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Amauri Teixeira dos Santos

Na corrida pela reeleição, prefeito Nelson Bornier faz corpo a corpo

Igor diante da 63ª Delegacia de Polícia onde registrou queixa contra os agressores e uma ameaça, durante sessão tumultuada na Câmara onde houve a confusão
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O que é isso, 
papai!?!

Bornier arrasta 
multidão em ruas 

de Nova IguaçuEsfaqueada

Perigo à solta 

Estudante leva socos e 
pontapés de seguranças 
de vereadores em Japeri

Prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier (PMDB) faz corpo a cor-
po no bairro Jardim Tropical e seguiu, à pé, em carava, até o Rancho 
Novo. Ele é candidato à reeleição pela coligação ‘A mudança vai con-
tinuar’, que reúne 17 partidos. 

Mulher é encontrada 
morta dentro de casa 
e marido é o principal 
suspeito, segundo a 
polícia. 

Cerca de 1,3 mil presos que 
deixaram as cadeias do RJ com 
tornozeleira eletrônica estão 
nas ruas sem monitoramento. 

bruna lemos/hora h/reprodução/whatsapp

paulo césar/comitê  de campanha

reprodução/jornal de hoje

Jovem que ficou com hematomas pelo corpo ainda teria sido ameaçado por um dos parlamentares que seria suspeito de esquema 
de falsificação de documentos. Agressões ocorreram durante sessão que votaria suplementação orçamentaria. Sem a aprovação da 
medida, falta merenda para as crianças da rede municipal de ensino e o atendimento nas unidades de saúde está comprometido. 
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Revelado

Salário

Sabe aquele caso 
da criança que 
morreu ao tomar 
um achocolata-
do da Itambé que 
se espalhou pelas 
redes sociais (prin-
cipalmente pelo 
WhatsApp) nas últi-
mas semanas? Pois 
é, o achocolatado 
que matou a crian-
ça em MT tinha sido 
envenenado pelo 
vizinho.

Você sabe de onde 
veio o termo salário? 
Este termo é usado 
hoje para represen-
tar nosso suado pa-
gamento mensal. Na 
Roma antiga, a mo-
eda de pagamento 
era o sal. Cada tra-
balhador se empe-
nhava para ganhar 
sua quantia em sal, e 
daí que veio a pala-
vra salário.

Na Ásutria existe um lago que é muito famoso 
na região por uma condição rara: ele simplesmen-
te seca e volta a encher de tempos em tempos. 
Isto acontece geralmente no inverno, onde o lago 
seca e revela um lindo parque construído para 
uma ocasião como esta.

Uma curiosidade sobre a maior empresa no ramo 
de entretenimento adulto é sobre seu mascote: o 
coelho. A empresa preferiu usa-lo como mascote, 
pois ele é um dos poucos animais que se acasalam 
por prazer. assim como os esquilos, cavalos, cachor-
ros e alguns morcegos que têm a mesma prática.

Na Coreia do Sul, eles têm uma maneira 
curiosa de contar os aniversários: toda criança 
já nasce com 1 ano. Ou seja, quando os seus 
pais fizeram aquele festão para comemorar o 
seu primeiro ano de vida, lá, você estaria co-
memorando, na verdade, 2 anos.

Parque quase aquático

Playboy Aniversário coreano

Um marajá da Patiala visitou um showroom da 
Rolls-Royce e perguntou o preço de um modelo 
bastante caro, o vendedor riu e disse que ele não 
teria condições de compra-lo. O marajá enfureci-
do, comprou todos os veículos do evento, cortou 
os tetos do carro e usou como carro de lixo.

Impressão errada

A Google é a empresa que todos querem trabalhar. 
Além do excelente serviço prestado ao cliente e a 
excelente estrutura aos seus funcionários, em caso do 
falecimento de um deles, a empresa paga ao cônju-
ge metade do salário dele por dez anos, e seus filhos 
recebem U$ 1.000 por mês até completar 19 anos.

Esta semana recebemos a notícia sobre o fim do 
casamento de Willam Bonner e Fátima Bermades. 
Mas quanto tempo realmente dura o fim de um 
relacionamento? Em média, uma pessoa comum 
leva 17 meses para superar completamente o tér-
mino de um relacionamento.

Fim do relacionamento

Vaga para vendedor interno
Empresa no ramo de telecomunicação abre opor-

tunidade para vendedor interno com experiência em 
vendas, ensino médio completo. Salário fixo e vários be-
nefícios. Interessados devem comparecer na Rua 7 de 
Setembro, 71-15º andar, procurar por camila. Levar currí-
culo atualizado e RG para entrar no prédio.

Estágio na área de marketing
Estudante que busca estágio nas áreas de comunicação 

social, marketing e administração, já estão abertas as no-
vas oportunidades na área comercial de um grande clube 
do futebol nacional, oferecemos auxílio passagem, bonifi-
cações e plano de carreira. Enviar currículo informando a 
vaga de interesse para felipebarbosa.target@gmail.com.

Vaga para consultor interno
Estão abertas 10 oportunidades para a área co-

mercial de um grande clube do futebol brasileiro. 
O objetivo será captar investimentos, patrocínios e 
parcerias. Salário e benefícios variados. Interessados 
devem enviar currículo no corpo do email para feli-
pebarbosa.target@gmail.com.

Brasil pode crescer 2,5% em 2018
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem, 

na China, que o Brasil pode crescer 2,5% em 2018 e tem 
potencial de expandir ainda mais, segundo a Reuters. De 
acordo com a pesquisa Focus realizada pelo Banco Cen-
tral, a expectativa dos economistas consultados é de uma 
expansão de 1,23% em 2017 e de 2% no ano seguinte.

Governo quer propor nova idade
O governo do presidente Michel Temer vai propor 

a implantação de uma idade mínima de 65 anos 
para a aposentadoria tanto para homens como 
para mulheres. A proposta de reforma da Previdên-
cia Social já está pronta e caberá a Temer decidir 
quando enviar para o Congresso Nacional.

Dólar opera com instabilidade
O dólar voltou a operar com instabilidade ontem, 

após a divulgação de dados piores que o esperado 
sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o 
que pode retardar o aumento da taxa de juros no 
país. Às 14h26, a moeda norte-americana subia 0,01%, 
a R$ 3,2499 na venda.

Emprego dos sonhos
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MOEdA AMERICAnA

Chupão no pescoço mata!

Sol e lua
Quando acontece um eclipse solar, parece que 

a lua tem o mesmo tamanho que o sol, e existe 
uma relação em comum entre os dois astros: a 
lua é 400 vezes melhor que o sol, e ela está 400 
vezes mais próximo da terra do que nossa ‘estrela 
anã brilhante’.

CLubE dE fuTEbOL

APOsEnTAdORIA

DIVULGAçãO

Ter uma marca de chupão no pescoço não pega bem, mas é 
algo inofensivo em última análise, não é mesmo? Não. Aparente-
mente, um chupão pode causar sérios problemas, como derrames 
graves, e até mesmo morte. Para alívio geral, no entanto, isso é raro. 
De acordo com a mídia mexicana, um garoto de 17 anos da Cida-
de do México morreu após receber um chupão de sua namorada 
de 24 anos, o que lhe causou um acidente vascular cerebral. Segun-
do o The Independent, a jovem está desaparecida. A revista Time 
afirma que o nome da vítima é Julio Gonzalez Macias. Os médicos 
acreditam que a sucção do chupão resultou em um coágulo de 
sangue, que viajou para o cérebro de Julio e causou um derrame.

Velha Nilópolis 
Conhecida como a cidade mais mo-

nitorada da Baixada Fluminense, Nilópo-
lis adormece nas mãos da bandidagem, 
que está fazendo as honras da ‘casa’. Nas 
redes sociais, os relatos de assalto deixam 
a população em pânico com a onda de 
roubo de carros e assaltos a perder de vis-
ta.

Imagem negativa
Entregue aos criminosos, a cidade com 

mais câmeras instaladas do que em qual-
quer outra parte do país (são mais de 60 
equipamentos) está na berlinda, enquan-
to o prefeito Alessandro Calazans ganha 
a fama negativa. O resultado desse caos 
administrativo é uma população insegura 
à espera de um futuro incerto. 

Resposta nas urnas 
Calazans, aliás, é o principal alvo das crí-

ticas de internautas nas redes sociais. Tanta 
indignação serve como termômetro para 
medir o grau de insatisfação que pode 
‘metralhar’ o prefeito nas urnas, provocan-
do um homicídio político.

Fichas sujas 
Metidos em falcatruas a perder de vis-

ta, três políticos de uma Câmara da Baixa-
da podem ganhar o troféu ‘cara de pau’ 
tamanha a capacidade de dissimulação 
mesmo diante do passado sujo não tão 
distante assim.

O povo não esquece 
Verdade seja dita, o trio cara de pau já 

figura na lista negra dos eleitores e deverão 
dar adeus aos seus mandatos que seguem 
em contagem regressiva. Nesse caso, vale 
o velho ditado: quem semeia injustiça co-
lherá desgraça. No dia 02 de outubro sai a 
sentença. 



Seguranças de vereadores agridem 
estudante na Câmara de Japeri
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Vítima da politicagem

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Jovem, que lidera movimento por aprovação de suplementação, diz ter sido expulso da Casa.

Igor Victor registrou queixa contra funcionários de dois parlamentares que o agrediram com socos e pontapés (d) durante sessão

Cezar Melo liberou sessão de aumento de salário

Helder e Márcio Bibi: caráter duvidoso e suspeitas

BRUNA LEMOS/HORA H/REPRODUçãO/WHATSAPP

Entenda o caso 

Dupla de vereadores é desqualificada e sem moral 

O movimento liderado 
por Igor cobra dos verea-
dores a votação da suple-
mentação orçamentária 
que passou de 50% nas 
gestões anteriores para 
apenas 2%, impossibilitan-
do que o Poder Executivo 
consiga trabalhar e cumprir 
seus compromissos. Uma 
manifestação em frente 
à Câmara reuniu gestores 
educacionais, agentes de 
saúde e funcionários das 
duas áreas para cobrar 
das autoridades a aprova-

A falta de decoro par-
lamentar dos dois vere-
adores envolvidos nas 
agressões física e verbal 
contra o estudante Igor 
Victor Domingos deixa 
uma dúvida: porquê po-
líticos com histórico de 
caráter duvidoso ainda 
ganham a confiança do 
eleitorado nas urnas? 

Ex-policial militar eleito 
vereador em 2012, Hel-
der Barros (PT do B), teria 
usado da malandragem 
típica carioca para al-
cançar a aposentadoria 

ção da proposta. 
Por conta do que os ma-

nifestantes chamam de 
‘descaso’, os postos de saú-
de estão abertos, mas, por 
falta de seringas, remédios, 
oxigênio e insumos, não 
conseguem atender aos pa-
cientes. Nas escolas, que re-
tornaram as aulas no dia 29 
de agosto, as portas estão 
abertas para receberem 
os alunos, mas, por falta de 
mantimento, nem todas as 
unidades poderão oferecer 
merenda as crianças. Para 

na corporação alegando 
problemas auditivos. Mas, 
há quem diga que o par-
lamentar se faz de surdo 
e deita na fama. Segun-
do informações apuradas 
pela reportagem do Hora 
H, Helder ouve tudo e se 
expressa muito bem quan-
do algo lhe é perguntado, 
mesmo sendo reformado 
por surdez. 

O caso do plágio é alvo 
de investigação no Minis-
tério Público do Rio de Ja-
neiro (MPRJ). Para quem 
entende do assunto, defici-

A Câmara Municipal de 
Japeri se transformou em 
ringue de pancadaria co-
varde protagonizada por 
seguranças de dois verea-
dores que mostraram que a 
truculência é a melhor sa-
ída para resolver questões 
polêmicas. A vítima dos bru-
tamontes foi o jovem Igor 
Victor Domingos Pereira, de 
20 anos. 

O estudante, que no pró-
ximo mês começa a cursar 
direito (ele trancou o curso 
de Engenharia) e lidera um 
movimento que luta por 
melhorias para o funciona-
lismo público e contra ou-
tras injustiças no município, 
foi escorraçado do plenário 
da Casa com socos e pon-
tapés durante sessão, na 
manhã da última quinta-
-feira, que votaria a pro-
posta de suplementação 
orçamentária do governo. 

Com hematomas pelo 
corpo, o jovem registrou 
queixa na 63ª Delegacia 
de Polícia (Engenheiro Pe-
dreira) e foi encaminha-
do para realizar exame 
de corpo de delito no IML 
(Instituto Médico Legal) de 
Nova Iguaçu. De acordo 
com Igor, as agressões te-
riam partido de quatro se-
guranças do vereador Hel-

der Pedro (PT do B) e um do  
Álvaro Carvalho (PSC). 

Ainda segundo Igor, Mar-
cio Rodrigues Rosa, o Már-
cio Bibi (PR), o teria amea-
çado de morte no plenário 
da Câmara lotado. Teste-
munhas afirmaram ter ou-
vido o parlamentar proferir 
a seguinte frase: “Safado, 
vagabundo e ladrão. O 
que é dele, tá guardado” 

(sic). “O movimento luta por 
questões dignas e cruciais. 
Se eles não aprovarem a 
suplementação orçamen-
tária, as crianças da rede 
municipal vão continuar 
sem merenda escolar e as 
unidades de saúde com 
atendimento deficiente 
porque faltam insumos. Os 
remedios não vão durar 
até o dia 30 de janeiro”, 

afirmou Igor em reporta-
gem exclusiva do Hora H. 

