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Beltrame joga toalha 
e sucessor assume 

comando na segunda
Cia da PM

Prefeitura de Nova 
Iguaçu e o comando do 
20º Batalhão da Polícia 
Militar (20º BPM), inau-
guram a 1ª Companhia 
Integrada de Policia de 
Proximidade (CIPP) no 
Centro de Nova Iguaçu. 
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PhilliPe lima / governo do rj

Tem que apodrecer na cadeia

40
Perseguição poli-
cial terminou com 
os dois bandidos 
presos e a desco-
berta de um duplo 
homicídio. Guarni-
ção realizava patru-
lhamento na Ave-
nida Baronesa de 
Mesquita quando 
avistou um veícu-
lo modelo HB20, 
que deixava esca-
par um líquido de 
cor avermelhada e 
fez o cerco.

Miltinho da Van, acusado de matar 
dançarina de funk, é condenado pela 
Justiça a mais de 40 anos de xilindró.
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A vez deles! Máfia no Rio
A vacinação contra o 

papilomavírus humano 
(HPV) será estendida 
também para os meni-
nos a partir de 2017, 
segundo anúncio feito 
ontem pelo Ministério da 
Saúde. 

O Ministério Público 
do Rio de Janeiro de-
nunciou à Justiça 49 
pessoas acusadas de 
formarem uma ‘máfia 
de taxistas’ no Aeropor-
to Internacional, o Ga-
leão. 

Bandidos rodam com 
carro cheio de sangue

reProdução / montagemhora h

Beltrame cumprimenta o novo homem forte da Segurança do RJ, Roberto de Sá

divulgação
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Os agentes encontraram massa encefálica no banco traseiro do veículo
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Flagrante 

Casos de zika 

a polícia de 
Christie downs, 
na austrália, pren-
deu um australia-
no após flagrá-lo 
transportando um 
sofá enorme no 
bagageiro do car-
ro. ele também es-
tava com a cartei-
ra vencida e sem 
registro do veículo, 
e foi solto sob fian-
ça.

as autoridades 
de saúde da Fló-
rida, nos estados 
unidos, divulga-
ram ontem que 
foram registrados 
996 casos de zika 
até agora no es-
tado. destes, 146 
são de transmissão 
local, 721 estão 
relacionados com 
viagens e 103 cor-
respondem a grá-
vidas.

Pesquisadores dos eua afirmam que partícu-
las de areia poderão ser lançadas na atmosfera, 
algo que ocorre em épocas do ano. a esa dis-
se que isso não deve atrapalhar a descida do 
aparelho na região conhecida como meridiani 
Planum na semana que vem. 

o número de casos autóctones aumentou 
e novos cinco casos foram contabilizados, 
dos quais dois ocorreram em miami Beach e 
outros três não tiveram o local do contágio 
determinado, segundo o departamento de 
Saúde da Flórida.

a sonda europeia Schiaparelli poderá enfrentar 
tempestades de areia, ao pousar em marte no 
próximo dia 19. Parte do programa exomars, da 
agência espacial europeia, o módulo foi lançado 
em 14 de março e vai realizar estudos ambientais 
no planeta vermelho. 

Partículas de areia 

Casos de zika II Sonda 

desde o século 19, a expectativa de vida 
da população vem aumentando graças a 
vacinas, melhores condições de parto e me-
dicamentos para doenças como câncer e 
problemas cardíacos. mas será que um dia 
esse crescimento vai bater no teto? 

Expectativa

um estudo publicado na revista nature 
diz que sim e vai além: o máximo que um 
humano pode viver é por 115 anos. os 
pesquisadores, do albert einstein College 
of medicine, em nova York, analisaram 
décadas de dados sobre longevidade 
humana.

o objetivo é criar estruturas capazes 
de abrigar astronautas em missões de 
longo prazo. “(...) para o próximo capí-
tulo da história dos estados unidos no 
espaço: enviar seres humanos a marte 
por volta de 2030 e trazê-los de volta à 
terra com segurança”, afirmou. 

Viagem a Marte II

Lojas anunciam 980 vagas 
a lojas americanas anunciou 980 vagas, efetivas e tem-

porárias, para suas lojas no rio e em niterói. Serão 900 
chances para auxiliar de loja e outras 80 de prevenção de 
perdas. o atendimento será feito na rua do Passeio, 56, na 
Cinelândia, no Centro do rio, e na rua visconde de uru-
guai, número 503, em niterói.

Prorrogada inscrições para estágio
 a oxiteno prorrogou as inscrições do seu porgrama 

de estágio 2017, que podem ser feitas até 17 de outubro 
pelo site www.iniciobrilhanteoxiteno.com.br. os candida-
tos devem concluir a graduação entre julho e dezem-
bro de 2018 em cursos como administração, comunica-
ção, relações públicas e relações internacionais.

Fundação seleciona para 383 chances 
a Fundação mudes está com 383 vagas de estágio 

abertas no rio para estudantes do ensino superior, médio 
e técnico. ainda há seis vagas para o Programa juven-
tude aprendiz. entre as carreiras com o maior número de 
vagas estão administração (44) e turismo (31). os interes-
sados podem se inscrever pelo site www.mudes.org.br.

Operadora inicia transição 
a telefônica Brasil iniciará nesta semana a tran-

sição de comando para o novo presidente-exe-
cutivo, eduardo navarro, que prometeu continuar 
a cortar custos e expandir o crescimento dos ser-
viços digitais da maior operadora de telecomuni-
cações do país. 

Itaú anuncia acordo com Citibank 
Por meio de suas controladas itaú unibanco S.a. e 

itaú Corretora de valores S.a, o itaú unibanco hol-
ding S.a. anunciou acordo com o Citibank e outras 
sociedades de seu conglomerado para aquisição 
dos negócios de varejo da instituição no Brasil por 
r$ 710 milhões. 

Petrobras recupera valor 
levantamento da provedora de informações financei-

ras economatica afirma que a Petrobras ultrapassou o 
itaú unibanco na vice-liderança em valor de mercado. 
a ambev liderava como a mais valiosa no Brasil e amé-
rica latina. a estatal alcançou um valor de r$ 211,64 
bilhões, r$ 27,0 milhões acima do itaúunibanco.

Expectativa II

AMERICANAS

MUDES

CORTE DE CUSTOS

MERCADO

Rapper é multado por causa de vidro fumê 

Viagem a Marte 
o presidente americano, Barack 

obama, prometeu enviar pessoas a 
marte por volta de 2030. segundo um 
artigo de sua autoria publicado na 
rede americana Cnn, nos próximos 15 
anos, o governo deve trabalhar com 
empresas privadas.

OXITENO

AQUISIÇÃO

thomaS Kienzle/aFP

no estado da nova jérsei, nos estados unidos, o rapper americano Fetty 
Wap apareceu no tribunal municipal de Cedar grove carregando um maço 
com cédulas de dólares após ser parado por conta de seu carro estar com 
vidro fumê (película de proteção), além de outras infrações menores. tam-
bém conhecido como Willie j. maxwell ii, o rapper se declarou culpado de 
todas as acusações e pagou uma multa de uS$ 360 (r$ 1.153).

Vingança maligna 
o fantasma do desemprego que tanto as-

sustava funcionários de uma Prefeitura da 
Baixada se tornou real. após a derrota nas 
urnas, o chefe do executivo decidiu se vingar 
promovendo uma ‘limpa’ na folha de paga-
mento. todos os titulares de cargos comissio-
nados foram pra rua.

Recalque, sim!
ele justificou a medida injusta como única 

forma de colocar as finanças em dia, mas 
para os opositores a decisão é uma prova de 
recalque demonstrada pelo prefeito que não 
conseguiu se reeleger, embora acreditasse 
que conquistaria o próximo manddato. 

Assim não dá!
entretanto, nem que a vaca tussisse o polí-

tico conseguiria retornar à cadeira do execu-
tivo. no município ainda governado por ele 
é sabido que sua administração é uma das 
píores da Baixada. e, agora, com o mandato 
chegando ao fim em contagem regressiva 
o povão está soltando fogos. deve rolar um 
festão quando o prefeito eleito retornar ao 
poder. 

É tudo ex
ex-prefeito queridinho da Baixada, ex-de-

putado e derrotado! É assim que um prefei-
to da região já está sendo chamado desde 
a perda de votos esmagadora nas urnas. o 
duro golpe pra ele foi saber que no último 
minuto ‘velhos’ aliados se debandaram para 
o lado inimigo e tiveram sua parcela de res-
ponsabilidade para a derrocada do chefe. 

Nos dois casos 
o que se observa nos dois casos é que o 

povão resolveu se vingar, expulsando os maus 
administradores de seus vícios malignos que 
ferram com a esperança de dias melhores. e 
o troco pode ser dado nas urnas. 
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Veto a fim de ‘trotes’ e mais 25 
projetos são votados na Alerj
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PLs vetados pelo governador podem ser derrubados por deputados no Rio.

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Aluno da Escola de Belas Artes passa por trote com imagem de Romero Britto desehada no corpo

a assembleia le-
gislativa do rio 
de janeiro (alerj) 

votou ontem, 26 vetos, 
totais ou parciais, a pro-
jetos de lei que tiveram 
trechos do texto sus-
pensos pelo governa-
dor em exercício Fran-
cisco dornelles. Para 
que sejam derrubados, 
os vetos precisam de 
36 votos favoráveis.

um dos projetos de 
lei que foi totalmente 
vetado pelo Poder exe-
cutivo é o da deputa-
da lucinha (PSdB) que 

MP do Rio denuncia 49 
por ‘máfia de taxistas’

O grupo ameaçava taxistas cobrando corridas irregulares

Saúde de Nova Iguaçu orienta 
mulheres sobre câncer de mama

divulgação

proíbe a realização de 
trotes vexatórios em 
universidades públicas 
e particulares no esta-
do.

em primeira votação, 
a proposta foi aprova-
da por unanimidade 
pelos parlamentares. 
o projeto propõe a re-
vogação de uma lei 
de 1996 sobre o “trote 
vexatório”. na prática, 
para ser mais efetiva, a 
nova proposta abarca-
ria todos os trotes para 
não depender de inter-
pretações.

outra lei que terá 
o veto apreciado é 

a 7.428/2016 que de-
termina a criação de 
um Fundo estadual de 
equilíbrio Fiscal. a de-
terminação já está va-
lendo e, através dela, 
o governo espera ar-
recadar cerca de r$ 
1 bilhão através da 
devolução de 10% de 
isenções fiscais recebi-
das por empresas no 
estado. o trecho veta-
do, no entanto, deter-
minava que o governo 
divulgasse as empresas 
com os 100 maiores in-
centivos fiscais conce-
didos.

Será apreciado tam-

bém o veto total a um 
projeto que estenderia 
o benefício da meia 
entrada a todos os pro-
fissionais de educação 
física em eventos es-
portivos. a proposta é 
do deputado Waldeck 
Carneiro (Pt).

VEtOS quE SERãO 
ApREciAdOS 

pElOS dEputAdOS 
- veto total ao projeto 

de lei 26/15, dos depu-
tados Flávio Bolsonaro 
(PSC) e Bernardo rossi 
(PmdB), que autoriza 
o executivo a reduzir 
a jornada de trabalho 

de servidores públicos 
ou militares que sejam 
responsáveis legais por 
pessoa com deficiên-
cia.

- veto total ao pro-
jeto de lei 590/15, do 
deputado Paulo ramos 
(PSol) que tomba a 
Casa rosa, localizada 
no bairro de laranjei-
ras, na cidade do rio 
de janeiro.

- veto total ao pro-
jeto de lei 1.186/15, do 
deputado andré Ceci-
liano (Pt), que obriga o 
órgão responsável por 
realizar credenciamen-
to e confecção de car-
teirinhas que autorizam 
a visita a presos no es-
tado a fornecer núme-
ro de protocolo no ato 
do requerimento do 
documento e conce-
der a autorização por 
ordem de pedido.

- veto total ao projeto 
de lei 494/15, do depu-
tado dr. deodalto (dem) 
que determina que as 
viaturas policiais com-
pradas ou alugadas e 
os veículos que fazem 
o transporte de presos 
tenham para-brisas blin-
dados.

