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oportunidade

Veículo estava em alta velocidade em rua mais movimentada de Queimados, perdeu controle e atropelou mototaxista

Ao lado da equipe técnica e de familiares, Wellington Antunes comemora a vitória de mais uma etapa do Campeonato de Velocidade na Terra. No detalhe, o campeão com o troféu

O inspetor Eduardo Justo teve moto e arma levados

Piloto de altocross, o ogiuaçuano Wellington Antunes acumula vitórias ao longo dos 25 anos de carreira. Tricam-
peão carioca e bicampeão iguaçuano, além de tricampeão das 100 milhas ( provas realizadas em São Paulo e Pa-
raná), recentemente ele ele venceu a segunda bateria de mais uma  prova realizada em São Bento do Sul, Santa 
Catarina. A próxima etapa acontece em outubro. Enquanto o oguaçuano é campeão brasileiro, a Secretaria de 
Esportes só pensa em bola.  

Viatura do Setor de Inteligência da PM atropela mototaxista em Queimados.

Policial civil é assassinado em tentativa 
de assalto em Belford Roxo.

Concurso de Belford Roxo a todo vapor
  Prefeitura prorroga por mais 10 dias prazo de inscrição para o preenchimento 2.534 vagas.
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Opinião

Depressivo

uma pesquisa re-
alizada por um site 
de relacionamen-
tos afirma que 85% 
das pessoas confir-
maram que quan-
do ouvem uma 
conversa de um 
estranho, elas ge-
ram opiniões men-
talmente para não 
se constrangerem 
com a situação.

estudos recen-
tes revelaram que 
quem cobra de-
mais de si mesmo 
apresenta níveis 
mais altos de de-
pressão e ansieda-
de. Já quem é mais 
compreensivo com 
as próprias falhas é 
mais feliz, otimista 
e ainda tem mais 
saúde.

No quirguistão, tudo ocorria bem durante 
uma cirurgia cardíaca de um comerciante de 
54 anos, até que a energia acabou e o hospital 
não possuia um gerador. o doutor teve que ter-
minar a cirurgia com o flash de dois smartpho-
nes e sim, a cirurgia terminou com sucesso.

quando o médico não consegue descobrir  
qual doença ou problema que você tem, o 
Google descobre pra você. Bom, pelo me-
nos foi isso que aconteceu com Kevin everet-
tt, de 60 anos. o homem foi a diversos espe-
cialistas, que o diagnosticaram com asma, 
bronquite e até apneia do sono.

desesperado, Kevin decidiu buscar respos-
tas no Google. os resultados mostraram que 
ele poderia ter câncer de nasofaringe, um 
câncer na área onde nariz e garganta se 
encontram. o paciente revelou suas suspei-
tas, que foram comprovadas em um exame 
e uma biópsia. 

Para salvar uma vida

‘Doctor Google’ ‘Doctor Google’ II

todos precisam de carinho e afeto, mas 
nem sempre conseguem receber. pensando 
nisso, uma empresa em los angeles ofere-
ce ‘especialistas em carinho’, que vão até 
a casa do cliente para abraçá-lo e lhe dar 
atenção.

Especialistas em carinho

Yusra Mardini, de 18 anos, fugiu da Guerra Civil na 
síria. há cerca de um ano, a jovem passou por uma 
provação: o motor do barco em que ela estava com 
refugiados começou a falhar. ela e a irmã quando vi-
ram que o motor do barco não funcionava, pularam 
na água e começaram a puxar o barco a nado.

um destino chocante aconteceu com um casal 
chinês, quando souberam poucos meses após o casa-
mento que eles têm o mesmo pai. a verdade brutal foi 
revelada a eles por seu pai Bao. o pai do menino teve 
um caso com a mãe da menina há 20 anos, depois 
que sua mãe morreu.

Casal de irmãos

Estágio financeiro
a stratege Consultoria, seleciona para um de nos-

sos clientes no ramo de supermercados um estágio 
dp/Financeiro para compor sua equipe. Bolsa-au-
xílio compatível com o mercado e vale transporte. 
interessados devem enviar currículo no corpo do 
email para  rh@stratege.com.br.

Técnico em enfermagem
empresa no seguimento da saúde contrata pro-

fissional para atuar como técnico de enfermagem 
na área de oncologia. salário compatível com o 
mercado e benefícios. interessados devem enviar 
currículo no corpo do email para curriculorio@
yahoo.com.br.

Operador de estacionamento
empresa líder na contratação de serviços terceiri-

zados contrata operador de estacionamento com 
ensino fundamental completo, CNh B e experiência 
na função. salário de r$ 1.123,00 e benefícios. inte-
ressados devem enviar currículo para cin.recruta-
mento@gmail.com.

Safra de grãos deve ficar 9,8% menor
a safra brasileira de grãos deve recuar 9,8% este 

ano em relação a 2015, para 189 milhões de tone-
ladas, estimou o instituto Brasileiro de Geografia e 
estatística (iBGe)ontem. são 20,4 milhões de tone-
ladas a menos, quando comparado a 2015 (209,4 
milhões de toneladas). 

Dólar opera com base na política
o dólar operou em queda ontem em relação ao 

real, em linha com os mercados externos mas com 
movimento potencializado pelo baixo volume de 
negócios por conta da expectativa com importan-
tes votações no Congresso Nacional. Às 12h30, a 
moeda norte-americana caía 0,92%, a r$ 3,1385.

Taxa média  sobe para 13,52% ao mês
a taxa média cobrada pelos bancos no che-

que especial aumentou 0,06 ponto percentual em 
agosto, de 13,46% para 13,52% ao mês, segundo 
pesquisa divulgada ontem pelo procon-sp. Já a 
taxa média cobrada no empréstimo pessoal se 
manteve em 6,56% ao mês.

Superando a vida

Stratege ConSultoria

empreSa Contrata

i.b.g.e

CHeQue eSpeCial

Lava faz vulcão ‘sorrir’

Superando a vida II
as jovens foram para a alemanha, onde, 

com a indicação de uma oNG, conseguiram 
entrar para um clube. Menos de um ano de-
pois, ela está participando de uma olimpíada. 
uma história de vida incrível que salvou mais de 
20 pessoas na ocasião.

Saúde

moeda ameriCana

paradise heliCopters/FaCeBooK

a natureza é incrivelmente bela e incrivelmentente imprevisível. 
quando menos esperamos, somos surpreendidos pela sua beleza 
e imprevisão. uma empresa havaiana de turismo divulgou imagens 
que mostram um vulcão ativo que parece ‘sorrir’ para a câmera 
como se fosse um emoticon. o vídeo foi filmado por Mick Kalber, 
da paradise helicopters, que oferece passeios de helicóptero pela 
região. segundo ele, a lava aparente e que parece um sorriso é 
do vulcão pu?u ?o?o, um dos vulcões daquele estado americano.

Político proscrito 
tem político comendo o pão que o diabo amas-

sou por causa da ganância de querer juntar o maior 
número de apoio partidário só para tirar proveito. o 
motvio seria a velha tática de ficar em cima do muro 
para observar qual dos dois lados levará vantagem. 
e como muitos não levam em conta o ditado ‘mais 
vale um pássaro na mão, do que dois voando’,  aca-
baram metendo os pés pelas mãos. 

Cena política 
Na Baixada Fluminense, a bruxa anda solta para 

muitos desses políticos. um deles, por exemplo, esta-
ciona tanto sobre o muro que vai acabar caindo.  a 
indecisão,  traço forte no moço, já começa a surtir 
efeitos negativos em sua pré-campanha eleitoral. Na 
contagem regressiva para o começo da campa-
nha, no dia 16 de agosto, ele perdeu um importante 
apoio na corrida a uma prefeitura da região.

De mãos vazias 
para os dirigentes do partido,  o tal candidado 

não teria perfil que o identifique às ideologias da 
agremiação, e o possível apoio poderia tirar votos de 
candidatos essencialmente fiéis. Já para os  analistas 
menos otimistas, esse candidato gasta muito tempo 
com indefinições.  o ponto falho deve derrotá-lo nas 
urnas, após o enfraquecimento nos palanques.  

Basta contabllizar 
pt fragmentado em Nova iguaçu e dividido em 

paracambi. se na segunda maior cidade da Baixada 
Fluminense , o partido de lula e cia decidiu dividir o 
apoio para candidatos ‘a’ ou ‘B’, como é o caso 
da disputa à reeleição de Nelson Bornrier (pMdB), na 
‘cidade dorimitório’ , como é chamada paracambi, 
o cenário é outro. 