SOFRIMeNTO DA 
POPulAçãO 

Filho de uma dona de 
casa, Igor tem outros três ir-
mãos, e a família sobrevive 
do aluguel de casas admi-
nistrado pela mãe (o pai é 
falecido). Para o estudan-
te, o sofrimento da popu-

lação é um dos principais 
motivos para ter abraçado 
a causa. “Eu sempre amei 
política, mas não gosto 
de corrupção. Depois de 
começar a acompanhar 
o deputado Jair Bolsonaro 
(PSC), me dispertou a von-
tade de ser um político, 
porém um político diferen-
te que queira lutar pela po-
pulação”. 

que os alunos não fiquem 

ência auditiva é uma velha 
alegação entre policiais 

totalmente sem uma refei-

militares para conseguirem 
a aposentadoria antes do 

ção, a Secretaria de Edu-
cação (SEMED), faz um re-
manejamento de alimentos 
entre as escolas, de acordo 
com informações da Secre-
taria de Comunicação So-
cial da Prefeitura. 

Mesmo diante do colap-
so financeiro do município, 
os vereadores no dia 26 
de agosto aprovaram, o 
aumento dos salários do 
prefeito, do vice, dos secre-
tários e deles próprios para 
2017. O salário de prefeito 
irá de R$ 16.680 para R$ 

tempo legal. Vários proces-
sos de reforma já foram re-
vistos no estado do Rio de 
Janeiro, inclusive com re-
formados sendo obrigados 
a retornar ao trabalho.

SuSPeITO De 
FAlSIFICAçãO 

De DOCuMeNTOS 
Outro vereador visto 

com desconfiança pela 
população vive sob a som-
bra de um passado negro. 
Adversários políticos não 
perdem tempo ao afirmar 
que o parlamentar, que já 

23.772 (42%). Já para os 
parlamentares, o venci-
mento subirá de R$ 8.680 
para R$ 10.500. Os secre-
tários, que recebiam R$ 
7 mil, também ganharão 
R$ 10.500. A proposta foi 
aprovada por oito votos 
a um contrário. Segundo 
informações, o presidente 
da Câmara, Cesar Melo 
(PSB), ignorou a presença 
da população na sessão 
e não apresentou o pro-
jeto que estava sendo vo-
tado. 

foi funcionário dos Cor-
reios, já teria sido inves-
tigado por participação 
em esquema de falsifica-
ção de documentos do 
Cadastro de Pessoa Físi-
ca e Jurídica.  

Márcio Bibi (PR), que 
é candidato à reeleição 
pelo PR na coligação 
Unidos por Japeri, ainda 
terá muito que explicar 
à Justiça o seu envolvi-
mento com a corrupção 
nos Correios e as supostas 
ameaças de mortes con-
tra o estudante. 

Nelson Bornier realiza a ‘caminhada da vitória’ e atrai multidão em Nova Iguaçu
Candidato à reeleição 

pela coligação ‘A mudan-
ça vai continuar’, que con-
grega 17 partidos, o prefei-
to de Nova Iguaçu, Nelson 
Bornier (PMDB), fez corpo a 
corpo ontem no bairro Jar-
dim Tropical e seguiu, à pé, 
em carava, até o Rancho 
Novo.

Ele estava acompanha-
do de secretários,  27 dos 
29 vereadores da cidade e 

cerca de 200 candidatos à 
Câmara Municipal, “ além 
de ‘bornietes’, militantes e 
simpatizantes da campa-
nha.

Bornier chegou à Praça 
de Jardim Tropical, às18h30. 
Ele foi ovacionado por uma 
multidão que transformou 
quatro quarteirões, em tor-
no das Ruas Damas Batistas, 
Fredericode Castro Pereira 
e Carnaúba num verdaeiro 

mar de bandeiras. “Igua-
çuano com amor bate no 
peito, quero avançar com 
Bornier, o meu prefeito”, 
cantavam, ao ritmo dos 
carros de som.

O candidato pemede-
bista fez a ‘caminhada da 
vitorória’ por diversas ruas, 
conversando com morado-
res, comerciantes e lideran-
ças comunitárias, que dis-
putavam abraços,  aperto 

de mão e selfie para a pos-
teridade.             Bornier disse 
que o corpo a corpo é uma 
excelente maneira de estar 
mais perto do eleitor para 
ouvir o que ele tem a dizer 
e detalhar também suas 
propostas de governo.     “A 
comunidade já sofre com a 
crise econômica que assola 
o país com o desemprego 
e outros problemas comuns 
ao seu dia a dia. Como pre-

feito, temos a obrigação 
de atenuar esse sofrimento, 
garantindo a essas pessoas 
o mínimo de qualidade de 
vida”, observou.  

Bornier disse ainda que 
o fato de liderar uma das 
maiores coligações no Es-
tado do Rio de Janeiro, faz 
com que aumente a sua 
responsabilidade para ga-
rantir que a mudança vai 
continuar em Nova Iguaçu.  

“Vejo que a campanha 
está crescendo muito em 
todos os setores da vida da 
cidade. O povo iguaçuano 
demonstra que está no-
vamente preparado para 
exercer o seu sentimento 
de democracia”, frisou.  

Além do PMDB, Bornier 
está sendo apoiado pelo 
PP, DEM, PTB, PV, PSD, PSB, 
PROS, PSC, PHS, PMN, PTC, 
PRP, PSDC, PTN, PMB ePSL..
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Encontro de Artes Cênicas da Bai-
xada Fluminense chega a 15ª edição 
este ano. Entre os dias 21 e 30 de se-
tembro, teremos de forma GRATUITA, 
12 espetáculos que acontecerão no 
SESC NOVA IGUAçU.

A Secretaria de As-
sistência Social e Direi-
tos Humanos de Ca-
xias com a Secretaria 
Municipal de Serviços 
Públicos realizou on-
tem, atividades vi-
sando à melhoria e 
a urbanização local, 
além de atendimento 
aos moradores de rua.

O juiz Eduardo An-
tonio Klausner consi-
derou “gravíssimo” o 
fato de Felippe estar 
barrando a CPI. Afir-
ma ainda que o des-
cumprimento da de-
cisão pode ocasionar 
“responsabi l ização 
pessoal, civil, adminis-
trativa, e criminal”.

Ao todo, 41 projetos integradores foram expostos na 
Mostra SENAI em Nova Iguaçu e Duque de Caxias esta 
semana. Empresários, estudantes e comunidade em 
geral puderam participar gratuitamente de exposições.

As atividades, palestras e oficinas, destacaram a im-
portância da formação e qualificação de profissionais 
diferenciados para garantir espaço no mercado de 
trabalho.

Justiça Ação Social 

Projetos Qualificações 

Eles disseram... nós publicamos!
“Vamos entrar na segunda ou na terça-feira com um novo mandado de segurança, porque vamos 

discutir outras duas questões. uma das questões é o vício do processo, porque entendemos que não 
foi respeitado o devido processo legal”. José Eduardo Cardozo.

Sofá, troncos de árvores, garrafas 
pet, fogões e até geladeiras são al-
guns dos objetos retirados durante os 
serviços de limpeza de canais realiza-
dos pela secretaria de Obras de Du-
que de Caxias.

O trabalho de limpeza do canal foi 
realizado ontem e dividido em duas 
etapas, pela manhã a equipe esteve 
no trecho da Avenida Nilo Peçanha, 
e na parte da tarde, foi a vez da Rua 
Dr. Manoel Teles. 

DIRETO AO PONTO

Os trabalhadores e a juventude não 
aguentam mais a situação do Estado, 
com obras superfaturadas para todo can-
to, grandes obras que não melhoraram em 
nada a vida das pessoas, caos na saúde, 
na educação e no transporte. Diariamen-
te, Pezão, Paes e muitos outros políticos são 
citados em esquemas bilionários de corrup-
ção. É preciso barrar qualquer tentativa de 
privatização. 

Expedição Prorrogação CPI 
A Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, ex-
pediu uma recomendação 
à Prefeitura de Belford Roxo 
para que seja respeitada a 
reserva legal de vagas a de-
ficientes físicos no concurso 
público.

A Prefeitura já encerrou o 
prazo de inscrições, mas foi 
solicitada a prorrogação do 
período de inscrição por pelo 
menos 15 dias. Caso a reco-
mendação não seja acata-
da, será avaliado o ajuiza-
mento de Ação Civil Pública.

A novela da CPI das Olim-
píadas ganhou um novo ca-
pítulo. O Tribunal de Justiça 
determinou, na última quin-
ta-feira, que o presidente da 
Casa, Jorge Felippe (PMDB), 
instale a comissão em 24 ho-
ras.

Canal 

Limpeza 
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Os moradores de Nova Igua-
çu que são portadores de deficiên-
cia continuam sofrendo com a fal-
ta de acessibilidade dos ônibus que 
trafegam na região e de motoris-
tas que não sabem usar o sistema.

É necessário lutar pelo Rio 

“Não firmarei acordo 
com ninguém. Vou se-
guir em frente tocando 
minha campanha para 
prefeito, trabalhando 
como sempre tenho 
feito”. A declaração foi 
feita no início da ontem 
pelo ex-presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Japeri, José Alves do 
Espírito Santo, o Zé Ade-
mar, que aguarda o jul-
gamento, pela Justiça, 
a exemplo dos demais 
candidatos, do pedido 
de registro de candi-
datura. Ele descartou a 
possibilidade de acordo 
para apoiar o candida-

Candidato do PSDB em 
Japeri diz que vai seguir 

to do PP, Carlos Moraes 
Costa ou qualquer outra 
candidatura majoritária. 
Informado sobre a manu-
tenção da candidatura 
por parte de Zé Ademar, 
o prefeito Ivaldo Barbosa 
dos Santos confirmou a 
declaração dada ao jor-
nalista Elizeu Pires na últi-
ma quarta-feira, quando 
afirmou que se manteria 
neutro nas eleições deste 
ano. Na manhã de hoje 
vários candidatos a ve-
reador retiraram de seus 
veículos a propaganda 
de Ademar por conta 
da posição neutra que 
Timor resolveu adotar.

Bancários podem entrar em greve
GREVE BANCÁRIA 

Saúde, emprego e segurança são alguns dos temas que estão entre as reivindicações.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Explosão destrói satélite israelense e foguete

Diferente de outras 
regiões da Baixada, 
que sofrem com a 
falta de políticas de 
urbanização, a cida-
de de Itaguaí está 
mudando a paisa-
gem do centro co-
mercial, que estava 
em total abandono. 
As ruas da região 
estão ganhando as-
falto novo. Agora, 
moradores e comer-
ciantes esperam que 
a Prefeitura inicie a 
urbanização dos tre-
chos que estão de 
cara nova. 

Zé Ademar afirma que não fará acordo com ninguém

DIVULGAçãO

Uma explosão des-
truiu um foguete Falcon 
9, da companhia Spa-
ceX, na última quinta-
-feira, durante teste de 
lançamento de rotina 
em Cabo Canaveral, na 
Flórida, fazendo tremer 
prédios a quilômetros 
de distância e gerando 
uma grande nuvem de 
fumaça preta.

A SpaceX informou 
em comunicado que 
não houve feridos, mas 
que uma “anomalia” 
durante o teste estático 
resultou na perda do fo-
guete e do satélite de 
comunicações israelen-

se que seria levado para 
o espaço no fim de sema-
na.

Amos 6, o satélite israe-
lense, seria, além disso, o 
primeiro usado pelo Face-
book e faria parte de sua 
campanha para levar, do 
espaço, internet a áre-
as remotas. O criador da 
rede social, Mark Zucker-

Cara nova no centro comercial de Itaguaí berg, lamentou o acon-
tecimento.

“Estou profundamente 
desapontado ao saber 
da falha no lançamento 
da SpaceX que destruiu 
nosso satélite que forne-
ceria a conectividade 
entre tantos empresários 
e todas as outras pessoas 
de todos os continentes”, 

Os bancários realizaram uma assembléia para decidir as reivindicações da categoria 

DIVULGAçãO 

explosão é vista no local de lançamento de foguete

REPRODUçãO/JORNAL ATUAL 

O GLOBO

Os bancários 
podem entrar 
em greve a partir 

da próxima terça-feira. 
Ontem, eles fizeram 
assembleias em todo 
o país para decidir se 
vão cruzar os braços. 
O Comando Nacional 
dos Bancários indicou a 
rejeição da proposta da 
Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban).

Entre as principais 
reivindicações da 
categoria estão reajuste 
salarial de 14,78%, sendo 
5% de aumento real e 
9,31% de correção da 
inflação; participação 
nos lucros e resultados 

de três salários mais R$ 
8.297,61; piso salarial 
de R$ 3.940,24; vales-
alimentação, refeição, 
décima-terceira cesta e 
auxílio-creche/babá no 
valor do salário-mínimo 
nacional (R$ 880); 14º 
salário; fim das metas 
abusivas e assédio 
moral; fim das demissões, 
ampliação das 
contratações, combate 
às terceirizações e 
à precarização das 
condições de trabalho; 
mais segurança nas 
agências bancárias e 
auxílio-educação.

A proposta da 
Fenaban foi de reajuste 
de 6,5% mais R$ 3 
mil de abono para 

os trabalhadores. O 
Comando Nacional dos 
Bancários diz que essa 
proposta representa 
perda real de 2,8% (ao 
se descontar a inflação 
de 9,57%).