- veto total ao projeto 
de lei 1.486/16, do depu-
tado Waldeck Carneiro 
(Pt), que determina que 
os profissionais de edu-
cação física registra-
dos junto ao Conselho 
regional de educação 
Física (CreF) tenham 
direito à meia entrada 
nos ingressos de eventos 
esportivos realizados em 

arenas e estádios públi-
cos.

- veto total ao proje-
to de lei 1.437/12, dos 
deputados rosenverg 
reis (PmdB) e enfermei-
ra rejane (PCdoB), que 
determina a instalação 
de postos de serviço de 
enfermagem nos cemi-
térios localizados no es-
tado.

- veto total ao proje-
to de lei complementar 
23/16, do deputado luiz 
Paulo (PSdB), que cria 
um fundo suplementar, 
de caráter provisório e 
temporário, para capi-
talizar o rioprevidência, 
responsável pelo paga-
mento de servidores ina-
tivos e pensionistas do 
estado.

- veto total ao projeto 
de lei 2.005/13, da de-
putada lucinha (PSdB), 
que proíbe a realização 
de trotes vexatórios pra-
ticados em universida-
des públicas e particula-
res no estado.

-  veto parcial ao 
projeto de lei o projeto 
de lei 1.583/16, dos de-
putados Flávio Serafini, 
marcelo Freixo, Wander-
son nogueira (todos do 
PSol), Comte Bittencourt 
(PPS), Waldeck Carneiro 
(Pt), dr. julianelli (rede), 
Bruno dauaire (Pr), e tio 
Carlos (Sdd), que vincu-
la a data do pagamen-
to de bolsistas da gradu-
ação, pós graduação e 
residentes ao pagamen-
to dos servidores ativos e 
inativos do estado.

o ministério Público do 
rio denunciou à justiça 
49 pessoas acusadas de 
formarem uma “máfia de 
taxistas” no aeroporto in-
ternacional, o galeão. o 
grupo atuaria desde 2014, 
ameaçando taxistas regu-
lares, cobrando corridas 
no ‘tiro’ (sem taxímetro) e 
aliciando passageiros.

os integrantes são acu-
sados de práticas como 
crimes de lesão corporal, 
injúria, ameaça, dano, 
estelionato e até deso-
bediência contra policiais 
militares e guardas munici-
pais.

de acordo com o mP, 
eles criavam um mono-
pólio ilegal aliciando pas-
sageiros e utilizando táxis 
piratas. havia também 

quem usasse táxis registra-
dos na Secretaria munici-
pal de transportes ou até 
carros particulares.

Às vésperas da olimpí-
ada, o rjtv flagrou irre-
gularidades no galeão. 
representantes de taxis-

tas ofereceram diferentes 
preços para uma corrida 
para Copacabana, na 
zona Sul do rio de janeiro. 
a corrida tabelada custa 
r$ 74, mas na área do de-
sembarque internacional, 
um taxista cobrou r$ 100.

durante todo o mês 
de outubro as unida-
des de saúde de nova 
iguaçu vão realizar ati-
vidades para come-
morar o outubro rosa 
campanha mundial 
que tem como obje-
tivo conscientizar as 
mulheres sobre a im-
portância da preven-
ção e do diagnóstico 
precoce do câncer 
de mama. na última 
segunda-feira, as pa-
cientes da Clínica da 
Família Cerâmica re-
ceberam orientações 
sobre a doença en-
quanto aguardavam 
a consulta médica. o 
câncer de mama é 
o tipo de câncer que 
mais atinge mulheres 
em todo o mundo. 

no Brasil são 57 mil no-
vos casos a cada ano, 
e 95% desses casos têm 
cura, se diagnosticado 
precocemente.   

os principais sinais no-
tados por essas mulheres 
foram a presença de 
um caroço, dor, alte-
rações no formato da 
mama e no mamilo e 
saída de secreção.  em 
30,1% dos casos, a do-
ença foi identificada por 
uma mamografia ou ou-
tro exame de imagem e, 
em 3,7% dos casos, um 
profissional de saúde de-
tectou a suspeita.

até o final do mês 
acontecerão outras 
atividades para come-
morar o outubro rosa. 
amanhã, terá uma pro-
gramação especial na 

Clínica da Família 
odiceia de moraes, 
a partir das 13h. e, à 
noite, será realizada 
palestra com o tema 
“Saúde das mamas” 
para os alunos da 
educação de jovens 
e adultos, supletivo  
da escola municipal 
maria ramalho, no 
bairro miguel Couto.  

a Saúde de nova 
iguaçu oferece opor-
tunidade às mulheres 
de diagnóstico e tra-
tamento do câncer 
de mama. todas as 
unidades de saúde 
oferecem consultas 
ginecológicas; Clíni-
cas conveniadas re-
alizam os exames de 
mamografia e ultras-
sonografia da mama.
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durante todo o mês de outubro, unida-
des de saúde de nova iguaçu realizarão 
atividades para comemorar o outubro 
rosa. Pacientes da Clínica da Família Ce-
râmica receberam orientações sobre a do-
ença enquanto aguardavam a consulta.

entre os dias 15 de 
outubro e 04 de no-
vembro, os estudantes 
da Baixada que estão 
se preparando para 
disputar uma vaga 
nas universidades atra-
vés do enem, poderão 
contar com aulas pre-
paratórias gratuitas no 
Shopping grande rio.

nestes dias o expe-
diente será normal so-
mente nos setores onde 
as atividades não po-
dem ser interrompidas 
por motivos técnicos 
ou de interesse público. 
os setores da Saúde, 
coleta de lixo e defesa 
Civil funcionarão nor-
malmente.

Para participar, o estudante deve doar um caderno 
ou um livro, que será destinado à Cruz vermelha, de São 
joão de meriti. as inscrições devem ser realizadas no SaC 
do Shopping e o limite máximo será de 50 alunos por dia.

Serão disponibilizadas mil vagas para o aulão, que 
terá início no dia 30, de segunda à sexta-feira das 
19h às 21h30. a iniciativa é uma parceria do Shop-
ping com o Curso Fator.

Utilidade Pública ENEM

Inscrições Aulão

Eles disseram... nós publicamos!
“O pt não quer votar, o pt não quer o acordo para atender aos governadores do Brasil, 

que estão quebrados. Não posso fazer nada. da minha parte, eu fiz todo o meu esforço 
(...)” rodrigo maia, deputado do dem ao encerrar a sessão ontem.

tudo indica que não vai ser assim tão 
fácil a votação do orçamento para 2017 
que a Prefeitura do rio cismou de tocar 
em ritmo de emergência. em primeiro lu-
gar, por causa dos que não conseguiram 
a reeleição no dia 2.

ainda tem a turma que faz barulho: a 
galera do PSol, empolgadíssima com o 
bom resultado das urnas. Com a esperan-
ça de eleger marcelo Freixo, farão o pos-
sível, e o impossível, para adiar a votação 
para depois do segundo turno.

direto ao Ponto

o povo quer acabar com a impunidade e virar essa 
triste página de política ligada à corrupção para ver a 
pauta nacional voltada para o crescimento na econo-
mia e no social. o tempo passa, e a tradição de ‘em-
purrar com a barriga’ prevalece. mas, desta vez, a crise 
é realmente grande, mas o país, maior ainda. Faltando 
uma solução dentro da normalidade, pode se impor a 
ordem e o progresso, à margem da Constituição. não 
se trata de defender isso ou aquilo, mas de encarar 
uma realidade. o que pode e deve ser evitado!

Dívida Às escuras Ponto facultativo 
a light deixou às escuras, o 

prédio da Prefeitura de itaguaí. 
o prefeito Weslei Pereira (PSB), 
que não conseguiu se reeleger, 
deixou de pagar as contas de 
luz. Foi a segunda Prefeitura que 
teve a energia cortada em me-
nos de 24h.

no prédio que teve o forne-
cimento de energia cortado 
funcionam o gabinete do pre-
feito; as secretarias de Fazenda, 
obras, Planejamento, adminis-
tração, ordem Pública e espor-
tes. a Procuradoria e o itaprevi 
também estão no escuro.

a Prefeitura de mesquita 
com o objetivo de reduzir des-
pesas, decretou ponto faculta-
tivo nas repartições municipais 
na quinta-feira e na sexta-
-feira, dias 13 e 14 de outubro, 
seguintes ao feriado de nossa 
Senhora aparecida, dia 12.

Orçamento

Oposição
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grande quantidade de lixo despejada 
na rua da fábrica Compactor, em nova 
iguaçu. restos de comida, móveis usados, 
ratos e baratas tomam conta das proxi-
midades. moradores ficam expostos à do-
enças e enchentes em época de chuva. 

Problemas nacionais têm solução 

a oitenta e um 
dias de deixar 

o poder, o prefeito 
alcebíades Sabino 
dos Santos não po-
derá disputar um 
cargo eletivo tão 
cedo. tecnicamen-
te inelegível até 
2023, ele teve mais 
uma condenação 
por improbidade 
administrativa com 
registro de dano ao 
erário público con-
firmada pelo tribu-
nal de justiça, esta 
por decisão 10ª Câ-
mara Cível que, por 

Decisão do TJ deixa Sabino 
mais distante da vida pública

três votos, rejeitou os 
embargos apresen-
tados contra sen-
tença proferida em 
abril de 2015 pelo 
juiz rodrigo leal ma-
nhães de Sá juiz, da 
1ª vara de rio das 
ostras, obrigando 
Sabino e seu chefe 
de gabinete, aldem 
vieira de Souza, a 
devolver, juntos, cer-
ca de r$ 300 mil aos 
cofres da municipali-
dade, por conta de 
pagamentos indevi-
dos feitos em favor 
de vieira.

Mutirão é realizado para reconstrução de mama
ação SoCial

Unidade do Ministério da Saúde, fará na próxima sexta-feira o equivalente a três meses de cirurgias.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Rússia retoma bombardeios no Aleppo

a Prefeitura de ni-
lópolis passou a regu-
lamentar a transfor-
mação de ruas em 
áreas de lazer. vias 
poderão ser interdi-
tadas para a pas-
sagem de veículos, 
transformando aque-
le espaço em área 
de diversão para 
adultos e crianças. as 
ruas tenente agapi-
to de albuquerque 
(nova Cidade) e au-
gusto Correia Berbe-
rea (Cabral) foram as 
primeiras contempla-
das com a nova lei. 

O prefeito Sabino vem sofrendo seguidas derrotas na Justiça 

reProdução 

divulgação

Caças da rússia reto-
maram os bombardeios 
pesados no leste de ale-
ppo, cidade síria domina-
da pelos rebeldes, ontem, 
depois de vários dias de 
calma relativa, disseram 
uma autoridade rebelde 
e o grupo de monitora-
mento observatório Sírio 
para os direitos humanos, 
sediado no reino unido.

os ataques aéreos 
atingiram principalmen-
te o bairro de Bustan 
al-Qasr, disse à reuters 
zakaria malhifji, do gru-
po insurgente Fastaqim, 
baseado em aleppo. “o 
bombardeio foi retoma-

do, e está pesado”, disse.
o observatório disse que 

ao menos oito pessoas fo-
ram mortas nos bairros de 
Bustan al-Qasr e Fardous.

moscou e damasco re-
duziram a ofensiva aérea 
na cidade do norte da Sí-
ria na semana passada. o 
exército sírio disse que isso 

Prefeitura de Nilópolis aprova nova Lei 
foi feito em parte para 
permitir que os civis saiam 
dos bairros do leste con-
trolados pela oposição.

o governo sírio disse 
que os rebeldes entrin-
cheirados em aleppo 
podem partir com suas 
famílias se depuserem as 
armas.