Será mesmo?
Corre na boca miúda que o partido dos trabalha-

dores teme perder em paracambi. essa derrota seria 
a herança maldita cultivada pela fraca, para não 
dizer inerte, administração de tarcisio pessoa.  pelo 
visto, o candidato apoiado por ele vai querer pagar 
pra ver. então, tá!



Prefeitura de Belford Roxo prorroga 
inscrições para concurso público
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

ainda dá tempo

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

A seleção oferece mais de 2.500 vagas para preencher vários cargos.

As oportunidades são para diferentes áreas. Há vagas para todas as secretarias do município

reprodução

Bairro em Nilópolis recebe  
cobertura de wifi ampliada

reprodução

Além da internet, moradores recebem campo de futebol e área de lazer

Justiça bloqueia R$ 300 mi de conta do estado 

estão prorrogadas 
até 30 de agosto 
as inscrições do 

Concurso público da 
prefeitura de Belford 
roxo. a seleção ofe-
rece um total de 2.625 
vagas para preencher 
cargos dos níveis fun-
damental, médio/téc-
nico e superior.

as oportunidades 
são para diferentes 
áreas. há vagas para 
as secretarias de saú-
de; habitação e urba-
nismo; Meio ambiente 
e saneamento; Fazen-
da; educação, espor-
te, Cultura e turismo; 
administração e servi-
ços públicos; procura-
doria Geral do Municí-
pio; obras; assistência 
social e direitos huma-
nos; e Controle.

PrOVAS DO 
CONCurSO

o concurso será 
realizado através de 
prova objetiva de ca-
ráter eliminatório, ex-
ceto para o cargo de 
procurador Geral, que 
contará com prova 
escrita.

do total de vagas, 
são 2.534 para am-
pla concorrência e 
91 para pessoas com 
deficiência. os salá-
rios variam de r$ 880 
a r$ 7.700.

as inscrições podem 
ser realizadas até o 
dia 30 de agosto, no 
site do instituto Con-
sulpam (www.consul-
pam.com.br), organi-
zadora da seleção. a 
taxa de inscrição é de 
r$ 55 para o nível fun-
damental, r$ 80 para 
níveis médio/técnico 

Anonymous roubam dados de 
sites do governo e da Prefeitura 

e r$ 120 para nível su-
perior.

demais informa-

ções, relação de car-
gos disponíveis e con-
teúdo programático 

das provas, podem 
ser conferidos no edi-
tal do concurso tam-

bém disponível em 
www.consulpam.com.
br.

a seMMa, secre-
taria Municipal de 
ambiente, anunciou 
nesta semana que 
a partir de agora 
os frequentadores 
do parque Natural 
do Gericinó pode-
rão contar com um 
alcance maior na 

rede de wi-Fi. o raio 
existente era de 300m 
de alcance no entor-
no da sede e agora 
terá uma extensão de 
1km na direção de 
anchieta.

vale lembrar que 
depois de anunciar 
a construção de um 

campo de futebol 
padrão Fifa dentro do 
parque, a secretaria 
do Meio ambiente di-
vulgou também que 
a previsão é de que 
até o final de agosto 
os moradores possam 
usufruir de mais esse 
benefício.

o grupo de ha-
ckers anonymous 
disse ontem que in-
vadiu e roubou da-
dos de seis sites do 
governo e da prefei-
tura do rio em pro-
testo contra a reali-
zação da olimpíada.

o anonymous afir-
ma ter tirado as pá-
ginas do ar, mas não 
é possível assegurar 
se isso é decorrência 
direta da ação do 
grupo.

além disso, um 
dos sites listados, do 
Comitê paralímpico 
Brasileiro (gestaore-
cursos.cpb.org.br/), 

está abrindo normal-
mente, ao contrário 
do que afirmam os 
hackers. 

os demais sites 
mencionados são: 
ouvidoria da polícia 
do Governo do esta-
do do rio de Janeiro 
(ouvidoriadapolicia.
rj.gov.br); portal Geo 
(portalgeo.rio.rj.gov.
br), instituto de se-
gurança pública (isp.
rj.gov.br), Companhia 
Municial de limpeza 
urbana (comlurbnet.
rio.rj.gov.br) e progra-
ma internet Comuni-
tária (internetcomu-
nitaria.rj.gov.br).

o Centro de tec-
nologia da informa-
ção e Comunicação 
do estado do rio de 
Janeiro (proderj) in-
forma que o domínio 
rj.gov.br está sofren-
do um intenso ata-
que de hackers. por 
precaução, para evi-
tar uma invasão aos 
portais, alguns sites 
foram retirados do ar. 
a autarquia trabalha 
em caráter emergen-
cial para normalizar 
o acesso às páginas 
o mais rápido possí-
vel. a prefeitura ain-
da não comentou o 
caso.

a Justiça do rio blo-
queou r$ 300 milhões 
da conta do estado 
para pagar os servido-
res que ainda não rece-
beram seus rendimentos 
de julho. o valor é parte 
dos r$ 604 milhões que 
devem ser arrestados, 
de acordo com a juíza 
do plantão judiciário do 
tribunal de Justiça do 

rio (tJ-rJ), priscila ponte 
, na última terça-feira. a 
medida atende ao pe-
dido da Federação das 
associações e sindica-
tos dos servidores do es-
tado do rio (Fasp).

ao cumprir a decisão 
na tarde de ontem, o 
oficial de Justiça en-
controu apenas r$ 300 
milhões na conta que 

o estado tem no Ban-
co Bradesco. agora, ele 
segue para o Banco 
do Brasil, onde o esta-
do também é titular de 
conta, para bloquear 
a parcela restante que 
garantirá o crédito do 
funcionalismo. o jurídico 
da Fasp está acompa-
nhando todo o procedi-
mento do oficial.

o secretário de admi-
nistração de duque de 
Caxias, sidney Guerra, 
lança hoje o livro ‘su-
persalários na adminis-
tração pública: o lea-
ding case de duque de 
Caxias’. a obra conta 
como ocorreu o proces-
so de corte de alguns 
salários de servidores 
do município mais rico 
da Baixada, que eram 
incompatíveis com seus 
cargos e que serviram 
de exemplo para diver-
sos outros municípios e 
estados. o evento, que 

Prefeitura de Duque de Caxias tem livro 
que aborda combate a supersalários

acontece no rotary Club 
de duque de Caxias cer-
cado de polêmica, es-
tava marcado para ser 
realizado na Câmara de 
vereadores. entretanto, o 
local foi alterado de úl-
tima hora em razão do 
constrangimento gerado 
para alguns servidores 
que foram alcançados 
pela medida e que te-
riam pressionado alguns 
vereadores para que o 
evento não ocorresse.

ao assumir o órgão em 
2013, sidney Cesar silva 
Guerra se deparou com 

uma situação no míni-
mo estarrecedora do 
ponto de vista econô-
mico-financeiro para 
o município. diversos 
servidores, inclusive ex-
-ocupantes de cargos 
de direção e chefia 
com parcela de poder 
de decisão; tais como 
antigos secretários; re-
cebiam vencimentos e 
subsídios de até r$ 60 
mil, fruto de incorpo-
rações indevidas con-
quistadas ao longo dos 
anos sem o devido res-
peito à lei.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

a prefeitura de Belford roxo (rJ) 
prorrogou as inscrições do concurso 
público para 2.534 vagas em car-
gos de níveis fundamental, médio/ 
técnico e superior. os candidatos 
podem se inscrever até o dia 30 de 
agosto.

durou pouco a 
candidatura de 
adolpho Konder 
(deM) à prefeitu-
ra de são Gonça-
lo. Menos de duas 
semanas depois de 
lançado o seu nome, 
o moço retirou-se da 
disputa, alegando 
não ter recursos nem 
estrutura para ban-
car a campanha.

o consórcio forma-
do pela oas e por 
outras quatro cons-
trutoras pagou mais 
de r$ 20 milhões em 
propinas para funcio-
nários da cúpula da 
petrobras e represen-
tantes do partido dos 
trabalhadores (pt). en-
tre eles, o ex-tesourei-
ro do pt, paulo adal-
berto.

o prazo para realização das convenções par-
tidárias e definição de coligações terminou na úl-
tima sexta-feira, mas as legendas ainda têm mais 
oito dias para efetivar a candidatura dos aspiras. 
o registro vai até 15 de agosto.

a ouvidoria do tre-rJ e a procuradoria re-
gional eleitoral do rio de Janeiro (pre/rJ) fir-
maram um convênio de cooperação para 
promover a troca de informações solicitadas 
pelo público em geral.

