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 A mãe de Thifany, Rosângela Nascimento (com a toalha amarela), não para de chorar e está à base de calmantes: menina foi homenageada em rede social 

Dor, tristeza e revolta 
Estuprador quebrou menina ao meio para esconder corpo em mala que foi encontrada em um terreno baldio 
na Zona Norte do Rio. A mãe de Thifany Nascimento de Almeida desabafou enquanto aguardava a liberação 
do cádaver pelo IML para sepultamento:  “Eu não imaginava que ia encontrar o corpo dela nesse estado, des-
figurado”, disse Rosângela da Silva. O assassino já responde pelo estupro de uma adolescente de 16 anos 
em Minas Gerais. Ele tentou fugir da Cidade da Polícia, no Jacarezinho, mas foi baleado e segue internado. 
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foto: rreprodução/fabiano rocha/extra

Rio está em alerta máximo após 
mortes por febre amarela em MG
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Filho de pastora é 
executado  dentro de 
casa em Nova Iguaçu
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Ian Freitas ainda correu, mas levou vários tiros

foto: reprodução/facebook

Feriadão 
Cariocas já se pre-

param para pegar a 
estrada no primeiro fe-
riadão do ano.
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Solidariedade
Amigos de Bruno Luíz 

realizam roda de samba 
para ajudar com trata-
mento de doeça rara.
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Novidade
Ladrão de moto é 

grampeado pela Polí-
cia Civil após denúncia 
anônima em Caxias.
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Roubo 
Criminosos fazem a lim-

pa em joalheria da Ilha do 
Governador e levam R$ 1 
milhão em mercadorias.
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foto: diVuLGação/prf

PRF desbarata esquema de quadrilha 
que furtava combustível na Baixada
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Agentes da Polícia Rodoviária Federal faziam ronda na Rodovia Washing-
ton Luiz (BR-040) quando foram avisados sobre um caminhão estacionado 
num terreno próximo, em atitude suspeita. No local indicado, havia uma mo-
vimentação de pessoas que fugiram com a chegada da viatura.

Policiais deram o flagra após receberem denúncia de local suspeito
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Genital

Recurso

O site Goop da 
atriz Gwyneth Pal-
trow publicou um 
artigo explicando 
como utilizar pedras 
nos órgãos genitais 
femininos. A reco-
mendação parece 
estranha de início, 
mas a prática é co-
nhecida entre algu-
mas mulheres. Co-
nhecida como ovos 
de jade, a pedra é 
usada para melhorar 
a saúde da vagina e 
a vida sexual. 

Não tem nada 
mais frustrante do 
que tentar fazer uma 
busca enquanto a 
internet não colabo-
ra. Mas parece que 
o problema está re-
solvido! Agora, um 
novo recurso do An-
droid permite, se não 
fazer buscas offli-
ne, ao menos fazê-
-las imediatamente 
quando a conexão 
voltar, para você re-
ceber os resultados 
assim que a conexão 
for restabelecida.

O astronauta americano, Eugene Cernan, que fi-
cou conhecido como o “último homem na Lua” mor-
reu ontem. Em 1972, ele foi o comandante da Apollo 
17, a última missão tripulada dos EUA para o satélite 
da Terra. Sua morte foi confirmada em uma nota di-
vulgada pela Nasa, que informou que Cernan estava 
com a família nos seus momentos finais. “Estamos tris-
tes com a perda do astronauta aposentado Eugene 
Cernan.

Uma nova função que está chegando ao You-
Tube promete facilitar o compartilhamento e a 
discussão de vídeos no app do serviço de víde-
os. Trata-se de uma espécie de ‘bate-papo’ que 
acontece nativamente no aplicativo, como um 
grupo de WhatsApp. Agora é que todo mundo 
vai ficar viciado no famoso chat!

A ferramenta, que por enquanto só está disponí-
vel no YouTube Canada, torna desnecessário copiar 
e colar um link para compartilhar entre os seus con-
tatos do Google. Você simplesmente clica no botão 
compartilhar, que aparece do lado do botão curtir, 
e uma aba de chat permite trocar os dados com os 
seus contatos.

Impedimento

Novidade Novidade II

 Instituto Internacional de Pesquisa em Radio-
astronomia (ICRAR), na Austrália, observou 11 mil 
galáxias do universo próximo. Em várias delas, 
uma nuvem de gás com hidrogênio, hélio e quan-
tidades menores de elementos mais pesados, que 
serve de matéria prima da formação de estrelas, 
estava sendo varrida para longe por uma espé-
cie de aspirador de pó invisível. Uma experiência 
incrível!

Galáxia

Quer viver mais? Então, esqueça a pizza, o ham-
búrguer, o pudim, o cheesecake, ou qualquer co-
mida mesmo. Uma pesquisa, realizada no National 
Institute on Aging (NIA), em Baltimore (EUA), desco-
briu que viver em dieta pode trazer uma vida mais 
longa. O estudo feito com macacos mostrou que a 
restrição de calorias fez com que eles vivessem três 
anos a mais que o normal.

Um tubarão zebra teve três filhotes sem manter 
relações sexuais com um macho na Austrália. A 
fêmea, chamada Leonie, já havia dado crias em 
2012, após o cruzamento com um tubarão chama-
do Leo. Desde 2013, eles não vivem no mesmo tan-
que, o que intrigou cientistas. O tubarão mudou seu 
método de reprodução sexuada para um processo 
assexuado chamado partenogênese

Assexuado

Feira de estágio 
Uma boa oportunidade para quem está começando!  

Expo Universidade oferece cerca de 400 vagas para 
programas de estágio e Jovem Aprendiz no Rio de Ja-
neiro. O evento começou na última terça-feira, quando 
recebeu cerca de 700 visitantes e 303 inscrições para 
as oportunidades disponíveis. A feira vai até o dia 31, no 
Shopping Tijuca, na Tijuca, na Zona Norte do Rio..

Empresas abrem 363 vagas
Empresas de diversos segmentos anunciaram a aber-

tura de 363 vagas de emprego no Estado do Rio de 
Janeiro. Os salários podem chegar a R$ 3 mil, mais be-
nefícios. São chances para ambos os sexos, em todos os 
níveis de escolaridade, segundo a Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda (Setrab). Vagas no site http://mai-
semprego.mte.gov.br/.

Concurso universitário
A Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janei-

ro, está realizando concurso público para o provimento de 
cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação 
do seu quadro de pessoal. As inscrições serão realizadas so-
mente no ano de 2017, no período de 23 de janeiro a 20 de 
fevereiro, através do endereço eletrônico da COSEAC/UFF 
(www.coseac.uff.br/concursos/uff/2017). 

Governo anuncia R$ 8,2 bilhões em crédito
O Governo federal anunciou na última quarta-feira a 

liberação de R$ 8,2 bilhões em financiamentos para pe-
quenas e microempresas para os próximos dois anos a 
partir de março. O dinheiro estará disponível em emprés-
timos do Banco do Brasil e do BNDES. O programa será 
chamado de “Empreender Mais Simples: Menos Burocra-
cia, Mais Crédito”.

Cresce entrada de dólares no Brasil 
A entrada de dólares no Brasil superou a retirada de re-

cursos em US$ 4,08 bilhões nas duas primeiras semanas de 
janeiro, informou o Banco Central ontem. O movimento foi 
contabilizado até a última sexta-feira. Em todo ano passado, 
houve a retirada de US$ 4,25 bilhões da economia brasileira. 
O ingresso de dólares na parcial de janeiro favoreceria, em 
tese, a queda do dólar em relação ao real..

Seguro-desemprego será escalonado
Seguro-desemprego é um benefício que oferece au-

xílio em dinheiro ao trabalhador que perdeu o emprego. 
O valor esse ano não pode ser menor que o salário míni-
mo de R$ 937,00. Em janeiro, o pagamento do benefício 
será feito de forma escalonada. Os valores já virão com 
o reajuste de 6,58% nas parcelas, anunciado na semana 
passada. 

Dieta

Universidade

UFF

Financiamento

ministério do trabalho

Abóbora gigante e brasileira

Sinceridade
Quem usa ˜palavras de baixo calão˜ pode estar, 

na verdade, falando o que pensa. É o que pesqui-
sadores da Holanda, do Reino Unido, dos EUA e de 
Hong Kong concluíram. Segundo a pesquisa, pes-
soas que falam palavrões são menos associados a 
mentira e dissimulação. Mas há um lado ruim tam-
bém. Xingamentos podem ser usados como ele-
mentos retóricos eficientes, e calculados.

setrab

sUperação

MIKE SEELEY/OKLAHOMA CITY FIRE DEPARTMENT VIA AP

Uma abóbora gigante foi colhida em um sítio de Concórdia, no Oeste 
catarinense. Depois de dois meses, ela atingiu esse tamanho, conforme 
mostram os proprietários. “Meu sogro trouxe estas sementes de Piratuba. 
Depois de dois meses do plantio, tivemos que colher a abóbora ainda 
verde, porque os bichinhos já a estavam atacando, poderia até apodre-
cer”, disse Viviane Cenci Formagini.

Mão aberta 
Conhecido pelo espirito filantrópico, um ex-

-deputado e agora prefeito da Baixada pode 
acabar afundando o barco que está à deriva 
no mar da crise. O moço tem fama de ser mão 
aberta, o que dá a entender que estaria distri-
buindo cargos a torto e à direita para aliados 
políticos e cabos eleitorais de sua campanha. 

Fila indiana 
No pequeno município não se fala em outra 

coisa que não as enormes filas que se formam 
todo santo dia de gente (diga-se de passa-
gem líderes comunitários e correligionários po-
íticos) à procura de conseguir uma ‘boquinha’ 
no governo. Dizem até que o prefeito já te-
ria dito em alto e bom tom que não deixaria 
ninguém de fora da lista feita pelos assessores 
para assuntos aleatórios.  

Sem noção 
O chefe do Executivo parece ignorar a crise 

que se abateu sobre o município, tanto que 
já nomeou dezenas de parentes com salários 
astronômicos e todas as regalias possíveis. Há 
quem diga que não vai demorar muito e o pre-
feito eleito irá decretar estado de emergência 
financeira por causa do endividamento. 

Sob suspeita 
Tida como poderosa no mundo da política, 

uma ex-parlamentar tem muito o que explicar 
para a polícia. Corre na boca miúda que ela 
teria envolvimento com o crime organizado na 
Baixada após seu nome ter sido citado numa 
ação policial. 

Adversários riem 
Quem está rindo de orelha a orelha são os 

inimigos políticos que querem, a todo custo, 
a cabeça da moça, conhecida por sua arro-
gância e prepotência. Tanto é verdade que 
ela já foi chamada de ‘comandante’ em seu 
reduto eleitoral. 
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precaução

Pessoas que vão viajar para lugares com casos da doença devem se vacinar.

Rio de Janeiro eleva a vigilância 
contra surto de febre amarela

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O governo do 
Rio de Janeiro 
declarou on-

tem que vai aumen-
tar a vigilância para 
pacientes com sinto-
mas de febre ama-
rela em cidades na 
divisa com o Espírito 
Santo e Minas Gerais. 
Além disso, foi solici-
tado doses de va-
cina para criar uma 
‘região de bloqueio’ 
contra o vírus em re-
ação. 

Em Minas Gerais, 
quase 200 casos sus-
peitos culminou em 
22 mortes apontadas 
como provavelmente 
provocadas pela do-
ença. Só no início do 

ano, foram notifica-
dos 184 casos suspei-
tos de febre amarela 
silvestre no estado, de 
acordo com o bole-
tim epidemiológico. 