A ação para a próxima sexta-feira faz parte da programação da campanha Outubro Rosa

divulgação  

Fumaça é vista saindo do bairro Bustan al-Basha em bombardeio

reProdução/FaCeBooK

hospital Federal 
do andaraí 
(hFa), unidade 

do ministério da Saúde 
no rio de janeiro, 
realizará, em um só 
dia, o equivalente a 
três meses de cirurgias 
de reconstrução de 
mama que ocorrem 
ali regularmente. a 
ação prevista para 
a próxima sexta-
feira faz parte da 
programação da 
campanha outubro 
rosa e é uma 
medida organizada 
para reduzir mais 
rapidamente a fila 
desse tipo de cirurgia 

no Sistema Único de 
Saúde (SuS). uma 
equipe de 15 cirurgiões 
foi selecionada para 
atuar no mutirão, 
organizado em todo 
o país pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP).
“agilizar a realização 
dessas cirurgias é 
proporcionar a mais 
pacientes a chance 
de retomar a vida 
pessoal, social e 
profissional depois 
de enfrentar uma 
doença como o 
câncer”, ressalta o 
chefe do setor de 
Cirurgia Plástica do 
hFa, Carlos del Piño 
roxo. na sexta-feira, 

10 pacientes devem 
ser submetidas a 
reconstruções de 
mama no hospital. 
além desse tipo de 
cirurgia, o setor realiza 
uma média mensal 
de 36 cirurgias, entre 
p ó s - b a r i á t r i c a s , 
procedimentos para 
queimados e para 
corrigir defeitos 
congênitos. até 
agosto de 2016, o hFa 
realizou 2.877 cirurgias, 
ao todo uma média 
de 360 mensais.
Segundo tipo mais 
frequente no mundo, 
o câncer de mama 
é o mais comum 
entre as mulheres, 
respondendo por 

25% dos casos 
novos a cada ano. 
relativamente raro 

antes dos 35 anos, 
acima desta idade 
sua incidência cresce 

progress ivamente, 
em especial após os 
50 anos.
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Enem: Inep divulga cartilha com dicas 
sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Material explica os critérios adotados para as correções e traz exemplos 
de textos avaliados para aperfeiçoar a escrita e técnicas da redação.

O partido ouviu os dois candidatos e vai tomar uma decisão em breve

o instituto na-
cional de es-
tudos e Pes-

quisas educacionais 
(inep) divulgou na 
internet uma carti-
lha para ajudar os 
estudantes inscritos 
no exame nacio-
nal do ensino médio 
(enem) a elaborar a 
redação, que exige 
conhecimentos da 
língua portuguesa e 
domínio da escrita e 
é feita no segundo 
dia de prova. neste 
ano, as provas do 
enem serão aplica-
das nos dias 5 e 6 
de novembro.

a Cartilha do Par-
ticipante da re-
dação do enem 
de 2016 explica as 
competências ava-
liadas, os critérios 
adotados para as 
correções e traz re-
dações de estudan-
tes que tiraram nota 
máxima em edições 
anteriores do exa-
me, com comen-
tários. além disso, a 
publicação define 
o que é considera-
do desrespeito aos 
direitos humanos e 
inclui frases usadas 
por candidatos que 
foram motivo para 

nota 0 na redação.
de acordo com a 

cartilha, a redação 
do enem é um tex-
to dissertativo-argu-
mentativo, no qual, 
a partir do tema 
proposto, o estu-
dante deve desen-
volver, com coerên-
cia e coesão, uma 
tese (opinião sobre 
o assunto) apoia-
da em argumentos 
consistentes. Por fim, 
o candidato elabo-
ra uma proposta 
de intervenção so-
cial com propostas 
coerentes e viáveis 
para o problema 
sugerido no tema.

entre os motivos 
que podem levar à 
nota 0 na redação 
estão fuga ao tema, 
extensão de até 
sete linhas, trechos 
d e l i b e r a d a m e n -
te desconectados 
do tema proposto 
e desrespeito aos 
direitos humanos. 
Conforme a carti-
lha, constituem des-
respeito aos direitos 
humanos propos-
tas que “incitam à 
violência, ou seja, 
propostas nas quais 
transparece a ação 
de indivíduos na 
administração da 
punição, como as 
que defendem a 

Estudantes se prepararam para o exame; provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro

Zoinho participa de reuniões 
com candidatos do 2º turno

Caminhada do Amicão 
é realizada em Resende

Zoológico tem programação infantil

crianças são alvo da publicidade no dia 12 de outubro

‘justiça com as pró-
prias mãos’ ou a lei 
do ‘olho por olho, 
dente por dente’”.

cOmpEtêNciAS 
no enem, as re-

dações serão ava-
liadas de acordo 
com cinco compe-
tências, e a cartilha 
detalha o que é es-
perado do candi-
dato em cada uma 
delas. a nota atribu-

ída para cada uma 
pode variar de 0 a 
200.

as competências 
são: demonstrar do-
mínio da modalida-
de escrita formal da 
língua portuguesa; 
compreender a pro-
posta de redação 
e aplicar concei-
tos das várias áreas 
de conhecimento 
para desenvolver o 
tema, dentro dos li-

mites estruturais do 
texto dissertativo-
-argumentativo em 
prosa; selecionar, re-
lacionar, organizar 
e interpretar infor-
mações, fatos, opi-
niões e argumentos 
em defesa de um 
ponto de vista; de-
monstrar conheci-
mento dos meca-
nismos linguísticos 
necessários para a 
construção da ar-

gumentação e ela-
borar proposta de 
intervenção para o 
problema aborda-
do, respeitando os 
direitos humanos.

os detalhes so-
bre a correção e a 
forma como cada 
avaliador atribui 
a nota à redação 
também estão ex-
plicados no tex-
to divulgado pelo 
inep.

o candidato a 
prefeito pelo Pr na 
eleição do dia 2 de 
outubro, jorge de 
oliveira, o zoinho, 
confirmou que par-
ticipou de reuniões 
com os candida-
tos que disputam o 
segundo turno das 
eleições municipais, 
Paulo Baltazar (PrB) 
e Samuca Silva (Pv), 
conforme o diÁrio 
do vale noticiou na 
coluna mosaico do 
dia 7 de outubro.

zoinho afirmou 
que os encontros fo-
ram feitos em nome 
do seu partido e 
que ele e outros diri-
gentes do Pr se reu-
niram com os dois 
candidatos.

“as reuniões foram 
feitas em nome do 

partido, não em meu 
nome pessoal. eu es-
tava acompanhado 
de antônio Cardoso 
(candidato a vice 
na chapa de zoinho 
e presidente muni-
cipal do Pr), edson 
Quinto (atual presi-
dente da Câmara 
municipal e vere-
ador reeleito pelo 
Pr), luciano mineiri-
nho (vereador eleito 
pelo Pr) e ataíde to-
ledo (coordenador 
da campanha da 
chapa majoritária 
do Pr)” informou zoi-
nho.

ainda de acordo 
com zoinho, o mes-
mo grupo já havia se 
reunido com o can-
didato do PrB, Pau-
lo Baltazar. o objeti-
vo é avaliar as duas 

candidaturas para 
definir o apoio do Pr 
no segundo turno.

“É a postura mais 
democrática a ser 
adotada. o partido 
ouviu os dois can-
didatos e vai tomar 
uma decisão que 
deve ser anunciada 
nos próximos dias” 
afirmou o ex-depu-
tado federal.

Conforme o jornal 
noticiou, depois de 
conversarem em um 
escritório de conta-
bilidade, zoinho e 
os demais líderes do 
Pr foram, junto com 
Samuca, ao escritó-
rio da empresa de 
construção civil de 
mauro Campos Pe-
reira, um dos mento-
res da candidatura 
de Samuca.

mais uma edição da 
Caminhada do amicão 
foi realizada na manhã 
do último domingo, em 
resende. Com dia en-
solarado, o público se 
reuniu no Parque das 
Águas, no bairro jar-
dim jalisco. no evento, 
iniciativa da tv rio Sul, 
houve um percurso de 
1 km e água corrente 
para os animais.

os donos dos cachor-
ros receberam informa-
ções sobre bem-estar 
animal, vacinação, 
adoção e adestramen-
to. os participantes do-
aram ração, que serão 
levadas a organização 
protetora de animais 
Cãodomínio de resen-
de. diversos cachorros 
foram vacinados e vá-
rios foram adotados e 
saíram da caminhada 
com uma nova família.

o participante marco 
antônio, dono do do-
gue alemão tampinha, 
disse que a caminhada 

é uma oportunidade para 
conhecer vários cachorros 
e também uma parceira 
para seu cão. “trago sem-
pre o tampinha para a Ca-
minhada do amicão, para 
ver se arrumo uma namo-
rada pra ele”, disse. a Bian-
ca, dona da chihuahua 
marie falou que sempre 
leva a cadelinha fantasia-
da. “ano passado ela veio 
de minnie e ganhou até 
prêmio e esse ano ela veio 
de elsa, princesa do filme 
Frozen”, comentou.

a nutricionista daniele 

rodrigues levou a filha 
de quatro anos e o ca-
chorro Chucky, um lulu 
da pomerânia, para se 
divertir com outros cães. 
“acho muito legal, tem 
bastante coisas pra fazer 
com os cachorros. É um 
domingo diferente”, con-
tou.

josé de assis disse que 
é segunda vez que parti-
cipa com a poodle Sofia. 
“adoro vir e ela [cachor-
ra] mais ainda. É bom 
para socializar com os 
outros cães”, afirmou.

uma programação es-
pecial pelo dia das Crian-
ças será realizada hoje, 
no zoológico municipal 
de volta redonda. Quem 
passar pelo local poderá 
se divertir com brinquedos 
infláveis, além de curtir 
um espetáculo infantil. as 
informações são da asses-
soria da Prefeitura. o ho-

rário de funcionamento do 
zoo será entre 8h e 16h30. a 
entrada é de graça.

atualmente, o zoológico 
conta com aproximada-
mente 400 animais, como 
aves de pequeno e grande 
porte, felinos, macacos e 
répteis. “o zoo tem diversos 
brinquedos para as crianças 
no seu playground, como 

escorregador, balanços, 
pula-pula, cama elástica, 
labirinto, e pedalinhos. So-
mente em caso de chuva 
o serviço de pedalinho é 
suspenso”, disse a assesso-
ria através de nota.

o zoológico municipal 
de volta redonda fica na 
rua 93C, nº 1.171, na vila 
Santa Cecília.
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Quadrilha é indiciada por 
estelionato em D. de Caxias

operação da civil

Empresas são envolvidas em esquema fraudulento de abastecimento irregular.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

a Polícia Civil, por 
meio da 62ª dP 
(imbariê), rea-

lizou no último sába-
do, a segunda etapa 
da operação hidra, 
em decorrência da in-
vestigação realizada 
pela unidade policial 
para apurar a frau-
de de fornecimento 
de água potável nas 
escolas estaduais de 
duque de Caxias. 

a ação tinha como 
objetivo, o cumpri-
mento de quatro 
mandados de prisão 
dos proprietários das 
empresas envolvidas 
no esquema fraudu-
lento.

de acordo com o 
delegado de Polícia 
marcos gomes Santa-
na, responsável pela 
investigação, na pri-
meira etapa da ope-
ração hidra, foram 
cumpridos mandados 
de busca e apreen-
são - representados 
nos autos do inqué-

rito policial - nas resi-
dências e nas sedes 
das empresas de hé-
lio marcelo dos Santos 
ramos, proprietário 
da empresa h.m. dos 
Santos; reinaldo Souza 
rocha, proprietário da 
empresa Bio Água; e 
raul de Souza (irmão 
de reinaldo), proprie-
tário da empresa r 
de Souza Serviços de 
transportes.

EScOlAS EStAduAiS 
ENVOlVidAS NO 

ESquEmA miliONáRiO 
as escolas estaduais 

localizadas em Caxias, 
abastecidas pelas em-
presas envolvidas no 
esquema eram: CieP 
228 darcy vargas;

CieP 208 alceu 
amoroso;Ce manuel 
bandeira;CieP 229 Cân-
dido Portinari;Ce hé-
lio rangel;CieP 320;Ce 
Círculo operário;Ce 
Prof. Francisco Portuga 
neves;CieP 031;CieP 
209;e joão XXiii;Ce 
abdala;CieP 089.

após um minucioso 

trabalho, realizando o 
cruzamento dos da-
dos fornecidos pela 
Companhia estadual 
de Águas e esgotos 
do rio de janeiro so-
bre a quantidade de 
água vendida para as 
empresas envolvidas 
no esquema fraudu-
lento e as notas fiscais 
fornecidas pelas es-
colas, apurou-se que 
a empresa Bio Água 
não possuía cadastro 
na Cedae para cap-
tação de água. a em-
presa h. m. dos San-
tos, em alguns meses, 
apresentava sua con-
ta zerada e a r.j. Ser-

viços de transporte de 
Água Potável, já que 
não tinha cadastro, 
utilizava o da empresa 
r de Souza Serviço de 
transportes.

a Polícia Civil tam-
bém descobriu que no 
ano passado, a h. m. 
dos Santos, apesar de 
ter comprado apenas 
330 mil litros de água 
da Cedae, chegou a 
vender para as esco-
las 1.350.000 litros. 

já a empresa r.j. 
de Souza Serviço de 
transporte teria com-
prado 786.000 litros, 
mas vendeu 3.260.000 
às escolas.

a Bio Água conse-
guiu vender mais de 
7.700.000 litros de água 
para as instituições. 