A categoria entregou a 
pauta de reivindicações 
no dia 9 de agosto. 
Já foram discutidos os 
temas emprego, saúde, 
segurança e condições 
de trabalho, igualdade 
de oportunidades e 
remuneração. A data-
base da categoria é 
1º de setembro e a 
Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) tem 
validade nacional. Em 
todo o país, são cerca 
de 512 mil bancários.
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Tempo de viagem do trabalhador 
gera prejuízo de R$ 24,3 bilhões
Estudo aponta que três milhões de pessoas gastam 2h21 para chegar em casa.

bRAsíLIA

Após dois dias do im-
peachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, o 
presidente Michel Temer 
sancionou uma lei que 
muda a definição de cri-
me de responsabilidade. 
A alteração foi publica-
da, ontem, no Diário Ofi-
cial da União. Na prática, 
a Lei 13.332 estipula que 
as novas regras de orça-
mento sejam alteradas 
sem a aprovação do 
Congresso Nacional.

Dilma foi afastada de-
finitivamente do cargo, 
na última quarta-feira, 
acusada de cometer 

União aprova lei que muda 
crime de responsabilidade

crime de responsabilidade 
fiscal. A abertura de crédi-
tos suplementares, que a 
derrubou, foi autorizada à 
época pelo Congresso.

Atualmente, o rema-
nejamento entre subtí-
tulos é restrito a 10% do 
valor da despesa can-
celada, de acordo com 
a lei orçamentária (Lei 
13.266/2016). O governo 
alega que a mudança 
torna a gestão orçamen-
tária mais flexível, poden-
do priorizar com recursos 
ações mais adiantadas. 
Poderá haver, inclusive, o 
remanejamento de des-
pesas com o Programa 
de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), trecho 
que havia sido excluído 
na apreciação do proje-
to na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO).

Presidente Michel Temer 

REPRODUçãO

O tempo perdi-
do pelos tra-
balhadores da 

Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro no 
trajeto casa-trabalho-
-casa gera um prejuízo 
de R$ 24,3 bilhões. De 
acordo com estudo 
divulgado na última 
quarta-feira, dia 31, 
pelo Sistema FIRJAN, 
esse é o custo dos 
deslocamentos de três 
milhões de moradores 
que levam mais de 
30 minutos no trajeto 
de ida e volta para o 
trabalho, a chamada 
produção sacrificada. 
Em média, cada um 
gasta 2 horas e 21 mi-
nutos por dia (2h21).

O estudo, que anali-
sou dezenove cidades 
com base em dados 
de 2013, últimos dis-
poníveis, mostra o que 
deixa de ser produzido 
devido aos mais de 30 
minutos perdidos nes-
ses deslocamentos. O 
município do Rio de 
Janeiro responde por 
68,3% do custo total 
da Região Metropoli-
tana. Na cidade, dei-
xam de ser produzidos 
mais de R$ 16 bilhões, 
principalmente pela 
concentração de 
53,1% dos trabalhado-
res que levam mais de 
30 minutos nos deslo-
camentos e por ter o 
maior PIB per capita. 
São gastas, em média, 
2h14 no trajeto de ida 

e volta para o traba-
lho.

 
TeMPO MéDIO 

De DeSlOCAMeNTO
Japeri é a cidade 

que registra o maior 
tempo médio de des-
locamento (3h06) e o 
maior impacto sobre 
o próprio PIB (9,8%). 
Queimados ocupa 
a segunda posição, 
com o tempo médio 
de 2h54 e o impacto 
de 8,4% sobre o PIB. 
Não foram analisados 
os municípios de Ca-
choeiras de Macacu e 
Rio Bonito, que somen-
te em dezembro de 
2013 passaram a inte-
grar a Região Metro-
politana.

De acordo com o 

Sistema Firjan,  somen-
te as obras de mobi-
lidade urbana reali-
zadas recentemente 
na cidade do Rio de 
Janeiro não podem 

sanar o prejuízo cau-
sado pelo tempo de 
deslocamento dos 
trabalhadores. Para 
a Federação das In-
dústrias, melhorias no 

sistema de transporte 
são importantes, mas 
devem ser acompa-
nhadas de um proces-
so de reordenamento 
territorial.

Japeri é a Cidade que registra o maior tempo médio de deslocamento 

Falta de planejamento é um dos problemas apontados
No estudo, o Sis-

tema Firjan ressalta 
que um dos prin-
cipais problemas 

é a ausência de um 
planejamento urbano 
adequado, que resulta 
em forte desequilíbrio 

na distribuição de fun-
ções urbanas. Uma das 
questões destacadas é 
a falta de infraestrutu-

ra para a atração de 
empresas e a oferta 
de postos de trabalho. 
Isso faz com que uma 

parcela expressiva da 
população tenha que 
fazer longos e demo-
rados deslocamentos 

para a realização de 
atividades, causando 
impacto negativo na 
economia.

REPRODUçãO

Nilópolis organiza desfile de 7 de setembro
A Prefeitura de Niló-

polis, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Educação, realizará o 
tradicional desfile do 
dia 7 de setembro, na 
Avenida Mirandela, a 
partir das 8h, come-
morando os 194 anos 
da Independência do 
Brasil.

Reunindo cerca de 
sete mil componentes, 
o desfile contará com 
a presença da Guarda 
Municipal, Escolas das 
redes pública e priva-
da da cidade, Bandas 
escolares, Casa da Ter-
ceira Idade e Secre-
tarias Municipais. Ao 
todo o desfile terá 10 
pelotões.

Segundo o organiza-
dor do desfile, o pro-
fessor Ari de Azevedo, 
o desfile contará com 
novidades e o tema 
este ano será sobre as 
olimpíadas.

“Esse ano homena-

gearemos as olimpía-
das e paralimpíadas. 
Cada escola desfilará 
representando uma 
modalidade. Além de 
mais três bandas novas, 
o desfile contará com 
a presença dos Cade-
tes da AMAN -  Acade-
mia Militar das Agulhas 
Negras, além de uma 
pirâmide humana”, res-
saltou o professor.

As Secretarias Muni-
cipais de Segurança 
Pública e de Transpor-
tes já montaram estra-
tégias para a seguran-

ça e tranquilidade de 
todos. O trânsito será 
modificado e as ruas 
que cortam a Aveni-
da Mirandela, desde 
a Rua Wallace Paes 
Leme, até a Rua Zezi-
nho, serão interditadas. 
O ponto de concentra-
ção dos participantes 
do desfile será dentro 
do pátio do Detran. A 
dispersão será na Rua 
Zezinho. Operadores 
de Tráfego e Agentes 
de Trânsito estarão no 
local para orientar os 
motoristas.

Desfile realizado por escolas do município

REPRODUçãO

Mesquita tem palestra sobre diversidade
Na última quinta-

-feira, a Prefeitura de 
Mesquita, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, iniciou o Projeto 
Diversidade, na Esco-
la Municipal Vereador 
Américo dos Santos, 
em Banco de Areia. O 
evento reuniu alunos 
do oitavo e nono ano 
e seguirá na unidade 
educacional durante 
alguns dias.

De acordo com Rose-
mary Gomes, uma das 
palestrantes, a iniciativa 
tem o objetivo de pro-

por um debate aos jovens. 
“A intenção é abordar em 
sala de aula como a so-
ciedade constrói e lida 

com os padrões de di-
versidade e apresentar 
essa questão aos estu-
dantes”, explicou.

estudantes do oitavo ano participaram do evento

DIVULGAçãO

Copacabana 
ganha escultura 
com símbolo da 

Paralimpíada
Dezesseis jovens do Ins-

tituto Benjamin Constant 
participaram ontem da 
inauguração da escultura 
do símbolo dos Jogos Para-
límpicos, em Copacabana, 
na Zona Sul do Rio. Assim 
como os aros, os agitos são 
feitos de plástico reciclado 
em uma obra de arte de 4 
metros de altura por 3 me-
tros de comprimento. Eles 
têm textura e cheiro, com 
o objetivo de proporcionar 
inclusão e interatividade. A 
cerimônia de inauguração 
da nova atração do local 
teve a presença do presi-
dente do Comitê Paralím-
pico Internacional, Phillip 
Craven; do presidente do 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, Andrew Parsons; e 
do presidente da Empresa 
Olímpica Municipal, Joa-
quim Monteiro.

“Assim que desembar-
quei no Rio, na quarta-feira 
à noite, percebi que a cida-
de está com a energia da 
Paralimpíada. Prova disso 
são os mais de um milhão e 
400 mil ingressos vendidos, 
afirmou Phillip Craven.

Nas curvas de Celly Jambo
A gata de hoje é bem 

apimentada. Celly Jambo 
é uma tremenda morena, 
dançarina e modelo foto-
gráfico do studio FB Produ-
ções. Ela entra na coluna 
para arrebentar logo de 
cara com um ensaio pra 
marcar presença.

A Garota Hora H adora 
a praia de Ipanema e lasa-
nha de queijo. Na sua play 
list não faltam os batidões 
do funk. 

Ela sonha com uma via-
gem a Nova York. Como 
qualidade a gata diz ser 
meiga e amiga, mas tem 
um defeito: é ciumenta. 

Canceriana, ela torce pelo 
Fluminense e almeja com-
prar uma casa. Para diver-
são, ela sugere 021, que fica 
na Barra. Se posaria nua, ela 
responde que sim. Celly quer 
ser reconhecida no mundo 
artistico.

Azarro é seu perfume pre-
dileto. A gata malha para 
manter o corpo delíneado. 
O filme inesquecível é ‘Ve-
lozes e furiosos’. Para ela, o 
homem ideal precisa ser sin-
cero e companheiro. A bun-
da é a parte do corpo que 
mais gosta e o melhor lugar 
para fazer amor é em qual-
quer lugar.
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Mulher morre após ser esfaqueada 
e ex-marido é o principal suspeito

feminicídio

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Ela estava dentro de casa na Ilha do Governador quando foi atingida por golpes de faca.

Uma mulher foi en-
contrada morta, 
na noite da últi-

ma quinta-feira den-
tro de casa, na Ilha 
do Governador, Zona 
Norte do Rio. Segundo 
a Polícia Civil, o princi-
pal suspeito do crime 
é o ex-companheiro 
da vítima, identificada 
como Debora Bitten-
court Chaves, de 32 
anos.

O corpo de Debora 
foi encontrado ferido 
com golpes de faca 
dentro da residência 
no Jardim Carioca. O 
Corpo de Bombeiros 
chegou a ser aciona-
do para socorrer a mu-
lher, mas ela já estava 

sem vida.
De acordo com in-

formações prelimi-
nares, o casal havia 
brigado no início da 
tarde por causa do 
desaparecimento de 
uma das filhas de De-
bora, que saiu para 
a escola de manhã 
e não havia voltado. 
Durante a briga, ele 
acabou agredindo a 
mulher, que procurou 
a delegacia próxima 
de casa. Ao chegar 
na unidade, o caso foi 
registrado, mas o casal 
foi liberado, pois não 
havia flagrante.

Quando voltaram 
para casa, Debora e 
o suspeito, identifica-
do como Nilton Silva, 
de 26 anos, acabaram 
brigando novamente. 

Vizinhos ouviram gritos 
e chamaram a polícia, 
mas quando os agen-
tes chegaram, a mu-
lher já estava morta. 
Silva foi visto saindo da 
casa tranquilamente.

Nilton Silva cumpria 
prisão domiciliar, após 
ser condenado por 
tráfico. O casal se co-
nheceu por uma rede 
social, quando ele ain-
da estava na cadeia. 
Ao ser liberado, Silva 
foi morar com Debora 
e as duas filhas dela, 
de 11 e 14 anos.

Após o crime, a filha 
mais nova, que esta-
va na casa de uma 
amiga, acabou apa-
recendo e agora está 
sob os cuidados da 
avó.

A delegacia da Ilha 

do Governador (37ª 
DP) abriu um inquéri-
to e deve realizar um 
minucioso trabalho de 
investigação. Sobre a 
primeira ida da vítima 
à delegacia, para regis-

trar agressão, a polícia 
disse que recebeu as 
informações sobre a de-
núncia e que, após aná-
lise, o delegado planto-
nista abriu um inquérito 
para apurar a agressão, 

já que não havia fla-
grante. A Corregedoria 
da Polícia Civil vai apu-
rar o caso para desco-
brir se houve infração 
disciplinar pelos agen-
tes da unidade.

Débora havia procurado a delegacia antes do crime, mas casal foi liberado

Fuzileiro naval mata ladrão em 
assalto a ônibus em Niterói

Um menor de 17 
anos foi morto ao as-
saltar passageiros do 
ônibus da linha 2413 
(Niterói-Venda das Pe-
dras), na noite da úl-
tima quinta-feira, em 
Niterói, Região Metro-
politana do Rio. Segun-
do testemunhas, o la-
drão armado com um 
revólver recolhia celu-
lares e outros perten-
ces das vítimas quan-
do um fuzileiro naval 
reformado entrou no 
ônibus. Ele reagiu ao 
assalto e acertou dois 
tiros no assaltante: um 
na cabeça e outro 
no tórax. Uma mulher 
também ficou ferida 
por estilhaços. Ela foi 
socorrida e está fora 
de perigo. O ladrão 
morreu na hora.

O ônibus tinha saído 
do Terminal Rodoviá-
rio de Niterói e seguia 
para Venda das Pe-
dras, em Itaboraí. Logo 
após a saída, o bandi-
do anunciou o assalto. 
O fuzileiro naval, que 
não quis ser identifica-
do, teria embarcado 

na Rua Feliciano Sodré, 
em Niterói.