Segundo a Secre-
taria de Saúde de Mi-
nas Gerais, o Instituto 
Evandro Chagas, em 
Belém, exames mais 
específicos foram re-
alizados pelo instituto 
e, dos 22 casos de 
morte, sete eram de 
fato provocados pela 
febre amarela. 

Uma equipe do mi-
nistério chegou na 
última terça-feira a 
Minas Gerais para se 
juntar aos trabalhos 
de investigações dos 
casos.”As equipes es-
tão atuando presen-
cialmente nas locali-

dades com relato de 
casos de febre ama-
rela e estabelecendo 
medidas de contro-
le”, disse o ministério 
em nota, acrescen-
tando que atualmen-
te o Brasil tem regis-
tros apenas de febre 
amarela silvestre, e os 
últimos casos de fe-
bre amarela urbana, 
transmitida pelo mos-
quito Aedes aegypti, 
foram registrados em 
1942, no Acre.

As mortes provoca-
das pela febre ama-
rela em Minas Gerais 
e no Noroeste estão 
deixando moradores 
do Rio preocupados. 
Alguns postos de saú-
de da cidade ofere-
cem a vacina gratui-
tamente. Os postos de saúde estão aplicando vacinas a quem for viajar para áreas ‘perigosas’

Rio produz vacinas contra a doença
As mortes pro-

vocadas pela fe-
bre amarela em 
Minas Gerais e no 
Noroeste estão 
deixando mora-
dores do Rio pre-

ocupados. Alguns 
postos de saúde da 
cidade oferecem 
a vacina gratuita-
mente.

Os sinais e sinto-
mas mais comuns 

da doença são: fe-
bre alta, calafrios, 
cansaço, dor de 
cabeça, dor mus-
cular, náuseas e vô-
mitos que duram, 
em média, três dias. 

Nas formas mais 
graves da doença, 
podem ocorrer ic-
terícia (olhos e pele 
amarelados), insu-
ficiências hepática 
e renal, manifesta-

ções hemorrágicas 
e cansaço intenso. 

No caso do Rio de 
Janeiro, o governo 
solicitou um total 
de 250 mil doses de 
vacina para febre 

amarela para 
aplicação em 14 
cidades das re-
giões norte e no-
roeste do Estado 
como medida 
preventiva. 

BRUNO ALBERNAZ

Cariocas já se agitam para 
viajar no primeiro feriadão 

O feriado de São 
Sebastião, padroeiro 
da cidade do Rio de 
Janeiro, comemorado 
amanhã, deve movi-
mentar em torno de 
220 mil passageiros na 
Rodoviária Novo Rio 
entre hoje e segunda-
-feira. De acordo com 
informações da admi-
nistradora, as 44 em-
presas que operam a 
frota vão disponibilizar 
7.180 no período, dos 
quais 1.050 são em ho-
rários extras que vão 
atender à demanda. 

A assessora de re-

lações públicas da 
concessionária, Beatriz 
Lima, informou que os 
destinos mais procu-
rados são os de curta 
distância no estado, 
com destaques para 
o sul fluminense, Costa 
Verde, Região dos La-
gos e região serrana. 
Há boa procura tam-
bém para cidades de 
Minas Gerais, Espírito 
Santo e São Paulo.

MOVIMENTO 
COMEÇA HOJE

A quinta-feira do ca-
rioca deve ser o dia de 

maior movimento de 
saída da cidade do 
Rio de Janeiro, estimou 
Beatriz, com previsão 
de 30.800 embarques 
e 19.950 desembar-
ques. Ela recomendou 
que os passageiros 
estejam atentos para 
não esquecer a do-
cumentação original 
com foto exigida no 
embarque, em espe-
cial em viagens com 
crianças maiores de 
12 anos. Para os me-
nores, é aceita a cer-
tidão de nascimento 
original.

O movimento de passageiros na rodoviária deve ser intenso para o feriado

Estudantes e funcionários 
fazem ato em apoio a Uerj

Cerca de 50 estu-
dantes e funcionários 
da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(Uerj) fizeram na manhã 
de ontem um ato em 
defesa da instituição. A 
universidade enfrenta 
um problema de falta 
de recursos que tem 
causado prejuízos às 
atividades acadêmicas, 
e aos atendimentos do 
Hospital Universitário Pe-
dro Ernesto (Hupe).

Os manifestantes se 
reuniram no Largo do 
Machado, Zona Sul do 
Rio, e seguiram em dire-
ção ao Palácio Guana-
bara, sede do governo 
fluminense.

De acordo com a 
estudante de ciências 

DIVULGAçãO

sociais da Uerj Natália Trin-
dade, estas recorrentes 
manifestações buscam 
despertar a opinião públi-
ca da sociedade para os 
problemas que a universi-
dade enfrenta.  “A popu-
lação precisa nos dar este 
apoio. A Uerj é um patri-
mônio do nosso estado. 

Ela não é minha, é de 
todos. Nossa situação 
hoje é triste, lamentá-
vel.”, explicou.

Em virtude dos pro-
blemas que a universi-
dade enfrenta, os alu-
nos tiveram suas aulas 
adiadas do dia 17 para 
o próximo dia 23.  

Estudantes manifestaram apoio a Uerj em protesto

Prefeitura suspende nomeação de advogado 
A Prefeitura do Rio sus-

pendeu na tarde da últi-
ma terça-feira a nomea-
ção do advogado Arthur 
Fuks para ser o responsá-
vel da subsecretaria de In-
clusão Produtiva. Segundo 
a administração munici-
pal, a medida foi tomada 
após a secretária munici-
pal de Assistência Social 

e Direitos Humanos, Tereza 
Bergher, tomar conheci-
mento de algumas publi-
cações de Fucks em redes 
sociais.

O advogado chegou a 
ter o nome publicado na 
edição de terça do Diário 
Oficial do município, mas 
sua indicação foi suspen-
sa. Em uma publicação 

em um perfil com seu 
nome, Arthur Fuks sugere 
a morte para pessoas que 
cometam crimes.

A prefeitura esclareceu 
ainda que a secretária se 
surpreendeu com as posi-
ções sociais do advogado 
Arthur Fuks e ficou conster-
nada com as declarações 
dele nas redes sociais. 

DIVULGAçãO
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A Casa da Cultura de Belford 
Roxo recebe, hoje a partir das 16h, 
uma série de artistas da região que 
irão se apresentar em uma roda de 
rap, promovida pelo Coletivo de  
Músicos Baixada Nunca se Rende e 
o Centro Rio+.

 

A Prefeitura de 
Paracambi tem re-
alizado uma intensa 
campanha de cons-
cientização contra o 
descarte inadequa-
do do lixo. Todo o ma-
terial que  tem sido 
postado em redes so-
ciais é de muita qua-
lidade. A inciativa da 
administração mere-
ce nota 10!

A Universidade do 
Estado do Rio de Janei-
ro( UERJ) continua pas-
sando por dificuldades 
financeiras e corre o ris-
co de fechar. A Univer-
sidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ) 
fez bonito e lançou 
uma nota em solidarie-
dade. Todos juntos por 
uma educação públi-
ca de qualidade!

A mentira tem pernas curtas! A situação fi-
nanceira da Prefeitura do Rio era “saudável”, 
como insistia em dizer Eduardo Paes. Atual-
mente há cerca de 100 obras paralisadas, 
mais da metade por causa da crise.

A defesa de Luiz Carlos Bezerra, apontado 
como um dos operadores de propina do ex-
-governador Sérgio Cabral, utilizou o clima de 
tensão no sistema prisional para pedir que seu 
cliente seja transferido para a prisão domiciliar. 

UERJ Nota 10

Pernas curtas Oportuno

Eles disseram... nós publicamos!
“Cidade Cinza. Assim deveria se chamar o programa de Doria” O deputado es-

tadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ) comentou a medida do governador de São Paulo, 
Jõao Doria, de retirar os grafites dos ‘Arcos do Jânio’.

A Lei 7514/17 que estima a receita e 
fixa a despesa do Estado para o ano de 
2017 foi sancionada e publicada ontem 
pelo governador do Rio, Luiz Fernando 
Pezão. O orçamento conta com um dé-
ficit de R$ 19,3 bilhões.

O texto prevê uma receita de R$ 58,3 bi-
lhões, e pouco mais de R$ 77,7 bilhões em 
despesas. Cinco artigos que haviam sido in-
cluídos por emendas parlamentares foram 
vetados pelo executivo, entre eles, o que 
determina o pagamento dos servidores.

DIRETO AO PONTO

O Governo do Rio deixou de construir duas ca-
deias no Complexo Penitenciário de Gericinó, na 
Zona Oeste da cidade, e assim reduzir a super-
lotação nas unidades prisionais do Estado. Jun-
tas, teriam pouco mais de mil vagas. Uma delas, 
nem saiu do papel. A outra se deteriora diante 
dos olhos dos servidores da Secretaria Estadual 
de Administração Penitenciária (Seap). Pode-se 
dizer que de todos os motivos estratégicos para 
o crise na segurança o maior deles é o descaso.

Educação Reinauguração Vergonha
Um alívio para o bolso da 

educação! Estados, municí-
pios e o Distrito Federal já po-
dem utilizar a parcela de de-
zembro do salário-educação. 
Os recursos estão disponíveis 
nas contas correntes dos be-
neficiários desde a última ter-
ça-feira, dia 17.

 Parece que a nova gestão 
da prefeitura de Seropédica 
vai reinaugrar o posto de saú-
de do Km 40. A unidade de 
saúde foi fechada na ges-
tão passada e faz muita falta 
para os moradores da loca-
lidade. Tomara que o rumor 
seja verdade!

Mas nem tudo são flores 
em Seropédica. O posto do 
km 49, por exemplo, con-
tinua atendendo pratica-
mente toda cidade e ainda 
com falta de médicos. A UPA 
24 horas continua fechada a 
mais de 4 anos. É mesmo uma 
vergonha!  

Orçamento 

Orçamento II
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As descobertas de petróleo e gás 
natural ao redor do mundo caíram 
no ano passado para o menor nível 
desde os anos 1940, após as em-
presas do setor terem cortado for-
temente verbas destinadas à busca 
por novos recursos.

Descaso até na cadeia

Amparada por uma 
decisão ‘sui generis’ 
do Supremo Tribunal 
Federal, a Coopera-
tiva de Profissionais 
de Serviços Gerais 
(Coopsege) atuou 
livremente em Mes-
quita nos últimos 
quatro anos e fatu-
rou mais de R$ 200 
milhões dos cofres 
da municipalidade, 
fornecendo funcio-
nários terceirizados 
que custavam ao 
município muito mais 
do que efetivamen-

Mesquita dispensa 
cooperativa de serviço 

te recebiam no fim 
do mês, por conta 
de uma taxa de ad-
ministração de 40% 
do valor do contrato.   
Só em 2016 a insti-

tuição recebeu mais 
de R$ 70 milhões, mas 
seus contratados re-
clamam da falta de 
salário e do não pa-
gamento de direitos 
trabalhistas. 
A Coopsege, afir-

ma o prefeito Jorge 
Miranda (foto), não 
vai mais ter contrato 
com o município. 

Secretaria de Transportes implanta faixa 
exclusiva para ônibus na Carmela Dutra

NILóPOLIS

Medida deve proporcionar mais agilidade aos passageiros e melhorias no trânsito. 
assessoria 
de imprensa

A avenida auto-
móvel clube desde 
a entrada de Nova 
Campinas até o cen-
tro de Santa Cruz, 
em Duque de Caxias, 
está uma vergonha! E 
parte da ciclovia não 
tem luz. Tanto buraco 
nessa escuridão que 
se torna um verdadei-
ro perigo! Moradores 
estão se unindo para 
acabar com a bura-
queira, mas a quanti-
dade é muito grande. 
Eles pedem solução 
imediata da adminis-
tração municipal.