Com base nas 
provas reunidas, o 
delegado marcos 
representou pela de-
cretação das prisões 
dos autores, medida 
deferida pela justiça, 
e os indiciou pelos cri-
mes de estelionato e 
venda de água im-
própria para consumo 
humano. também foi 
representado pela ex-
pedição de mandado 
de busca e apreensão 
para um caminhão.

apesar das diligên-

cias realizadas nas re-
sidênciais dos quatro 
autores no último sá-
bado pelos policiais ci-
vis da 62ª dP, nenhum 
foi encontrado, sendo 
então  considerados 
foragidos da justiça. 

Quem tiver qual-
quer informação que 
possa auxiliar na loca-
lização dos quatro au-
tores pode entrar em 
contato com a Cen-
tral de atendimento 
ao Cidadão (CaC) 
pelos telefones (21) 
2334-8823 e 2334-8835 
e pelo chat https://
cacpcerj.pcivil.rj.gov.
br.

quadrilha indiciada em esquema irregular de abastecimento de água em escola estaduais

divulgação/PolíCia Civil 

‘Miltinho da Van’ é condenado a 
40 anos de prisão em Nova Iguaçu

milton Severiano 
vieira, o miltinho da 
van, foi condenado 
no início da madru-
gada de ontem, pelo 
Conselho de Senten-
ça do tribunal do júri 
da Comarca de nova 
iguaçu, a 40 anos, 10 
meses e 20 dias de re-
clusão e 32 dias-multa, 
pelos crimes de ho-
micídio duplamente 
qualificado, contra sua 
noiva, Cícera alves de 
Sena, dançarina de 
funk conhecida como 
amanda Bueno, além 
de roubo majorado e 
porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito.

a sentença foi profe-
rida pelo juiz alexandre 
guimarães gavião Pin-
to, da 4ª vara Criminal 
de nova iguaçu, após 
mais de 13 horas de 
julgamento, que tam-

bém condenou o réu à 
pena de um ano e seis 
meses de detenção e 
10 dias-multa pelo cri-
me de condução de 
veículo automotor sob 
efeito de álcool.

Pelo crime de homi-
cídio duplamente qua-
lificado de feminicídio 
e asfixia, foi fixada a 

pena de 29 anos e 
dois meses de reclusão; 
pelo roubo majorado, 
seis anos, dois meses e 
20 dias de reclusão e 
14 dias-multa; e pelo 
crime de porte ilegal 
de arma de fogo de 
uso restrito, cinco anos 
e seis meses de reclu-
são e 18 dias-multa.

miltinho matou sua noiva Amanda Bueno em 2015
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Traficante que teve indulto 
chefiava ataque na UPP

Preso num trecho 
de mata no alto do 
morro Pavão-Pa-
vãozinho, após co-
mandar o ataque 
às uPPs da região 
na última segunda-
-feira, o traficante 
Samuel de Freitas 
e Silva, o Samuca, 
foi beneficiado por 
um indulto no dia 
das mães, no dia 
14 de maio. desde 
então, ele era pro-
curado pela polí-
cia. ele é apontado 
como um dos che-
fes do morro.

Samuca, acusa-
do de ser gerente 
do tráfico no Pa-
vão-Pavãozinho, 
deixou o instituto 
Penal edgard Cos-
ta, em niterói, e 
não voltou mais. 
Para policiais ci-
vis, que atuam na 

divulgação 

área do bandido, a 
violência se agravou 
na comunidade de 
Copacabana depois 
que ele retomou a 
gerência do comér-
cio de drogas do lo-
cal.

a prisão do crimino-
so só foi possível de-
pois da localização 
da namorada de um 
dos bandidos de sua 

quadrilha. ela ne-
gociou a rendição 
do grupo, que es-
tava escondido na 
região conhecida 
como vietnã, no 
alto do morro. jun-
to com eles, havia 
seis fuzis, uma pisto-
la adaptada para 
funcionar como 
submetralhadora, 
além de drogas.

policiais da upp no morro do pavão pavãozinho

Civil estoura cativeiro e prende seis
dois homens mor-

reram e outros seis 
foram presos na noi-
te da última segun-
da-feira, após poli-
ciais civis estourarem 
um cativeiro na rua 
Chile, em Saracuru-
na, duque de Ca-
xias. uma jovem de 
26 anos, estava no 
local, com os punhos 
amarrados e um ca-
puz preto, desde a 
tarde do último sá-
bado.

de acordo com 
a delegacia antis-
sequestro (daS), o 

resgate ocorreu por 
volta das 21h30. hou-
ve confronto no ca-
tiveiro e os homens 
identificados como 
luiz henrique dos 
Santos guimarães, 
de 20 anos; e rafael 
gonçalves Fernandes 
foram atingidos. eles 
foram socorridos e le-
vados para o hospital 
adão Pereira nunes, 
também em Saracu-
runa, mas não resis-
tiram aos ferimentos. 
os agentes e a vítima 
-que não teve sua 
identidade revelada- 

nada sofreram.
Com os bandi-

dos, foram apreendi-
dos três armas, duas 
granadas, um rádio 
transmissor, além de 
ao menos sete apa-
relhos celulares. o 
veículo da vítima foi 
recuperado. os cri-
minosos pertencem 
a uma milícia atuan-
te na região. ao ser 
preso, um deles disse 
aos policiais que seria 
chefe do grupo para-
militar. a identificação 
dos marginais ainda 
não foi divulgada.

Homem é preso com centenas de 
munições desviadas do Exército

ao cumprirem or-
dem de operação 
na noite último do-
mingo, policiais do 
20° BPm (mesquita) 
abordaram um hon-
da Civic de cor cin-
za, onde o motorista 
ao ser abordado, 
aparentava grande 
nervosismo. ao re-
alizarem vasculha-
mento no interior do 
veículo, os Pms en-
contraram 390 muni-

ções de calibre 7.62 
envolvidas por meias 
do exército Brasileiro 
e dois celulares.

o marginal infor-
mou aos agentes 
que o material era 
desviado do exér-
cito por um militar 
que o mesmo não 
quis citar o nome e 
seria levado para 
a comunidade do 
Chapadão, onde 
cada munição seria 

vendida à r$25,00 
reais. logo foi dada 
voz de prisão, os cri-
minosos e o material 
apreendido foram 
conduzidos à 53ªdP 
(mesquita). em segui-
da, um outro homem 
chegou à delegacia 
dizendo ser o pro-
prietário do automó-
vel. o delegado deu 
voz de prisão aos 
dois acusados onde 
foram autuados.
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Perseguição, prisão e 
execução em Nilópolis

o corpo de uma 
jovem que estava de-
saparecida foi encon-
trado, na tarde da últi-
ma segunda-feira, em 
um matagal na esta-
da da Colônia, em 
Parelheiros, na zona 
Sul da capital paulis-
ta. Fabiula de Souza, 
de 21 anos, tinha sido 
vista pela última vez 
no dia 8 deste mês. 

nas redes sociais, 
amigos dela chega-
ram a fazer uma cam-

panha para localizá-la, 
e relataram que Fabiula 
esteve na companhia 
de um rapaz da região 
antes de ser morta. 

o corpo dela foi en-
caminhado para o insi-
tuto médico legal (iml) 
da região, onde foi peri-
ciado. a causa da mor-
te ainda não foi divul-
gada.

o caso será investi-
gado por agentes do 
25º distrito Policial, mas 
deve ser passado para 
a divisão de homicídios. 
Fabiula deixou três filhos.

Jovem é encontrada morta 

PMs desconfiaram de carro que estava sujo de sangue e apreenderam arma com suspeitos.

Cerco fechado
os bandidos não 

resistiram ao cerco 
e acabaram se en-
tregando. dentro 
do carro os agen-
tes encontraram 
várias marcas de 
sangue, um facão, 
dois celulares, que 
seriam produtos 

roubo, papéis para 
embalar droga com 
a descrição da fac-
ção Comando ver-
melho. o veículo foi 
recuperado. 

os criminosos fo-
ram conduzidos à 53ª 
delegacia de Polícia 
(mesquita). ao che-

gar na distrital, os Pms 
receberam a informa-
ção sobre dois corpos 
localizados em mes-
quita. os presos foram 
encaminhados para 
a divisão de homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (dhBF) após os 
investigadores cons-

tatarem através de 
perícia que a dupla 
era autora das duas 
execuções.

até o fechamento 
desta edição, a Po-
lícia Civil não havia 
divulgado a identifi-
cação das duas ví-
timas. 

uma persegui-
ção policial 
na madruga-

Os dois criminosos não obdeceram a ordem da polícia de parar o veículo

Beltrame deixa a Seseg após 
10 anos à frente do comando

Nova Iguaçu ganha Cia da PM
A dupla estava em um HB 20 com marcas de sangue

Reprodução / Facebook

Fabiula tinha 18 anos

Divulgação

DIVULGAÇÃO

Roberto de Sá que também é policial federal assume o órgão a partir de segunda

da de ontem ter-
minou com dois 
bandidos presos e 
a descoberta de 
um duplo homicídio 
com autoria apon-

tada para os suspei-
tos rendidos após a 
abordagem.

Segundo informa-
ções do 20º Bata-
lhão de Polícia mi-

litar (mesquita), a 
guarnição formada 
pelos soldados au-
gusto e montenegro 
realizava patrulha-
mento na avenida 
Baronesa de mes-
quita quando avis-
tou um veículo 
modelo hB20, de 
cor branca, placa 
PXg-1696 ocupado 
por dois suspeitos. 
na parte traseira, 
os agentes obser-
varam que estava 
saindo um líquido 
de cor vermelha do 
carro. 

os policiais ten-
taram fazer uma 
abordagem, orde-
nando que o mo-
torista parasse. mas 
o veículo acelerou 
e foi iniciada uma 
perseguição com o 
apoio de uma ou-
tra guarnição, que 
conseguiu fechar 
a via na altura da 
avenida roberto Sil-
veira, em nilópolis.

o governo do estado 
anunciou no final da 
tarde de ontem o nome 
que substituirá josé ma-
riano Beltrame à frente 
da Secretaria estadual 
de Segurança (Seseg) 
do rio de janeiro.

antônio roberto Ce-
sário de Sá , que já 
ocupava o cargo de 
subsecretário de Plane-
jamento e integração 
operacional da própria 
Seseg, deve tomar pos-
se na próxima segun-
da-feira, e não após o 
segundo turno das elei-
ções, no dia 30, como o 

governo havia informa-
do anteriormente.

assim como o próprio 
Beltrame, roberto Sá 
é delegado da Polícia 
Federal. a carreira na 
área de segurança pú-
blica começou na Polí-
cia militar do rio, onde 
ingressou como cade-
te em 1983 e chegou 
a tenente-coronel, até 
deixar a corporação e 
ingressar na PF.

na Pm, roberto foi 
instrutor do Batalhão 
de operações espe-
ciais (Bope) de 1989 a 
1992. ele é formado em 

direito e pós-graduado 
em administração Pú-
blica. Como subsecre-
tário, atuou como co-
ordenador de todo o 
planejamento do pro-
grama das unidades 
de Polícia Pacificadora 
(uPP), implantado pela 
Seseg a partir de 2008.

