
do o comprovante da entrega.

§ 2º comprovado o direito ao benefício, este será de 
imediato lançado em ficha financeira do servidor, assim 
como serão pagos os devidos valores suspensos.

§ 3º a não comprovação do direito importará em 
cancelamento definitivo do beneficio.

Art. 5º Findo o prazo para a revisão, pela comissão será produzido 
relatório final, cientificado o interessado e junta a Tomada de Contas 
Especial do TCE/RJ determinada para este fim.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 30 de Janeiro de 2017 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 653/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSIMAR MENDES 
BARRADAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 654/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 570/GP/2017 de 26/01/2017, 
publicada em 27/01/2017.

PORTARIA Nº 655/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar de 27 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIA-
NO LIMA BARROSO, do cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Material e Serviço, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 656/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar de 27 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANE 
CRISTINA DIAS JUSTINO, do cargo em comissão de Chefe da Divi-
são de Pesquisas, Estudos e Avaliação Educacional, símbolo CC-5, 
da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 657/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar de 27 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIA-
NO FRANCISCO LINS, do cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Informática, símbolo CC-5, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 658/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FLAVIO SOUZA ALVES, 
do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Programação, sím-
bolo CC-5, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 659/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar de 27 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VANDER 
MARTINS PEREIRA, do cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Governança, símbolo CC-5, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 660/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 641/GP/2017 de 27/01/2017, 
publicada em 28/01/2017.

PORTARIA Nº 661/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JANDIRA DA CONCEI-
ÇÃO DE DEUS, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, DA SECRETARIA DE COMPRAS E SU-
PRIMENTOS. 

PORTARIA Nº 662/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VINICIUS RESENDE MA-
MEDE, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Orçamento, símbolo CC-5, DA Secretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº 663/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Obras.

TIAGO PEREIRA TABOZA
BENEDITO CLAUDIO BARRETO

PORTARIA Nº 664/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MILTON DE PAIVA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, da Secretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº 665/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 

V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem a Função Gratificada de Supervisor, símbo-
lo FG-2, da Secretaria Municipal de Obras.

SERGIO XAVIER VASQUES DA ROCHA

EDUARDO SILVA DE SOUZA

PAULO JOSÉ CARDIM DE NANTES

MARIA LIDIA VIANA PAIVA

LELCI NASCIMENTO CAETANO

JIANA MELLO DE SOUSA

PORTARIA Nº 666/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem a Função Gratificada de Encarregado, sím-
bolo FG-3, da Secretaria Municipal de Obras.

RICARDO JOSÉ ELIAS ZOGBI
LUCIMAR GALDINO DE SOUZA

PORTARIA Nº 667/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CAUE LOPES, para exer-
cer o cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo CC-2, 
da Casa Civil.

PORTARIA Nº 668/GP/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LAZARO PROCOPIO DE 
SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo, símbolo CC-2, da Casa Civil.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 632/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: EVELYN DE OLIVEIRA E SILVA; 
Leia-se: EVELIN DE OLIVEIRA E SILVA.

NA PORTARIA Nº 617/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: CHINTIA DAVID DA LIMA MUNIZ; 
Leia-se: CINTHIA DAVID DE LIMA MUNIZ.

NA PORTARIA Nº 609/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: SIMONE DOARTE PESSANHA DE JESUS; 
Leia-se: SIMONE DUARTE PESSANHA DE JESUS.

NA PORTARIA Nº 609/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: ADRINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO; 
Leia-se: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO.

NA PORTARIA Nº 647/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: IGOR ALENCAR DE MENEZES; 
Leia-se: IGO ALENCAR DE MENEZE .

NA PORTARIA Nº 612/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 26/01/2017.
Onde se Lê: Chefe de Divisão de Educação Infantil; 
Leia-se: Chefe de Divisão de Ensino de Jovens e Adultos.

NA PORTARIA Nº 615/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: MARCELA DE CASTRO; 
Leia-se: MARCELA LIMA DE CASTRO.

Onde se Lê: EDILAINE DO NASCIMENTO; 
Leia-se: EDILAINE ANTUNES DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Onde se Lê: ANA PAULA RIBEIRO; 
Leia-se: ANA PAULA LOPES DE ASSIS RIBEIRO.