Sete mortes por febre 
amarela foram con-
firmadas em Minas 
Gerais. A Secretaria 
de Estado de Saúde 
informou ontem que 
foi notificada da con-
firmação dos óbitos 
pelo Instituto Evandro 
Chagas, que realiza 
os exames. Até então, 
só se falava em casos 
suspeitos neste ano. 
Ainda não foram di-
vulgadas informações 
sobre a identificação 
dos pacientes e por 
onde passaram. Em 

Buracos e escuridão em Caxias
DIVULGAçãO

A alteração de circulação, beneficiará os passageiros que utilizam 14 linhas de ônibus que transitam pela região

RAFAEL BARRETO

Minas Gerais

A Secretaria Mu-
nicipal de Trans-
portes inaugurou, 

na manhã de ontem 
uma faixa exclusiva de 
ônibus na Rua Carme-
la Dutra, em Nilópolis. 
Agora o trecho, entre a 
Rua Antônio José Bitten-
court e a Praça Prefeito 
Miguel Abrão, passa a 
receber priorização de 
transporte urbano na ci-
dade.

De acordo com o se-
cretário Amauri Roberto 
Silva de Jesus, a nova 
faixa exclusiva possibilita 

mais velocidade e agili-
dade aos passageiros 
de ônibus e visa reduzir 
os engarrafamentos na 
região. Agentes de Trân-
sito estão no local orien-
tando os motoristas.

A alteração de cir-
culação, beneficiará os 
passageiros que utilizam 
as 14 linhas de ônibus 
que transitam pela re-
gião e os demais moto-
ristas que não perderão 
mais tempo para cruzar 
a via. A faixa inicialmen-
te, funcionará nos dias 
úteis, das 8h às 19h, e 
caso haja necessidade, 
poderá ser ampliado.

O total de casos suspeitos passou de 152 para 184

Minas, 46 mortes por 
suspeita da doença 
ainda são investigadas. 
O total de casos suspei-
tos passou de 152 para 
184, segundo o último 
Informe Epidemiológico 
divulgado pela secre-

taria. Os casos estão 
concentrados nas re-
giões Leste, Vale do 
Jequitinhonha e Mu-
curi e Zona da Mata. 
O governo decretou 
situação de emergên-
cia em 152 cidades .

Jorge Miranda garantiu sáida de prestadora

REPRODUçãO 

GUSTAVO GARCIA/ G1

Sete mortes por febre amarela 
são confirmadas em BH
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As péssimas condições dos ônibus não justificam o aumento.

bocotá

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Desde o último sá-
bado, quem anda 
de ônibus na Bai-

xada Fluminense precisa 
desembolsar mais R$ 0,50 
para a passagem, que pu-
lou para R$ 4 nos coletivos 
municipais de Caxias, São 
João de Meriti e Belford 
Roxo. O reajuste de pouco 
mais de 14% desagradou 
a população dessas ci-
dades, já que o serviço é 
classificado, pela maioria, 
como péssimo. Além da 
falta de ar condicionado, 
a sujeira e a falta de pon-
tualidade dos coletivos 
são reclamações constan-
tes de quem utiliza o trans-
porte público diariamente.

“Eles aumentam a pas-
sagem, mas não dão con-
forto. Sempre pego ônibus 

cheio e sem ar condicio-
nado”, cobra Thayane 
Soares, de 28 anos, mora-
dora no Centro de Belford 
Roxo.

As condições precárias 
dos ônibus se repetem 
nos abrigos para os pas-
sageiros. Nas três cidades, 
o ‘Mais Baixada’ flagrou 
o descaso nos pontos. Em 
Caxias, na rodoviária do 
Centro, buracos na via 
e descanso enferrujados 
viraram alvo de reclama-
ções até dos rodoviários.

O aumento foi justifica-
do pelo Departamento de 
Transportes Rodoviários por 
causa da variação do Ín-
dice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) dos úl-
timos 12 meses, que foi de 
6,99%. Fora isso, também 
foi adicionado um valor 
de R$ 0,2783, referente às 

Respostas do Sindicato 
A diretoria da 

TransÔnibus, que res-
ponde pelas empre-
sas de Meriti, Belford 
Roxo e Nova Igua-
çu, informou que o 

reajuste reflete o au-
mento dos custos ope-
racionais, como salários 
e combustível. O sindi-
cato de Caxias não res-
pondeu. Já na Prefeitu-

ra as administrações de 
Caxias e Belford Roxo 
afirmaram que segui-
ram o reajuste autori-
zado pelo Detro. Já a 
de Meriti argumentou 

que faz um levanta-
mento em relação ao 
aumento para avaliar 
a legalidade do rea-
juste concedido pelo 
ex-prefeito.

Reajuste cobre despesas de salários e combustíveis

DIVULGAçãO

Secretaria Municipal de Cultura ganha nova sede

Reajuste de passagem
transtorna a Baixada

O presidente da Co-
lômbia, Juan Manuel 
Santos, anunciou on-
tem em Davos, onde 
aconteceu o Fórum 
Econômico Mundial, 
que seu governo e a 
ELN, única guerrilha 
em atividade no país, 
alcançaram um acor-
do para iniciar diálo-
gos de paz e pôr fim 
a mais de meio sécu-
lo de conflito armado.

“Posso lhes dizer 

deverá fazer parte de um 
Corredor Cultural.

De acordo com o subse-
cretário, as obras já estão 
em fase final, devendo ser 
entregues ainda na primei-
ra semana de fevereiro. 
Para ele, a mudança para 
o bairro de Olinda irá revita-
lizar aquela região do muni-
cípio. "A Secretaria de Cul-
tura vai estar localizada em 
um ponto estratégico, em 
um espaço que precisáva-
mos revitalizar. Pretendemos 
criar ali um Corredor Cultu-
ral, junto com o Calçadão 
do bairro e outros equipa-
mentos que já funcionam 
ali", disse.

O novo endereço tam-

 
 
Nem a falência financeira e o vergonhoso as-
salto feitos pelo governo estadual, que veio 
a público, colocam freio na bandalheira. 
Soube-se agora, que foram gastos quase 2 mi-
lhões, em aluguel de helicópteros, para levar/
trazer o governador Pezão, até Barra do Piraí.

# TánosCéus

 
Impressionante.  Nem tiro, porrada, bomba, ou 
a queda de um meteoro gigantesco é capaz 
de provocar uma reação do sindicato dos ser-
vidores da Prefeitura de Nova Iguaçu. Muitos 
acham que ele acabou, ou foi sequestrado, 
por isso, pedem notícias de seu paradeiro. Na 
verdade, o Simdsmuni vive como aquele ma-
caquinho que nunca vê nada...     

que chegamos a 
um acordo”, afir-
mou o chefe de 
Estado em coletiva 
de imprensa, indi-
cando que “já foi 
acordada” a ques-
tão sobre a libera-
ção de um ex-con-
gressista capturado 
pela guerrilha es-
querdista, fato que 
suspendeu a imple-
mentação de uma 
mesa de negocia-
ções no fim de ou-
tubro passado.

Agentes de Cultura ganham nova sede em Nilópolis

RAFAELMORAES/DIVULGAçãO

Procura-se

Presidente da Colômbia Juan Manuel Santos

DIVULGAçãO

ALZIRO XAVIER/ DIVULGAçãO

Uma nomeação festejada e que vale como 
um gol de placa da administração Rogé-
rio Lisboa. Assim se define a volta de Ricar-
do Gomes (foto), como subsecretário de 
Economia e Finanças. Educado, distinto e 
altamente competente, ele sempre aten-
deu ao público de forma diferenciada. 
Ricardo merecia ser declarado imexível... 

Inaugurado no dia 5 
de junho, o VLT está pres-
tes a bater a marca de 
5 milhões de passageiros 
transportados. O pico foi 
durante os Jogos Olímpi-
cos, em agosto, quando 
transportou 60 mil pessoas 
por dia. Com 17 estações 
e funcionando diariamen-
te das 6h à meia-noite, o 
VLT tem hoje um interva-
lo médio de 15 minutos e 
tempo médio de percurso 
de 32 minutos, conside-
rando os dois sentidos, de 
acordo com a concessio-
nária.

“Nas últimas duas sema-
nas, saímos de 25 mil para 
35 mil passageiros trans-
portados por dia. É algo 
que não imaginávamos 
que iria acontecer devido 
à redução da quantida-
de de pessoas trabalhan-
do no Centro. Os turistas, 
no entanto, mais do que 
dobraram nestas duas últi-
mas semanas, confirman-

do o boulevard olímpico 
como um grande destino 
turístico no Rio” afirmou o 
presidente do VLT Cario-
ca, Rodrigo Tostes.

Segundo ele, a con-
cessionária tem traba-
lhado para resolver os 
problemas de operação. 
“Temos melhorias a fazer. 
Como o aperfeiçoamen-
to do sistema de vendas 
do cartão, que é um 
problema que estamos 
tentando corrigir com a 
Riocard”.

Número de passageiros no VLT 
salta cerca de 10 mil por dia

Governo anuncia acordo com 
ELN para iniciar diálogo de paz

Imexível

Bastou a prefeitura reabrir suas portas e um 
grande número de contribuintes lota o setor de 
atendimento. Pela presença da população, po-
de-se esperar uma excelente receita vinda do 
pagamento do IPTU. 

Alguém precisa somar os minutos e acabar 
com o drama de quem viaja pro Rio, saindo de 
Nova Iguaçu. Um ônibus leva vinte minutos do 
terminal da Coderte, até o cruzamento com a 
Nilo Peçanha, na ViaLight (cerca de 2km). Dali 
ao Rio (+ou- 40km), gasta-se 39 minutos. 

Assessores do gabinete do prefeito de Nova 
Iguaçu estão impressionados com frequência 
desnecessária e até, indevida, segundo as 
fontes, de nomeados do governo passado. 
Mesmo com o prédio fechado, eles forçavam 
para entrar e ficar nos setores. Perda de tem-
po...

Amanhã, a coluna vai mostrar detalhes es-
clarecendo a polêmica que envolve servi-
dores e a nova legislação, em Nova Iguaçu. 
Incorporações e a gratificação de triênio, inter-
pretadas corretamente. Confira.

Mais agil para os cariocas.

DIVULGAçãO/ RAFAEL BARRETO 

Zap 1

Zap 2

Zap 3

Fim do mundo. Estão falando em presídios para 
cada facção criminosa, para evitar brigas. Todos 
felizes e convivendo apenas com seus “amigui-
nhos’. Seriam chamados de penitenciárias, ou 
simplesmente, Condomínios da Amizade ?

Zap 5

Zap 4

bém irá facilitar o acesso 
dos moradores às escolas 
de artes plásticas e teatro. 
"Estaremos instalados há 
cerca de 250 metros da es-
tação e de vias por onde 
passam diversas linhas de 
ônibus, beneficiando tam-
bém o público que se in-

teressa em assistir aos 
espetáculos que iremos 
apresentar. É o início do 
nosso trabalho de valorizar 
o artista nilopolitano, que 
há um bom tempo foi dei-
xado de lado. É um gran-
de presente do nosso pre-
feito Farid Abrão", garantiu 

A Secretaria Municipal 
de Cultura em breve irá 
ganhar um novo endereço 
em Nilópolis. Além da sede 
da pasta, as escolas de 
Artes Plásticas Fayga Os-
trower e de Teatro Antônio 
José - O Judeu também se 
instalarão no novo imóvel, 
que fica no bairro de Olin-
da.