Beltrame pediu exo-
neração do cargo 
ontem e, de acordo 
com a assessoria de 
imprensa do governo, 
ele tinha pedido para 
deixar a Pasta depois 
do segundo turno das 
eleições. 

a Prefeitura de nova 
iguaçu e o comando 
do 20º Batalhão da Po-
lícia militar (20º BPm), 
inauguram na próxima 
sexta-feira, às 10h, a 1ª 
Companhia integrada 
de Policia de Proximi-
dade (CiPP). a unida-
de da Pm vai funcionar 
em uma área de 1.400 
metros quadrados, na 
rua tabelião maurício 
Costa, ao lado da an-
tiga delegacia (52ªdP), 
com 120 homens, 12 
viaturas, reforçando o 
policiamento no centro 

da cidade, benefician-
do cerca de 100 mil pes-
soas.

a CiPP, que será coor-
denada pelo 3º Coman-
do de Policiamento de 
Área da corporação, é 
resultado de uma parce-
ria entre a Prefeitura com 
a Polícia militar. visando 
a segurança no municí-
pio, a administração mu-
nicipal investiu em outras 
parcerias com a Polícia 
militar. dez viaturas sofre-
ram reparos e uma área 
no bairro marapicu foi 
viabilizada para a cons-

trução de um batalhão. 
além disso, a Prefei-

tura cedeu uma área 
e fez obras de reforma 
do prédio onde funcio-
na a Companhia des-
tacada de Polícia mili-
tar do Bairro Cerâmica. 
“Segurança pública é 
competência do go-
verno estadual, mas a 
Prefeitura é parceira 
e está sempre pronta 
para ajudar. estamos 
contribuindo para me-
lhorar a segurança no 
município”, disse o pre-
feito nelson Bornier.
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O Ministério da Saúde anunciou também a inclusão da vacina contra meningite C.

bRASíLIA

o presidente da 
república, michel 
temer, terá uma ‘dr’ 
com deputados da 
base aliada que vo-
taram contra a Pro-
posta de emenda à 
Constituição (PeC) 
que limita o aumen-
to dos gastos da 
união. o termo “dr” 
é usado para desig-
nar a expressão ‘dis-
cutir a relação’. a 
afirmação foi feita 
ontem pelo ministro 
da Casa Civil, eliseu 
Padilha. 

na última segun-

Temer terá ‘DR’ com aliados que votaram contra PEC

Meninos serão vacinados contra 
HPV já a partir do próximo ano

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

da-feira, o plenário 
da Câmara aprovou 
a PeC em primei-
ro turno, por 366 vo-
tos a 111 (com duas 
abstenções), resulta-
do considerado pelo 
Palácio do Planalto 
como uma “vitória 
maiúscula”, pois eram 
necessários 308 votos 
para a proposta pas-
sar.

dos 412 parlamenta-
res da base aliada ao 
governo, 386 estavam 
presentes na sessão. 
desses, 358 votaram a 
favor da PeC (86,9%), 
enquanto outros 26, 
contra. houve ainda, 

luCiana amaral/g1

na base, uma absten-
ção e o presidente da 
Câmara, rodrigo maia 
(dem-rj), não votou, 

porque o regimento 
interno prevê que ele 
se manifeste somente 
em caso de empate.

nicotina é uma 
das drogas que pro-
vocam maior de-
pendência física e 
o cigarro não pas-
sa de um dispositivo 
atraente para faci-
litar seu consumo. 
tudo ocorre de for-
ma muito simples: a 
pessoa põe o cigarro 
na boca e aspira a 
fumaça que alcan-
ça os pulmões. dos 
pulmões, a nicotina 
passa rapidamente 
para a circulação, 
espalha-se pelo cor-
po inteiro e atinge o 
cérebro onde exer-
ce sua ação aditi-
va. na verdade, ela 
chega mais depres-
sa ao cérebro quan-
do aspirada do que 
quando injetada na 
veia.

não tenho a me-
nor dúvida de que 
todo fumante gosta-
ria de deixar de fu-
mar. mesmo aqueles 
que afirmam, “não, 
não estou interessa-
do”, falam assim por-
que não conseguem 
abandonar o cigarro 
e não porque não o 
queiram.

a crise de absti-
nência de nicoti-
na manifesta-se em 
minutos e é pior do 

que a de outros al-
caloides, como os 
que existem na ma-
conha, na cocaína 
e na heroína. esses 
ainda permitem ao 
usuário ficar muitas 
horas longe deles. 
a nicotina não dá 
descanso. a pessoa 
passa duas horas no 
cinema. Quando as 
luzes se acendem, 
está tão desespera-
da para fumar que 
desconsidera os avi-
sos e acende o ci-
garro ainda na sala 
de exibição.

o fumante sabe 
que cigarro dá cân-
cer, infarto, derrame 
cerebral, mas não 
se abala com isso. 
o ser humano não 
liga para as piores 
desgraças que lhe 
possam acontecer, 
desde que ocorram 
num futuro distante. 
a espécie foi selecio-
nada assim. de que 
adiantava ficar pla-
nejando a vida para 
os vinte anos seguin-
tes, se o homem pri-
mitivo não sabia se, 
no fim do dia, esta-
ria vivo para voltar à 
caverna trazendo a 
caça que fora bus-
car para alimentar a 
família?

dr. renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-rj. Fez residência em 
cirurgia no hospital municipal miguel Couto-rj. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho regional de medicina do es-
tado do rio de janeiro (Cremerj) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo meC (ministério da educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
e-mail do doutor renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Nicotina e tabagismo

Gilmar mendes e Eliseu padilha (d), durante coletiva 

a vacinação con-
tra hPv será es-
tendida para 

os meninos a partir de 
2017, segundo anún-
cio feito ontem pelo 
ministério da Saúde. a 
vacina contra o papilo-
mavírus humano (hPv), 
que protege principal-
mente contra o câncer 
de colo do útero, já faz 
parte do Programa na-
cional de imunizações 
desde 2014, indicada 
para meninas de 9 a 13 
anos.

a partir de janeiro 
2017, meninos de 12 a 
13 anos também pode-
rão receber a vacina. 
a faixa etária será am-
pliada gradualmente 
até 2020, quando a va-
cina estará disponível 
para meninos de 9 a 13 
anos. o esquema vaci-
nal consiste  em duas 

doses, com intervalo de 
seis meses.

o ministério da Saúde 
informou que estudos 
feitos em outros países 
mostram que a inclusão 
dos meninos contribui 
para a diminuição do 
câncer de colo do úte-
ro e vulva das mulheres, 
já que isso possibilita a 
diminuição da circula-
ção do vírus a popula-
ção, o que beneficia o 
público feminino.

além disso, os pró-
prios meninos serão 
beneficiados, já que a 
vacina protege contra 
câncer de pênis, gar-
ganta, ânus e verrugas 
genitais, problemas 
também relacionados 
ao vírus.

REcOmENdAçãO dE 
SOciEdAdES mÉdicAS 
a vacinação con-

tra hPv para meninos 
também é usada nos 
estados unidos, austrá-

lia, Áustria, israel, Porto 
rico e Panamá. a in-
clusão dos meninos na 
vacinação contra hPv 
segue a recomenda-
ção de sociedades mé-
dicas brasileiras como a 
Sociedade Brasileira de 
imunizações (SBim) e a 
Sociedade Brasileira de 
Pediatria.

outra mudança é 
que, a partir de 2017, 
meninas que chegaram 
aos 14 anos sem a va-
cina também poderão 
se vacinar. a vacinação 
também será estendida 
homens que vivem com 
hiv entre 9 e 26 anos. 
antes, só as mulheres 
com hiv desta faixa 
etária podiam se vaci-
nar gratuitamente. no 
caso desse público, o 
esquema vacinal é de 
3 doses.

Vacina contra 
meningite c 

o ministério da Saúde 

anunciou, ainda, a in-
clusão da vacina con-
tra meningite C para 
meninos e meninas de 
12 a 13 anos a partir de 
2017. até 2020, a vacina 

deverá estar disponível 
a crianças de 9 a 13 
anos. hoje, essa imu-
nização é oferecida 
apenas para crianças 
aos 3, 5 e 12 meses 

de idade. a meningi-
te C é o subtipo mais 
frequente da doen-
ça, que é considera-
da grave e de rápida 
evolução.

divulgação/mauríCio Bazílio/SeS

Vacina contra o HpV: meninos também poderão ser vacinados pelo SuS 

Vírus pode causar câncer do colo do útero 
o hPv é um ví-

rus que pode cau-
sar câncer do colo 
do útero e verrugas 
genitais.  ele é alta-
mente contagioso, 
e a sua transmissão 
acontece principal-
mente pelo contato 

sexual.
a vacina distribuída 

no SuS é quadrivalen-
te, ou seja, protege 
contra quatro tipos de 
hPv: o 6, o 11, o 16 e o 
18. dois deles (o 6 e o 
11), estão relacionados 
com o aparecimento 

de 90% das verrugas 
genitais. os outros dois 
(o 16 e o 18) estão re-
lacionados com 70% 
dos casos de câncer 
do colo do útero. além 
da vacina, a preven-
ção contra esse tipo 
de câncer também 

continua envolven-
do o exame Papani-
colau, que identifica 
possíveis lesões pre-
cursoras do câncer 
que, tratadas preco-
cemente, evitam o 
desenvolvimento da 
doença.

Carros: 1 em cada 10 atendeu a recall este ano 
levantamento da 

Fundação Procon-
-SP divulgado ontem, 
aponta que no pri-
meiro semestre deste 
ano, apenas 12,82% 
dos veículos chama-
dos para recall no 
Brasil fizeram os devi-
dos reparos para evi-
tar acidentes. 

entre janeiro e ju-
nho, 911.028 veícu-
los foram convo-
cados para recalls, 
mas apenas 116.830 
compareceram às 
oficinas. Segundo o 
Procon-SP, o número 
é “preocupante”.

“recalls somente 
são realizados em ca-
sos de defeitos que 
colocam em risco a 
saúde e a segurança 
do consumidor”, afir-
mou a entidade.

entre as falhas con-
tatadas no primeiro 
semestre estão casos 
de risco de incêndio, 
perda de freio e os 
chamados “airbags 
mortais”, que podem 
lançar fragmentos 
metálicos contra os 
passageiros. estes 
airbags, fabricados 
pela japonesa taka-
ta, já causaram re-

calls de milhões de 
veículos no mundo 
inteiro e estão rela-

cionados a 15 mortes 
nos estados unidos e 
na malásia.

Apenas 12,82% dos veículos fizeram os devidos reparos
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GLOBO
05:02-hora um
05:58-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-mais você
10:17-Bem estar
10:58-encontro com Fátima Ber-
nardes
11:59-Praça tv - 1ª edição
12:36-globo esporte
13:00-horário político
13:20-jornal hoje
14:00-vídeo Show
15:01-Sessão da tardegato de 
Botas
16:23-vale a Pena ver de novo-
Cheias de Charme
17:24-malhação: Pro dia nascer 
Feliz
18:00-Sol nascente
18:54-Praça tv - 2ª edição
19:15-haja Coração
20:15-jornal nacional
20:30-horário político
20:50-jornal nacional
21:03-a lei do amor
21:45-Futebol
23:46-Profissão: repórter
00:26-jornal da globo
01:02-Programa do jô
01:43-Castle
02:33-Corujão

TV RECORD

SBT
06:00-Primeiro imPaCto  
08:00-CarroSSel animado    
08:30-mundo diSneY  
10:30-Bom dia e Cia   
14:15-FoFoCando   
15:15-CaSoS de Família
16:15-mar de amor    
17:00-lÁgrimaS de amor    
17:45-aBiSmo de PaiXão    
18:30-a gata 
19:45-SBt BraSil   
20:30-CÚmPliCeS de um reS-
gate
21:30-ChiQuititaS   
22:15-Pra ganhar É SÓ ro-
dar  
22:45-Programa do ratinho   
00:30-the noite Com danilo 
gentili 
01:30-jornal do SBt  
02:15-SBt notíCiaS

REDE TV

Fazendo eSCola

05:00-igreja internacional 
da graça de deus 
09:00-tá Sabendo? 
09:30-melhor Pra você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é Sua 
17:10-igreja universal do 
reino de deus 
18:10-master game 
19:10-redetv news 
20:30-tv Fama. 
20:50-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:50-tv Fama 
22:30-SuperPop 
00:05-leitura dinâmi-
ca 
00:30-Programa amaury 
jr 
01:30-viagem Cultural 
02:00-igreja universal do 
reino de deus.
03:00-igreja da graça no 
Seu lar

gaetano aconselha vittorio sobre 
milena. geppina comenta com ga-
etano que alice pode estar grávida 
de Cesar. Yumi diz para alice que ela 
está incomodada com a relação 
entre mario e Carolina. Sinhá recom-
pensa Carolina por ter conquistado 
mario. milena, mario e Peppino con-
versam sobre loretta. alice insiste 
para que tanaka permita que Cesar 
cuide da dívida da empresa.