O cabo da Marinha 
pediu para que o mo-
torista do ônibus diri-
gisse até um posto em 
Neves, São Gonçalo, 
da Autopista Flumi-
nense, que administra 
a BR-101, onde a pas-
sageira ferida, de 59 
anos, recebeu os pri-
meiros socorros. Ela foi 
levada para o Hospi-
tal Azevedo Lima, em 
Niterói e submetida a 
uma cirurgia.

O caso foi registra-
do na Delegacia de 

Homicídios de Niterói, 
Itaboraí e São Gonça-
lo. Uma perícia foi rea-
lizada no ônibus e os 
pertences das vítimas 
recuperados.

O militar foi ouvido 
na especializada no 
início da madrugada 
da última sexta-feira, 
assim como testemu-
nhas que estavam no 
ônibus. O fuzileiro che-
gou a pedir desculpas 
à família do assaltan-
te morto e disse que 
disparar contra ele foi 
uma medida necessá-
ria.

O fuzileiro reagiu, atirando contra o assaltante

Policiais de Búzios  identificam 
autor do homicídio de médica

O autor da mor-
te da médica Maria 
Júlia Matteotti Ca-
valcanti Martins de 
Oliveira, de 66 anos, 
foi identificado. De 
acordo com a polí-
cia, Filipi Batista Fran-
celino, de 31 anos, é 
o responsável pelo 
assassinato. Ele era 
o segurança do pré-
dio. 

A médica foi en-
contrada morta e 
amarrada em uma 
casa localizada na 
Av. José Bento Ribei-
ro Dantas, no Bairro 
Baía Formosa, em 
Armação dos Búzios. 
Conforme levanta-
mentos preliminares, 
não havia sinais de 
arrombamento e a 
casa estava toda ar-
rumada.

Durante as investi-
gações, surgiram in-

dícios de envolvimento 
de Filipi no crime e, por 
causa disso, o delega-
do Rômulo Alves repre-
sentou pela expedição 
de mandado de busca 
e apreensão na casa 
do autor, medida defe-
rida pela Justiça. Os pe-
ritos da Delegacia de 
Homicídios de Niterói e 
São Gonçalo (DHNSG) 
realizaram um minucio-
so trabalho, analisando 
as roupas, objetos e o 
veículo do autor, onde 
foram constatadas a 
presença de sangue 
da vítima.  

Filipi era empregado 
da empresa de Vigilân-
cia Patrimonial contra-
tada pelo condomínio. 
Foram realizadas dili-
gências para localizá-
-lo, mas ele se encon-
tra foragido. 

Quem tiver qualquer 
informação da loca-

lização do foragi-
do pode entrar em 
contato com a Cen-
tral de Atendimento 
ao Cidadão (CAC) 
pelos telefones (21) 
2334-8823, (21) 2334-
8835 e pelo chat ht-
tps://cacpcerj.pcivil.
rj.gov. br.  

Filipi Batista Francelino

DIVULGAçãODIVULGAçãO

PM prende suspeito de roubo
Policiais do 20° Bata-

lhão de Polícia Militar 
(Mesquita) prenderam 
um homem identifica-
do como Marcus Vini-
cius de Azevedo Oli-
veira, na Via Dutra, em 
Nova Iguaçu.

Segundo informa-
ções, os agentes rea-
lizavam patrulhamen-
to no local quando 
avistaram um homem 
correndo pelas mar-
gens da rodovia. Feita 
a abordagem, verifi-
caram que o suspeito 
estava em posse de 01 
aparelho celular, supos-
to produto de roubo.

Diante dos fatos, 
Marcus Vinicius foi con-
duzido à 56ª DP (Co-
mendador Soares), e 
reconhecido pela víti-
ma. Ele foi encaminha-
do à 52ª DP (Central de 
Flagrantes). O suspeito foi identificado como Marcus Vinicius

DIVULGAçãO

Adolescente é atingida por bala 
perdida dentro do Colégio Pedro II

Uma adolescente 
de aproximadamente 
15 anos foi atingida na 
cabeça por uma bala 
perdida enquanto es-
tava dentro de uma 
sala de aula do Colé-
gio Pedro II, unidade 
de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminen-
se, na tarde de ontem.

Segundo o setor de 
comunicação social 
do colégio, a meni-
na foi encaminhada 
para o Hospital Es-
tadual Adão Pereira 
Nunes, em Saracuru-
na, na Baixada Flumi-

nense e já passou por 
cirurgia para retirada 
de um estilhaço da 
bala, que teria ficado 
alojado no supercílio.
De acordo com o co-
mando da Unidade 
de Polícia Pacifica-
dora (UPP) Manguei-
rinha, em Duque de 
Caxias, ocorreu uma 
troca de tiros entre 
policiais e criminosos 
na localidade da Li-
xeira, na comunidade 
da Mangueirinha. A 
corporação afirmou, 
no entanto, que não 
houve registro de fe-

ridos em consequên-
cia deste confronto. A 
administração do Co-
légio Pedro II afirmou 
que a comunidade 
é bem próxima da 
unidade, porém, nin-
guém ouviu barulho 
de tiros no momento 
em que a adolescen-
te foi atingida.

Por causa do ocor-
rido, os alunos do 
colégio foram libera-
dos imediatamente, 
segundo a direção. 
As aulas na unidade 
foram suspensas até 
este sábado.

DIVULGAçãO
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Homem é preso por estuprar a 
filha adotiva em São João deMeriti

Na manhã da última 
quarta-feira o corpo de 
um menino de apenas 
10 anos foi encontrado 
em uma mata na Ilha 
de Itaparica (39 km de 
Salvador). De acordo 
com a Polícia Civil, o 
estudante identificado 
como Jeferson Nasci-
mento Santos teria se 
envolvido na última 
terça-feira do último 
mês em uma briga na 
Escola Municipal Rai-
mundo Afonso Borges 
onde estudava no 4º 
ano. Segundo informa-
ções do diretor da es-
cola, a discussão iniciou 
quando a vítima teria 
supostamente jogado 
uma bolinha de papel 
em uma menina e am-

bos começaram a dis-
cutir. Neste momento um 
outro colega de 14 anos 
entrou na briga e trocou 
socos e pontapés com o 
garoto. Ainda segundo 
informações, Jeferson, a 
colega e o jovem de 14 
anos foram suspensos e 
só poderiam retornar à 
escola na presença dos 

pais na última terça-fei-
ra. O adolescente então 
atraiu a vítima para um 
matagal afirmando que 
eles iam brincar de ca-
çar no mato, uma das 
brincadeiras preferidas 
do garoto e no local 
Jeferson foi assassinado 
com 04 facadas e diver-
sas pauladas. 

Criança é morta após briga em escola

Criança era abusada desde os 3 anos de idade e era ameaçada de morte.

Monstro abusava de criança e a ameaçava de morte caso contasse a alguém

O ato de adotar 
uma criança 
é considera-

do por muitos uma 
iniciativa de amor e 
coragem de quem 
deseja dar carinho 
e uma família a uma 
criança. Mas este não 
era o sentimento de 
Amaury Teixeira dos 
Santos, de 45 anos, 
morador de São João 
de Meriti. Ele foi preso 
por agentes da Dele-
gacia de Atendimen-
to à Mulher (DEAM), 
na tarde da última 
quarta-feira, sob a 
acusação de abu-
so sexual. A vítima é 
sua filha adotiva, uma 
menina de 11 anos.

Amaury adotou a 
criança quando ela 
tinha apenas três me-
ses de vida. As pri-
meiras lembranças 
dos abusos sexuais 

da menina são de 
quando ela tinha três 
anos. O relato dela 
é chocante. A vítima 
contou à polícia que 
o homem que a ado-
tou a chamava para 
escovar os dentes e a 
obrigava a fazer sexo 
oral nele. Em outro 
trecho do depoimen-
to a criança revela 
que Amaury exigia 
que ela segurasse seu 
pênis.

CRIANçA eRA
 ABuSADA TODA

 A NOITe
Segundo a filha 

adotiva, os abusos 
aconteciam todas as 
noites sem que sua 
mãe soubesse. Em 
uma destas noites a 
esposa de Amaury 
entrou no quarto, 
mas ele teria dito que 
estava mexendo no 
ar-condicionado, eli-
minando a descon-
fiança.

Tornozeleiras estão inoperantes por falta de pagamento

A mãe da criança denunciou o marido à Polícia
A mãe da me-

nina só tomou co-
nhecimento do 
caso no dia 9 de 

abril, quando de-
nunciou o marido 
à polícia. As autori-
dades iniciaram as 

investigações e so-
mente esta sema-
na conseguiram um 
mandado de prisão 

contra Amaury, ex-
pedido pela Vara 
Criminal de São 
João de Meriti. Ele 

foi levado para a 
DEAM do município 
e posteriormente 
transferido para o 

Complexo Peniten-
ciário de Gerici-
nó, em Bangu, na 
Zona Norte do Rio.

RJ deixa de monitorar presos 
que estão com tornozeleiras

Bandidos e policiais trocam 
tiros em comunidade na Z. Sul

Adolescente atraiu a vitima para matagal e a matou

RepRodução/JoRnal de HoJe

Com o passar dos 
anos Amaury foi se 
tornando ainda mais 
agressivo em suas 
ações. Ele ia até o 
quarto da filha, tirava 
sua roupa e a obriga-
va a abrir as pernas 
para que ele pudes-
se praticar sexo oral 
nela. Já aos 10 anos 
o homem tentou in-
troduzir o pênis na va-
gina da criança, que 
não permitia. Irritado, 
o estuprador pene-
trou o órgão genital 
no ânus da criança. 
Com a boca tapada 
e impedida de gritar, 
ela era estuprada to-
das as noites.

A vítima relatou aos 
policiais que certa vez 
uma tia flagrou pela 
janela Amaury deita-
do com alguém na 
cama e posteriormen-
te a questionou sobre 
quem seria. A criança 
contou que era ela 
quem estava deita-

da com o pai, mas 
não disse o que es-
tavam fazendo. Após 
isso, sua tia nada mais 
falou. A menina con-
tou que acha que a 
mulher não acreditou 
que seria ela que es-
tava no quarto com o 
pai.

Tempos depois a 
menina resolveu con-
tar o que estava acon-
tecendo para outra 
tia. Esta, por sua vez, 
procurou o pastor de 
uma igreja e relatou o 
caso. Após ouvir o re-
lato da própria vítima, 
o líder religioso decidiu 

chamar Amaury para 
conversar. Ao chegar 
em casa o homem 
teria batido na crian-
ça por ter revelado o 
abuso. A vítima disse 
à polícia que durante 
anos conviveu com 
ameaças de agressão 
e até morte.

arquivo pessoal

Na manhã de 
ontem, criminosos 
armados atacaram 
policiais que faziam 
um patrulhamento 
de rotina na Ladei-
ra dos Tabajaras, 
em Copacabana, 
Zona Sul do Rio de 
Janeiro.

Segundo o co-
mando da Unida-
de de Polícia Pa-
cificadora (UPP) 
Tabajaras, o episó-
dio aconteceu na 

Policiais subindo a ladeira Sacopã, em Tabajaras

ladeira Sacopã. Ain-
da não há registro de 

feridos, nem de pri-
sões ou apreensões.

Daniel Marenco / Agência O Globo Cerca de 1,3 mil 
presos que deixaram 
as cadeias do Rio de 
Janeiro com tornoze-
leira eletrônica estão 
nas ruas sem monito-
ramento. De acordo 
com a Secretaria de 
Administração Peniten-
ciária (Seap), o serviço 
foi interrompido em ra-
zão das dívidas do go-
verno com a empre-
sa responsável pelos 
equipamentos. Um dos 
presos nesta condição 
é suspeito de ter assas-
sinado a ex-mulher a 
facadas.

Além das tornozelei-
ras estarem inoperan-
tes, desde dezembro 
de 2015 mais de 1,2 
mil presos passaram a 
cumprir prisão domici-
liar sem o equipamen-
to por determinação 
da Justiça. Novas tor-
nozeleiras deixaram de 
ser entregues ao esta-
do também por falta 
de pagamento à em-

presa fornecedora.
A Seap afirmou que 

“vem se esforçando 
para cumprir o seu 
compromisso junto aos 
fornecedores e resta-
belecer o mais rapida-
mente possível o servi-
ço prestado”, mas não 
há um prazo para que 
o serviço seja restabe-
lecido.

O G1 questionou a 
Secretaria Estadual de 
Fazenda sobre o pa-

gamento do fornece-
dor das tornozeleiras 
e foi informado que 
“os pagamentos serão 
realizados o mais bre-
ve possível, de acordo 
com disponibilidade 
de recursos em caixa”. 
Além disso, a pasta in-
formou ainda que “to-
dos os esforços estão 
concentrados no pa-
gamento da folha sa-
larial de agosto do fun-
cionalismo público”.

TV Globo/Reprodução)

Suspeito é preso por tentativa 
de homicídio em D. de Caxias

Policias da 62ª DP 
prenderam, ontem, 
Fabiano Soares, de 42 
anos. Contra ele foi ex-
pedido um Mandado 
de Prisão pela 4ª Vara 
Criminal de D. de Ca-
xias, por uma senten-
ça que o condenou a 

8 anos de prisão pelo 
crime de Tentativa de 
homicídio, praticado 
no ano de 2010, em 
saracuruna, Duque de 
Caxias, onde ele foi 
preso sem oferecer re-
sistência, na Rua Seve-
rino dos Santos.