Lavagem de dinheiro Não vai ter chapa

Tudo pode mudar Ouvidoria do TRE-RJ

Eles disseram... nós publicamos!
“A corrupção é uma assassina sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma “serial killer”que se disfar-

ça de buracos de estradas, de falta de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza”. declaração 
feita pelo procurador deltan dallagnol, cooordenador das investigações da lava a Jato, da pF.

o tribunal de Justiça do rio de Janei-
ro (tJr) determinou arresto no valor de 
r$ 604,7 milhões das contas do estado 
para pagamento dos servidores esta-
duais que ainda não foram remunera-
dos em julho.

a disputa pela prefeitura de Campos 
sofreu uma nova mudança. Caio vian-
na (pdt) perdeu o apoio do psB e, con-
sequentemente, ficou sem o vice Gil 
vianna. agora, os socialistas vão cami-
nhar com dr. Chicão (pr), candidato 
de anthony Garotinho.

direto ao poNto

esse é mais um fato estranho na olimpía-
da. o Comitê organizador da rio - 2016 ga-
rante que 84% dos ingressos foram vendidos 
e que foi um sucesso. o restante foi distri-
buído pelo comitê à família olímpica e aos 
patrocinadores. Mas estranhamente nunca 
se viu tantos espaços vazios nas arquiban-
cadas, até em jogos de grande procura, 
como as partidas do vôlei de praia. tem al-
guma coisa errada nessa história. Mais um 
motivo para abrir a ‘caixa-preta’ do Comitê 
organizador. 

O declínio Horário Eleitoral Cúpula da Petrobras
o futuro candidato do pr 

para prefeito de Nova igua-
çu, rogério lisboa, é o que 
tem tido mais problemas no 
município. além da falta de 
recursos e do pouco tempo 
de campanha, rogério já 
perdeu apoio de três legen-
das nos últimos dez dias. 

o tribunal regional eleito-
ral do rio de Janeiro (tre-
-rJ) aprovou a resolução 
965/2016, que dispõe sobre 
a propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na televisão 
para as eleições 2016. este 
ano será exibido de 26 de 
agosto à 29 de setembro.

Força-tarefa da lava-jato 
no Ministério público Federal 
(MpF) denuncia 15 pessoas 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro. elas estão envolvi-
das no pagamento de pro-
pinas na construção de um 
centro de pesquisas da pe-
trobras, no rio de Janeiro.

Prestação de contas

Reviravolta na Política
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paquistão

estelionatário  se passava por 
médico para pedir dinheiro a pa-
rentes de pacientes internados 
em um hospital público. ele dizia 
que o dinheiro era para comprar 
medicamentos ou bancar cus-
tos de procedimentos cirúrgicos.

Um mistério olímpico

daqui a exatos 
quatro meses e vinte 
e dois dias o prefeito 
antonio Marcos (psC), 
estará deixando a 
administração muni-
cipal de Casimiro de 
abreu e, pelo visto, 
politicamente falan-
do, - independente 
do resultado das elei-
ções -, pela porta dos 
fundos. seria um des-
fecho desonroso para 
quem se propaga o 
“melhor gestor que 
a cidade já teve”, 
aponta o dedo acu-
sador contra os seus 
adversários, rotula 
como inimigos os que 
não aceitam impo-
sições e não acei-
ta ser questionado, 
pois acha que tem 
sempre razão... 

A saída é pelo fundos 
em Casimiro de Abreu

a saída inferior está 
a cada dia mais es-
cancarada, assim 
como vai se avolu-
mando, a cada mês, 
a herança maldita 
destinada ao suces-
sor, seja ele quem for. 
o prefeito que nadou 
em dinheiro pelo me-
nos até o segundo se-
mestre do ano passa-
do e sempre foi bem 
avaliado como gestor 
público, hoje convive 
com a rejeição acen-
tuada e com uma 
realidade que anula 
toda a propaganda 
de “prefeito empre-
endedor”, pois ficou 
bem claro que an-
tonio Marcos lemos 
Machado só sabe 
administrar com os 
cofres cheios.

Nilópolis realiza 1ª edição de MMA e Muay Thai
eveNto

O evento contará com a participação especial de atletas de todo o Brasil.
antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Advogados do Paquistão entram em greve

esse flagrante regis-
trado em Nilópolis é 
surreal. um trecho da  
rua amadeu lara, 
na altura do núme-
ro 960, está tomado 
pelo lixo e entulho. e 
o que é pior: em fren-
te ao local funciona 
o posto de sáude de 
olinda. Moradores 
contam que o mau 
cheiro está atrain-
do insetos como 
moscas e até ratos, 
que encontram no 
lixão ambiente pro-
picício para deixar 
urina e vezes. 

O prefeito Antonio Marcos não vive um bom momento

divulGação

divulGação

Foram organizadas ma-
nifestações em diversas 
cidades, incluindo a ca-
pital, islamabad, Karachi 
e quetta. a maioria das 
vítimas já foram enterra-
das. Muitos advogados 
no paquistão decidiram 
ontem, não participar de 
audiências para protestar 
contra o atentado suicida 
que matou ao menos 70 
pessoas, entre elas muitos 
colegas de profissão, em 
quetta, no sudoeste do 
país, na segunda-feira. o 
ataque foi lançado con-
tra o hospital civil, onde 
200 pessoas, a maioria 
jornalistas e advogados, 

reuniam-se em sinal de luto 
pelo assassinato poucas 
horas antes de um famoso 
advogado da região. a ci-
dade estava quase deserta 
e a maior parte do trans-
porte público não circula-
va, enquanto as escolas e 
os mercados estavam fe-
chados em sinal de luto. a 
polícia estava mobilizada 

Sujeira obstrui posto de saúde em Nilópolis diante do local da explo-
são. o atentado foi reivin-
dicado na noite da última 
segunda-feira por uma 
facção talibã, Jammat-ul-
-ahrar (Jua), e depois pelo 
grupo extremista estado is-
lâmico (ei). Nenhuma des-
tas reivindicações foi veri-
ficada pelas autoridades 
paquistanesas. 
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Ao menos 70 pessoas morreram em ataque a hospital

Com o apoio 
da prefeitura 
de Nilópolis, o 

município irá sediar 
a 1ª competição de 
MMa e Muay thai 
amador e profissional 
da Baixada Fluminen-
se. o chamado Nilo 
Fight será realizado 
no próximo sábado, 
no Ginásio Municipal, 
do lado do parque 
de eventos de Niló-
polis.

a competição 
apresentará 25 lutas, 
sendo 3 profissionais. 
o Card principal será 
do vitorioso atleta Ju-
lian Fabrin Jabbá da 

equipe rft Botafogo 
lutando contra o fai-
xa preta de Muay 
thai, Juan poty, da 
equipe Fundação 

Capoeira .
o evento conta 

com a participação 
de atletas do muni-
cípio de Nilópolis e 

de todo Brasil, como 
Cuiabá ,são paulo 
paraíba do sul For-
taleza e paraná . o 
evento está sendo 

idealizado pelo rus-
são Gomes, e a atle-
ta internacional, Bete 
tavares. vale lembrar 
que a pesagem será 

realizada um dia an-
tes da competição, 
no dia 12 de agosto 
às 17:00 horas no Cal-
çadão de Nilópolis.
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Segundo a Prefeitura 85% da folha de pagamento da educação já foi acertada.

Salários de servidores públicos 
de Barra Mansa serão depositados

sábado, 16 de julho de 2016 geral 5quarta-feira, 10 de agosto de 2016 geral 5

o prefeito de 
Barra Mansa, 
Jonas Marins, 

informou na manhã 
de ontem,  que os 
demais profissionais 
da educação, que 
recebem mais de r$ 
2 mil, terão os salários 
depositados hoje. os 
pagamentos ocorre-
rão no decorrer do 
dia. até o momento, 
a prefeitura já acer-
tou 85% da folha de 
pagamento da edu-
cação. segundo a 
secretaria Municipal 
de Fazenda, durante 
a semana o calen-
dário de pagamento 
dos demais servidores 
públicos e dos apo-

sentados será fecha-
do.