Milena decide fazer 
uma tatuagem

 Acã vai até o palácio 
para falar com Tibar

elidade diz que livana se casará de-
pois da conquista de jericó. acã vai até 
o palácio para falar com tibar. o traidor 
pede mais ouro e avisa sobre o plano 
de josué de atacar a cidade. o coman-
dante avisa ao rei sobre o cerco que os 
hebreus farão à jericó. marek diz ser im-
possível atravessar as muralhas. Kadmo 
segreda a tibar que a rainha o aguarda.

REsUMos DAs noVElAs

apolo afirma a dulce e a isabel que 
Bia ficará com ele. tancinha consegue 
fazer os passos de balé e Paloma não 
gosta. Carmela pensa em desistir do pla-
no contra Shirlei e jéssica a repreende. 
Bia ouve que dulce quer levá-la para o 
exterior e fica apavorada. rebeca deci-
de perdoar aparício e faz uma proposta 
inusitada para ele. 

Rebeca decide 
perdoar Aparício

Paola vai 
ao vilarejo

helena diz para Pedro que não aguen-
ta mais morar com Fiorina. isabela conta 
para téo que ficou com medo de cantar 
ao vivo. téo aconselha que ela não de-
sista. Paola diz para otávio que tentará 
conversar com rebeca para saber o que 
se passa com ela. Paola vai ao vilarejo e 
diz que otávio foi conversar com ela so-
bre a relação deles. mauricio vai atrás de 
rebeca na confecção e pede para ela 
lhe acompanhar até um lugar. 

06h00-Faixa regional
06h30-Balanço geral manhã
07h30-Faixa regional
08h55-Fala Brasil
10h00-hoje em dia
12h00-Faixa regional
13h00-horário Político
13h20-Faixa regional 
14h45-amor e intrigas
15h45-vidas em jogo
16h30-Cidade alerta
18h00-Cidade alerta
19h30-escrava mãe
20h30-horário Político
20h50-a terra Prometida
21h30-jornal da record
22h30-gugu
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-Programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

O Exercício em Cena
F.A.M.A apresenta hoje espetáculo da 78ª Formatura de teatro Módulo Fundamental. 
O trabalho tem direção de Brumell com assistência de Levi Duarte e Marcyelle Fialho.

BAND
06:00-jornal Band-
news 
07:30-Café com jornal
08:00-Café com jornal
09:10-dia dia
10:10-os Simpsons
12:30-jogo aberto deba-
te
13:00-os donos da Bola
15:00-game Phone
16:00-Brasil urgente
19:20-jornal da Band
20:25-Sila: Prisioneira do 
amor
20:55-Show da Fé
21:50-os Simpsons
22:20-Pré - Factor
22:30-X Factor
00:35-jornal da noite
01:20-Que Fim levou?
01:25-Copa do mundo 
Fifa de Futebol Feminino 
Sub 17
03:25-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulgação

Condições do
Mar no Rio

a 78ª formatura 
de teatro mó-
dulo Funda-

mental será encena-
da hoje, às 20h, pela 
escola livre F.a.m.a. 
os alunos encenarão 
o exercício em Cena 
‘rio 2016’ no qual 
retrata de forma cô-
mica uma família de 
classe média baixa 
que ganha ingressos 
para assistir os jogos 
olímpicos. 

no trajeto à ‘Cida-
de olímpica’ ocorre 
vários conflitos do co-
tidiano. a peça pro-
mete arrancar muitas 
risadas do público. o 
trabalho tem dire-
ção de Brumell com 
assistência de levi 
duarte e marcyelle 
Fialho. os ingressos 
estão sendo vendi-
dos pelos preços de 
r$ 20 (inteira) e r$ 10 
(meia-entrada). Clas-
sificação livre. a for-
matura acontecerá 
na Sala de espetácu-

los amir haddad lo-
calizada na avendia 

O espetáculo retrata de forma cômica uma família de classe média baixa que ganha ingressos para assistir os jogos olímpicos

getúlio de moura, n 
° 1302, no Centro de 

nova iguaçu. mais 
informações podem 

ser obtidas pelo tele-
fone (21) 3768-9250. 
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Trabalho: procure tornar 
o seu objetivo uma 
fonte inspiradora para 
produzir tudo o que você 
precisa para deslanchar 
sua atividade. Finanças: 

serviços extras aumentarão sua 
renda. Amor: invista em relações 
baseadas em sentimentos, pois terão 
vida-longa. Acredite na pessoa 
amada.

Áries

Trabalho: com perseverança 
alcançará seus objetivos. 
Você precisa de positividade 
para seguir em frente, então, 
deixe de lado quem não 
acrescenta nada. Finanças: 

chance de ganhar dinheiro com serviço extra. 
Amor: o romantismo estará em alta. 

Touro

Trabalho: você tem muito 
talento para liderar, mas 
precisa não exigir demais 
das pessoas. Flexibilidade 
agora contará pontos! 
Finanças: fase de sorte 
pode pintar um negócio 

lucrativo ou um aumento de salário. Amor: 
o romance estará cheio de afeto. 

Gêmeos

Trabalho: procure 
respeitar seus limites, 
equilibrando os seus 
serviços de maneira mais 
harmoniosa. Não assuma 
tantas tarefas ao mesmo 

tempo. Finanças, dinheiro virá lentamente. 
Amor: felicidade à vista! Poderá viver um 
romance inesquecível. 

Câncer

T r a b a l h o : 
produtividade marcará 
o seu dia profissional. 
Boa qualidade do 
seu serviço garantirá 
negócios rendosos. 
Finanças: coloque em 

ação projeto viável e ficará perto 
da prosperidade financeira. Amor: 
problemas familiares podem tirar a 
sua paz.

Leão

Trabalho: você 
esbanja disposição e 
criatividade. Poderá 
produzir acima da 
média e se destacar 
p r o f i s s i o n a l m e n t e. 

Finanças: cuidado com o setor 
financeiro. Saiba aplicar o seu 
dinheiro para não amargar prejuízo. 
Amor: preserve a harmonia na vida 
familiar.

Virgem

Trabalho: essa é 
uma fase de muitas 
responsabilidades e 
realizações, por isso pode 
sobrar pouco tempo para 
diversão. Finanças, ótimo 
período para negócios e 

aplicações financeiras. Amor: fase de 
muita felicidade com a pessoa amada. O 
amor está no ar! 

Libra

Trabalho: não deixe 
passar a oportunidade 
de concretizar seus 
objetivos. Com ação 
e dinamismo atingirá 
suas metas profissionais. 

Finanças: fique alerta para não gastar 
demais e comprometer o orçamento. 
Amor: aventuras afetivas não estão 
descartadas.

Escorpião

Trabalho: evite falar de 
negócios que pretende 
começar, pois poderá 
atrair inveja e secar os 
seus projetos e iniciativas. 
Finanças: há chance de 

aumento de faturamento ou renda. 
Amor: romance no ar! Um novo 
relacionamento poderá ter início em 
breve. 

Sagitário

As relações íntimas são 
favorecidas. Deixe vir 
à tona os sentimentos 
profundos guardados. 
Trabalho: Se sua 

intenção é virar o jogo, a hora é 
esta. Mas é preciso ter um objetivo 
claro para não gastar energia à toa. 
Competitividade altíssima, olhe lá. 
Cor: rosa. Número: 26.

Capricórnio

Trabalho: bom 
momento para 
investir em pequenos 
negócios. Eles 
prometem vida-
longa. Alguns 

acontecimentos poderão beneficiar 
suas atividades. Finanças: êxito nas 
atividades profissionais aumentará 
sua poupança. Amor: felicidade na 
vida amorosa. 

Aquário

Trabalho: possibilidade 
de fazer novas parcerias 
e crescer nas suas 
atividades. Êxito lhe 
aguarda, lá na frente. 
Finanças: tendência a 

ganhar muito dinheiro, pois você 
estará muito empreendedor. Amor: 
pode ser um dia inesquecível na vida 
amorosa. 

Peixes

10 atos oficiais

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Mesquita
estado do rio de jaNeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
PLANEJAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

    resta SUSPENSO, por período indeterminado, 

‘siNe die’, a Concorrência Pública de nº. 
001/2016, processo nº. 07/8540/14, que tem como 
objeto a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de deposição final 
de materiais diversos, conforme especificações 
contidas no Projeto Básico, tendo como requisitante 

a secretaria Municipal de Meio ambiente, sendo este 
ato, para readequação do Projeto básico.

    Joelma S. C. do Nascimento
Presidente da CPL

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 211 DE 10 DE JUNHO DE 2001

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora JANE RODRIGUES GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, matrícula 10/6071, ocupante do cargo de Professor II, lotado na se-
cretaria Municipal de educação – seMed. o tempo de serviço de 5.053 (Cinco mil 
e cinqüenta e três) dias, correspondendo a 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 
08 (oito) dias. sendo 3.039 (Três mil, e trinta e nove) dias, correspondendo a 08 
(oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias conforme certidão de tempo 
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 278 
(Duzentos e setenta e oito) dias, correspondendo a 09 (nove) meses e 08 (oito) 
dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pela Prefeitura Municipal 
de Nova Iguaçu – PMNI que integram o processo administrativo nº. 04/1153/2000. 
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

                  joÃo MaGalhÃes da silVa
                      secretário Municipal de administração e serviços Públicos

                   Republicado por Incorreção

PORTARIA N.º 401 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

       RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora SANDRA HELENA DE OLIVEIRA LIMA, 
matrícula 10/4728, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na se-
cretaria Municipal de saúde - seMus. o tempo de serviço de 660 (Seiscentos e 
sessenta) dias, correspondendo a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cin-
co) dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 37/4180/2016. 
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA N.º 402 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

      RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora CLAUDIA VIRGINIA QUINTINO DE OLI-
VEIRA, matrícula 10/7606, ocupante do cargo de Merendeiro, lotado na secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – seMect. o tempo de serviço 
de 1.628 (Hum mil, seiscentos  e vinte e oito) dias, correspondendo a 04 (qua-
tro) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, conforme certidão de tempo de 
serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram 
o processo administrativo nº. 37/4076/2016. a publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 403 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face SONIA REGINA REIS ZIM-
BARO, ocupante do cargo de Médico Cardiologista, matrícula nº. 10/17.631, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, por ter infringido os artigo 
138 da lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 08/1764/2016.

PORTARIA N.º 404 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face HERACLITO DA COSTA 
VAL, ocupante do cargo de Médico Clinico Geral, matrícula nº. 10/17.705, lota-
do na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, por ter infringido os artigo 138 
da lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos do Processo nº 
37/4101/2016.

PORTARIA N.º 405 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face TEREZINHA FRANCISCO 
LAURINDO, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/57.408, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, cultura e Turismo - SEMECT, 
por ter infringido os artigo 138 da lei complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/4144/2016.
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PORTARIA N.º 406 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face JORGEANE DO ROSÁRIO 
SARRAFF PEREIRA, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/53.360, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, cultura e Turismo - SE-
MECT, por ter infringido os artigo 138 da lei complementar nº 014/97, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 37/4145/2016.

PORTARIA N.º 407 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face HOSANA BEATRIZ DE AS-
SIS SOUZA, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/46.412, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, cultura e Turismo - SEMECT, 
por ter infringido os artigo 138 da lei complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/4146/2016.