O prédio, onde funcio-
nava o extinto Colégio 
Olindense, já está sendo 
preparado para receber 
as instalações. Ontem, o 
subsecretário de Cultura 
Manoel Félix, acompanha-
do de professores, diretores 
e outros funcionários, este-
ve visitando o espaço, que 

gratuidades.
Entretanto, para o ad-

vogado da área tributária 
do Gasparini, de Cresci e 
Nogueira de Lima Advo-
gados, Luis Carlos Ferrei-
ra, as empresas de ônibus 
contam, por exemplo, 
com isenção de ICMS des-
de 2014 e, mesmo assim, 
não repassam esses bene-

fícios para os passageiros:
 “As empresas pos-

suem os benefícios fis-
cais, só que todo ano a 
passagem aumenta. Ou 
seja, não justifica um au-
mento desse tipo”. Em 
Queimados, a tarifa pas-
sará dos atuais R$ 3,45 
para R$ 3,95 no próximo 
sábado.

DIVULGAçãO
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Caminhão é flagrado roubando 
óleo da Petrobras em Caxias

operaçaõ rota

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de ontem.

A polícia apre-
endeu na 
m a d r u g a d a 

de ontem, um ca-
minhão tanque que 
estava sendo carre-
gado com petróleo 
furtado da Petrobras. 
O flagrante foi em 
Duque de Caxias, 
durante a Operação 
Rota Segura.

De acordo com a 
PRF, os policiais fa-
ziam uma ronda na 
Rodovia Washington 
Luiz (BR-040), quando 

foram avisados sobre 
um caminhão esta-
cionado num terreno 
próximo, em atitude 
suspeita. No local in-
dicado, havia uma 
movimentação de 
pessoas que fugiram 
com a chegada dos 
agentes.

As equipes en-
contraram um carro 
aberto e com a cha-
ve na ignição, além 
do caminhão-tanque 
que estava sendo 
carregado através 
de uma tubulação 
clandestina.

Segundo a polícia, 
uma equipe da Trans-
petro foi acionada 
para a verificação 
do produto. Após 
chegarem, os técni-
cos confirmaram que 
tratava-se de furto 
de petróleo dos du-
tos da Petrobras. O 
carregamento irre-
gular gerou derrama-
mento no solo, cau-
sando graves danos 
ambientais. O caso 
foi encaminhado à 
Delegacia de Defesa 
dos Serviços Delega-
dos da Policia Civil. Caminhão apreendido pela PRF durante a Operação Rota Segura 

DIVULGAçãO

Incêndio atinge Reduc
Um incêndio de 

grandes proporções 
atingiu a Refinaria 
de Duque de Caxias 
(Reduc), no inicio da 
tarde de ontem. De 
acordo com o Cor-
po de Bombeiros, 
agentes do Quartel 

de Caxias chegaram 
a ir ao local, por volta 
das 13h40, mas a bri-
gada de incêndio da 
própria Reduc já havia 
controlado as chamas.

A Petrobras infor-
mou que o incêndio 
aconteceu na Unida-

de de Destilação da 
Reduc, e foi procedido 
de um vazamento de 
combustível. Ainda de 
acordo com a empre-
sa, não houve feridos 
ou danos ao meio am-
biente. Às 16h, a unida-
de estava parada para 

avaliação das causas 
do incidente e even-
tual necessidade de 
manutenção, visando 
à posterior retomada 
da operação. Segundo 
a companhia, o abas-
tecimento ao mercado 
está garantido. Incêndio atinge Refinaria de Duque de Caxias 
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Polícia prende trio que assaltou 
shopping na Zona Norte do Rio

Quase R$ 1 milhão em 
joias. É o valor estimado 
em produtos que assal-
tantes teriam levado caso 
conseguissem fugir após 
assaltarem uma loja no 
Shopping Ilha Plaza, na 
Ilha do Governador, Zona 
Norte do Rio, na tarde de 
ontem. Policiais militares 
do Batalhão de Choque 
e 17º BPM (Ilha do Gover-
nador) frustraram a ação 
dos três criminosos que, 
armados, roubaram o es-
tabelecimento. Em segui-
da, dois deles foram pre-
sos ao tentar fugir.

Segundo informações 
de PMs, a denúncia de 
que três homens assalta-
ram uma joalheria do sho-
pping chegou à sala de 
operação do 17º BPM. En-
tão, militares do Choque 
e do batalhão da Ilha fo-
ram ao local e cercaram 
o centro comercial. Quan-
do os PMs entraram no 
local encontraram com 

um dos bandidos que ten-
tava fugir e houve uma 
troca de tiros. O assaltan-
te foi baleado e foi socor-
rido. Ao mesmo tempo, 
PMs do 17º conseguiram 
prender outro criminoso 
que se desfez de uma das 
armas do crime ao tentar 
fugir. Os policiais, então, 
analisaram imagens de 
câmeras de segurança 
e encontraram o local 

onde o suspeito deixou a 
arma. Detidos, os dois ho-
mens foram encaminha-
dos para a Central de Ga-
rantias da Polícia Civil, no 
Jacarezinho, também na 
Zona Norte. O terceiro sus-
peito conseguiu fugir em 
um carro roubado.

A ocorrência terminou 
com dois homens detidos 
,duas pistolas e as joias re-
cuperadas.

Joias roubadas foram recuperadas por policiais 

DIVULGAçãO PM

Presos da mesma facção brigam 
dentro de presídio em Bangu

Seis presos, da 
mesma facção, bri-
garam e tiveram 
que ser contidos por 
agentes penitenciá-
rios, em greve, den-
tro do da Peniten-
ciária Esmeraldino 
Bandeira, no Com-
plexo Penitenciário 
de Gericinó, ontem 
em Bangu.

Segundo a Secre-
taria de Administra-
ção Penitenciária 
(Seap), a situação 
foi pontual, contro-
lada pela direção, 
e não houve rebe-
lião no presídio.

Por medida de 
segurança, o Gru-
pamento de Inter-
venção Tática (GIT) 
chegou a ser acio-
nado, mas não hou-
ve necessidade de 
incursão no presídio.

“Eles (presos) sa-
íram no tapa (...) 
Poucos feridos, com 
lesões muito peque-
nas. Cerca de meia 
dúzia [de feridos]. 
Teve intervenção 
rápida de um gru-
pamento que nós 

temos que é especia-
lista em controle de 
distúrbio”, explicou 
Gutemberg de Oli-
veira, presidente do 
sindicato dos agentes 
penitenciários.

GREVE CONTINUA 
NO RIO 

Os agentes que es-
tão no segundo dia 
de greve, afirmam 
que a paralisação 
continua mesmo com 
o pagamento do sa-
lário de dezembro, 
conforme prometido 
pelo Governo do Es-
tado.

“Nossas reivindica-
ções são muito mais 
amplas. Nós temos 

ainda o 13º, que 
é salário, e temos 
questões muito im-
portantes, que é o 
fornecimento de 
água e coletes ba-
lísticos para a ca-
tegoria, porque os 
coletes estão ven-
cidos. Os colegas 
do SOE saem para 
fazer escolta com 
colete vencido. Te-
mos uma série de 
decisões que vamos 
tomar segunda-feira 
porque o movimen-
to deflagrado vai 
até segunda”, Gu-
tembergue de Oli-
veira, presidente do 
sindicato que repre-
senta a categoria.

Confusão foi no complexo penitenciário de Gericinó

REPRODUçãO 

Motorista bêbado recebe liberdade 
O motorista Carl Phili-

ppe Werner, de 29 anos, 
que se envolveu em um 
acidente no Recreio no 
fim da noite da última 
terça-feira, recebeu li-
berdade provisória, mas 
está proibido de dirigir. 
Werner, que é alemão 
naturalizado brasileiro, 
participou de audiência 
de custódia. No aciden-
te uma pessoa morreu e 
outras cinco pessoas fe-
ridas.

A Juíza Cristiana de 
Faria Cordeiro entendeu 
que prisão preventiva, 
pedida pela Polícia Civil, 
“não se demonstra ne-
cessária e proporcional, 
devendo ser destacado 
que o delito imputado, 

em tese, não importam 
em violência ou grave 
ameaça a pessoa não 
oferecendo, assim, sua 
liberdade, ofensa à or-
dem pública”.

De acordo com o Tri-
bunal de Justiça do Rio, 
o alvará de soltura já foi 

expedido. Werner deverá 
cumprir, no entanto, me-
didas cautelares, como 
a comparecer em juízo 
mensalmente. Ele tam-
bém está proibido de 
conduzir veículo automo-
tor e de se ausentar do 
país. 

Carro por cima das estruturas do ponto de ônibus 

PEDRO TEIXEIRA AGêNCIA O GLOBO 

Troca de tiros fecha um dos acessos 
ao metrô da estação Tomás Coelho 

A concessionária 
Metrô Rio informou 
que um dos acessos 
à estação de Tomás 
Coelho, na Zona Nor-
te da cidade, preci-
sou fechar as portas, 
no início da noite de 
ontem, por conta de 
um tiroteio no Morro 
do Juramento, que 
fica no bairro vizinho 
de Vicente de Car-

valho. Pelas redes 
sociais, internautas 
também relatam o 
som de disparos na 
região.

ACESSO FOI 
LIBERADO

De acordo com a 
concessionária, não 
houve interrupção 
na circulação de 
composições, e os 

outros acessos à es-
tação de Tomás Co-
elho seguem abertos 
normalmente. Já o 
41º BPM (Irajá), res-
ponsável por patru-
lhar a área do Jura-
mento, afirmou que 
não realiza e não 
tem nenhuma ope-
ração prevista na 
comunidade para os 
próximos dias.
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Em depoimento 
à Polícia Civil, os 
cinco chefes da 
facção que co-
mandou a matan-
ça de presos na 
Penitenciária Esta-
dual de Alcaçuz, 
no Rio Grande do 
Norte, no fim de 
semana, exigiram 
a transferência de-
les para presídios 
federais. 

I d e n t i f i c a d o s 
como José Cláu-
dio Candido do 
Prado, de 37 anos; 
Tiago de Souza 
Soares, 30; Pau-
lo da Silva Santos, 
42; Jão Francisco 
dos Santos, 30, e 
Paulo Márcio Ro-
drigues de Araújo, 
31, foram ouvidos 
na Central de Fla-
grantes da Polícia 
Civil, em Natal. Eles 
aguardam transfe-
rência para outra 
unidade prisional.

Independente 

Chefes de facção exigem transferência 
de presídio após massacre de inimigos

Jovem é morto dentro 
de casa por bandidos

FRANKIE MARCONE/FUTURA PRESS/ESTADãO CONTEúD-O

Presos iniciaram novo motim na Penitenciária 

Divisão de Homicídios procura imagens de câmeras 
de segurança para identificar os autores do crime.

do que querem os 
presos, o governo do 
estado já disse que 
a intenção é transfe-
rir os detentos para 
presídios federais. 
De acordo com o 
delegado-geral ad-
junto, Correia Junior, 
os chefes da facção 
falaram pouco, mas 
“deram informações 
importantes”.

“Os autores desses 

crimes precisam 
ser responsabiliza-
dos e para que 
isso aconteça es-
tamos trabalhan-
do para a identi-
ficação desses e 
dos demais par-
ticipantes”, des-
tacou a diretora 
de Polícia Civil da 
Grande Natal (DP-
GRAN), Sheila Frei-
tas.

Um jovem foi as-
sassinado den-
tro de casa, na 

noite da última terça-
-feira, no bairro Três 
Corações em Nova 
Iguaçu. A vítima, iden-
tificada como Ian 
Freitas, levou vários ti-
ros e morreu no local. 