PrEfEiTurA 
TENTA ESTABilizAr 

PAgAMENTOS 
Jonas destacou 

que a prefeitura não 
está medindo esforços 
para colocar o paga-
mento do funcionalis-
mo público em dia.

“o prefeito interino 
mandou embora mui-
ta gente, provocando 
rescisões de contratos. 
Com isso, geraram um 
desequilíbrio financei-
ro e estamos tentan-
do arrumar a casa. ele 
não criou economia, 
criou mais contas”, fri-
sou o prefeito, acres-
centando que 2.485 
funcionários da edu-

cação já receberam 
os salários: “pelo pCCs, 
teríamos o último 
aporte, de 4.59%, para 
atingir o piso nacional 
da educação. porém, 
por conta dessas resci-
sões e do impacto na 
folha, a Controladoria 
alertou sobre o limite 
previsto pelo tribunal 
de Contas”, disse Jo-
nas.

sobre a lei de res-
ponsabilidade Fiscal, o 
Controlador do Muni-
cípio, vantoil de souza, 
explicou que verificou 
no taC (termo de ajus-
tamento de Conduta) 
a ausência de ele-
mentos obrigatórios.

“será preciso uma 
simulação do impacto 
na folha de pagamen-

to, inclusive dos en-
cargos e previdência 
para os próximos dois 
anos. vale ressaltar 

também que a cláusu-
la 5ª do taC já previa 
alteração do crono-
grama de concessão 

para o cumprimento 
irrestrito da lei de res-
ponsabilidade Fiscal” 
detalhou vantoil.

Jonas Marins tenta estabilizar pagamentos que estão atrasados
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Servidores continuam empenhados em seus serviços mesmo com atraso no salário
o secretário mu-

nicipal de Fazen-
da, deyvison silves-
tre, salientou que 
todo o profissional 
de apoio da secre-

taria de educação já 
recebeu os salários.

“Barra Mansa é 
a única cidade da 
região que propor-
cionou redução na 

carga horária. inclusi-
ve, esses profissionais 
receberam a tabela 
de vencimentos de 
acordo com o plano. 
Não justifica a ade-

são deles à greve. 
em relação ao apor-
te, vamos fechar a 
folha de pagamen-
to do mês e possi-
bilitar esse aumen-

to. reafirmo nosso 
compromisso com a 
educação” disparou 
deyvison.

segundo a secre-
tária municipal de 

educação, luciana 
sá, nenhuma esco-
la parou integral-
mente por causa 
da greve dos pro-
fissionais.

Nova Dutra realiza melhorias na 
pavimentação no Sul Fluminense

a CCr Novadutra 
realiza, até o próximo 
domingo, serviços de 
recuperação de pa-
vimento na região sul 
Fluminense, nas cida-
des de resende, porto 
real, Barra Mansa e 
piraí. as intervenções 
acontecem de forma 
alternada nas faixas de 
rolamento da rodovia, 
a fim de proporcionar 
fluidez ao tráfego nos 
trechos em obras. em 
caso de chuva, os tra-
balhos podem ser adia-
dos ou interrompidos.

os serviços de me-
lhoria no pavimento 
são realizados periodi-
camente, em todos os 
trechos da via dutra, 
conforme cronograma 
da área de obras da 
Concessionária. o ob-
jetivo é oferecer mais 

conforto e segurança 
aos usuários.

lugArES QuE
SErãO rEfOrMADOS
resende - entre os 

quilômetros 305 e 308, 
na pista sentido rio de 
Janeiro.

porto real - entre os 
quilômetros 296 e 297, 
na pista sentido são 

paulo.
Barra Mansa - entre 

os quilômetros 282 e 
286, na pista sentido 
são paulo.

piraí - entre os quilô-
metros 240 e 242, na 
pista sentido são paulo; 
e entre os quilômetros 
243 e 245, e 247 e 248, 
na pista sentido rio de 
Janeiro.

As ntervenções acontecem nas faixas da rodovia
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Campanha de amamentação em VR
a programação 

de atividades da 
semana Mundial 
de amamentação, 
que este ano traz o 
slogan ‘amamen-
tação: uma chave 
para o desenvolvi-
mento sustentável’, 
comemorada pela 
secretaria Municipal 
de saúde de vol-
ta redonda (sMs-
-vr) será encerra-
da amanhã, com 

o seminário regional 
Comemorativo da 
semana Mundial da 
amamentação 2016, 
que será realizado 
no auditório do uGB 
(Centro universitário 
Geraldo diBiase), no 
bairro aterrado, de 
14h as 17 h.

o tema principal 
deste evento será 
‘amamentação: uma  
chave para o desen-
volvimento sustentá-

vel.’  Na mesa te-
mática, o primeiro 
tema abordado será 
o ‘Cenário atual do 
aleitamento Ma-
terno no Município 
de volta redonda’, 
apresentado pela 
enfermeira Gina Fer-
reira dos santos de 
Moraes, coordena-
dora da Área técni-
ca saúde da Crian-
ça e adolescente 
da sMs.

Itatiaia tem campanha de vacinação 
para animais em toda a região

a campanha an-
tirrábica segue até 
o dia 20 de setem-

bro em itatiaia, no 
sul do rio de Janei-
ro. podem ser imuni-

zados cães e gatos 
a partir dos quatro 
meses de vida, ex-
ceto animais doen-
tes e fêmeas que 
estejam esperando 
filhotes.

de acordo com 
nota divulgada pela 
prefeitura, a cam-
panha vai percorrer 
bairros e localida-
des do município. as 
doses serão aplica-
das das 8h às 16h. a 
raiva afeta animais 
e seres humanos. ela 
é transmitida pelo 
contato com a sa-
liva de um animal 
doente.

A campanha vai percorrer bairros do município
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Fogo em atinge casa em Pinheiral
um incêndio atingiu 

uma casa no fim da ma-
nhã de ontem, em pi-
nheiral, no sul do rio de 
Janeiro. segundo as infor-
mações de moradores, o 

fogo começou em uma 
vegetação próximo à resi-
dência, na avenida 13, no 
bairro palmeiras.

de acordo com o Cor-
po de Bombeiros, apesar 

do susto, ninguém ficou 
ferido. os registros foram 
enviados por Marcelo sen-
ra e Nilton César da Costa 
prado para o whatsapp 
da tv rio sul.

Fevre inaugura Sala de Treinamento 
Cerca de 70 pessoas 

compareceram, na manhã 
de ontem, à cerimônia de 
inauguração da sala de 
treinamento administrador 
airton lécio do prado Cas-
tro, localizada no Colégio 
Getúlio vargas (rua 154, 
nº 783, bairro laranjal). o 
evento contou com a pre-
sença da diretoria e fun-
cionários da Fevre (Funda-
ção educacional de volta 
redonda), do vice-prefeito 
Carlos roberto paiva (re-
presentando o prefeito an-
tonio Francisco Neto), de 
familiares do homenagea-
do, além da apresentação 
musical de integrantes da 
orquestra de Cordas de 
volta redonda, que faz 
parte do projeto volta re-
donda Cidade da Música, 
sob a regência da maestri-
na sarah higino.

inaugurado pela Fevre, 

o espaço recebeu esse 
nome em homenagem à 
memória de um ex-mem-
bro do Conselho delibe-
rativo da fundação, que 
representava a sociedade 
civil no conselho da institui-
ção educacional. ele fale-
ceu em dezembro do ano 
passado e seu nome foi 
escolhido num consenso 
da diretoria pelos serviços 

prestados à cidade e a en-
tidade educacional.

“É com grande satisfa-
ção que recebo, em nome 
de minha família, essa ho-
menagem ao airton. ele 
sempre considerou a edu-
cação o único caminho 
para uma vida melhor” 
disse emocionada luzia 
andrade de Castro, esposa 
do homenageado.