Onde se Lê: SHEILA ALONSO; 
Leia-se: SHEILA ALONSO PEIXOTO DOS SANTOS.

Onde se Lê: ALBANIZA OLIVEIRA; 
Leia-se: ALBANIZA OLIVEIRA DE SOUZA.

NA PORTARIA Nº 616/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: NAIANE BATISTA DA SILVA; 
Leia-se: NAIANE BATISTA DA SILVA PORTO PEREIRA.

NA PORTARIA Nº 603/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 28/01/2017.
Onde se Lê: RAPHAELA NEVES DOS SANTOS; 
Leia-se: RAPHAELA NEVES DOS SANTOS ORESTES.

NA PORTARIA Nº 142/GP/2017 DE 11 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 12/01/2017.
Onde se Lê: ALESSANDRA BATISTA DA SILVA BALBINO; 
Leia-se: ALESSANDRA BATISTA DA SILVA.

NA PORTARIA Nº 384/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA; 
Leia-se: ANA LUCIA SILVA CORREA.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
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atoS oficiaiS

Ingredientes

BACALHOADA DE 
SARDINHA

1 batata grande cortadas 
em rodelas finas (250g)
sal a gosto
1 lata de Sardinha com 
Óleo Gomes da Costa 
(130g)
1 tomate grande cortado 
em rodelas
2 colheres (sopa) de azei-
tonas pretas cortadas em 
fatias
1 cebola média cortada 
em rodelas finas
1 colher (sopa) de salsinha 
picada

Modo de preparo

Numa panela, coloque a 
batata e cubra com água 
temperada com sal a gosto
Cozinhe por 5 minutos após 
o início da fervura da água 
(ou até que a batata esteja 
cozida e ainda firme)
Escorra e reserve

MONTAGEM DO PRATO:
Cubra o fundo de um refra-
tário pequeno com as ba-
tatas
Sobre elas, distribua as Sar-
dinhas Gomes da Costa, o 
tomate, a azeitona e a ce-
bola
Polvilhe toda a preparação 
com sal e salsinha
Regue com o óleo da sar-
dinha
Leve o refratário ao forno 
médio (180ºC), preaqueci-
do, por 20 minutos ou até 
o líquido que se formou du-
rante o cozimento comece 
a ferver e a cebola come-
ce a dourar

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE FUBÁ 
CREMOSO

2 colheres (sopa) de man-
teiga
1 lata de leite condensa-
do
3 ovos
1 xícara (chá) de queijo 
parmesão ralado
1 e 1/2 xícara (chá) de 
fubá
2 colheres (sopa) de fari-
nha de trigo
1 colher (sopa) de fermen-
to em pó
3 xícaras (chá) de leite
manteiga para untar
fubá para polvilhar

Bata na batedeira 
a manteiga, o leite 
condensado e os 
ovos
Junte o queijo par-
mesão, o fubá, a 
farinha peneirada 
com o fermento e, 
por último, o leite
Bata bem após 
cada adição
Unte com manteiga 
e polvilhe com fubá 
uma assadeira re-
tangular pequena
Despeje a massa do 
bolo
Asse em forno quen-
te (200°C), previa-
mente aquecido, 
durante 25 minutos

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO: Nº. 25/0005/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

CONTRATADA: FORÇA AMBIENTAL LTDA.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, resíduos 
públicos, resíduos de construção civil, resíduos verdes e resíduos 
volumosos, bem como, a coleta e o tratamento dos resíduos de ser-
viços de saúde.

DO VALOR: R$ 13.909.575,78 (Treze milhões, novecentos e nove 
mil, quinhentos e setenta e cinco reias e setenta e oito centavos).

DATA: 12/01/2017.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

NA  PORTARIA Nº 037/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017, publicada em 28/01/2017.

Onde se Lê: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MENECHINE; 

Leia-se: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MENECHINI.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

TERMO DE DISTRATO

PROCESSO: 2017/00065

CONTRATO Nº: 003/ 2013

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE

CONTRATADA: C. A. REIS GONÇALVES

DO OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a rescisão 
do Contrato nº 003/2013, relativo à contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção no sistema de segurança, 
oriundo da Licitação Modalidade Convite nº 006/2013.