De acordo com 
as primeiras informa-
ções, por volta das 
21h, o rapaz estava 
na porta de sua resi-
dência quando ho-
mens armados fize-
ram a abordagem e 
começaram a efetu-
ar disparos. Ele ainda 
tentou correr para 
dentro do imóvel, mas 

foi perseguido até a 
varanda, onde os as-
sassinos terminaram o 
‘serviço’. 

Agentes da Divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) já traçaram 
várias hipóteses para 
o crime, uma das 
quais a de execução 
motivada por vingan-

ça. Chocada com a 
tragédia, a mãe de 
Ian, que é pastora 
de uma igreja evan-
gélica, não quis falar 
com a imprensa so-
bre o caso. 

O corpo do rapaz 
foi sepultado na tar-
de de ontem, no ce-
mitério municipal de 
Nova Iguaçu. Fami-

liares, amigos e pa-
rentes estiveram na 
cerimônia, mas não-
quiseram falar com 

a imprrensa. Eles não 
entendem os motivos 
que levaram o jovem 
ser morto.  

Morte de Ian é investigada pela Divisão de Homicídios

REPRODUçãO/FACEBOOK

Mãe de criança já sabia 
que a filha estava morta 

A mãe de Thifany Nasci-
mento de Almeida, de 11 
anos, desabafou afirmando 
que pressentiu que a filha 
estava morta. A vítima, que 
foi sequestrada no último 
domingo, teve |o corpo 
encontrado dentro de uma 
mala, no final da tarde da 
última terça-feira, na comu-
nidade do Amarelinho, em 
Irajá, na Zona Norte do Rio. 

Rosangela Ferreira do 
Nascimento esteve na ma-
nhã de ontem no Instituto 
Médico Legal (IML) para 
fazer a liberação do corpo 
da filha. “Desde o dia do 
desaparecimento, sabia 
que ela estava morta, mas 
não imaginava que encon-
traria ela naquele estado, 
desfigurado”, desabafou. 
Rosangela está a base de 
calmantes e chora a todo 
momento. 

Segundo a Polícia Civil, a 
confirmação de que o cor-
po é de Thifafny será feita 
através de exame de DNA, 
pois não foi autorizado o 
reconhecimento devido 
ao avançado estado de 
decomposição. Os peritos 
também tentam descobrir 
se a criança foi estuprada. 
O irmão da menina foi um 
dos primeiros a chegar ao 
local onde a mala foi en-

contrada e reconheceu a 
irmã.

O acusado do crime, 
Sandro Luiz Alves Portilho, 
42, que foi detido e agredi-
do por populares foi levado 
para a Cidade da Polícia 
(CIDPOL), no Jacarezinho, 
horas antes do corpo ser 
encontrado. Os policiais 
encontraram na casa dele 
documentos públicos com 
o nome falso. Logo após o 
corpo ser achado, o suspei-
to tentou fugir e foi balea-
do dentro da corporação. 

Já RESPONDEU 
POR ESTUPRO

Sandro já foi denuncia-
do pelo Ministério Público 
de Minas Gerais por crime 

Rosangela foi ao IML para identificar o corpo

Trio é sequestrado na Baixada
A Polícia Civil in-

vestiga o sequestro 
de três homens ocor-
ridos na madrugada 
da última terça-feira 
em Queimados. De 
acordo com infor-
mações preliminares, 
as vítimas foram le-
vadas de suas casas 

por um grupo de mar-
ginais encapuzados e 
armados. 

Segundo a 55ª De-
legacia de Polícia 
(Queimados), um pro-
cedimento policial foi 
instaurado para apurar 
o crime. Diligências es-
tão sendo realizadas 

para esclarecer o 
fato.

A corporação in-
vestiga se milicianos 
ou traficantes esta-
riam envolvidos no 
sequestro. A iden-
tidade das vítimas 
não foram divulga-
das pela polícia. 

Ladrão de moto é preso após 
denúncia anônima em Caxias

Agentes do Setor H e 
da PAMESP Arco Metro-
politano do 15° Batalhão 
de Polícia Militar (Duque 
de Caxias) prenderam 
um suspeito de praticar 
diversos roubos de moto 
no distrito de Xerém.  

Segundo a corpo-
ração, uma denúncia 
anônima informava que 
uma quadrilha especia-
lizada estaria envolvida 
nos roubos. Ao chegar 
na Rua João Pinto 347, 
em Xerém, os agentes 
encontraram Michel 
Gomes dos Santos, em 
cima de uma moto 
Honda/NX Brox, de cor 
branca, placa LMG-
7041, com um revólver 
calibre 38 com três mu-
nições intactas. 

Ao realizar outra con-
sulta, os policiais consta-
taram que outra moto 
(Yamaha vermelha, pla-
ca KVN-9036., que es-
tava ao lado, também 

apresentava queixa de 
Roubo. 

Após revista, foi en-
contrado um rádio 
transmissor e três celu-
lares de procedência 
duvidosa. O marginal foi 
apresentado na 59ª DP 
(Duque de Caxias). Ele 
foi autuado por porte 

ilegal de arma de fogo 
e receptação.

Os PMs fizeram buscas 
para capturar um se-
gundo comparsa iden-
tificado apenas como 
‘Djalma’, mas até o fe-
chamento desta repor-
tagem o marginal não 
havia sido preso. 

Michel Gomes estava com uma motocicleta roubada

Acidente deixa feridos na Via Dutra
Duas pessoas fica-

ram feridas em um gra-
ve acidente ocorrido 
na manhã de ontem, 
na Rodovia Presidente 
Dutra, na altura do km 
178, em Nova Iguaçu. 
As vítimas foram leva-
das para o Hospital 
Geral de Nova Iguaçu 
(HGNI). Até o fecha-
mento desta edição, 
não havia informações 
sobre o estado de saú-
de duas vítimas. 

Segundo o proprie-
tário da caminhonete, 
Marcelo Fernandes da 
Silva, que fazia o trans-
porte de uma carga 
de bananas para um 
bairro da região, o ve-

ículo teve perda total. 
Ele informou que o mo-
torista Everaldo Trajano 
disse que foi fechado 
por um caminhão e 
acabou perdendo o 
controle da direção. A 
caminhonete capotou 

até bater na mureta de 
proteção. 

Além do motorista, 
que sofreu um grave 
ferimento na cabeça, 
o ajudante Raimundo 
Ribeiro, teve o braço 
quebrado.  

de estupro contra uma 
adolescente de 16 anos. O 
crime ocorreu no dia 8 de 
dezembro de 2003, em Juiz 
de Fora.

Segundo o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, o 
marginal foi condenado 
por crimes de homicídio e 
lesão corporal, cujas pe-
nas somadas chegam a 16 
anos de prisão. Ele é consi-
derado foragido do sistema 
penitenciário mineiro, des-
de 08 de abril de 209. Os 
dois delitos também foram 
cometidos na cidade de 
Juiz de Fora. O assassinato 
ocorreu no dia 13 de se-
tembro de 2003. Já o crime 
de lesão corporal ocorreu 
em 1999.

FABIANO ROCHA/EXTRA

O motorista perdeu o controle ao ser fechado

ELUARDO ALBUQUERQUE/HORA H 

DIVULGAçãO/POLÍCIA CIVIL
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O céu está conspirando 
a seu favor e tudo o que 
tocar vai virar ouro. 
Amor, trabalho, estudos, 
esperam um movimento 
seu para funcionarem às 
mil maravilhas. Aproveite 

bem a chance e tire o máximo proveito. 
Bom momento no campo espiritual. 
Cor: branca. Número: 11.

Elemento: fogo. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Sua personalidade está 
iluminada, exaltando carisma 

e magnetismo. Valorize-se e aproveite a 
autoconfiança. Parta para as conquistas e 
assegure seus interesses. Número: 02.

Áries

Você conta com muita sorte 
para resolver pendências ou 
problemas antigos. Coloque 
suas coisas em ordem e 
obedeça suas necessidades. 
Valorize mais sua paz e a 

individualidade, porém nada de se isolar. 
Bom momento no campo amoroso. Cor: 
rosa Número: 05.

Touro

Sua intuição estará 
aguçada nestes dias, o 
que facilitará o convívio 
com as outras pessoas. 
É importante seguir seus 
instintos para chegar 
aonde quer, sem crises 

nem inseguranças O romantismo vai tomar 
conta de você, portanto, use seu charme 
para seduzir quem ama.

Gêmeos

Nesta fase, você se 
desliga um pouco das 
suas preocupações, 
insatisfações, medos, etc. 
Percebe que a vida é muito 
rica, que o mundo é muito 

vasto, e que vai dar tempo de resolver tudo. 
Aliás, a vida sentimental está favorecida 
e suas intuições podem ser superadas 
facilmente. Bom momento no campo 
financeiro. Cor: azul-celeste. Número: 08.

Câncer

Leão

O céu cuida de seus 
relacionamentos e deixa uma 
pitada de romance no ar. 
Trate de segurar explosões 
de ciúme, pois o momento é 
de vivenciar o amor. Curta 

momentos agradáveis ao lado das pessoas de 
que você mais gosta. Saúde boa. Cor: laranja 
escuro. Número: 14.

Virgem

Bom período para 
desenvolver novos 
contatos. Você está 
muito comunicativo(a), 
esse mesmo aspecto 
favorece também o seu 
lado financeiro. Os astros 

também favorecem a vida amorosa. Bom 
momento no campo sentimental. Sorte no 
amor. Cor: verde-esmeralda. Número: 17.

Libra

Excesso de teimosia e 
timidez são obstáculos 
sérios para quem deseja 
realizar-se no amor. Por 
isso, é preciso contornar 
esses sentimentos e dar 

às pessoas chances de ver os encantos 
que você possui. Procure ser mais 
realista. Bom momento no campo 
afetivo. Número: 20.

Escorpião

Ótimo período para fazer 
novas amizades. Procure 
sair mais, ter contato com 
outras pessoas. Quem já 
tem sua outra metade, 
deve lembrar que a chave 

do sucesso de uma relação, não está no 
isolamento do casal. Quem está só deve 
aproveitar para reativar sua vida.

Sagitário

O crescimento exige 
transformações e muita 
garra. A carreira tem tudo 
para alavancar agora. 
A vida social vai trazer 

benefícios profissionais, abrindo portas 
para ganhos extras. Bom momento no 
campo sentimental e profissional. Cor: 
amarelo-canário. Número: 23.

Capricórnio

As emoções esquentam 
hoje, e você deixa de ser 
observador(a) dos fatos 
para ser participante 
empolgado(a) da vida 
ao seu redor. Se a usina 

dos sentimentos estava meio sem uso 
ultimamente, prepare-se para entrar 
nesse mundo menos racional onde o 
coração tem muito o que aprender. 
Bom momento no campo emocional. 
Cor: violeta. Número: 26.

Aquário

Há grandes chances 
de construir a 
sonhada estabilidade. 
Novas oportunidades, 
f i n a n c e i r a s 
aparecem. Você se 

sente animado(a) para realizar 
investimentos, porém procure 
se planejar. Orientar-se fará a 
diferença. Bom momento no 
campo pessoal. Cor: grená. 
Número: 29.