Nome do espaço homenageia ex-membro do Conselho 

divulGação



atrás das grades

polIcia

PRF prende acusado de sequestrar 
e matar funcionária da Petrobras

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Suspeito tinha passagem pela polícia
o condutor, de 39 

anos, possuía dois man-
dados de prisão em 
aberto. ele responde 
a processos nos quais 
é acusado de tráfico 
de entorpecentes e 
homicídio. em 2004, o 

homem teria sequestra-
do uma funcionária da 
petrobrás, na tijuca, para 
realizar saques em caixas 
eletrônicos. a vítima teria 
sido assassinada em são 
Gonçalo, na região Me-
tropolitana do rio.

a ocorrência foi en-
caminhada à 55ª dp 
(queimados). o homem 
que foi roubado pela 
dupla reconheceu am-
bos na delegacia como 
sendo os autores do as-
salto

Operação na Dutra grampeia suspeito que estava com moto sem identificação.

um homem acusado 
de sequestrar e ma-
tar uma funcionária 

da petrobrás em 2004, foi 
preso pela polícia rodovi-
ária Federal (prF) em uma 
abordagem na rodovia 
presidente dutra (Br-116), 
em queimados, na Baixa-
da Fluminense, na tarde 
da última  segunda-feira. 
ele estava acompanhado 
de outro comparsa e são 

quarta-feira, 10 de agosto de 2016

inspetor teve moto e arma levados em assalto

Touca-ninja que estava com suspeitos que forjavam assaltos

familiares emocionados prestam últimas homenagens

suspeitos de terem come-
tido um roubo horas an-
tes. a ação faz parte da 
‘operação olimpíadas’ 
da prF, que reforça o po-
liciamento nas rodovias 
federais.

MOTO ENTrEgA 
SuSPEiTO

equipes de moto po-
liciamento faziam uma 
ronda na dutra, quando 
suspeitaram de dois ho-
mens em uma moto sem 
placa e deram ordem de 

Policial civil é morto em 
tentativa de assalto

Suspeito da Comunidade do 
Pantanal roda em Nova Iguaçu

PMs apreenderam muita droga, fuzil e rádios transmissores em operação

Policiais apreendem drogas e fuzil 
na Comunidade do Chapadão

Menina morta após perseguição 
policial é enterrada na Z. Oeste

rádio transmissor e drogas foram apreendidos com o suspeito
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parada. durante a revis-
ta, foi encontrada uma 
touca ninja e dois celula-
res. os aparelhos tinham 
informações que a dupla 
não sabia dizer de quem 
eram. os policiais conse-
guiram entrar em conta-
to com o proprietário dos 
celulares. ele contou que 
tinha sido roubado horas 
antes por dois homens 
que estavam numa mo-
tocicleta. além disso, a 
moto em que estavam 
era roubada.

reprodução/whatsapp
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a divisão de homicídios 
da Baixada Fluminen-
se investiga a morte do 
inspetor da polícia Civil 
eduardo Justo sebastião, 
que foi morto durante 
um suposto assalto, no 
bairro de piam, em Bel-
ford roxo, no início da 
tarde de ontem. segun-
do informações da 54º 
delegacia de polícia 
(Belford roxo), o agen-
te foi abordado próximo 
ao hospital Jorge Júlio 
Costa dos santos, o hos-
pital do Joca, e teve a 
sua moto e arma leva-
das. ele deixa dois filhos 
e uma mulher grávida. policiais do 20° 

Batalhão da polícia 
Militar (BpM) realiza-
ram patrulhamen-
to na Comunidade 
do pantanal na úl-
tima segunda-feira, 

em Nova iguaçu, 
quando avistaram 
marginais traficando 
drogas no local. ao 
realizarem um cerco, 
conseguiram prender 
um suspeito com 1 rá-

dio transmissor, 105 
trouxinhas de ma-
conha, 50 pinos de 
cocaína e um ce-
lular. o homem foi 
preso e conduzido 
à 52ª dp (Centro).

policiais militares 
do 41º BpM (irajá) 
realizaram opera-
ção na tarde da 
última quinta-feira 
na comunidade 
da Maiama, no 

complexo do Cha-
padão. Na ação, os 
agentes localizaram 
uma casa aban-
donada e após as 
buscas no local, en-
contraram um fuzil 

calibre 30, 1.450 
tubos de cocaína 
e 964 sacolés de 
maconha. a ocor-
rência foi registra-
da na 39ª dp (pa-
vuna).

em clima de emo-
ção de parentes 
desesperados foi en-
terrado na tarde de 
ontem o corpo de 
ana Clara quinta-
nilha, de apenas 2 
anos. a menina mor-
reu na noite de do 
último domingo após 

o carro em que esta-
va com a família ser 
atingido por outro 
veículo, cujo moto-
rista tentava fugir da 
polícia.

pouco mais de 30 
pessoas compare-
ceram ao sepulta-
mento, no cemitério 

do Murundu, em re-
alengo, Zona oes-
te do rio. a tia de 
ana Clara, Beatriz 
venceslau, que tam-
bém era madrinha 
da criança, gritava 
para que a sobrinha 
levantasse do cai-
xão durante o veló-
rio. “sai daí, ana! a 
dinda te ama mui-
to”, dizia.

o homem que pro-
vocou o acidente, 
identificado como 
wallace santos Bar-
reto, acabou balea-
do na virilha enquan-
to era perseguido 
por policiais militares, 
morreu logo após ser 
submetido a cirurgia. 
segundo alguns pre-
sentes ao velório de 
ana Clara, o suspei-
to estaria cometen-
do vários assaltos na 
região e era conhe-
cido por ser usuário 
de drogas.



São paulo
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Viatura da PM atropela mototaxista 

Grávida de sete 
meses e meio, uma 
jovem está interna-
da na unidade de 
tratamento inten-
sivo (uti) do hospi-
tal de Base de são 
José do rio preto 
após golpear a pró-
pria barriga com 
uma faca e matar 
o bebê, na última 
segunda-feira, em 
ibirá, no interior de 
são paulo.

a polícia Militar 
informou que ela 
foi levada para a 
santa Casa de ibi-
rá, onde a mesma 

Agentes do serviço reservado do batalhão de Queimados estariam em 
uma perseguição a suspeitos quando viatura descontrolada atingiu vítima. 

passou por atendi-
mento e, devido aos 
ferimentos graves na 
região abdominal, 
precisou ser transfe-

Casa onde jovem mora está fechada 

rida para o hospital 
de Base (hB). Bole-
tim de ocorrência 
foi registrado como 
tentativa de aborto.

GaZeta iNterior

Grávida dá facadas na barriga e mata bebê 

uma perseguição 
policial envolven-
do uma viatura do 

setor de inteligência (p2)  
do 24º Batalhão de polí-
cia Militar de queima-
dos) deixou pelos menos 
dois feridos em esta-
do grave. o acidente 

A viatura seguia em alta velocidade em perseguição a suspeitos. Ao tentar desviar de veículo, acabou atropelando um mototaxista, que foi lançado a alguns metros, e depois bateu em um poste
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aconteceu na manhã 
de ontem no bairro são 
Miguel. a s vítimas foram 
encaminhadas para o 
hospital Geral de Nova 
iguaçu. a unidade não 
divulgou o estado de 
saúde dos pacientes. 

de acordo com infor-
mações obtidas pela 
reportagem do hora h 
com testemunhas que 

presenciaram o aciden-
te,  a viatura seguia em 
alta velocidade pela 
rua olegário dias em 
perseguição a suspei-
tos. ao tentar desviar de 
outro veículo, acabou 
atropelando um moto-
taxista, que foi lançado 
a alguns metros, e de-
pois bateu em um poste. 
Com o choque, a fren-

te do carro ficou total-
mente destruída. até 
o fechamento desta 
edição, a identificação 
do rapaz que estava na 
moto não hava sido di-
vulgada. 

PM NãO iNfOrMA 
iDENTiDADE DE PM fEriDO 

durante cerca de 
duas horas, a reporta-

gem do hora h tentou 
falar com o setor de 
relações púiblicas (p5) 
do batalhão. após con-
seguir que um militar 
atendesse à ligação, 
veio a decepção: uma 
policial militar afirmou 
que não estava auto-
rizada a fornecer qual-
quer informação sobre 
o caso. 

o hora h enviou um 
e-mail para a assessoria 
de imprensa da polícia 
Militar do estado do 
rio de Janeiro (pMerJ) 
com a solicitação de 
informação. entretanto, 
o órgão não emitiu ne-
nhuma nota relevante 
que pudesse colabo-
rar com o fechamento 
desta matéria.  