PORTARIA N.º 408 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ANTONIO 
CARLOS DA 
SILVA

37/5074/2016 19.761 GARI 60 28/09/16 A 
26/11/16

CARLA CRIS-
TINA BATISTA 
DA SILVA

37/5102/2016 22.330 PROFESSOR II 15 15/09/16 A 
29/09/16

CEZAR ADRIA-
NO DA SILVA

37/5096/2016 43.793 AGENTE 
GUARDA MU-

NICIPAL

60 27/09/16 A 
25/11/16

CÁSSIA SANT 
ANNA DE SOU-
ZA

37/5091/2016 47.782 PROF. EDUC. 
ESPECIAL

30 01/10/16 A 
30/10/16

CRISTIANE VA-
LERIA CESAR 
DE OLIVEIRA 

37/5095/2016 22.250 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

30 05/10/16 A 
03/11/16

DULCINEA 
COSTA DE 
JESUS DA 
MOTTA

37/5027/2016 17.833 AUXILIAR EN-
FERMAGEM

15 20/09/16 A 
04/10/16

DAYANA BAR-
ROS AZEVEDO

37/5065/2016 53.185 PROFESSOR II 45 28/09/16 A 
11/11/16

ELIANA KOCH 37/5079/2016 7552 PROFESSOR II 08 30/09/16 A 
07/10/16

ELLEN DE OLI-
VEIRA ABREU

37/5069/2016 15.608 PROF. CIÊN-
CIAS

30 28/09/16 A 
27/10/16

ERICA CRU-
ZEIRO MOREI-
RA

37/5057/2016 25.332 PEDIATRA 30 03/10/16 A 
02/11/16

HEBE BRITO 
DE OLIVEIRA

37/5059/2016 43.808 ORIENT. EDU-
CACIONAL

30 01/10/16 A 
30/10/16

IVONE DE MA-
TOS AUGUSTO 
RIBEIRO

37/5066/2016 52.797 PROFESSOR II 09 27/09/16 A 
05/10/16

KELLY CRIS-
TINA RODRI-
GUES

37/5092/2016 6138 PROFESSOR II 30 28/09/16 A 
27/10/16

LEANDRO DE 
OLIVEIRA AL-
MEIDA

37/3034/2016 47.375

53.143

PROF. EDUC. 
FISICA

30 23/09/16 A 
22/10/16

MARINA FOR-
TES RAMOS

37/5073/2016 47.797 PROF. EDUC. 
ESPECIAL

60 30/09/16 A 
28/11/16

ROSANGELA 
DAVID WAG-
NER GOMES 
DE LIMA

37/5082/2016 15.682 PROFESSOR II 30 29/09/16 A 
28/10/16

ROZANA FER-
NANDES

37/5067/2016 20.180 AG. ADMINIS-
TRATIVO

30 20/09/16 A 
19/10/16

ROSINETE 
DE FREITAS 
SERPA

37/5064/2016 7597 AUXILIAR EN-
FERMAGEM

30 28/09/16 A 
27/10/16

YOLANDA DA 
SILVA DE MO-
RAES

37/5060/2016 15.317 INSP. DE DIS-
CIPLINA

20 29/09/16 A 
18/10/16

                        a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 409 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

 CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
DENISE DOS 
SANTOS MAR-
COS

37/1290/2015 5365 PROF. 
CIENCIAS

02/03/00 A 
01/03/05

03/10/16 A 
02/01/17

ELAINE ROSE 
DE OLIVEIRA 
GONÇALVES

37/2785/2016 5393 PROF. LÍN-
GUA POR-
TUGUESA

03/03/00 A 
02/03/05

03/10/16 A 
02/01/17

GILBERTO 
RODIGUES 
SIQUEIRA

04/3018/2011 19.753 GARI 14/06/00 A 
13/06/05

21/08/16 A 
20/11/16

GILZA MARIA 
GASPAR FER-
REIRA

37/2367/2010 5938 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

03/10/16 A 
02/01/17

LEONARDO 
FIDELIS BAR-
BOSA DE 
ALCANTARA

37/0986/2013 19.532 GARI 31/05/05 A 
30/12/10

08/09/16 A 
07/12/16

LUCIANA 
CARNEIRO 
GUIMARÃES

37/1123/2015 5310 PROF. 
CIENCIAS

02/03/95 A 
01/03/00

03/10/16 A 
02/01/17

MAGNO DOS 
SANTOS

37/2868/2015 14.576 PROF. MA-
TEMATICA

27/02/98 A 
26/02/03

03/10/16 A 
02/01/17

MARIA DI-
CLER GALL 
MARINS

37/3134/2015 82.676 PROFES-
SOR II

18/04/96 A 
17/04/01

03/10/16 A 
02/01/16

ROSANE 
ROSA DE JE-
SUS SILVA

37/4629/2015 17.096 PROF. GEO-
GRAFIA

01/10/99 A 
30/09/04

03/10/16 A 
02/01/17

VERONICA 
FERREIRA DA 
SILVA TAVRES

37/1790/2016 15.702 PROFES-
SOR II

23/05/08 A 
22/05/13

24/10/16 A 
23/01/17

WAGNER DE 
ALMEIDA GUI-
MARAES

37/1395/2016 4571 MEDICO 
CLINICO 
GERAL

02/01/10 A 
01/01/15

01/11/16 A 
31/01/17

                        a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 410 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a servidora LENISIA NASCIMENTO JUNQUEIRA SILVA, ocupante do 
cargo de Professor de Língua Portuguesa, matrícula nº 10/5480, LICENÇA PRÊ-
MIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 37/2311/2016.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
02/03/05 A 01/08/10 03/10/16 A 02/01/17
02/08/10 A 01/11/15 03/02/17 A 02/05/17

   a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ERRATAS:

Na portaria nº 347 de 25 de agosto de 2016, publicada no jornal hora h de 
30/08/2016, referente à jovenil cortes trubat.

onde se lê: Período da licença 01/10/16 a 31/12/16

leia-se: Período da licença 01/10/15 a 31/12/15

Na portaria nº 442 de 14 de setembro de 2015, publicada no jornal hora h de 
15/09/2015, referente à deNise dos saNtos Marcos.

onde se lê: Período aquisitivo 02/03/10 a 01/03/15

leia-se: Período aquisitivo 02/03/95 a 01/03/00

Na portaria nº 251 de 22 de junho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 28/06/2016, 
referente à sandra de jesus Gomes.

onde se lê: Período da licença: 17/05/16 a 16/08/16           

leia-se: Período da licença: 22/04/16 a 21/07/16

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

secretário Municipal de administração e serviços Públicos

Ingredientes

Modo de preparo

LASANHA DE 
CARnE MoÍDA

500 g de massa de lasa-
nha/500 g de carne moí-
da/2 caixas de creme de 
leite/3 colheres de mantei-
ga/3 colheres de farinha 
de trigo/500 g de presunto
500 g de mussarela/sal a 
gosto/2 copos de leite/1 
cebola ralada/3 colheres 
de óleo/1 caixa de molho 
de tomate/3 dentes de 
alho amassados/1 pacote 
de queijo ralado.

laSanha:

Cozinhe a massa segundo 
as orientações do fabri-
cante, despeje em um re-
fratário com água gelada 
para não grudar e reserve.
molho À BolonheSa:

refogue o alho, a cebola, 
a carne moída, o molho 
de tomate, deixe cozinhar 
por 3 minutos e reserve.
molho BranCo:

derreta a margarina, colo-
que as 3 colheres de fari-
nha de trigo e mexa.
despeje o leite aos poucos 
e continue mexendo.
Por último, coloque o cre-
me de leite, mexa por 1 
minuto e desligue o fogo.
montagem:

despeje uma parte do 
molho à bolonhesa em um 
refratário, a metade da 
massa, a metade do pre-
sunto, a metade da mus-
sarela, todo o molho bran-
co e o restante da massa.
repita as camadas até a 
borda do recipiente.
Finalize com o queijo ra-
lado e leve ao forno alto 
(220° C), preaquecido, por 
cerca de 20 minutos.

MACARRÃo DE 
ConCHA RECHEADo

100 g de tomate cereja/1/2 
cebola/6 dentes grandes 
de alho/4 pimentas ma-
lagueta, dedo de moça, 
caiena ou reino/salsa a 
gosto/cebolinha a gosto/2 
pimentas de cheiro sem se-
mentes/macarrão conchi-
glione/10 tomates cerejas 
para rechear o macarrão/
queijo gorgonzola em cubi-
nhos para rechear o ma-
carrão/1 lata de tomate 
pelados/1/2 lata de molho 
de tomate/queijo mussare-
la a gosto para gratinar.

Ingredientes

Modo de preparo
em uma panela com 
água, coloque os macar-
rões para cozinhar al dente
Corte a cebola em peda-
ços, a salsa e a cebolinha, 
depois amasse o alho e 
despeje tudo dentro do li-
quidificador
misture e depois coloque 
os tomates pelados e o 
molho de tomate, bata no-
vamente, depois adicione 
em uma panela e aqueça 
essa mistura
Com os macarrões cozidos 
e frios, recheio-os com os 
tomates e a gorgonzola
em um refratário, coloque 
os macarrões recheados 
e cubra com o molho, de-
pois salpique o queijo rala-
do mussarela
Coloque no forno por apro-
ximadamente 15 minutos 
ou até o queijo derreter
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Show de gols no início da Copa 
Danopé Champions League 

Anderson Luiz

38

baixada

Competição teve início no último fim de semana com a participação de catorze clubes na luta pelo título.

teve início a Copa 
danopé Cham-
pions league, or-

ganizado pela liCom 
(liga independente de 
Comendador Soares). 
a bola rolou com sete 
jogos onde as redes 
foram balançadas por 
26 vezes, com a média 
de 3.7 gols por partida. 
destaque para o jogo 
entre nova geração 4 
x 2 vm, com seis gols. 
john (duas vezes), Car-
los henrique e Welling-
ton marcaram os gols 
do nova geração. 
gabriel e alisson des-
contaram para o vm. 
Com gols de renan 
(duas vezes) e Paulo 
henrique, o dom ro-
drigo bateu o Peladão 
por 3 a 1, com Bebeto 
descontando. o mma 
bateu o dínamo por 1 
a 0 com gol de tiago. 
vinícius e Carlinhos fo-

ram os autores dos gols 
da vitória do Fla união 
sobre o ajax por 2 a 0; 
já tradição 3 x 2 Sem ta-
lento fizeram um jogão. 
diogo, vitinho e vinícius 
marcaram para o tradi-
ção e leonardo rodri-
gues e abraão para o 
Sem talento. Com emo-
ções até o último mi-
nuto, madry, com gols 
de mabson e daniel, e 
jeito moleque, com gols 
de Paulinho e matheus, 
empataram em 2 a 2. o 
meia lua, com gols de 
Falconne (duas vezes) 
e Flavinho, venceu o 
Família por 3 a 1, Paulo 
vítor descontou.

C l a S S i F i C a ç ã o : 
gruPo a: 1º) meia lua, 
3; 2º) madry e jeito mo-
leque, 1; 4º) Família, 0.

gruPo B: 1º) Fla união 
e mma, 3; 3º) dínamo e 
ajax. gruPo C: 1º) nova 
geração, dom rodrigo 
e tradição, 3; 4º) Sem ta-
lento, Peladão e vm. Emoções sobraram na primeira rodada do campeonato onde as redes balançaram por 26 vezes

anderSon luiz

para comemorar o dia das crianças, o time do Barçamigos, realiza 
hoje às 10h, uma ação social no campo do XV de Novembro, no bairro 
carmari, em Nova iguaçu, com distribuição de brindes, sorteios e brin-

cadeiras que pretende animar a criançada!