Peixes

PORTARIA Nº 0070 DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

o PREFEITo do MUNIcÍPIo dE PoRTo REAL, No USo dE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXTINGUIR,  em 31/12/2016, por término de prazo, os contratos de traba-
lho dos servidores  da Secretaria Municipal de Educação, cultura, Esporte e Lazer 
conforme relacionados abaixo:

                                           DOCENTE I – ENSINO FUNDAMENTAL

Nome       Nº Processo
Adriana Batista Ferreira de oliveira    0112/17
Amanda Aparecida de carvalho Lima costa   0053/17
daniele cristina Sampaio de Paiva    0007/17
Erica Nazarena Santana     0065/17
Gessika Belan correa Tarcisio    0052/17
Gilberta Florenzano Farias Ribas    0175/17
Gisele Almeida de oliveira     0064/17
Ira cristina Araujo de oliveira de Souza   0133/17
jennifer Marinho      0225/17
jessica Maria da Silva     0085/17
Luciana da Silva e Silva     0178/17
Luciene de Fatima Rocha Moura    0046/17
Maria Lucia da conceição Pereira da Silva   0128/17
Patricia Fernanda Monteiro Xavier    0189/17
Priscila Martins Lunardi     0108/17
Raphael julio Finer de Almeida    0131/17
Regina celia da Silveira oliveira    0211/17
Silvana Gonçalves Teixeira     0154/17
Tatiana Paschoal Marques     0192/17
Vitoria da Silva      0213/17

                                      DOCENTE I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Adriana candida de oliveira dos Santos   0170/17
Bruna Teixeira de Araujo Martins da Silva   0117/17
Elaine cristina de Paula Sousa Araujo   0069/17
Flavia juliana de Souza dias    0055/17
Gabriele Ribeiro Soares dos Santos    0118/17
Izabelli Machado Graciani Faulstich    0161/17
jessica oliveira Nebott     0124/17
Marcela de Paula junqueira    0150/17
Poliane da Silva Marinho Alves    0121/17
Rosania de Fatima Alves     0129/17
Symara cristina da Silva Souza    0068/17
Veirilane dos Santos Brum Peixoto    0089/17

                                  DOCENTE I – EDUCAÇÃO ESPECIAL

daise Fernandes dos Santos    0208/17
Glaucia Pires Madureira     0056/17
jaqueline da Silva Santos     0057/17
Marta cristina Reis Souto Bistene    0109/17
Regina Maria Lessa do couto    0077/17
Rosane de Morais Faria Nunes    0013/17

                                 DOCENTE IV – EDUCAÇÃO FISÍCA

Aline Bernardo Guerra     0190/17
Paulo Sergio da conceição Flausino   0045/17
Robson olimpio Teixeira     0162/17
T.j cardoso da Silva     0044/17
Vanessa Aparecida chagas    0216/17

                                DOCENTE IV- MATEMÁTICA

Elaine da conceição Pedroso    0166/17
Itaciara Godofredo Firmiano Soares    0139/17
Ligia Maria Monteiro da Silva Fujino    0132/17
Marcus Augusto da Silva Pinheiro junior   0241/17
Michele Moura da Silva Nascimento    0060/17
Patricia Souza de Seixas Borges    0107/17
Zilmar de Alcantara Maia     0232/17

                                        DOCENTE IV – PORTUGUÊS

Giane Aparecida Gioia     0073/17
Maria Wagna de castro Silva    0123/17
Rita de cassia Gomes     0113/17

                                    DOCENTE IV - CIÊNCIAS

janaina Mendes da Silva     0138/17
Wendel Almeida Alves     0120/17

                                       DOCENTE IV – HISTÓRIA

juliana Ramos Pereira     0140/17

         DOCENTE IV- MÚSICA

Neivison Machado da Silva    0074/17

        DOCENTE IV – GEOGRAFIA

delma cristina Godofredo da Silva    0142/17

                                       DOCENTE IV – ARTES

Marlene Gomes Viana Peixoto    0195/17

                                    ORIENTADOR EDUCACIONAL

Fatima Regina de carvalho    0226/17
joice de Almeida dias     0183/17

                             ORIENTADOR PEDAGOGICO

Estela Ismenia de Almeida     0110/17
Maria das Graças Bernardo    0193/17
Simone Lima Maciel     0191/17
Solange de Miranda Nunes da costa   0141/17
                                    

     SECRETÁRIA ESCOLAR

Maria Sebastiana Rodrigues     0127/17

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0071 DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

o PREFEITo do MUNIcÍPIo dE PoRTo REAL, No USo dE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  RESCINDIR, a pedido, o contrato de trabalho da servidora abaixo relacio-
nado:

•	 VANESSA SCHRUBBE, a partir de 05/01/2017, matrícula 7980, função 
Nutricionista, da Secretaria Municipal de Saúde, a vista do Processo nº 
0249/17.

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

                                       

PORTARIA Nº 0095  DE 17 DE JANEIRO DE 2017.

o PREFEITo do MUNIcÍPIo dE PoRTo REAL, No USo dE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXTINGUIR,  em 31/12/2016, por término de prazo, os contratos de traba-
lho dos servidores  da Secretaria Municipal de Educação, cultura, Esporte e Lazer 
conforme relacionados abaixo:

                                            DOCENTE I – ENSINO FUNDAMENTAL

Nome                  Nº Processo

cicera Maria Tenorio da Silva     420/17
Magna Aparecida Pereira de Almeida   256/17
 

                                          DOCENTE I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ana Paula Alves Brito     284/17
Erica cassimiro Teobaldo     414/17

                                   DOCENTE IV – GEOGRAFIA

darci Silva de Araujo     409/17
Matilde de Almeida coelho     363/17
Tania Maria de Souza Teixeira    400/17

                                  DOCENTE IV – EDUCAÇÃO FISÍCA

Erica Rodrigues Luiz     321/17

                                             DOCENTE IV – PORTUGUÊS

Monica claudino Ferreira     259/17

                                     DOCENTE IV - CIÊNCIAS

cleide Graciani      350/17
Frederico de Almeida     418/17

                                        DOCENTE IV – HISTÓRIA

Silvia Helena dos Santos Leite    425/17

      DOCENTE IV- ARTES

Andrezza de oliveira Barbosa    355/17
Gilceni Bianca Pereira da Silva    251/17

                            ORIENTADOR EDUCACIONAL

Aline Rocha Azevedo Muniz    291/17
Monalisa duarte Gomes     351/17

                                         ORIENTADOR PEDAGOGICO

Fatima Sueli careli de Almeida    442/17
Luciana david da conceição    293/17
Tamara da Silva      256/17

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0098 DE 18 DE JANEIRO DE 2017. 

o PREFEITo do MUNIcÍPIo dE PoRTo REAL, No USo dE SUAS ATRIBUIÇo-
ES LEGAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

FRANGO DESFIADO AO 
CREME DE MILHO

1 peito de frango desfia-
do/3 dentes de alho
1 cebola inteira pica-
dinha/1 creme de leite 
de caixinha/1 latinha de 
milho verde/1 sachê de 
molho pronto/1 copo de 
requeijao/sal a gosto/pi-
menta-de-cheiro/4 fatias 
de queijo mussarela.

Modo de preparo

Cozinhe o peito do frango 
juntamente com o alho
Desfie o frango
Em uma panela, esquente 
o óleo, coloque a cebola 
e deixe dourar
Coloque o molho pronto, 
o frango desfiado e deixe 
refogando por uns 5 minu-
tos
Enquanto isso, bata o cre-
me de leite juntamente 
com o milho no liquidifica-
dor
Pegue uma forma de vi-
dro e nela coloque o re-
queijão
Depois coloque o frango 
refogado em cima, logo 
após, o creme de milho
Cubra com o queijo e leve 
ao forno médio, por apro-
ximadamente 40 minutos

Ingredientes

Modo de preparo

BATATA-DOCE À 
MINEIRA

1 kg de batata-doce/1 
cebola picada/3 colheres 
(sopa) de óleo/2 tomates 
sem pele e sem sementes 
picados/1 colher (sopa) 
de salsinha picada/2 cubi-
nhos de caldo de gali-
nha/1 xícara de queijo ra-
lado grosso.

Cozinhe a batata com 
casca até ficar macia, 
depois de cozida escorra
Depois descasque e corte 
em rodelas grossas
Reserve
Em uma panela coloque 
o óleo e frite a cebola e 
deixe dourar
Junte os tomates, salsa, 
caldo de galinha dissolvi-
do em 1 xícara de água 
quente
Refogue mexendo por al-
guns minutos
A seguir acrescente as 
batatas ao molho tampe 
e deixe cozinhar em fogo 
baixo por 10 minutos
Polvilhe queijo ralado por 
cima das batatas deixe 
derreter um pouco retire e 
é só servir.

Ingredientes

Modo de preparo

ALMÔNDEGAS SUPER 
RÁPIDAS

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colheres 
(sopa) de vinagre/1 cebo-
la picadinha/4 dentes de 
alho/5 colheres (sopa) de 
shoyu/cominho a gosto/
pimenta branca a gosto/
sal a gosto/noz-moscada 
a gosto

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos
Aqueça a panela de pres-
são, acrescente o óleo, a 
carne com o molho do 
tempero e tampe a pa-
nela
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 1 hora

R E S O L V E:

ART. 1º - DESIGNAR, para o ano de 2017, o Engenheiro 
civil LUIZ TAVARES DE MELO, cREA/Rj 1981117342, 
para acompanhamento das obras relativas aos 
contratos 012/2014, 041/2015 e 051/2014, nos termos 
do art. 67 da Lei Federal nº 8666/93.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0099 DE 18 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 - DESIGNAR, para o ano de 2017, o 
Engenheiro REINALDO JOSÉ RAIMUNDO, cREA/Rj 
202100368, para acompanhamento das obras relativas 
aos contratos 050/2015 e 010/2016, nos termos do art. 
67 da Lei Federal nº 8666/93.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0100 DE 18 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 - DESIGNAR o Servidor LUIZ TAVARES DE 
MELO, matrícula 8126, para responder, interinamente, 
pela diretoria de Arquitetura e Urbanismo na Secretaria 
Municipal de obras, Urbanismo e Infraestrutura. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0101 DE 18 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 - DESIGNAR, para o ano de 2017, o Engenheiro 
GLAUCE CABRAL DE AQUINO MELO, cREA/Rj 
15345, para acompanhamento da obra relativa ao 
contrato 038/2016-FMS, nos termos do art. 67 da Lei 
Federal nº 8666/93.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0102 DE 17 DE JANEIRO DE 2017. 

o PREFEITo do MUNIcÍPIo dE PoRTo REAL, No 
USo dE SUAS ATRIBUIÇoES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, PEDRO RO-
BERTO TAVERNARI, para o cargo em comissão cNE 
de Superintendente do Serviço Municipal de odontolo-
gia da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0103 DE 17 DE JANEIRO DE 2017. 

o PREFEITo do MUNIcÍPIo dE PoRTo REAL, No 
USo dE SUAS ATRIBUIÇoES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, VITÓRIA DA 
COSTA DOS SANTOS CORDEIRO, para o cargo em 
comissão cc3 de Assessor Regional III na Secretaria 
Municipal de Governo. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTAdo do RIo dE jANEIRo
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                    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

  LEI MUNICIPAL Nº 1.543 DE 18 DE JANEIRO  DE 2017.

“Dispõe sobre o limite para pagamento de obrigações de peque-
no valor de que trata o §3º. do art. 100 da constituição 

Federal.”

Autor: Prefeito Municipal

Art. 1º Serão consideradas de pequeno valor, para os fins do dis-
posto no §3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações da 
Administração Direta e Indireta do Município de Belford Roxo decor-
rentes de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devida-
mente atualizado, não exceda o maior valor de benefício do regime 
geral da previdência social, nos termos do § 4º. do art. 100 da 
Constituição Federal.