Falso médico é alvo da 
Polícia Civil em Petrópolis 

polícia Civil de petró-
polis, na região serra-
na do rio, investiga o 
caso de um esteliona-
tário que se passava 
por médico para pedir 
dinheiro a parentes de 
pacientes internados 
em um hospital públi-
co. segundo a polícia, 
o golpe era aplicado 
por telefone. de acor-
do com alexandre 
Ziehe, delegado titular 
da 105ª delegacia de 
polícia, em média três 
ocorrências de este-
lionato são registradas 
por semana.

o suposto especia-
lista dizia que o dinhei-
ro era para comprar 
medicamentos ou 
bancar custos de pro-
cedimentos cirúrgicos. 

ele usava o nome do 
hospital Nelson de sá 
earp. a secretaria de 
saúde informou por 
meio de nota que ne-
nhuma unidade de 
saúde do sus cobra 

pelos atendimentos 
ou pela compra de in-
sumos. uma sindicân-
cia será aberta para 
verificar se houve va-
zamento de informa-
ções.

Policiais prendem suspeito 
na Comunidade do Pantanal

Na última segunda-
-feira, policiais do 20° 
Batalhão da polícia 
Militar (BpM) realiza-
ram patrulhamento 
na Comunidade do 
pantanal, em Nova 

iguaçu, Baixada Flumi-
nense, quando avista-
ram marginais trafican-
do drogas no local. ao 
realizarem um cerco, 
conseguiram prender 
um suspeito com 1 rádio 

transmissor, 105 trou-
xinhas de maconha, 
50 pinos de cocaína e 
um celular. o homem 
foi preso e conduzido 
à 52ª dp (Centro), em 
Nova iguaçu.

rádio transmissor e farto material entorpecente foram apreendidos 

Troca de tiros entre PMs e bandidos 
para teleférico na Zona Norte do Rio

um confronto entre 
agentes da unidade 
de polícia pacificado-
ra (upp) Nova Brasília, 
no alemão, na Zona 
Norte do rio, e trafi-
cantes paralisou o te-
leférico que corta o 
complexo na manhã 
de ontem. o coman-
do informou que os 
pMs realizavam pa-
trulhamento quando 
foram alvos de tiros 
feitos por criminosos. 
eles revidaram, mas os 
criminosos fugiram. 

e na tarde da última 
segunda-feira, três mi-

litares ficaram feridos 
durante um ataque 
de criminosos no Mor-
ro da Covanca, na 
praça seca, na Zona 
oeste. dois deles tive-
ram ferimentos leves 
causados por estilha-
ços e outro precisou 
ser levado para o hos-
pital Federal Cardoso 
Fontes, sendo trans-
ferido depois para o 
hospital Central da 
polícia Militar, no está-
cio. 

segundo o 18º BpM 
(Jacarepaguá), os 
agentes faziam ope-

ração na Covanca 
quando suspeitos ar-
mados atiraram con-
tra a equipe e houve 
confronto.

ainda na segunda-
-feira, policiais tam-
bém foram recebidos 
a tiros na Cidade de 
deus. os pMs da uni-
dade de polícia paci-
ficadora (upp) foram 
atacados na rua Jo-
sias, por volta das 20h, 
e os bandidos fugiram. 
Não há informações 
de feridos. o caso foi 
registrado na 32ª dp 
(taquara).

Suspeito dizia que o dinheiro era para medicamentos



reformando estruturas
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“Obras de grande proporções que atende dois bairros ao mesmo tempo”, disse Ramalho

Seropédica intensifica serviços 
públicos voltados ao saneamento
Prefeitura se empenha em melhorar estruturas nos bairros da região.

braSÍlia

os senadores come-
çaram ontem a analisar 
o relatório da comissão 
especial do impeach-
ment que recomenda 
que a presidente afas-
tada dilma rousseff seja 
levada a julgamento fi-
nal no processo de im-
peachment que enfren-
ta no Congresso. até as 
17h59, além do relator, 
14 senadores tinham vo-
tado a favor do relató-
rio.  oito votaram contra.

depois da discussão 
do parecer, o docu-
mento será colocado 
em votação. a sessão 
começou por volta das 
9h45, e a estimativa do 
supremo tribunal Fede-
ral (stF) é de que dure, 
pelo menos, 20 horas.

Senadores defendem impeachment

Secretaria fez mutirão em dois bairros ao mesmo tempo para implementar melhorias na região

divulGação

lewandowski comanda sessão plenária de votação

a secretaria Mu-
nicipal de ser-
viços públicos 

de seropédica (smsp) 
vem trabalhando de 
maneira consistente 
no que diz respeito ao 
saneamento básico e 
outras necessidades 
da população. sob a 
direção do secretário 
luzemir ramalho, o se-
tor é responsável por 
promover cidadania 
e inclusão por meio 
da garantia de direitos 
básicos, como infra-
estrutura urbana, por 
exemplo.

seguindo as indica-
ções do prefeito alcir 
Martinazzo, a promo-
ção de infraestrutura 
urbana por meio de 
pavimentação, alar-
gamento de ruas, 
manilhamento, arbo-
rização, entre outros 
serviços, têm sido re-
alizada em diferentes 
bairros de seropédica 
de maneira simultâ-
nea.

“estamos solucionan-

do um problema que 
vem desde gestões 
anteriores, assim como 
fizemos no bairro Cam-
po lindo, onde cons-
truímos duas galerias 
pluviais, também es-
tamos realizando uma 
obra de grande pro-
porção nos bairros Boa 
esperança e Mutirão, 
que solucionará de-
finitivamente proble-
mas ocasionados pelo 
excesso de chuvas e 
referentes ao abaste-
cimento de água. Me-
lhorias na infraestrutura 
urbana também estão 
sendo intensificadas 
no bairro santa alice, 
que é o local onde 
serão concentradas a 
maior parte das em-
presas que se instala-
rão em seropédica e, 
onde já estão instala-
das a panco e a Brasi-
lit, e que está em pro-
cesso de instalação da 
BrF-Brasil Foods (sadia/
perdigão)”, explica o 
prefeito Martinazzo.

SECrETAriA 
ViSiTA BAirrOS

Nas últimas semanas, 

divulGaçãi

“tínhamos um pro-
blema crônico na 
rua 26, que afligia os 
moradores a mais de 
uma década, sempre 

em épocas chuvosas. 
o serviço que estamos 
realizando é complexo, 
trata-se de uma obra 
de grandes proporções 

que atende dois bair-
ros ao mesmo tempo. 
embora tenham ocor-
rido cortes nos repas-
ses de verbas Federais 

e estaduais estamos 
conseguindo conti-
nuar com o processo 
de desenvolvimento 
do município. a prefei-

Morre o jornalista e escritor Luiz 
Antônio Novaes, o ‘Mineiro’

luiz Antônio Novaes

MôNiCa iMBuZeiro

por exemplo, equipes 
da smsp percorreram os 
bairros santa alice, Boa 
esperança e Mutirão 
para realizarem melho-
rias estruturais nas ruas e 
no sistema de tratamen-

to de esgoto, com des-
taque para a grande 
obra que está em an-
damento no bairro Mu-
tirão, onde está sendo 
continuado um mani-
lhamento que atravessa 

subterraneamente à li-
nha férrea, indo da rua 
José tunula, no bairro 
Boa esperança, à rua 
26, no bairro Mutirão, 
saindo na rua Bento 
rodrigues Nóia, no mes-

mo bairro. outro serviço 
complexo foi realizado 
na rua 59, também no 
bairro Boa esperança e, 
manilhas estão sendo 
colocadas na rua 25, 
bairro Coqueiral.

tura realizou inúmeras 
obras em parceria com 
o Governo do estado, 
mas também estamos 
trabalhando com re-

cursos próprios visado 
promover melhorias 
em nossa cidade”, 
afirma o secretário lu-
zemir ramalho.

luiz antônio Nova-
es, nascido na cidade 
de alfenas, em Minas, 
formou-se na escola de 
Comunicação e artes 
(eCa) da universidade 
de são paulo (usp). Co-
meçou a trabalhar em 
redação em 1986, como 
repórter na revista ‘veja’. 
em seguida, transferiu-
-se para o jornal ‘Folha 
de são paulo’ e passou 
pela revista ‘isto é’, antes 
de chegar ao GloBo, 
em 1995. Foi coordena-
dor de Nacional e se-

cretário de redação na 
sucursal de Brasília entre 

1995 e 2000. entre 2000 e 
2001, foi editor de políti-
ca, para depois se tornar 
editor de primeira pági-
na, cargo que exerceu 
até meados de 2013. en-
tre 2014 e 2015, chefiou a 
sucursal de são paulo do 
jornal.

o velório será realiza-
do hoje, a partir das 9h, 
na capela 8 do Memorial 
do Carmo, no Cemitério 
do Caju (r. Monsenhor 
Manuel Gomes nº 287, 
Caju). a cremação será 
às 16h, no mesmo local.

o relatório da comissão 
especial, elaborado pelo 
senador antonio anas-
tasia (psdB-MG), acolhe 
partes da acusação de 
crime de responsabilida-
de contra a petista. a 
denúncia é de autoria 
dos juristas Miguel reale 
Júnior, Janaína paschoal 

e hélio Bicudo.
o parecer diz que 

dilma rousseff come-
teu ‘atentado à Cons-
tituição’ ao praticar as 
chamadas ‘pedaladas 
fiscais’, atraso de paga-
mentos da união a ban-
cos públicos para exe-
cução de despesas.