DOS EFEITOS: O presente DISTRATO operará efeitos a partir do 
dia 24 de janeiro de 2017, declarando o CONTRATANTE que acei-

ta, em caráter definitivo, o objeto contratual até então executado. 
DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2017.

TERMO DE DISTRATO

PROCESSO: 2017/00067

CONTRATO Nº: 001/ 2013

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE

CONTRATADA: SANA MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS 
LTDA - ME

DO OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a rescisão 
do Contrato nº 001/2013, relativo à contratação de empresa para 
prestação de serviços de conservação e manutenção nas instala-
ções elétricas e hidráulicas, oriundo da Licitação Modalidade Con-
vite nº 004/2013.

DOS EFEITOS: O presente DISTRATO operará efeitos a partir do 
dia 24 de janeiro de 2017, declarando o CONTRATANTE que acei-
ta, em caráter definitivo, o objeto contratual até então executado. 
DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2017.

TERMO DE DISTRATO

PROCESSO: 2017/00069

CONTRATO Nº: 006/ 2013

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE

CONTRATADA: L & M MATERIAL, MAQUINAS E SERVIÇOS 
LTDA-ME

DO OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a rescisão 
do Contrato nº 006/2013, relativo à contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 
aparelhos de ares-condicionados, bebedouros e geladeira, oriundo 
da Licitação Modalidade Convite nº 003/2013.

DOS EFEITOS: O presente DISTRATO operará efeitos a partir do 
dia 24 de janeiro de 2017, declarando o CONTRATANTE que acei-
ta, em caráter definitivo, o objeto contratual até então executado. 
DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2017.

TERMO DE DISTRATO

PROCESSO: 2017/00068

CONTRATO Nº: 013/ 2013

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE

CONTRATADA: L & M MATERIAL, MAQUINAS E SERVIÇOS 
LTDA-ME

DO OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a rescisão 
do Contrato nº 013/2013, relativo à contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de infor-
mática, oriundo da Licitação Modalidade Convite nº 016/2013.

DOS EFEITOS: O presente DISTRATO operará efeitos a partir do 
dia 24 de janeiro de 2017, declarando o CONTRATANTE que acei-
ta, em caráter definitivo, o objeto contratual até então executado. 
DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2017.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD 
ROXO – FUNBEL

ERRATA:

Na Portaria nº. 001/FUNBEL/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 28 de janeiro de 2017.
ONDE SE LÊ:ALEXANDRE TAVARES SOUZA FÉLIX.
LEIA-SE: ALEXANDRE DE SOUZA FELIX.

Na Portaria nº. 006/FUNBEL/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 28 de janeiro de 2017. 
ONDE SE LÊ: ADRELE SIVA DE MELO BATINGA.
LEIA-SE:   ADRIELE SILVA DE MELO BATINGA.
 
ONDE SE LÊ:TATIELE CRISTINA DA SILVA PINTO.
LEIA-SE: TATIELE CRISTINE DA SILVA PINTO

Na Portaria nº. 005/FUNBEL/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 28 de janeiro de 2017.
ONDE SE LÊ:DIRCELENE DE LIMA FONTES.
LEIA-SE: DIRCILENE DE LIMA FONTES.

Na Portaria nº. 007/FUNBEL/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 28 de janeiro de 2017. 
ONDE SE LÊ: ALEX SSANDRO REIS ARAÚJO.
LEIA-SE:   ALEX SANDRO REIS DE ARAÚJO.

Getúlio de Jesus Mapa

Diretor Presidente - FUNBEL

Matrícula 60/60336

Hormônio cerebral que queima gorduras é descoberto
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Biólogos do Ins-
tituto de Pesquisa 
Scripps, nos EUA, 
identificaram um 
hormônio cere-
bral que parece 
desencadear a 
queima de gor-
dura no intestino.

O novo estu-
do foi publicado 
na revista Nature 
Communications.

De acordo com 
Supriya Srinivasan, 
uma das pesqui-
sadoras do es-
tudo, embora já 
soubéssemos que 
o neurotransmis-

sor serotonina podia 
conduzir a perda de 
gordura, não sabí-
amos exatamente 
como.