Art. 2º A alteração instituída pelo artigo 1º desta Lei aplica-se ime-
diatamente a todos os processos em curso, ressalvadas as hipóte-
ses de execuções pendentes:

I – não impugnadas;
II – em que rejeitadas, por decisão definitiva, as arguições do execu-
tado impugnando o valor do crédito;
III – nas quais o valor exequendo tenha se tornado incontroverso por 
transação ou acordo judicial; ou 
IV – em que o credor, na fase de execução, houver manifestado 
prévia e expressa renúncia ao valor que excedia o limite revoga-
do, nos termos do art. 87, parágrafo único, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 
Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, consideram-se 
pendentes as execuções já iniciadas por requerimento do credor 
e nas quais já tenha ocorrido a citação ou intimação da Fazenda 

Pública para defesa.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 286/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MAURO JOSÉ RIBEIRO 
DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de  Diretor de Fis-
calização Tributária,   Símbolo CC-3, do Departamento Fiscalização 
Tributária, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 287/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ISAAC DE OLIVEIRA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de  Chefe de Divisão de fiscali-
zação e Cobrança de Impostos, Símbolo CC-5, do Departamento de 
Fiscalização tributária, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 288/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ROSINEI VIEIRA LESSA, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Fisca-
lização e Cobrança de Alvarás e Taxas, Símbolo CC-5, do Depar-
tamento Fiscalização Tributária, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 289/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCOS ROGÉRIO DE 
ARAÚJO CAMPOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe do 
Setor do Comércio Popular, Símbolo CC-7, do Departamento Fisca-

lização Tributária, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 290/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE CA-
BRAL MENDONÇA, para exercer o cargo em comissão de  Chefe 
de Divisão de Controle de Notificações, Símbolo CC-5, da Diretoria 
do Departamento Fiscalização Tributária, Secretaria Municipal de 
Fazenda.

PORTARIA Nº 291/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, DEJAIR PEREIRA DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de  Diretor de Receitas, 
Símbolo CC-3,  do Departamento de Receitas, Secretaria Municipal 
de Fazenda.

PORTARIA Nº 292/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO ROBERTO DO 
AMARAL, para exercer o cargo em comissão de  Chefe de Divisão 
de Arrecadação de Imposto Territoriais e Imobiliários, Símbolo CC-
5, do Departamento de Receita, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 293/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ALCINEY DE ALMEIDA 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão 
de Arrecadação sobre serviços, taxas e Contribuição, Símbolo CC-
5, do Departamento de Receita, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 294/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

Modo de preparo

QUINDIM BOM À BEÇA

14 gemas peneiradas/1 
ovo inteiro, porém com a 
gema peneirada/100 g de 
coco seco natural ralado 
(caso não tenha a fruta, 
pode ser o tradicional dos 
mercados. Escolha o que 
não for adoçado)/100 g 
de manteiga/400 g de 
açúcar refinado mantei-
ga e açúcar para untar as 
forminhas.

Unte as forminhas com man-
teiga e açúcar e reserve
Com a batedeira, misture o 
açúcar e a manteiga até fi-
car clarinho
Acrescente o coco ralado, 
as gemas e o ovo inteiro (to-
das as gemas peneiradas) e 
misture bem
Encha as forminhas até a 
boca (não vai transbordar!) 
e reserve por 1 hora para 
que o coco fique separado 
do líquido
Preaqueça o forno no máxi-
mo e quando for colocar os 
quindins deixe nos 200º C
Os quindins devem ser cozi-
dos em banho-maria e você 
deve usar uma prateleira 
bem próxima do fogo
Não precisa cobrir com pa-
pel-alumínio
Quando o coco estiver bem 
douradinho (bem douradi-
nho mesmo!) o quindim está 
pronto
Retire a forma do forno e 
com a ajuda de uma faca 
sem ponta retire os quindins 
ainda quentes das formas 
(se esfriar vai grudar na for-
ma)
Sirva quente ou frio
Os quindins podem ser con-
gelados em embalagens 
individuais, vedadas com 
papel-filme
Espero de coração que gos-
tem!

Ingredientes

Modo de preparo

CUPIM NO BAFO NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de cupim/2 cebolas 
grandes/1 colher (sopa) 
cheia de sal grosso.

Corte o cupim em fatias gros-
sas de aproximadamente a 
largura de 1 dedo.
Fure os pedaços da carne 
com uma faca de ponta.
Corte as cebolas em rodelas.
Forre o fundo da panela de 
pressão com grande parte 
da cebola.
Em cima das rodelas de ce-
bola, arrume as fatias do 
cupim e espalhe 1 colher de 
sopa de sal grosso por cima 
da carne.
Coloque o restante da cebo-
la fatiada por cima da carne
Tampe a panela de pressão 
(usei uma de 4,5 litros) e leve 
ao fogo.
Não precisa colocar água 
na panela, pois a cebola e a 
carne soltarão água suficien-
te para cozinhar a carne.
Após uns 10 minutos que a 
panela pegar pressão, desli-
gue o fogo, tire a pressão da 
panela e abra.
Dê uma mexida com uma 
colher no fundo da panela, 
para as cebolas não gruda-
rem.
Tampe novamente e deixe 
por mais 10 minutos.
Repita novamente a opera-
ção acima.
Se o ponto da carne tiver do 
seu agrado, já pode desligar
Sirva assim que a carne esti-
ver pronta.

V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE DOS SAN-
TOS BORTOLOTO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de 
Divisão de Geoprocessamento, Símbolo CC-5, do Departamento de 
Receita, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 295/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, SIRLENE DO CARMO F. 
MIRANDA DA CUNHA, para exercer a função Gratificada de Super-
visor, Símbolo FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 296/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, SANDRA MARA CARDOSO 
MARQUES, para exercer a função Gratificada de Supervisor, Sím-
bolo FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 297/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, KATIA REGINA PALUMBO 
SIMONETTI, para exercer a função Gratificada de Supervisor, Sím-
bolo FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 298/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, JUCIARA FERNANDES DE 
OLIVEIRA, para exercer a função Gratificada de Supervisor, Símbo-
lo FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 299/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, KARLA DE LOURDES 
AREIA, para exercer a função Gratificada de Supervisor, Símbolo 
FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 300/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, VENILTON SOUZA MAU-
RÍCIO, para exercer a função Gratificada de Supervisor, Símbolo 
FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 301/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ ROBERTO CARNEI-
RO MARTINS, para exercer a função Gratificada de Supervisor, 
Símbolo FG-2,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 302/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, RENATO NEGREIROS 
VIEIRA DOS REIS, para exercer a função Gratificada de Encarrega-
do, Símbolo FG-3,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 303/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, AGRINALDO GAIA RIG-
GARD, para exercer a função Gratificada de  Encarregado,  Símbolo 
FG-3,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 304/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, TANIA MARIA DE SOUZA 
AGUIAR, para exercer a função Gratificada de Encarregado, Sím-
bolo FG-3,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 305/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MANOEL BERTO DE CAS-
TRO, para exercer a função Gratificada de Encarregado, Símbolo 
FG-3,  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 306/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, Osvaldo de Souza Goes, 
para exercer a função Gratificada de Encarregado, Símbolo FG-3,  
Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 307/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ANA MARIA LINO DA SILVA, 
para exercer a função Gratificada de Encarregado, Símbolo FG-3, 
Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 308/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCELENA FERREIRA 
GUSMÃO, para exercer a função de Presidente da Junta de Conci-
liação, Símbolo FG-1, Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 309/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, WELLINGTON LUIZ COR-
TES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de  Assessor 
Técnico,  Símbolo CC-6, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 310/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO MATTOS PE-
REIRA, para exercer o cargo e comissão de Assessor de Gabinete,  
Símbolo CC-8,  da Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 311/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ERENILCE FRATANI 
DE MIRANDA, para exercer o cargo em comissão de  Assessor de 
Gabinete,    Símbolo CC-8, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 312/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, FRANCISCA FERREIRA 
DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de  Assessor 
de Gabinete,  Símbolo CC-8, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 313/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, RONALDO DE SOUZA AN-
DRADE, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te,  Símbolo CC-8, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 314/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIA DIAS XAGAS, 
para exercer o cargo em comissão de  Assessor Executivo,    Sím-
bolo CC-4, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 315/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO 
GOMES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
de divisão de analises e relatórios contábeis do departamento de 
Contabilidade, Símbolo CC-5, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 316/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARILENE LANZELOTTI, 
para exercer o cargo em comissão de  Diretor do departamento de 
contabilidade,  Símbolo CC-3,  da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 317/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MONIQUE SOUZA GON-
ÇALVES, para exercer o cargo em comissão de  Chefe de divisão 
de Execução Orçamentária, do Departamento de Contabilidade, 
Símbolo CC-5,  da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 318/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CELIA REGINA BARBETA 
MOULIN, para exercer o cargo em comissão de  Assessor técnico,    
Símbolo CC-6,  da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 319/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCIANO LIMA, para exer-
cer o cargo em comissão de  Secretário Executivo,    Símbolo CC-2,  
da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 320/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCIANA NUNES DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de setor de 
liquidação da despesas do departamento de contabilidade,  Símbolo 
CC-7,  da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 321/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, NIVALDO ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de setor de lançamento de 
receitas do departamento de contabilidade,  Símbolo CC-7,  da  Se-
cretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 322/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, FÁBIO JOÃO LIMA DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do setor de 
prestação de contas do Departamento de contabilidade, Símbolo 
CC-7, da  Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 323/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, VERÔNICA DE SOUZA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do setor de 
reconciliação do departamento de contabilidade, Símbolo CC-7, da  
Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 324/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 243/GP/2017 de 17/01/2017, 
publicada em 18/01/2017.

PORTARIA Nº325 /GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, AMANDA SOUZA GON-
ÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessora Executi-
va, símbolo  CC-4, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 326/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DIONE FERNANDES COR-
DEIRO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de 
Programa de Pagamento, símbolo  CC-5, da Secretaria Municipal 
do Tesouro.

PORTARIA Nº 327/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JORGE LUIZ DELGADO, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Dívidas 
e Garantias, símbolo  CC-5, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 328/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SOLANGE MARIA DA 
PENHA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de 
Haveres, símbolo  CC-7, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 329/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TÂNIA DOS SANTOS RO-
DRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo  CC-6, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 330/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NATASHA PICKLER 
COELHO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo  CC-6, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 331/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO MOREIRA 
DIAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo  CC-8, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 332/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO MARCOS PESSOA 
DUARTE, para exercer o cargo em comissão de Supervisor, símbo-
lo  FG-2, da Secretaria Municipal do Tesouro.

PORTARIA Nº 333/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ZULEIDE BARBOSA DE 
BASTOS SEVERINO, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, símbolo CC-6, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 334/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NATALI DE LIMA MONTA-
NO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, sím-
bolo  CC-6, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 335/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIMONE MOREIRA 
DANTAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo  CC-6, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 336/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SONIA REGINA GONÇAL-
VES MATEUS, para exercer o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, símbolo CC-6, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 337/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO DE SOUZA E 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo  CC-8, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 338/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO BARBOSA DE 
ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de Supervisor I, sím-
bolo FG, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 339/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NELSIMAR COUTINHO 
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor II, 
símbolo FG, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 340 /GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,NIVIA LEITE FERREIRA , 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo 
CC-6, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 341/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUANA DE MELO ROCHA 
FALCÃO FREITAS , para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 342/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA PAULA LAGE DE 
SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 343/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,ROSSIMAR FERREIRA 
GOMES , para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 344/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARLA CRISTINA DE 
SOUZA DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, símbolo CC-6, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 345/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PRISCILA CAMPELO CAR-
DOSO , para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 346/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO DE SOUZA RO-
DRIGUES , para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 347/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WANDERSON DE MOURA 
MAPA , para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 348/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

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

PORTARIA Nº 349/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLARISSA DA SILVA FER
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REIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 350/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCIANO DA LUZ RIBEI-
RO , para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 351/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SAMUEL FERREIRA RI-
BEIRO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 352/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ISAQUE ANTÉRO LOPES 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo 
CC-6, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 353/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JEFERSON DA ROCHA 
VIEIRA para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 354/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS EDUARDO 
LOPES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E 
ORDEM URBANA.