Divulgação

Fabiano não resistiu a prisão
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Trabalho: liberte seu 
talento para produzir 
maravilhas no setor 
profissional. Vênus 
está favorecendo as 
coisas belas. O início 

da vindoura semana poderá ser o 
começo de uma jornada vitoriosa. 
Amor: procure cultivar paz em seu 
ambiente familiar. Cor: verde-claro. 

Áries

Trabalho: nesta fase 
terá chance de trabalhar 
no que gosta. Amor: 
Não existem nenhum 
relacionamento que 
resista pressões e 

cobranças exageradas. Cuidado para 
não jogar pelos ares o que poderia ser 
consertado com uma boa conversa. Nesse 
caso, o bom senso vale ouro. 

Touro

Trabalho: brevemente 
poderá receber 
interessante proposta 
de trabalho que poderá 
mudar toda sua rotina. 
Amor: ótimo dia para 
passear com a pessoa 

querida. O momento é bom também, 
para fazer atividades culturais. Suas 
relações são beneficiadas por sua 
espontaneidade. 

Gêmeos

Trabalho: você entrará 
numa fase de progresso 
e terá oportunidade de 
melhorar sua situação 
financeira. Amor: não 
deixe nada por conta do 

destino. Isso é jogar com a sorte. O que está 
constelado para você e que deverá tomar 
atitudes mais ousadas para se dar bem na 
vida a dois.

Câncer

Trabalho: Uma dose de 
sorte está lhe rondando. 
Bons negócios estão a 
caminho. Amor: neste 
momento, você recebe 
energia extra para seu 
setor amoroso. Terá 

muita disposição 
Para lutar pela sua felicidade e da 
pessoa amada. Momentos felizes 
serão muitos e carinho não faltará.

Leão

Trabalho: os astros 
prometem para amanhã 
o início de uma fase 
promissora para sua 
carreira profissional. 
Entretanto, terá que 

batalhar muito para ganhar bom 
dinheiro. Amor:
O céu continua a favorecer os 
relacionamentos. Significa que terão 
vida-longa. Cor: cinza.

Virgem

Trabalho: amanhã será 
um dia marcado para o 
seu sucesso profissional. 
Os astros favorecerão 
os negócios e atividades 
manuais. Com seu talento 
em alta, poderá produzir 

mais e com maior qualidade. Amor: os 
astros sinalizam possibilidade de surgir 
uma nova paixão. Juízo! 

Libra

Trabalho: aproveite o 
momento para ouvir 
os próprios desejos e 
trace planos e objetivos 
para amanhã. Amor: 
são os imprevistos que 

marcam o seu dia. Há muitas surpresas. 
Não coloque resistência quando o 
coração disser sim. Deixe tudo fluir 
normalmente e será feliz. 

Escorpião

Trabalho: o dia hoje 
está tranquilo. Amanhã 
será o contrário. Haverá 
muita agitação no 
setor profissional. A 
concorrência estará 

acirrada e exigirá de você maior 
empenho para se dar bem. Amor: não 
permita que intrusos palpitem sobre 
vida afetiva. Isso não é bom, viu?

Sagitário

Trabalho: para tornar-
se um milionário 
o primeiro passo e 
ganhar o primeiro 
real. E para ganhar 

esse dinheiro é preciso trabalhar. 
O segundo passo é ganhar o 
segundo real e assim por diante. 
O terceiro passo é não gastar 
todo dinheiro. Amor: ajude uma 
pessoa a sorrir.

Capricórnio

Trabalho: pense 
positivo e sempre 
se dará bem. Siga 
o pensamento de 
Buda: “Somos o 
que pensamos, tudo 

o que somos surge com nossos 
pensamentos”. Amor: momentos 
de paixão na vida conjugal. Para 
quem está livre o momento é 
muito bom para paquerar.

Aquário

Trabalho: o seu esforço 
e dedicação o farão 
atingir seus objetivos de 
maneira mais rápida. 
Amor: sob a influência 
de Vênus, os romances 

tendem a assumir uma forma mais 
definida. Ideias e sonhos caminham 
para algo mais palpável e duradouro. 
Cor: verde-oliva. 

Peixes

8 atos oficiais

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rIo de JaNeIro

atos ofIcIaIs

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rIo de JaNeIro

atos ofIcIaIs

PORTARIA Nº 2423 DE 02 SETEMBRO DE 2016

o PrefeIto em eXÉrcIcIo do mUNIcÍPIo de 
PPorto reaL, No Uso de sUas atrIbUIÇÕes 
LeGaIs

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER, a partir de 01/09/2016 até 
30/09/2016, ao servidor a seguir relacionado, 
afastamento das funções dos cargos para concorrer ao 
Pleito eleitoral de 2016, de acordo com termos previstos 
no estatuto dos servidores Públicos de Porto real:

RAFAEL MARQUES PADRÃO SALDANHA, matrícula 
5352, função Procurador, a vista do Processo nº 
3888/2016.

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

                                       

PORTARIA Nº 2424 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016

o PrefeIto em eXÉrcIcIo do mUNIcÍPIo de 
PPorto reaL, No Uso de sUas atrIbUIÇÕes 
LeGaIs.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  RESCINDIR, a pedido, o contrato de trabalho 
do servidor abaixo relacionado:

•	 EURICO ANDRÉ GONÇALVES FREITAS, a 
partir de 01/09/2016, matrícula 7482, função 
médico Intensivista, da secretaria municipal 
de saúde, a vista do Processo nº 3873/2016.

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

DECRETO 2044 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016. 

declara facultativo o ponto nas repartições públicas 
municipais no dia 8 e 9 de setembro de 2016, e dá 
outras providências.

                         o Prefeito em exercício do município de 

Porto real, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º - fica decretado ponto 
facultativo nas repartições Públicas municipais os dias 
8 e 9 de setembro do corrente ano.

Artigo 2º - Ficam ressalvados 
os serviços essenciais que não podem sofrer 
interrupção no funcionamento, sob pena de 
risco à saúde, segurança da população e o bom 
desempenho da administração.

Artigo 3º - o presente decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 034/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Posto Pilotos Ltda
03 - OBJETO: aquisição de combustível e Óleo 
Lubrificante
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 049/2016- 
fms, Lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.101.2.034/ 33903003- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: Parcial n° 227, datada de 
16/08/2016, no valor de r$130.400,84 (cento e trinta 
mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos)
07 - VALOR GLOBAL: r$142.072,50 (cento e quarenta 
e dois mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 643/2016- 
fms.
09- PRAZO: 05 (cinco) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 035/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Kasa med distribuidora de 
medicamentos e materiais Hospitalares Ltda

03 - OBJETO: aquisição de equipos com comodato 
de 30 (trinta) bombas infusoras para utilização nos 
mesmos. 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 050/2016- 
fms, Lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.086/ 33903002- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 229, datada de 19/08/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$46.099,80 (quarenta e seis 
mil, noventa e nove reais e oitenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 470/2016- 
fms.
09- PRAZO: 05 (cinco) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:19 de agosto de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 001 
AO CONTRATO Nº 019/2015- FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: cedor centro de densitometria 
ossea de resende s/c Ltda me
03 - OBJETO: Prorrogação de Prazo e Preço ao 
contrato de Prestação de serviços exames Previstos 
na tabela de Procedimentos sUs
04- EMBASA/MODALIDADE: art. 57, II da Lei federal 
n° 8666/93
05 - VALOR GLOBAL: r$4.407,20 (quatro mil, 
quatrocentos e sete reais e vinte centavos)
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2015- fms
07- PRAZO: 06 (seis) meses
08 - DATA DA ASSINATURA:08 de julho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE PRRROGAÇÃO N° 003 
AO CONTRATO Nº 045/2013-FMS.

01 - LOCATARIO: Prefeitura municipal de Porto real e 
fundo municipal de saúde. 
02 - LOCADOR: osvaldino Paulo da cunha cordeiro 
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato de Locação de 
Imóvel para ser Utilizado pela secretaria municipal de 
saúde onde será instalado o centro de especialidades 
odontológicas 
04 - VALOR GLOBAL: r$30.000,00 (trinta mil reais)
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2013- fms
06- PRAZO: 06 ( seis ) meses
07 - DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rIo de JaNeIro

atos ofIcIaIs

DECRETO N.º 4.117  DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

“dispõe sobre exoneração de servidores e dá outras providências”.

  o Prefeito do município de belford roxo, no uso de suas atribuições le-
gais, com fundamento do disposto no artigo 88, da Lei orgânica municipal e con-
substanciado no art. 28, da Lei complementar nº 148 de 14 de junho de 2013,

considerando o que determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, 

      DECRETA:

Art. 1º - Ficam exonerados todos os cargos em comissão e funções gratificadas da 
secretaria municipal de obras, excetuando o secretário municipal e os servidores 
relacionados abaixo:

I – VIVIaN soUZa VILar
II – WaNderLeY aLVes PereIra
III – JosÉ HercULaNo taboZa

art. 2º - o secretário municipal de obras deverá encaminhar uma listagem ao chefe 
do Poder executivo, com relação de servidores a serem retornados as suas funções 
administrativas, cujos serviços sejam de extrema necessidade ao bom funcionamen-
to dos serviços que são prestados aos munícipes.

art. 3º – a secretaria municipal de administração e serviços Públicos adotará as 
medidas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

art. 4º - a secretaria municipal de fazenda adotará as medidas necessárias visando 
à adequação e a implementação do orçamento, considerando o previsto no presente 
diploma.

art. 5º - este decreto produzirá seus efeitos a contar de 01 de setembro de 2016, 

revogando as disposições em contrário.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N.º 4.118  DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

“dispõe sobre exoneração de servidores e dá outras providências”.

  o Prefeito do município de belford roxo, no uso de suas atribuições le-
gais, com fundamento do disposto no artigo 88, da Lei orgânica municipal e con-
substanciado no art. 28, da Lei complementar nº 148 de 14 de junho de 2013,

considerando o que determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, 

      DECRETA:

Art. 1º - Ficam exonerados todos os cargos em comissão e funções gratificadas da 
secretaria municipal de Habitação e Urbanismo, excetuando o secretário municipal 
e os servidores relacionados abaixo:

I. JoÃo carLos NoGUeIra moNtaNHoLI
II. JosImar macHado dIas

III. reGIaNe NascImeNto meLo cortes Gomes
IV. aLeXaNdre barbosa Gomes
V. bartoLomeU abILIo ramos

VI. PameLa aIres fortUNato
VII. LUIZ aLVes fraNÇa
VIII. raQUeL de oLIVeIra ferreIra

IX. LeoNardo aLVes saNtaNa
X. marLeNe soUZa de moraes
XI. LUcIaNa PeÇaNHa aLVes

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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Ingredientes

Modo de preparo

CAMARÃO NA MORANGA

1 kg de camarão mé-
dio/4 colheres (sopa) de 
azeite/2 dentes de alho/1 
cebola/5 tomates sem 
sementes/sal e pimenta-
-do-reino a gosto/1 lata 
de creme de leite sem 
soro/300 g de requeijão 
cremoso/1 moranga/chei-
ro-verde a gosto/3 colhe-
res (sopa) de ketchup.

Retire a tampa e as semen-
tes da moranga.
Lave e enrole-a em papel 
alumínio e leve ao forno mé-
dio (180° C) por 45 minutos.
Em uma panela, aqueça o 
azeite e refogue o alho e a 
cebola, junte o camarão e 
deixe cozinhar por 5 minutos.
Adicione os tomates pica-
dos, a pimenta, o sal e o ke-
tchup.
Desligue o fogo e acres-
cente o creme de leite e o 
cheiro-verde.
Misture bem e adicione por 
último o requeijão.
Passe um pouco de requei-
jão no interior da moranga e 
despeje o creme de cama-
rão.

Ingredientes

Modo de preparo

CONTRA-FILÉ 
(CHORIZO) AO FORNO 
COM BATATA BOLINHA

1 pedaço de contra-
-filé (usei o chorizo) de 
1,5 kg/500 g de ba-
tata bolinha/3 colhe-
res (sopa) de vinagre 
balsâmico/120 g de 
manteiga derretida/8 
dentes de alho tritura-
dos/Pimenta-do-reino 
a gosto/Sal a gosto ou 
molho shoyu/1 colher 
(sopa) de alho frito.

Em uma tigela misture 
o vinagre, a mantei-
ga derretida, o alho, 
a pimenta e o sal, for-
mando um molho.
Passe na carne por 
todos os lados, pode 
fazer uns furos na car-
ne para o molho pe-
netrar melhor.
Coloque a carne 
com a gordura para 
cima em uma traves-
sa, cubra com filme 
e deixe na geladeira 
por 2 horas pegando 
o sabor dos temperos
Preaqueça o forno 
por 10 minutos.
Coloque as batatas 
cortadas ao meio 
com casca em volta 
da carne, cubra a 
travessa com papel 
alumínio e leve ao 
forno preaquecido a 
220°C por 60 minutos, 
aproximadamente.
Siga regando a car-
ne com o caldo que 
se forma no meio do 
tempo.
Retire o papel alu-
mínio, regue com a 
colher de sopa de 
manteiga derretida 
e volte ao forno até 
que esteja levemen-
te dourado.
Corte em fatias.
Salpique alho frio e 
sirva a seguir.
Sirva com arroz bran-
co e salada de to-
mate com azeitonas, 
palmito e manjeri-
cão.
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art. 2º - ficam convalidados e nomeados os seguintes servidores para os cargos 
relacionados abaixo:

•	 ferNaNdo aNtoNIo martINs dUarte 
JUNIor

•	 HÉLIo faZoLo

assessor especial II, símbolo 
se-2, da assessoria especial de 
Gabinete.