Para responder a 
essa pergunta, ela e 
seus colegas fizeram 
experimentos com 
vermes C. elegans, 
frequentemente usa-
dos nesse tipo de 
pesquisa porque seus 
cérebros produzem 
muitas das mesmas 
moléculas de sinali-
zação que os seres 
humanos.

Os pesquisadores 
deletaram genes em 

C. elegans para 
ver se poderiam 
interromper o ca-
minho entre a se-
rotonina cerebral 
e a queima de 
gordura. Ao testar 
um gene após o 
outro, eles espera-
vam encontrar o 
gene sem o qual a 
queima de gordu-
ra não ocorreria.

Este processo de 
eliminação levou-
-os a um gene que 
codifica um hor-
mônio neuropeptí-
dio chamado FLP-
7.

George R. R. Martin lança
novo conto de GoT

Os fãs das Crônicas 
de Gelo e Fogo, cria-
da por George R. R. 
Martin contarão com 
um novo lançamen-
to do autor ainda em 
2017.

Mesmo sem previ-
são de lançamento 
do sexto livro da série, 
o autor se compro-
meteu a escrever um 
conto que se passa no 
universo de Game of 
Thrones. Book of Swor-
ds, tem lançamento 
previsto para 10 de 
outubro de 2017.

O lançamento será 
um compêndio orga-
nizado por Gardner 
Dozois. A confirmação 
foi realizada através 

da descrição adicio-
nada pela Amazon 
no livro. Não foram re-
velados detalhes so-
bre o conto, mas an-
teriormente George 
R. R. Martin já havia 
lançado um conto 
focado em Daemon 
Targaryen.

Em junho estreia a 
sétima temporada de 
Game of Thrones que 
contará com sete epi-
sódios e começará a 
contar o desfecho da 
série. A oitava tempo-
rada ainda não foi re-
novada confirmada 
pela HBO pois ainda 
estão definindo quan-
tos episódios terá a 
temporada final. 

REPRODUçãO

DIVULGAÇÃO
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Super Copa Champions agita os 
bastidores do futebol na Baixada

Anderson Luiz

Evento esportivo foi o pontapé inicial para competição que começa no próximo domingo.

baixada

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

Uma das competições 
amadoras mais espe-
radas pelo público foi 
realizada no campo do 
Fazenda, em Coelho da 
Rocha. O Champions 
Super Copa de verão 
contou a participação 
de 20 clubes. O evento 
organizado pela Spor-
tGol, e com divulgação 
exclusiva do Jornal Hora 
H e do site esportivo 
Furando a Rede, movi-
mentou mais de 400 jo-
gadores e cerca de mil 
torcedores presentes ao 
estádio. Um sucesso! No 

certame, várias equipes 
tradicionais do futebol 
da Baixada Fluminense, 
como Pá e Bola, Alta 
voltagem, Milioários, 
Kaneteiros, ACEMPA e 
Pombal. Depois de vá-
rios confrontos empol-
gantes, o grande ven-
cedor saiu do encontro 
entre Pombal e Alta 
voltagem, com o Pom-
bal erguendo o cane-
co vencendo a grande 
decisão por 1 a 0, gol 
marcado por Abílio. Res-
saltando que o Pombal 
é o atual campeão do 
Baixada Champions Le-
ague e vem com toda 

a força para a disputa 
do Champions Super 
Copa verão, sendo um 
dos favoritos ao título. 
Quem esteve presente 
e prestigiou o evento foi 
Cláudio Lacerda, subse-
cretário de lazer de São 
João de Meriti, que assis-
tiu ao evento ao lado do 
organizador André da 
SportGol.

 A equipe de Coelho 
da Rocha quer manter a 
hegemonia, mas com os 
pés no chão, segundo 
o seu presidente Mauro. 
“Estamos trabalhando e 
mostrando nossa força. 
Com humildade con- No detalhe: André da SportGol e o subsecretário de lazer Cláudio Lacerda durante o jogo
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quistamos mais um cam-
peonato e vamos com 
força para tentar erguer 

a Copa verão”, disse 
Mauro, com muita eu-

foria. A Champions Su-

per Copa de verão tem 
início no próximo domin-
go.