Previ-Japeri vai lançar novo Portal do Segurado

Com o objetivo de 
resolver os problemas 
da volta de torcedores 
no parque olímpico, 
começou na última 
segunda uma opera-
ção especial do Brt 
após encerramento 
do serviço de metrô. 
após reclamações de 
quem encontrou fe-
chada a estação Jar-
dim oceânico, termi-

nal da linha 4 do metrô, 
a prefeitura anunciou o 
serviço especial do Brt, 
que passa a fazer trajeto 
até a Central do Brasil, 
passando pela Zona sul.

as paradas do Brt 
especial ficam em são 
Conrado, antero de 
quental, Nossa senhora 
da paz, General osório, 
siqueira Campos, Car-
deal arcoverde, largo 

do Machado e Cen-
tral.

quem quiser voltar 
na linha 4 do metrô 
deverá sair do par-
que olímpico até 
meia-noite, para que 
consiga embarcar na 
estação Jardim oce-
ânico até 0h30. o últi-
mo trem fará conexão 
com a linha 1 por vol-
ta de 1h20.

BRT tem nova operação nas olimpíadas

reforçando o com-
promisso de atender 
cada vez melhor o ser-
vidor público munici-
pal, o instituto de pre-
vidência dos servidores 
públicos do Município 
de Japeri (previ-Japeri) 
vem realizando diver-
sas ações para huma-
nizar os atendimentos 
e beneficiar a todos. 
para comprovar essa 
afirmação, hoje, às 
11h, na sede do insti-
tuto, será realizado o 
lançamento oficial do 
novo portal do segura-
do, que foi detalhada-
mente construído para 
facilitar o dia a dia dos 

aposentados, licencia-
dos e pensionistas.

o portal do segura-
do será utilizado, em 
primeiro momento, ex-
clusivamente pelos ser-
vidores aposentados, 
pensionistas e servido-
res licenciados em au-
xilio doença. através 
dele será possível um 
total acesso para emis-
são de contracheque, 
ficha financeira, atua-
lização de cadastro e 
fale conosco.

em breve, segundo o 
planejamento, o aces-
so será liberado tam-
bém para os servidores 
efetivos e colaborado-

res da previ-Japeri para 
que o mesmo portal 
compartilhe, além dos 
serviços mencionados 
acima, informações 
como extrato de con-
tribuição, simulação de 
aposentadoria e simu-
lação de abono per-
manência.

todos que buscam 
por atendimento per-
cebem que o acolhi-
mento por parte da 
equipe de trabalho tem 
sido cada vez melhor e 
ele vai se estender para 
a internet para propor-
cionar mais conforto e 
comodidade a quem 
tanto fez por Japeri. 



quarta-feira, 10 de agosto de 2016

Trabalho: seu caminho 
será marcado pela 
busca de evolução 
profissional o que lhe 
permitirá ampliar suas 
expectativas de sucesso 

nas suas atividades. Finanças: saiba 
que dinheiro não está fácil. Preserve 
o que tem. Amor: aguarde visita de 
parente.

Áries

Trabalho: ninguém 
é imprescindível em 
qualquer atividade, 
portanto dê o melhor de 
si e capriche no que faz e 
ganhará reconhecimento 

de superiores. Finanças: dinheiro andará 
de mãos juntas com produtividade. 
Amor: uma declaração amorosa no ar!

Touro

Trabalho: ótimo 
momento para investir 
na carreira. Um curso 
p ro f i s s iona l i zan te 
cairia bem. Finanças: 
a maior consciência 
acerca de sua realidade 

profissional e financeira pode trazer 
benefícios. Amor: bom momento 
para assumir compromissos 
amorosos. 

Gêmeos

Trabalho: desafios serão 
vencidos por meios 
de determinação e 
criatividade. Nada lhe
Impedirá de alcançar seus 
objetivos, pois você está 

consciente do que quer. Finanças:
Êxito financeiro não está descartado. No 
amor, previsão de surpresas agradáveis. 

Câncer

Trabalho: sua vida 
profissional tende decolar, 
pois o Sol, regente deste 
signo, ativa sua criatividade 
e aliada ao seu dinamismo 
ajudarão você crescer na sua 
atividade. Finanças: chance 

de sucesso financeiro. Amor: nova paixão 
pode complicar sua vida. 

Leão

Trabalho: você só não 
ganhará muito dinheiro 
se não quiser, pois o 
momento astral favorece 
grandes negócios. Mas, 
não esqueça de correr 

atrás deles! Finanças: tende decolar 
através de expressivos serviços. Amor: 
invista na harmonia do seu lar, viu?

Virgem

Trabalho: excelente 
capacidade de realização. 
O que fizer na sua 
atividade refletirá nos 
seus ganhos. Finanças: 
aproveite esse ótimo 
momento para divulgar o 

que faz. Isso pode aumentar vendas ou 
salário. Amor: o diálogo será o veículo 
de paz no lar.

Libra

Trabalho: aposte na 
criatividade e o seu 
serviço melhorará 
muito. Aproveite 
que sua inspiração 
está em alta para 

produzir o que deseja. Finanças: 
sucesso profissional aumentará 
seus rendimentos. Mexa-se! Amor: 
clima de reciprocidade na vida a 
dois. 

Escorpião

Trabalho: sua intuição 
poderá lhe indicar meios 
para deslanchar sua 
atividade. Seus interesses 
estarão em destaque. 
Chance de evolução 

profissional. Finanças: existe 
perspectiva de progresso financeiro. 
Amor: convívio amoroso alegrará a 
vida a dois. 

Sagitário

Trabalho: suas 
perspectivas acerca da 
vida profissional, agora 
são ampliadas. Grandes 
descobertas serão 

alcançadas. Finanças: esteja aberto 
para os contatos, pois deles, bons 
negócios serão conseguidos. Amor: 
curta os bons momentos da vida 
familiar. 

Capricórnio

Trabalho: Êxito nos 
empreendimentos 
p r o f i s s i o n a i s 
estão previstos 
pelos astros. Pode 
correr atrás de 

seus objetivos, que facilmente 
irá alcançá-los. Finanças: nessa 
fase, faturará mais grana. Amor: 
lembrança de um romance 
complicado pode vir à tona. 

Aquário

Trabalho: o dia traz 
possibilidade de fazer 
alianças profissionais 
e abrir caminhos para 
o crescimento da sua 
atividade. Finanças: 

tudo indica que ira ganhar muito 
dinheiro com serviço feito em 
conjunto. Amor: compartilhe sua 
felicidade com quem te ama. 

Peixes
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LEI Nº. 573 DE 19 DE JULHO DE 2016.

autoriza o Poder executivo a contratar operação de crédito junto ao banco do bra-
sil s.a., e dá outras providências correlatas, de acordo com a rsf Nº. 2/2015.

a cÂMara MuNiciPal de Porto real, estado do rio de jaNeiro, 
aProVou e eu, Prefeito MuNiciPal eM eXercÍcio, saNcioNo a se-
guiNte lei:

Art. 1° - fica o Poder executivo autorizado a contratar operação de crédito junto 
ao banco do brasil s. a., com garantia da união, até o valor de r$ 1.833.115,94 
(hum milhão, oitocentos e trinta e três mil, cento e quinze reais e noventa e quatro 
centavos), no âmbito da linha de financiamento BB Financiamento Setor Público 
– recursos Próprios, nos termos nos parágrafos 4° e 5° do art. 5° da resolução 
do senado federal n° 43/2001, incluídos pela resolução n° 2/2015, do senado 
federal.