•	 roseNI dos saNtos cUNHa

•	 deLma sIQUeIra saNtos de mattos

•	 roseNILda cUNHa dIas

•	 cLesoN cLaYtoN NascImeNto de 
soUZa

assessor administrativo I, sím-
bolo das-10, da assessoria de 
apoio administrativo.

•	 LorraN VIeIra dos saNtos

•	 ZÍPora LIsboa LeIte PereIra dos 
saNtos

assessor administrativo II, sím-
bolo das-9, da assessoria de 
apoio administrativo.

•	 JeNNIfer moNIQUe saNtos de aN-
drade

•	 NatasHa reGINa saNtos do NascI-
meNto

•	 aLessaNdra beZerra trINdade

assessor administrativo V, sím-
bolo das-6, da assessoria de 
apoio administrativo.

•	 rIta de cassIa tHIeNGo freItas secretário adjunto de Habitação 
e Urbanismo, símbolo sae.

•	 dIeGo rIbeIro dos saNtos subsecretário municipal de Habi-
tação e Urbanismo, símbolo ss.

•	 LILIaN dUarte dIas subsecretário municipal de as-
suntos fundiários, símbolo ss.

•	 fabIaNa LoIoLa dIas assessoria especial I, símbolo 
se-1, da assessoria de Projetos 
de arquitetura e Urbanismo e 
coordeNadorIa GeraL de 
ProJetos.

art. 3º – a secretaria municipal de administração e serviços Públicos adotará as 
medidas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

art. 4º - a secretaria municipal de fazenda adotará as medidas necessárias visando 
à adequação e a implementação do orçamento, considerando o previsto no presente 
diploma.

art. 5º - este decreto produzirá seus efeitos a contar de 01 de agosto de 2016, revo-
gando as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1987/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar, a contar de 02 de setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei orgânica municipal, ROBERTO COSTA, do cargo de 
Inspetor Geral da Guarda municipal, símbolo se-1, da secretaria municipal de se-
gurança Pública.

PORTARIA Nº 1988/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Excluir os nomes JoseNILdo dos saNtos teIXeIra e JoÃo Pe-
dro correIa PadrÃo da PortarIa Nº 1957/GP/2016 de 01/09/2016 
publicada Jornal Hora H em 02/09/2016.

PORTARIA Nº 1989/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Torna sem efeito as PortarIas Nº 1965 e 1966/GP/2016 de 01/09/2016 
publicadas no Jornal Hora H em 02/09/2016.

PORTARIA Nº 1990/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2016, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica, os servidores lotados na 
secretaria municipal de Governo e desenvolvimento econômico, relacio-
nados abaixo:

brUNo costa da sILVa
GUerrImarIa costa
WILLIaN da sILVa carNeIro
sUeLeN de carVaLHo ferNaNdes
JULIaNa de aLmeIda carNeIro
eLeZIa fraNcIsca da sILVa LoUredo
LeaNdro raNGeL aZeVedo
LUcas matHeUs coeLHo da costa medeIros
JosIeL LeoNardo tataGIba
aNdre de soUZa rIbeIro
roberto de aLmeIda dos aNJos
marcos saNtos da sILVa
aNa KeLLY de araUJo
eLIaNa da sILVa Norberto
JorGete dos saNtos da sILVa
marcos roberto correIa PereIra
Vera LUcIa LoIs VIaNa
GIseLLe ferreIra de soUZa
crIstIaNe soUZa da sILVa
fLaVIo da sILVa borGes 
JUVersINo rocHa de soUZa
GLorIa marIsa coNceIÇÃo  saNtos
rafaeL aNdrade braINer 
adINaLdo teIXeIra da sILVa
IGor abeL da sILVa
cLaUdIo roberto cabraL moNteIro
crIstIaNo soUZa da costa
reNILdo rodrIGUes da sILVa
aILtoN dos saNtos
daIaNa da costa meNdes do NascImeNto
roNaLdo JosÉ de oLIVeIra
LeZIr tUNaLa reseNde
INGrId braNdÃo de freItas
cLaUdIa coNceIÇÃo sILVa da crUZ 
LUIs carLos dos saNtos sobrINo
edsoN sILVa taVares
eWertoN LIma da VItorIa
marceLe NUNes sILVa de HoLaNda
aLLaN boNfIm VILLeGas
NaIr PImeNta de a. e soUZa
aNdrea GarcIa saraIVa
dIaNa das NeVes de oLIVeIra
GIseLe da costa barros
LUcIa dILceIa PereIra da sILVa
JaQUeLINe da sILVa LeoNcIo

VaNIa PItaNGa beZerra Passos
adrIaNa dos saNtos
rafaeL reIs PereIra
LUIZ cLaUdIo XaVIer boteLHo
JacILeNe de barros rodrIGUes
JaIro carLos dos saNtos 
deIse r. de soUZa crUZ
marceLo HeNrIQUe ferreIra de oLIVeIra
LUcIaNa G. de oLIVeIra
carLos aNdre PereIra
aNdreIa m. de o. VIeIra
JeffersoN barros de soUZa
sabrINa da sILVa PoNtes
reNata de soUZa da sILVa
crIstINa HeNrIQUe de soUZa
marIa de fátIma PrefeIto dos saNtos
GIseLe dos saNtos
VaLessa NascImeNto soares de soUZa
VaLerIa sUeLI caLIXto dos saNtos
fabIoLa aZeVedo dos saNtos
marco aNtoNIo rodrIGUes
seLma dos barbosa
LeaNdro fraNcIsco LoPes
moIses dos saNtos da sILVa
eLeNIta de soUZa rodrIGUes
QUeLI LaNes GoNÇaLVes

PORTARIA Nº 1991/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido INGRID DE JESUS WHITE, Professor II, da secretaria muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula nº 10/47.445, a 
contar de 30/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3499/2016.

PORTARIA Nº 1992/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido CAROLINE SILVA SAMPAIO, Professor II, da secretaria muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula nº 10/56.350, a 
contar de 25/08/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/0295/2016.

PORTARIA Nº 1993/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido GISELE OLIVEIRA MATOS DE JESUS, Professor II, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula 
nº 10/44.635, a contar de 06/07/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3632/2016.

PORTARIA Nº 1994/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido ELISA SILVA DE SOUZA DA FONSECA, Professor II, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula 
nº 10/47.774, a contar de 08/07/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3682/2016.

PORTARIA Nº 1995/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido VERONICA CANDIDO ESPASCANDIN, Professor II, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula 
nº 10/47.443, a contar de 04/07/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3560/2016.

PORTARIA Nº 1996/GP/2016 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido IRIAN MAURICIO BARROSO MOREIRA, Professor II, da se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícula 
nº 10/5724, a contar de 26/07/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3950/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:
PORTARIA Nº 1975/GP/2016 DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 publicado dia 02 
de Setembro de 2016-09-02
onde se lê: ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARINHO
Leia-sê: ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARINS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 44/00124/2016.
coNtrato Nº 35/semect/2016. 
LocatárIo: mUNIcÍPIo de beLford roXo.
coNtrataNte: tr comÉrcIo de materIaIs e eQUIPameNtos Ltda-me
do obJeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material de Pape-
laria, de acordo com as especificações comerciais e quantitativas constantes neste 
objetivo, para atender as necessidades das Unidades escolares e desta secretaria 
municipal de educação, relacionados no termo de referência – aNeXo I.
do PraZo: 30 (trinta) dias, a contar da retirada da nota de empenho.
do VaLor: R$ 274,726.65 (Duzentos e setenta e quatro mil setecentos e vinte 
e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

44.01.12.361.017.2.040.000

44.01.12.361.017.2.040.000

4.4.90.52.00

3.3.90.30.00

005 – SALÁ-
RIO EDUCA-

ÇÃO

15 - FUNDEB

0934 de 
29/08/2016

0935 de 
29/08/2016

21.506,50

268.377,15

data :01/09/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 44/00124/2016.
coNtrato Nº 36/semect/2016. 
LocatárIo: mUNIcÍPIo de beLford roXo.
coNtrataNte: roseNo comÉrcIo e serVIÇos eIreLI-me
do obJeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material de Pape-
laria, de acordo com as especificações comerciais e quantitativas constantes neste 
objetivo, para atender as necessidades das Unidades escolares e desta secretaria 
municipal de educação, relacionados no termo de referência – aNeXo I.
do PraZo: 30 (trinta) dias, a contar da retirada da nota de empenho.
do VaLor: R$ 511.494,60 (Quinhentos e onze mil quatrocentos e noventa e 
quatro reais e sessenta centavos).

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

44.01.12.361.017.2.040.000 3.3.90.30.16 15 - FUNDEB 0933 de 
29/08/2016

511.494,60

data :01/09/2016.
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EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 24/00008/2016.
coNtrato Nº 002/smct/2016. 
LocatárIo: mUNIcÍPIo de beLford roXo.
coNtrataNte: fm reaL – NeGÓcIos comÉrcIo e serVIÇos eIreLI
do obJeto: o Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento e instalação de aparelhos condicionados de ar (ar-
-condicionado), tipo sPLIt, para climatização de ambientes, em atendimento a se-
cretaria municipal de ciência e tecnologia de belford roxo, em conformidade com o 
termo de referência e seus anexos, pelo regime de execução indireta, pelo critério 
menor preço, de acordo com o termo de referência – aNeXo.
do PraZo: 30 (trinta) dias, a contar da retirada da nota de empenho.
do VaLor: R$ 19.330,00 (Dezenove mil e trezentos e trinta reais).

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

24.01.19.573.080.1.023.000

24.01.19.573.080.1.023.000

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

000 – Ordiná-
rios não Vincu-

lados

000 – Ordiná-
rios não Vincu-

lados

0904 de 
10/08/2016

0902 de 
10/08/2016

 4.600,00

    
14.730,00

data :02/09/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 

PORTARIA N.º 312 DE 01 DE AGOSTO 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 do servidor MAURO TADEU MARQUES DE OLIVEIRA, 
matrícula 10/5313, ocupante do cargo de Professor de Historia, lotado na secreta-
ria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect. o tempo de servi-
ço de 4.420 (Quatro mil, quatrocentos e vinte) dias, correspondendo a 12 (doze) 
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, conforme certidão de tempo de contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o proces-
so administrativo nº. 37/2744/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais. 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

Republicado por Incorreção

PORTARIA N.º 358  DE 02 DE STEMBRO 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

aLINe dos saN-
tos Gomes

37/4558/2016 25.789 aUX. eN-
ferma-

Gem

08 06/08/16 a 
13/08/16

arLeNe de oLI-
VeIra cardoZo 
barros

37/4562/2016 53.057 Profes-
sor II

60 10/08/16 a 
08/10/16

cÉLIa VIeIra mo-
reIra

37/4550/2016 46.381 sUPerVI-
sÃo es-
coLar

60 14/08/16 a 
12/10/16

eLaINe LoPes de 
soUZa

37/4458/2016 47.194 Profes-
sor II

30 10/08/16 a 
08/09/16

fabIaNo sILVa 
VILLas boas

37/4527/2016 47.231 Prof. 
edUc. 
fÍsIca

30 23/08/16 a 
21/09/16

fraNcIsco de 
assIs moraes 
moUra

37/4452/2016 19.395 GarI 17 17/08/16 a 
02/09/16

IVoNe de matos 
aUGUsto rIbeIro

37/4560/2016 52.797 Profes-
sor II

30 25/08/16 a 
23/09/16

JULIaNa de aLmeI-
da Gomes

37/4553/2016 22.236 orIeNta-
dor edU-
cacIoNaL

60 24/08/16 a 
22/10/16

LUIs HeNrIQUe 
araUJo

37/4455/2016 25.745 maQUeIro 04 20/08/16 a 
23/08/16

LUcIaNo rIbeIro 
soares

37/4556/2016 18.408 GarI 60 23/08/16 a 
21/10/16

LILIaNe rIcas re-
ZeNde marQUes

37/4546/2016 51.238 orIeNta-
dor edU-
cacIoNaL

60 29/08/16 a 
27/10/16

marILeNe moNÇo-
res Portes

37/0521/2016 6530 mereN-
deIro

14 22/01/16 a 
04/02/16

márcIa Paes mo-
raes

37/4500/2016 52.895 Prof. 
edUc. ar-

tÍstIca

25 09/08/16 a 
02/09/16

marIa de LoUr-
des aLmeIda rI-
beIro

37/4523/2016 4535 aUX. eN-
ferma-

Gem

14 22/08/16 a 
04/09/16

marceLa de soU-
Za sILVa

37/4522/2016 44.770 Prof. ma-
temátIca

30 23/08/16 a 
21/09/16

márcIa Porto de 
carVaLHo VIaNNa

37/4561/2016 44.247 Prof. ma-
temátIca

30 05/08/16 a 
03/09/16

roZaNa ferNaN-
des

37/4524/2016 20.180 aG. admI-
NIstratI-

Vo

15 26/08/16 a 
09/09/16

roGÉrIa GUIma-
rÃes da sILVa

37/4473/2016 50.100 tec. eN-
ferma-

Gem

02 12/08/16 a 
13/08/16

rosaNe cabraL 
cortes

37/4456/2016 20.273 aUX. ad-
mINIstra-

tIVo

08 17/08/16 a 
24/08/16

tereZINHa de Je-
sUs das cHaGas 
LINo

37/4454/2016 20.323 dIGItador 02 2308/16 a 
24/08/16

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

PORTARIA N.º 359  DE 02 DE STEMBRO 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