PORTARIA Nº 355/GP DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TAMIRES REZENDE DE 
SOUZA para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 356/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON DA SILVA 
DUARTE, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 357/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DE OLIVEIRA 
FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão 
de Estudos Urbanisticos, símbolo CC-2, DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE MOBILIDADE URBANA.

PORTARIA Nº 358/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSIANE COSTA DE JE-
SUS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA.

PORTARIA Nº 359/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIANA ROSA PIMEN-
TEL, para exercer o cargo em comissão de Supervisor, símbolo FG-
2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

PORTARIA Nº 360/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FERNANDO ANTONIO 
MARTINS JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Análise e Licenciamento, símbolo CC-5, DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

PORTARIA Nº 361/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SAMUEL BRAZ DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA.

PORTARIA Nº 362/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRZA CAVALCANTE DE 
SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA.

PORTARIA Nº 363/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOÃO ADOLFO BRAGA DE 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA.

PORTARIA Nº 364/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WALÉRIA AMARAL GALIN-
DO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA.

PORTARIA Nº 365/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADAUTO GONÇALVES DA 
SILVA para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

PORTARIA Nº 366/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO PEREIRA DA SILVA 
JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo , símbolo CC-2 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 367/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANO CARMO DE OLI-
VEIRA  para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 368/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,ANA PAULA PEREIRA , 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico , símbolo 
CC-6, DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

PORTARIA Nº 369/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PEDRO PAULO DA SIL-
VEIRA JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Secretario 
Executivo, símbolo CC-2, DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA.

PORTARIA Nº 370/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,os nomes relacionados 
abaixo , para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te , símbolo CC-8, DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PAULO MAURICIO RODRIGUES GOULART
VINICIUS RODRIGUES LIMA
RONALDO PEREIRA BARCELLOS JUNIOR

PORTARIA Nº 371/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDILEIA DA SILVA RO-
SEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 372/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARIA DE FÁTIMA LOPES 
DUARTE, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo, símbolo CC-2, DA Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 373/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MOISÉS AMORA DA 
SILVA FILHO , para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Departamento de Ensino, símbolo CC-3, DA Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº 374/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MIRIAM DE FREITAS 
PEREIRA KUNZ , para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Departamento do Departamento de Planejamento e Educacional, 
símbolo CC-3, DA Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 375/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WESLEI DIAN DOS 
SANTOS , para exercer o cargo em comissão de Diretor de Depar-
tamento do Departamento de Gestão Escolar, símbolo CC-3, DA 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 376/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Paulo Bernardo da costa , 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 377/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ PIRES DE SOUZA , 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 378/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VALVERTON ROSA DA 
SILVA para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Município de Obra.

PORTARIA Nº 379/GP/2017 DE 18 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 exercer o cargo em comissão de Coordenador Regio-
nal do Centro Integrado de Segurança Publica, símbolo  CC-3, da 
Secretaria Municipal de Segurança Publica.

CLAUDIO MARZO DE SOUZA
CLAYTON GROSS BATINGA
DIEGO RAMON DE MELLO GONÇALVES
GILBERTO DE ASSIS NUNES
OSIEL ANTONIO DE OLIVEIRA
JUDIMAR ALVES DE MORAIS
MARCOS FERNANDO DO NASCIMENTO ROCHA
TARCIZIO FERREIRA XAVIER
RAFAEL DA FONSECA CARVALHO
ADRIANO MACEDO DA SILVA
LUIS FILIPPE DE JESUS DA SILVA
MARCELO DE BARROS DIAS

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA:
NA PORTARIA Nº 238/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê NILCILÉIA DA SILVA ROSÁRIO PEREIRA;
Leia-se: NILCILEIA DA SILVA ROSARIO.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 14/PREVIDE/2017 DE 16 DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia os membros da Comissão de Levantamento e Avaliação 
Patrimonial de Bens Imóveis, Uteis e Inservíveis do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo- 
PREVIDE.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, no uso de 
suas atribuições legais 

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear os membros da Comissão de Levantamento e 
Avaliação Patrimonial de Bens Imóveis, Úteis e Inservíveis do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford 
Roxo – PREVIDE, assim composta;

Presidente:
Maviael da Silva Belo – Chefe de Almoxarifado e Patrimônio;

Membros:
Deria Luiz da Silva 
Alex Soares Lobato – Assessor Administrativo.

Artigo 2º - Compete à Comissão de Levantamento e Avaliação Pa-
trimonial de Bens Imóveis, Úteis e Inservíveis do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – 
PREVIDE;

I – A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais 
do Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens 
Imóveis, Úteis e Inservíveis do Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE;
II – A avaliação do estado de conservação dos bens;
III – A classificação e reclassificação dos bens passíveis de dispo-
nibilidade de uso;
IV – A identificação dos bens pertencentes a outros órgãos;
V – A identificação de bens patrimoniais não localizados;
VI – Quanto aos bens inservíveis: grupa-los em lotes, conforme sua 
classificação e características patrimoniais e elaborar relatório reco-
mendando a baixa dos bens inservíveis;
VII – A confecção de relatório final acerca das observações ano-
tadas ao longo do processo do inventário, constatando as infor-
mações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do 
patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Belford Roxo – PREVIDE, e as recomendações para 
corrigir as eventuais irregularidades apontadas e reduzir o risco de 
ocorrência futura;
VIII – Realizar outras atividades correlatas.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por 
igual período, uma única vez.

Belford Roxo, 16 de janeiro de 2017.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

REPUBLICADA POR TER BSAÍDO COM INCORRECAO.

PORTARIA Nº 19/PREVIDE/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, no uso de 
suas atribuições legais RESOLVE:

Tornar-se sem efeito a Portaria nº15 do Previde publicada em 16 de 
janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 20/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidora FLAVIO COSTA RODRI-
GUES, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE DE 
CONTROLE INTERNO, símbolo CC-4, do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 21/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2017, a servidora TAÍS LU-
CEANA TAVARES SILVA, para exercer o cargo em comissão de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CC-6, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 22/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidora DERIA LUIZ DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR DO COM-
PREV, símbolo CC-4, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 23/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidora ALEXANDRE MARCOS 
DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de ASISTENTE JU-
RÍDICO, símbolo CC-4, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 24/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidora RITA DE CASSIA BORBA 
DOMINGUES DA SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , símbolo cc-6, do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 25/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidora LARA BASTOS CORREA, 
para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE APOIO TÉC-
NICO, símbolo CC-6, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 26/PREVIDE/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar de 12 de janeiro de 2017, o servidor  PEDRO 
PAULO DA SILVEIRA JUNIOR,  do cargo em comissão da Diretoria 
de Informática, símbolo CC-1, do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de Belford Roxo.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO 
ESPECIAL

frango em pedaços 
(coxa e sobrecoxa 
12 pedaços)/farinha 
de rosca/margari-
na/2 ovos/1 pacote 
de queijo ralado.

Tempere o frango a 
gosto, bata os ovos 
(claras e gemas) e 
reserve em um prato
Em outro prato, co-
loque a farinha de 
rosca
Depois de tempera-
do, pegue um pe-
daço de frango e 
passe no ovo batido, 
logo após na farinha 
de rosca
Coloque em uma 
forma untada, fa-
zendo assim com to-
dos os pedaços, se 
preferir uma casca 
bem crocante pode 
repetir o processo
Após tudo coloca-
do na forma, pegue 
com um colher de 
chá, uma pelotinha 
de margarina e co-
loque em cima de 
cada pedaço de 
frango
Por último, polvilhe 
queijo ralado
Leve ao forno pre-
aquecido a 180º C, 
até dourar.

Ingredientes

Modo de preparo

CALDINHO 
DE MANDIOCA

2 kg de mandioca 
amarela/2 calabre-
sas grandes picadas 
em quadradinhos/2 
pedaços grandes 
de bacon picados 
em quadradinhos/3 
alhos grandes tritu-
rado ou bem pica-
dos/1 cebola gran-
de triturada ou bem 
picada/3 tomates 
sem semente pica-
dos/Cebolinha (a 
gosto)/1/2 pacote 
de sazón amare-
lo/1/2 pacote de 
sazón sabor do nor-
deste
3 caldo de costela

Cozinhe a mandioca
Acrescente no cozimen-
to 2 tabletes de caldo 
de costela
Dê uma pré-fritada na 
calabresa junto com o 
bacon com um pouco 
de óleo
Acrescente junto a ela 
a cebola e termine de 
fritar
Acrescente o alho e mais 
1 caldo de costela
Bata no liquidificador a 
mandioca junto com a 
água que cozinhou
Junte a mistura com a fri-
tura no fogo baixo sem-
pre mexendo para que 
não grude no fundo da 
panela
Acrescente o tomate e a 
cebolinha (a gosto)
Acrescente aos poucos 
os temperos, sempre ex-
perimentando para ver 
se está bom de sal.
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Dois Toques dispara enquanto 
Milícia e Inter dividem a ponta

anderson luiz

Rodada teve 37 gols e será completada na próxima sexta. Últimos jogos definem os classificados.

baixada

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

A Taça Resenha vai 
chegando ao fi-
nal da sua primeira 

fase. Com a realização 
da nona rodada, alguns 
times vão garantindo suas 
vagas na próxima fase do 
certame. Dos onze jogos 
programados, apenas oito 
teve bola rolando, sendo 
que dois serão realizados 
na próxima sexta-feira, 
entre Amizade x LDU e Es-
trela x Real Bom de Bola. 
O São Jorge venceu o In-
dependente por WO. Na 
rodada, a maior goleada 
foi imposta pelo Revela-

ção que bateu o Atra-
ção Jovem por 7 a 1, com 
gols de Vagner e Cláudio 
(duas vezes cada), Tiago, 
Luiz e Luciano completan-
do o placar. Com gols de 
William e Cristiano (duas 
vezes cada) e Alex, o Milí-
cia venceu o Nascente por 
5 a 2, Alex marcou os gols 
do Nascente. No confron-
to de Unidos, o da Grama 
se deu melhor e venceu o 
do Cobrex por 3 a 0, com 
gols de Henrique (duas ve-
zes) e Gugu. Em um jogo 
de muitas disputas, J.O. e 
Rua XV empataram em 2 
a 2. Parel e Betinho fizeram 
para o J.O. enquanto que 

Gustavo balançou as redes 
para o Rua XV.

 Ceará venceu o Mor-
rão por 2 a 1, com Ronan 
fazendo para o Morrão. O 
Ahiva Expresso venceu, e 
bem, o Avalanche por 4 a 
2. Léo, Marco Antônio, Mai-
con e Batata fizeram para 
o Ahiva e Anderson Santa-
na e Pessanha para o Ava-
lanche.

Cristiano fez o gol úni-
co na vitória do Ajax 2000 
sobre o Moquetá. E o líder 
disparado Dois Toques, go-
leou o Inter Las Vegas por 5 
a 0. Anderson (três vezes), 
Erasmo e Edmilson foram os 
autores dos gols. Milícia vence o Nascente e assume a liderança, o J.O. empata e está em segundo

ANDERSON LUIZ