SEGUNDO
CADERNO
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Ingredientes

Modo de preparo

MISTO QUENTE DE 
FoRno À MInHA 

MODA

margarina para untar
12 fatias de pão de for-
ma (sem a casca)
1/2 lata de molho de to-
mate pronto (coloquei 
1 sache de sazon sabor 
do nordeste)
6 fatias de presunto (ou 
a gosto)
4 colheres de sopa de 
requeijão
12 fatias de mussarela 
(ou a gosto)
1/2 caixa de creme de 
leite
1 tomate grande corta-
do em rodelas
orégano a gosto

unte um refratário com 
margarina
Forre o fundo com 6 fa-
tias de pão de forma
Colocar metade do mo-
lho de tomate tempera-
do, presunto, camada 
de requeijão, metade 
da mussarela, restante 
do pão de forma, molho 
de tomate, creme de 
leite, mussarela, tomate 
em rodelas, orégano
leve o refratário ao 
forno até a mussarela 
derreter (fiz no micro-
-ondas)

MInI PIZZA PÃo
Ingredientes

20 fatias de pão caixa 
(de forma)
3 fatias de presunto
400 g de queijo (mussa-
rela)
1 tomate
orégano
200 ml de molho de pi-
zza (pode ser de extra-
to)
Se preferir, frango des-
fiado ou carne de sol 
desfiada

Modo de preparo

Separe as fatias de 
pão caixa e coloque o 
molho/extrato em pe-
quena quantidade em 
cada uma
rale o queijo mussare-
la por cima das fatias e 
coloque o presunto em 
pequenos pedaços
Coloque outra camada 
de queijo
adicione 1 fatia de to-
mate e o orégano por 
cima
leve ao forno a 180º C e 
aguarde cerca de 10 a 
15 minutos

MolHo BRAnCo 
PARA MACARRÃo

Ingredientes
1 cebola pequena pi-
cada
1 colher de margarina
1 caixa de creme de 
leite
1/2 litro de leite
1 colher (sopa) de mai-
sena
1 xícara de queijo rala-
do
pimenta-do-reino
1 colher (sobremesa) de 
sal

Modo de preparo

em uma panela, derre-
ta a margarina e acres-
cente a cebola, o sal e 
a pimenta-do-reino
Quando a cebola esti-
ver bem transparente, 
acrescente o creme de 
leite e misture
dissolva a maisena no 
leite e adicione ao mo-
lho
Quando o molho estiver 
com uma consistência 
firme, desligue o fogo 
e acrescente o queijo, 
mexendo bem, para ele 
não grudar
Sirva com macarrão ou 
arroz de forno

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
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Ingredientes

Torta napolitana

massa:
250 g de manteiga ou 
margarina
2 ovos
Sal a gosto
1 colher (de sobremesa) 
de fermento
Farinha de trigo até soltar 
das mãos (por volta de 1 
kg)
recheio:
200 g de presunto picado 
(ou atum, frango, salsicha. 
. . )
200 g de mussarela
2 claras em neve
1 pitadinha de sal
orégano a gosto
1 tomate picado
1 lata de creme de leite
2 gemas
100 g de parmesão ralado 
(50g para o recheio e 50g 
para cobrir)

Modo de preparo

massa:
junte a margarina com os 
ovos e misture bem
adicione o sal e o fermen-
to
junte a farinha e sove 
bem
Forre o fundo e a lateral 
de uma forma de fundo 
removível (tamanho mé-
dio)
recheio:
Bata as claras e adicione 
as gemas sem parar de 
bater
Pare de bater e acrescen-
te o creme de leite e 50 g 
de queijo ralado e a pita-
dinha de sal
arrume em camadas na 
forma, o presunto, o toma-
te, a mussarela e orégano
Cubra tudo com o creme 
e as 50 g restante de quei-
jo ralado
leve ao forno quente até 
dourar
Só desenforme frio

Ingredientes

Modo de preparo

Macarrão de 
abobrinha

6 abobrinhas
carne moída refogada
1 xícara de molho de to-
mate
2 dentes de alho picados 
e amassados
azeite para refogar
1 copo de requeijão light
2 colheres de leite
sal, pimenta-do-reino e 
orégano a gosto

Corte a abobrinha em fa-
tias fininhas no sentido do 
comprimento e depois em 
tirinhas fininhas com um 
apontador de legumes, 
pra quem não tem pode 
ser na faca mesmo
Coloque a abobrinha 
para cozinhar como se 
fosse macarrão, e retire 
quando estiver “al dente”
escorra a água da abo-
brinha e coloque água 
gelada pra que encerre o 
cozimento
numa panela, aqueça 
o azeite, o alho, o sal, o 
orégano e a pimenta-do-
-reino a gosto
Coloque a abobrinha 
apenas pra temperar
molho:
Coloque o requeijão no 
micro-ondas com um 
pouco de orégano, sal, 
pimenta-do-reino e 2 co-
lheres de leite
misture com a carne mo-
ída já refogada, o leite e 
temperos
Coloque sobre a abobri-
nha e leve para gratinar

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2447 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, SÉRGIO LUIZ DA SILVA,  do cargo 
em comissão  coordenador de cerimonial da secretaria Municipal de Governo.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2448 DE 11 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, GIOVANNI DA SILVA, do cargo em 
comissão cc2 de coordenador de Publicidade da secretaria Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2449 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1° - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, LEONARDO NOGUEIRA CORRADI, 
para o cargo em comissão cc2 de coordenador de comunicação Web da 
secretaria Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2451 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, MARIA APARECIDA DA SILVA 
GOMES,  do cargo em comissão cc3 de assessor técnico legislativo da secretaria 
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Ingredientes

Modo de preparo

BACALHOADA

1,5 kg de bacalhau salga-
do
800 g de batatas descas-
cadas e em fatias entre 
0,5 e 1 cm
1 pimentão verde cortado 
em tiras
1 pimentão vermelho cor-
tado em tiras
2 cebolas grandes fatia-
das
2 dentes de alho picadi-
nhos
2 tomates maduros sem 
pele e sem semente corta-
dos em pedaços grandes 
salsa picada
100 g de azeitonas pretas 
sem caroço
1 pitada de pimenta-do-
-reino (se gostar)
3 ovos cozidos
azeite para regar
sal a gosto

deixe o bacalhau de mo-
lho de um dia para o ou-
tro, trocando a água pelo 
menos 3 vezes
desfie e reserve
em uma panela grande, 
coloque as batatas, cubra 
com água e cozinhe por 
cerca de 20 minutos, com 
a panela tampada
escorra, corte as batatas 
em rodelas finas e reserve
em um refratário retan-
gular untado com azeite, 
faça camadas, começan-
do com os tomates, de-
pois a cebola, as batatas, 
o Bacalhau, as ervilhas, os 
pimentões, as azeitonas e 
o cheiro-verde
tempere com 1 colher 
(chá) de sal e 1 colher 
(café) de ajinomoto, e re-
gue com o azeite
repita o processo e fina-
lize com os ingredientes 
que restarem
Finalmente, distribua sobre 
a superfície as rodelas de 
ovo cozido, regue nova-
mente com o azeite de 
oliva e leve ao forno baixo 
(150°), pré-aquecido, por 
cerca de 1 hora ou até 
que os ingredientes este-
jam “al dente”
Sirva em seguida
Sirva com arroz branco, 
salada verde e o vinho da 
sua preferência
Se sobrar, sirva frio no dia 
seguinte
É uma delícia também

MoUssE DE lIMÃo

1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1/2 copo (americano) de 
suco puro de limão
bis de limão

Ingredientes

Modo de preparo

no liquidificador, bata o 
leite condensado e o cre-
me de leite por 3 minutos
acrescente aos poucos o 
suco de limão e continue 
batendo
despeje o mousse em um 
refratário e leve à geladei-
ra
na hora de servir, triture o 
bis e coloque por cima do 
mousse para decorar

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2453 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, MARIA 
AUXILIADORA LOPES, do cargo em comissão cc3 
de assessor regional ii da secretaria Municipal de 
Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 11 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, EDISON 
LOPES DA COSTA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de cadastros imobiliário e Mobiliário da 
secretaria Municipal de fazenda e Planejamento.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2455 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JANSEN 
SILVEIRA MARQUES, do cargo em comissão cc1 
de diretor de almoxarifado da secretaria Municipal de 
administração.  

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2456 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, VANESSA 
MENDONÇA DA SILVA, do cargo em comissão cc4 
de assessor de desenvolvimento empresarial da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
Trabalho e Renda.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2457 DE 11 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JONES 
DOMINGOS, do cargo em comissão cc4 de assessor 
de desenvolvimento empresarial da secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
renda. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2458 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, RENAN 

SOUZA SILVA FERNANDES, do cargo em comissão 
cc4 de assessor de desenvolvimento empresarial 
da secretaria Municipal de  desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Renda.

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2459 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, IVELE 
APARECIDA DA CUNHA RIBEIRO,
 do cargo em comissão cc4 de assessor de 
desenvolvimento empresarial da secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2460 de 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, MÔNICA 
RODRIGUES ROSA, do cargo em comissão cc4 de 
assessora para atração de investimentos da secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
renda. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2461 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/11/2016, CARLOS 
EDUARDO DE FREITAS MOURA, do cargo em 
comissão cc2 de coordenador de Projetos da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2313 DE 08 DE JULHO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, ADRIANA 
SOARES DE OLIVEIRA,  do cargo em comissão 
cc2 de coordenadora de orçamento da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2463 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, MARCELO 
RIBEIRO ALBARELLO,  do cargo em comissão cc2 
de coordenador na área de habite-se da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2464 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita  do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, 
ROSANGELA DE FÁTIMA REIS, do cargo em 
comissão cc3 de assessor de operação de tratamento 
de água  da secretaria Municipal de obras, urbanismo 
e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2465 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, LUIS 
PAULO DA SILVA, do cargo em comissão cc3 de 
assessor de coleta de lixo Úmido da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2466 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, ALINE 
SERFIOT DE PAULA, do cargo em comissão cc3 de 
assessor de Varrição da secretaria Municipal de obras, 
urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2467 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, CARLOS 
ALBERTO PEIXOTO, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Varrição  da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2468 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JOSÉ 
EDSON DA SILVA, do cargo em comissão cc3 
de Assessor de Coleta e Destinação de Entulho da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2469 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, WILIAN 
CARDOSO GASTÃO, do cargo em comissão cc3 
de Assessor de Coleta e Destinação de Entulho da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal
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Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
PORTARIA Nº 2470 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, ROSINÉA 
CONCEIÇÃO SILVA QUIRINO, do cargo em comissão 
cc3 de assessora de Programas sociais  da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2471 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JORGE 
DO NASCIMENTO, do cargo em comissão cc4 
de assessor de benefícios especiais da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2472 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, LETÍCIA 
DA COSTA FONSECA, do cargo em comissão cc4 
de assessora de Patrimônio da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2473 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JOÃO 
GODOI AZEVEDO, do cargo em comissão cc4 
de assessor de cadastramento Único da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2474 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, NATHÁLIA 
MARIANO DA SILVA TEODORO, do cargo em 
comissão cc4 de assessor de assuntos de Medidas 
alternativas da secretaria Municipal de assistência 
social, direitos humanos e habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2475 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, ARIANA 
SILVA PINTO CAMPOS,  do cargo em comissão cc3 
de assessor de Gestão administrativa da secretaria 
Municipal de Governo educação, esporte, lazer e 
cultura. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2476 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de  11/10/2016, 
ARIOSTO ROBERTO PEDERASSI JUNIOR, do cargo 
em comissão cc3 de assessor Nível i da secretaria 
Municipal de educação, esporte, lazer e cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2477 DE 11 DE OUTUBRODE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, MÁRCIA 
MARIA CHEMINAND RODRIGUES DE MORAIS, para 
o cargo em comissão cc1 de diretora de ensino da 
secretaria Municipal de educação, esporte, lazer e 
cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2478 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1° - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, SILVANA 
DOS SANTOS, do cargo em comissão cc3 de 
assessor do setor de Projetos e Programas de saúde 
da secretaria Municipal de saúde. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2479 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JULIANA 
MUNIZ ALBARELO,  do cargo em comissão cc3 de 
assessor do setor de Vigilância sanitária da secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2480 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, ROSANI 
SILVA, do cargo em comissão cc4 de assessora da 
atenção especializada da secretaria Municipal de 
saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2481 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, IRTON 
MARCOS DA SILVA, do cargo em comissão cc3 de 
Assessor do Programa de Saúde do Trabalhador  da 
secretaria Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2482 DE 11 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, JOEL 
MARCOS DE SOUZA, do cargo em comissão cc3 de 
assessor de sinalização Viária da secretaria Municipal 
de ordem Pública. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2483 DE 11 DE OUTUBRODE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, 
JERÔNIMO EMILIANE RODRIGUES JUSTO, para 
o cargo em comissão cc3 de assessor de Proteção 
e ordem Pública da secretaria Municipal de ordem 
Pública. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2484 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, 
JACQUELINE MAURICIA KUWATA, para o cargo em 
comissão cc1 de diretora de Gestão administrativa da 
secretaria Municipal de Meio ambiente. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2057 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.
abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal 

de obras, urbanismo e infraestrutura, crédito 
suplementar no valor global de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), para reforço das dotações 
consignadas no orçamento vigente.

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

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito 
suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais),  para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à 
execução do disposto no artigo anterior decorrerão das 
anulações de dotações orçamentárias constantes do 
anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no 
artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da lei federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Anexo I
Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

27.01.15.451.125.1.058 44905100 0000 500.000,00

Total 500.000,00

Anexo II
Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.031 31900400 0000 400.000,00

09.01.04.122.101.2.031 31901101 0000 100.000,00

Total 500.000,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
Maria Aparecida da Rocha Silva

-- Prefeita Municipal –