aNdersoN sILVa 
dos saNtos 

04/2087/2013 22.532 Prof. edUc. 
fIsIca

02/08/02 
a 

01/08/07

01/09/16 a 
30/11/16

carLos aLber-
to correIa dos 
saNtos

37/2902/2016 19.497 aG. defes-
sa cIVIL

31/05/05 
a 

30/05/10

01/09/16 a 
30/11/16

carLos HeN-
rIQUe dIas da 
sILVa

37/4169/2016 18.417 eLetre-
cIsta aLta 

teNsÃo

25/06/10 
a 

24/07/15

21/08/16 a 
20/11/16

ceLIa marGare-
tH tINoco de 
meNeZes

37/2884/2016 22.193 estIm. 
materNo 
INfaNtIL

17/04/02 
a 

16/04/07

01/09/16 a 
30/11/16

eLIaNa rodrI-
GUes daVId

37/3384/2015 15.414 Prof. edc. 
esPecIaL

10/03/98 
a 

09/03/03

01/09/16 a 
30/11/16

marceLo mat-
tos PereIra

37/5533/2012 20.293 aG. admI-
NIstratIVo

10/11/05 a 
09/11/10

05/09/16 a 
04/12/16

oseLI LUcIa da 
rocHa VeNtUra

37/0921/2016 25.258 estImULa-
dor mater-

No

08/07/04 
a 

07/07/09

14/09/16 a 
13/12/16

roGerIo Go-
mes VILarINHo

37/2374/2016 18.369 aG. defesa 
cIVIL

26/05/00 
a 

25/05/05

01/08/16 a 
31/10/16

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

PORTARIA N.º 360 DE 02 DE SETEMBRO 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 ALINE DE FREITAS DE SOUZA, matrí-
cula 10/44.695, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria municipal 
de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de serviço de 2.212 
(Dois mil, duzentos e doze) dias, correspondendo a 06 (seis) anos, 22 (vinte 
e dois) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/3423/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 361 DE 02 DE SETEMBRO 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 MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA, 
matrícula 10/46.330, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de serviço de 
2.953 (Dois mil, novecentos e cinqüenta e três) dias, correspondendo a 08 (oito) 
anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias, conforme certidão de tempo de serviço expe-
dida pela Prefeitura da Cidade de São João de Meriti, que integram o processo 
administrativo nº. 37/3582/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 362 DE 02 DE SETEMBRO 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 ALINE DE ALMEIDA BROCHADO, matrí-
cula 10/15.642, ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa, lotado na 
secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo 
de serviço de 3.338 (Três mil, trezentos e trinta e oito) dias, correspondendo a 10 
(dez) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias, conforme certidão de tempo de con-
tribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram 
o processo administrativo nº. 37/2223/2016. a publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 363 DE 02 DE SETEMBRO 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 IRINEA NUNES DE SOUZA SILVA, ma-
trícula 10/55.259, ocupante do cargo de Inspetor Escolar Externo, lotado na se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de 
serviço de 7.312 (Sete mil, trezentos e  doze) dias, correspondendo a 20 (vinte) 
anos e  12 (doze) dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo - PMBR, que integram o processo adminis-
trativo nº. 37/2787/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 364 DE 02 DE SETEMBRO 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 NADJA LUCIA DOS SANTOS LOPES, 
matrícula 10/22.512, ocupante do cargo de Professor de Educação Artística, lo-
tado na secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. 
o tempo de serviço de 2.664 (Dois mil, seiscentos e sessenta e quatro) dias, 
correspondendo a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias, conforme 
certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 37/3370/2016. a publica-
ção deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

GLOBO
05:58 - Via Brasil
06:58 - Como Será?
09:00 - É de Casa
11:55 - Praça TV - 1ª Edição
12:33 - Globo Esporte
13:00 - Horário político
13:10 - Jornal Hoje
13:44 - Sessão Comédia
14:31 - Estrelas
15:27 - Caldeirão do Huck
18:09 - Êta Mundo Bom!
19:10 - Sol NascenteApresenta-
ção especial
19:16 - Praça TV - 2ª Edição
19:33 - Haja Coração
20:30 - Horário políticoDF assiste 
ao Jornal Nacional
20:40 - Jornal Nacional
21:19 - Velho Chico
22:19 - Zorra
23:03 - Altas Horas
00:51 - SupercineSede de Vingan-
ça
02:23 - CorujãoGolpe Fulminante
03:56 - CorujãoS.O.S. do Amor

TV RECORD

SBT
06:00 - Chaves
07:00 – Sábado Animado
10:30 – Mundo Disney
12:30 – Kenan e Kel
13:00 – Horário Eleitoral
13:10 – Kenal e Kel
14:15 – Programaa Raul Gil
18:30 - Chaves
19:15 – Corre e Costura
19:45 – SBT Brasil
20:30 – Horário Eleitoral
20:40 – Esquadrão da Moda
21:40 – Mão na Massa
22:45 - Sabadão
01:00 – Cine Belas Artes 
03:00 – Big Bang: A Teoria
04:00 – Dois Homens e Meio
04:30 – How To Rock
05:00 – The Middle
05:30 – Sullivan & Filho
05:45 – Jornal da Semana SBT

REDE TV
05:00-Programa Ultrafar-
ma 
08:05-America Sub 
08:40-Familia Debaixo da Gra-
ça. 
09:15-Vitória em Cristo 
10:20-Rompendo em Fé 
10:55-Proclamai 
11:32-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
12:33-Assembleia de Deus no 
Bras 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Assembleia de Deus do 
Brás . 
13:49-Voz da Verdade 
14:22-Camisaria Fascynius 
14:50-CAMPEONATO PAULISTA DE 
BASQUETE 
15:45-Super Extremo 
16:20-Série B 
18:30-Ritmo Brasil 
19:30-Amaury Jr. Show 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da Gra-
ça de Deus. 
21:40-RedeTV News 
22:30-Operação de Risco 
23:30-Mega Senha 
01:00-Encrenca - Reprise 
01:30-Jackpot Game 
02:30-Igreja Bola de Neve 
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

06h30 - Programação Universal
07h00 - Fala Brasil Especial
10h15 - Esporte Fantástico
12h00 - The Love School
13h00 - Horário Político
13h10 - Record Kids – Todo Mun-
do Odeia o Chris
15h15 - Cine Aventura
17h00 - Batalha dos Cozinheiros – 
Reapresentação
18h00 - Cidade Alerta Especial
19h45 - Jornal da Record Especial
20h30 - Horário Político
20h40 - Programa da Sabrina
23h00 - Legendários
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Universal

BAND
06:00 - Power Rangers - Super Sa-
murai
06:20 - Fanboy e Chum Chum
06:40 - As Aventuras e Bucket & 
Skinner
07:00 - Infomercial Vendo na TV
07:15 - Religioso - Conexão com 
Deus
07:30 - Religioso - Palavra de Vida
08:30 - Religioso - Seicho-No-Iê Na 
TV
09:00 - Religioso - Mudança de 
Vida
09:30 - Infomercial Galinha Morta
11:30 - Infomercial Top Therm
11:45 - Mackenzie em Movimento
12:00 - Religioso - Vitória em Cristo
13:00 - Horário Político
13:10 - Só Risos - pegadinhas
13:25 - iCarly
14:40 - Sábado Animal
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:30 - Horário Político
20:40 - Sila: Prisioneira do Amor
21:25 - Religioso - Show da Fé
22:20 - Mundo Miss - Boletim
22:22 - Show Business Preview
22:30 - Top Cine
00:20 - Show Business
01:10 - Cinema na Madrugada
03:25 - Glee
04:50 - Só Risos - pegadinhas
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Ingredientes

YAKISSOBA DA CASA

300 g de espaguete/1 
cebola grande corta-
da em pedaços mé-
dios/1 colher (sopa) de 
óleo/1/2 maço peque-
no de brócolis/1/2 maço 
pequeno de couve-
-flor/10 colheres (sopa) 
de molho shoyu/400 g 
de carne cortada em 
tiras/100 g de champig-
non/1 cenoura cortada 
em rodelas/250 ml de 
água/1 colher (sopa) 
de amido de milho, 
dissolvido em 50 ml de 
água/acelga a gosto.

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão em 
ponto al dente e reserve
Em uma panela, adicio-
ne o azeite, a cebola, a 
carne e refogue bem
Adicione o molho shoyu 
e cozinhe por 3 minutos 
em fogo médio
Acrescente mais água, 
aguarde levantar fervu-
ra e adicione o amido 
de milho
Mexa até engrossar, 
abaixe o fogo e adi-
cione o champignon, a 
couve-flor, o brócolis e a 
cenoura
Cozinhe por 8 minutos e 
acrescente, por último, 
a acelga e o macarrão
Misture bem, acerte o 
sal e tampe a panela 
por mais 1 minuto
Está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

CREPELANCHE

MASSA:

1 xícara de leite/1 xíca-
ra de farinha de trigo/1 
ovo/1 colher de man-
teiga/sal e tempero a 
gosto.
RECHEIO:

200 g de linguiça cala-
bresa/1 cebola cortada 
em rodelas/2 ovos me-
xidos na manteiga/100 
g de bacon/1 tomate 
em rodelas/requeijão a 
gosto.

No liquidificador, bata o ovo, 
o trigo, o leite, o sal, a man-
teiga e reserve
Em uma panela, coloque a 
calabresa, o bacon e leve 
ao fogo até obter o ponto 
desejado
Em outra panela, mexa os 
dois ovos na manteiga e sal
Corte a cebola e o tomate 
em rodelas e reserve
Em uma frigideira untada, 
coloque uma concha de 
massa e em seguida colo-
que uma camada de ovo 
mexido, uma camada de to-
mate, outra camada de ce-
bola, calabresa com bacon, 
o requeijão e por último mais 
uma concha de massa
Assim que desgrudar da fri-
gideira, vire o outro lado do 
lanche para criar uma ca-
mada de massa assim como 
o outro lado

Ingredientes

Modo de preparo

SACOLÉ CREMOSO

1 caixinha de pudim 
de chocolate/1 litro 
de leite/1 lata de leite 
condensado/Saquinhos 
para sacolé.

Prepare o pudim confor-
me as intruções da caixi-
nha (que leva 1/2 litro do 
leite) e reserve o restante.
Espere esfriar o pudim.
Depois bata no liquidifi-
cador com o leite reser-
vado e o leite condensa-
do, depois coloque nos 
saquinhos e leve ao con-
gelador.

PORTARIA N.º 365 DE 02 DE SETEMBRO 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 ANÉSIA RIBEIRO ARANTES, matrícula 
10/14.752, ocupante do cargo de Supervisão Escolar, lotado na secretaria muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de serviço de 
1.167 (Hum mil, cento e sessenta e sete) dias, correspondendo a 03 (três) anos, 
02 (dois) meses e 13 (treze) dias, conforme certidão de tempo de contribuição ex-
pedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo 
administrativo nº. 37/3100/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 366 DE 02 DE SETEMBRO 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 do servidor SILAS MARTINS DO AMARAL, matrícula 
10/22.612, ocupante do cargo de Professor de Matemática, lotado na secretaria 
municipal de educação, esporte, cultura e turismo – semect. o tempo de ser-
viço de 1.848 (Hum mil, oitocentos e quarenta e oito) dias, correspondendo a 
05 (cinco) anos e 23(vinte e três) dias, conforme certidão de tempo de contri-
buição expedida pela RIOPREVIDÊNCIA, que integram o processo administrativo 
nº. 37/3836/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 367 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016

O secretario municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da Lei complementar n.º. 
014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a ALINE FERREIRA PEREIRA, no cargo de Professor II, lotada na se-
cretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo, matrícula n.º 10/44.756, 
LICENÇA MATRIMÔNIO, de 08 (oito) dias, à contar de 30/08/16 e término em 
06/07/16, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/4548/2016. a publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 368 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da Lei com-
plementar n.º. 083 de 27/12/2006.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNI-
DADE

Nome Processo mat. carGo dIas PerÍodo

IsabeLe La-
cerda QUI-
roZ

37/4538/2016 44.933 orIeNt. edU-
cacIoNaL

120 16/08/16 a 
13/12/16

LetIcIa de 
araUJo eULa-
LIo baLdeZ

37/4471/2016 44.853 Professor II 120 15/08/16 a 
12/12/16

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE  TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA INS-
TITUCIONAL

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI

Em reunião realizada em 21 de Julho de 2015,  às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da se-
cretaria municipal de transporte, trânsito e segurança  Institucional, foram julgados 
os Processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 01/2013, onde 
considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas  - deferIdos:  e-12/66/11571/2013,   e-12/066/12809/2013, 
e-12/066/14072/2013, e-12/066/15147/2013,  e-12/066/1259/2013, 
e-12/066/17047/2013, e-12/066/18728/2013,     e-12/066/19543/2013, detraN/
Pr/1690/8/13, detraN/Pr/1691/6/13, e-12/064/23157/2013.

recurso de multas INdeferIdos: e-12/66/10448/2013, e-12/66/10489 /2013,  
e-12/66/10499/2013, e-12/66/10501/2013, e-12/66/11583/2013,   e-12/66/12211/2013, 
e-12/066/13034/2013, e-12/066/15150/2013, e-12/066/15260/2013, 
e-12/066/17046/2013, e-12/066/22839/2013, e-12/066/24322/2013, 
e-12/066/27518/2013,   detraN/Pr/185045/0/13,  e-12/066/28011/2013, 
e-12/012/1445/2013, e-12/015/1157/2013, e-12/066/2806/2013.

Em reunião realizada em 23 de Julho de 2015, às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da se-
cretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julgados 
os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 02/2013, onde 
considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos:  e12/066/7954/2013, e-12/066/8424/2013, 
e-12/065/705/2013,  e-12/020/414/2013, e-12/066/46288/2013,                e-12/066
/57257/2013.                                                                                                             

recUrso de mULtas INdeferIdos: e-12/066/6161/2013,  e-12/066/7991/2013, 
e-12/066/8090/2013, e-12/067/394/2013, e-12/065/827/2013, e-12/062/33545/2013, 
e-12/062/33562/2013, e-12/012/425/2013, e-12/066/31906/2013, 
e-12/066/32953/2013, e-12/066/34371/2013,  e-12/066/39596/2013, 
e-12/062/56445/2013, e-12/066/43644/2013,  e-12/066/43859/2013, 
e-12/066/45659/2013,     e-12/066/47429/2013, e-12/066/47460/2013, 
e-12/066/47489/2013,  e-12/066/52100/2013, e-12/066/54851/2013, 
e-12/066/56807/2013,     e-12/066/62370/2013,       e-12/066/63630/2013.

Em reunião realizada em 28 de Julho de 2015, às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da se-
cretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julgados 
os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 03/2013, onde 
considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos:  Pmbr  013/2013,  Pmbr  026/2013,       
Pmbr 071/2013,   Pmbr  130/2013,   Pmbr 132/2013,   Pmbr 177/2013,  Pmbr 
206/2013,   Pmbr 218/2013,   Pmbr 230/2013,  Pmbr 247/2013,  Pmbr 250/2013,  
Pmbr 257/2013,  Pmbr 264/2013,  Pmbr 291/2013,   Pmbr 355/2013,     Pmbr 
394/2013,     Pmbr 431/2013,    Pmbr 446/2013,   

recUrso de mULtas INdeferIdos:  Pmbr 015/2013, Pmbr 072/2013,        
Pmbr 092/2013,     Pmbr 120/2013,     Pmbr 121/2013,   Pmbr  137/2013, Pmbr 
223/2013,   Pmbr 235/2013,   Pmbr 237/2013  Pmbr 241/2013,  Pmbr 253/2013,     
Pmbr 260/2013,    Pmbr 270/2013,    Pmbr 273/2013, Pmbr 275/2013,     Pmbr 
280/2013,    Pmbr 293/2013,    Pmbr 298/2013, Pmbr 300/2013,      Pmbr 
313/2013,     Pmbr 314/2013,   Pmbr 318/2013, Pmbr 354/2013,     Pmbr 
458/2013,      Pmbr 459/2013,   Pmbr 460/ 2013.

Em reunião realizada em 30 de Julho de 2015, às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da 
secretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julga-
dos os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 04/2014, 
onde considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos: e-12/066/45641/2013, 
e-12/066/64016/2013, e-12/066/63880/2013, e-12/066/63917/2013, e-12/066/639
42/2013,              e-12/066/63989/2013, e-12/066/65632/2013, e-12/066/67888/
2013,             e-12/066/68453/2013, e-12/066/69449/2013,  e-12/068/8136/201
3,              e-12/068/8325/2013,     e-12/066/71796/2013, e-12/066/71918/2013, 
e-12/066/74802/2013, e-12/066/83965/2013, e-12/066/84167/2013.

recUrso de mULtas INdeferIdos:  e-12/066/63882/2013, 
e-12/066/64746/2013, e-12/066/69077/2013, e-12/066/69080/2013, 
e-12/066/69504/2013, e-12/066/69505/2013, e-12/066/69510/2013, 
e-12/066/69499/2013, e-12/066/69491/2013, e-12/066/69503/2013, 
e-12/066/69488/2013, e-12/066/69487/2013, e-12/066/69489/2013, 
e-12/066/69501/2013, e-12/066/70215/2013, e-12/066/70220/2013, 
e-12/066/69485/2013, e-12/066/73383/2013, e-12/066/77132/2013, 
e-12/066/78113/2013, e-12/066/77146/2013, e-12/066/82502/2013, 
e-12/066/98725/2013, e-12/066/83076/2013, e-12/066/83078/2013, 
e-12/066/83963/2013.

Em reunião realizada em 04 de Agosto de 2015, às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da 
secretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julga-
dos os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 05/2014, 
onde considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos: Pmbr 013/2014, Pmbr 049/2014,           
Pmbr 069/2014,   Pmbr 085/2014, Pmbr 088/2014, Pmbr 127/2014,      Pmbr  
128/2014,   Pmbr 148/2014, Pmbr 177/2014, Pmbr 184/2014,   Pmbr 217/2014,       
Pmbr 225/2014,    Pmbr 231/2014.

recUrso de mULtas INdeferIdos: Pmbr 001/2014,  Pmbr 010/2014,       
Pmbr 011/2014,    Pmbr 058/2014, Pmbr 099/2014,  Pmbr 123/2014,    Pmbr 
150/2014,    Pmbr 157/2014, Pmbr 178/2014,  Pmbr 192/2014,   Pmbr 
226/2014,        Pmbr 227/2014,     Pmbr 238/2014,    Pmbr 254/2014, Pmbr 
266/2014,      Pmbr 267/2014,   Pmbr 293/2014. 

Em reunião realizada em 11 de Agosto  de 2015, às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da 
secretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julga-
dos os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 06/2014, 
onde considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos: Pmbr 346/2014, Pmbr 377/2014, Pmbr 
379/2014, Pmbr 410/2014, Pmbr 426/2014, Pmbr 432/2014,       Pmbr 436/2014. 

recUrso de mULtas INdeferIdos: Pmbr 300/2014, Pmbr 305/2014, Pmbr 
315/2014,  Pmbr 319/2014, Pmbr 326/2014, Pmbr 328/2014,     Pmbr 329/2014, 
Pmbr 331/2014, Pmbr 331/2014, Pmbr 353/2014, Pmbr 354/2014, Pmbr 
355/2014, Pmbr 356/2014, Pmbr 357/2014,       Pmbr 358/2014, Pmbr 359/2014, 
Pmbr 360/2014, Pmbr 361/2014, Pmbr  362/2014,   Pmbr   363/2014, Pmbr 
364/2014, Pmbr 365/2014,  Pmbr 366/2014, Pmbr 368/2014, Pmbr 371/2014, 
Pmbr 380/201, Pmbr 395/2014, Pmbr 397/2014, Pmbr 398/2014. 

Em reunião realizada em 13 de Agosto de 2015, às 10:00 na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da 
secretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julga-
dos os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 07/2014, 
onde considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos: Pmbr 440/2014, Pmbr 441/2014, Pmbr 
445/2014, Pmbr 465/2014, Pmbr 483/2014, Pmbr 502/2014, Pmbr 513/2014, 
Pmbr 519/2014, Pmbr 520/2014, Pmbr 522/2014, Pmbr 523/2014, Pmbr 
524/2014, Pmbr 526/2014, Pmbr 530/2014, Pmbr 533/2014, Pmbr 537/2014, 
Pmbr 540/2014, Pmbr 545/2014, Pmbr 547/2014, Pmbr 549/2014, Pmbr 
564/2014,     Pmbr 571/2014. 

recUrso de mULtas INdeferIdos: Pmbr 456/2014, Pmbr 457/2014, Pmbr 
459/2014, Pmbr 463/2014, Pmbr 464/2014, Pmbr 467/2014, Pmbr 471/2014, 
Pmbr 477/2014, Pmbr 482/2014, Pmbr 495/2014, Pmbr 543/2014.

Em reunião realizada em 18 de Agosto de 2015, às 10:00, na sala onde ocorre as 
reuniões das sessões da Junta administrativa de recursos de Infração – JarI da 
secretaria municipal de transporte, trânsito e segurança Institucional, foram julga-
dos os processos de interposição de recursos de multas relativos ao lote 08/2014, 
onde considerou-se as seguintes decisões:

recUrso de mULtas deferIdos: e-12/012/465/2014, e-12/015/354/2014, 
e-12/015/1409/2014, e-12/030/161/2014, e-12/062/98100/2014 e-12/063/3613/2014, 
e-12/064/5833/2014, e-12/066/1220/2014,  e-12/066/4378/2014,  
e-12/066/5574/2014,  e-12/066/6570/2014, e-12/066/8890/2014,    
e-12/066/12100/2014,    e-12/066/14691/2014, e-12/066/18933/2014,   
e-12/066/23216/2014,   e-12/066/24538/2014, e-12/066/25446/2014, 
e-12/066/25495/2014, e-12/066/25499/2014, e-12/066/26181/2014.       

recUrso de mULtas INdeferIdos: e-12/062/98103/2014, e-12/064/5834/2014, 
e-12/064/2914/2014, e-12/066/4010/2014, e-12/066/4013/2014,  
e-12/066/4230/2014,   e-12/066/9514/2014,  e-12/066/10349/2014,  
e-12/066/11967/2014,  e-12/066/13280/2014, e-12/066/19442/2014, 
e-12/066/20961/2014, e-12/066/20962/2014.

Belford Roxo, 16 de junho de 2016.

WANDERLEY DA GLÓRIA NASCIMENTO
PresIdeNte da JarI beLford roXo
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Começa o Triangular final 
da Série B no campeonato
Após quase três meses, Nova Iguaçu estreia hoje no Triangular Final da Série B.

Anderson Luiz
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Voltar à Primeira 
Divisão do Cam-
peonato Cario-

ca é o objetivo prin-
cipal do Nova Iguaçu 
nesta temporada. Mas 
as circunstâncias que 
apareceram acaba-
ram prolongando um 
pouco mais este desa-
fio. Depois de uma inter-
rupção de pouco mais 
de dois meses, a Série B 
retorna hoje, quando o 
Nova Iguaçu faz sua es-
treia no Triangular Final, 
no Estádio Laranjão, às 
15h, contra o Campos 
Atlético.

 Esta fase, que terá 
ainda o Itaboraí, é a 
última para serem de-
finidas as duas equipes 
que disputarão a Série 
A do Carioca em 2017. 
A competição ficou sus-
pensa por mais de dois 
meses por conta de um 
processo na justiça des-
portiva. Após três julga-
mentos, se decidiu pela 
exclusão do America-
no, acusado de ter ma-
nipulado resultados nas 
finais do segundo turno, 
e o Itaboraí entrou no 
seu lugar. Agora, enfim, 

a bola vai rolar.
 Campeão da Taça 

Santos Dumont, nome 
dado ao primeiro tur-
no, o Nova Iguaçu fi-
cou quase três meses 
sem entrar em campo, 
desde a última rodada 
da Taça Corcovado, no 
dia 11 de junho. Neste 
período, a comissão 
técnica manteve todo 
o grupo trabalhando 
forte, motivado, e al-
guns jogos-treino foram 
realizados, inclusive 
contra Fluminense, Bo-
tafogo (duas vezes) e 
Vasco da Gama.

 “Sem dúvida, foi um 
desafio. Não é uma si-
tuação agradável trei-
nar todos os dias com 
essa indefinição. Mas 
trabalhamos como fôs-
semos jogar todos os 
fins de semana, fizemos 
amistosos, e a resposta 
dos jogadores foi muito 
boa. Serão sete meses 
de trabalho decididos 
em quatro jogos. Con-
seguimos passar por 
esse período sem pro-
blemas e todos estão 
preparados”, afirma o 
técnico Edson Souza.

 Nova Iguaçu, Cam-
pos e Itaboraí se en-

frentarão em turno e 
returno, com cada 
um fazendo quatro 
partidas. Serão seis ro-
dadas ao todo, e as 
duas melhores equipes 
conquistarão o direito 
de jogar a Série A em 
2017. Campeões da 
Taça Santos Dumont e 
da Taça Corcovado, 
respectivamente, Nova 
Iguaçu e Campos co-
meçam com um ponto 
extra. Por este motivo, 
todas as partidas serão 
encaradas como deci-
sões.

“É claro que uma vi-
tória hoje seria impor-
tantíssima e nos daria 
um pouco mais de tran-
quidade para treinar 
nas duas semanas até 
o outro jogo. Mas temos 
que saber buscar essa 
vitória, não ir de qual-
quer maneira. Precisa-
mos ir concentrados, 
organizados, não que-
rer ganhar a todo custo 
nem ir de qualquer jei-
to, se não acaba tendo 
dano lá atrás”, ensina o 
treinador.

Com a certeza de 
que o trabalho foi bem 
realizado nesse perí-
odo, o Nova Iguaçu 

conta também com o 
apoio do torcedor. Sem 
rodada do Campeo-
nato Brasileiro e jogos 
da Seleção Brasileira, o 
sábado deve reservar 
um bom público no La-
ranjão. Ingressos estão 
sendo vendidos des-
de quarta-feira, com 

o preço de R$ 10 para 
quem comprar anteci-
padamente.

 “Ficou provado ago-
ra nos Jogos Olímpicos 
como faz a diferença 
jogar com a torcida a 
seu favor, em qualquer 
esporte. Espero que 
todos venham ao La-

ranjão, é de suma im-
portância o apoio do 
nosso torcedor. Quanto 
mais pessoas estiverem 
aqui nos incentivando, 
empurrando os joga-
dores, mais fortes fica-
remos para superar o 
adversário”, disse Edson 
Souza.

Técnico edson Souza prepara equipe que vai enfrentar o Campos Atlético

BERNARDO GLEIZER