§ 1° - os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no caput desde 
artigo serão obrigatoriamente aplicados, na sua totalidade, nas mesmas finalida-
des estabelecidas para a fonte de receita.

§ 2° - É vedada a aplicação dos recursos provenientes da operação de crédito 
autorizada nesta lei em despesas correntes, em consonância com o disposto 
no § 1° do art. 35, da lei complementar federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2° - fica o banco do brasil s. a. autorizado, em caráter irrevogável e irretra-
tável, a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua 
agência, a ser indicada no contrato, os montantes necessários ao pagamento 
do principal, juros, tarifas bancárias, encargos financeiros e demais despesas da 
operação de crédito.

§ 1° - No caso de os recursos do Município não se encontrarem depositados no 
Banco do Brasil S. A., fica a instituição financeira depositária autorizada, em ca-
ráter irrevogável e irretratável, a transferir ao banco do brasil s. a. os montantes 
necessários às amortizações e ao pagamento final da dívida, nos prazos contra-
tualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.

§ 2° - fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento do 
principal, encargos financeiros e demais despesas a que se refere o caput desde 
artigo, nos termos do §1°., do art. 60, da lei n° 4.320, 17 de março de 1964.

Art. 3° - fica o Poder executivo autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, 
a vincular como garantia à operação de crédito de que trata esta lei, as receitas 
de royalties e participações especiais, até o limite de 10% dos valores projetados, 
em conformidade com o previsto nos parágrafos 4° e 5° do art. 5° da resolução 
43/2001, do senado federal, incluídos pela resolução n° 02/2015, do senado 
federal.

Art. 4° - fica o Poder executivo autorizado a vincular, como contragantia à garan-
tia da união, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se referem os artigos 158 e 
159, inciso i, alínea “b” e § 3°, complementadas pelas receitas tributárias estabele-
cidas no art. 156, nos termos do § 4° do artigo 167, todos da constituição federal, 
bem como outras garantias admitidas em direito.

Art. 5° - os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei 
deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, 
nos termos do inciso ii do § 1° do artigo 32 da lei complementar n° 101/2000.

Art. 6° - os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações 
necessárias às amortizações, aos pagamentos dos encargos anuais e demais 
despesas relativas à operação de crédito de que trata esta lei.

Art. 7° - fica o chefe do Poder executivo autorizado a abrir créditos adicionais 
destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação 
de créditos autorizada nesta lei.

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover as modificações 
orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, 
preservando, sempre que possível, as dotações orçamentárias destinadas à edu-
cação, saúde e segurança pública.

Art. 9° - o Poder executivo enviará a câmara Municipal e ao tribunal de contas 
dos Municípios em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato autoriza-
do por esta lei, cópia do contrato de empréstimo assinado, onde deverão constar 
as condições do empréstimo, prazos, juros, amortização, encargos, carência e 
forma  de pagamento.

Parágrafo Único – O Poder Executivo publicará na imprensa oficial do Município 
o resumo do contrato onde constarão pelos menos os dados enunciados no caput 
desde artigo.

Art. 10 - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 2034 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal de

Saúde - FMS - Crédito Suplementar no valor global de R$ 1.121.000,00 (um mi-
lhão, cento e vinte e um mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

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

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
1.121.000,00 (um milhão, cento e vinte e um mil reais), para atender as progra-
mações constantes do anexo i deste decreto;

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

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.302.105.2.041 33903001 0000 201.000,00

05.02.10.301.101.2.073 33903905 0000 70.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903002 0000 850.000,00

Total 1.121.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.038 33903905 0000 800.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903904 0000 321.000,00

Total 1.121.000,00

legenda:

descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito Municipal –

em exercício

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 01.612.355/0002-85

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

em 21 de julho de 2016 foi concedido pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
- sMMa, através do processo n° 3663/2014 a liceNÇa aMbieNtal de oPe-
raÇÃo Nº 002/16, estabelecida com sede na avenida renato Monteiro, 1235, 
centro, Porto real/rj - ceP: 27.570-000, com coordenada utM 23K 5716681 
7520774 datuM sirgas 2000, valida até julho de 2020.
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Ingredientes

Modo de preparo

Rocambole 

1 kg de carne moída/1 ce-
bola grande picada/200 g 
de presunto fatiado/200 g 
de mussarela fatiada/1/2 
pacote de farinha de ros-
ca/1 ovo/1 creme de ce-
bola/sal e tempero de seu 
gosto/catupiry ou requei-
jão de desejar
orégano
cheiro-verde a gosto
bacon a gosto

em uma vasilha grande, 
misture a carne, os tempe-
ros, a farinha de rosca, o 
ovo, o cheiro verde bem 
picado, o creme de cebo-
la e a cebola.
abra bem a massa sobre 
um pano de prato bem 
limpo, tem que ficar bem 
fina para não ficar crua no 
meio.
Forre o presunto e o quei-
jo em camadas, coloque 
o catupiry ou o requeijão 
e salpique orégano em 
cima.
em uma forma média, for-
re o fundo com um pouco 
de bacon.
Coloque o rocambole por 
cima e coloque o restan-
te do bacon em cima da 
carne.
enrole a carne e reserve
leve ao forno por 50 minu-
tos ou até que a carne fi-
que bem assada e macia

Ingredientes

Modo de preparo

Carne assada ao 
molho de cerveja preta

1,5 kg de lagarto ou 
pá/1 colher de sopa 
de alho triturado/sal 
e tempero misto em 
pó a gosto/1 colher 
de sopa de louro em 
pó/2 cebolas pe-
quenas em rodelas 
grossas/1 pimentão 
em rodelas gros-
sas/1 cerveja preta 
long neck/1 xícara 
de molho de toma-
te/300 ml de água/2 
tablete de caldo de 
costela

em um recipiente fun-
do, tempere a carne 
com alho, sal, tempero 
misto e louro.
Coloque as rodelas de 
cebola e pimentão 
por cima da carne e 
deixe descansar por 
20 minutos para pegar 
gosto.
em uma panela de 
pressão coloque a cer-
veja, polpa de tomate, 
a água e o caldo de 
costela.
deixe ferver, sempre 
mexendo, até dissolver 
os caldos de costela.
adicione a carne com 
todo o tempero e leve 
ao fogo por 40 minu-
tos.
após o cozimento fa-
tie e coloque em um 
tabuleiro enfileirada e 
regue com todo molho 
que ficou na panela.
adicione batatas coura-
das e leve ao forno por 
10 minutos para dou-
rar as fatias da carne.
sirva com arroz e sa-
lada.

DECRETO N° 4102 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

dispõe sobre a substituição dos conselheiros representantes do Poder execu-
tivo, concernente ao CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE       

SOCIAL.

o Prefeito do MuNiciPio de belford roXo, estado do rio de janeiro no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais:  

DECRETA: 

Art. 1º - fica designado para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E INTERESSE SOCIAL, os seguintes conselheiros:  

REPRESENTANTES DE MORADORES E MOVIMENTOS POPULARES: 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUTIRÕES URBANOS DE BELFORD 
ROXO

titular – gilVaN correa de Medeiros

em substituição a: Paulo fabiaNo aZeVedo dos saNtos

Art. 2º - este decreto produz seus efeitos a contar de 01 de julho de 2016 quando 
são revogadas as disposições em contrário. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1815/GP/2016 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

EXONERAR a contar de 14 de maio de 2016, com fundamento no disposto do inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, GLEYDSON DO NASCIMENTO DUTRA, 
do cargo em comissão de assessor administrativo ii, símbolo das - 9, da coorde-
nadoria de bolsa família, da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
humanos.

PORTARIA Nº 1816/GP/2016 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

EXONERAR a contar de 14 de maio de 2016, com fundamento no disposto do in-
ciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ROMARIO HENRIQUE DA SILVA 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de assessor administrativo ii, símbolo das - 9, 
da coordenadoria de bolsa família, da secretaria Municipal de assistência social e 
direitos humanos.

PORTARIA Nº 1817/GP/2016 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

NOMEAR a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, YAGO MESQUITA 
DA SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de assessor de assuntos espe-
ciais, símbolo se, da coordenadoria geral de Projetos da secretaria Municipal de 
habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1818/GP/2016 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

NOMEAR a contar de 14 de maio de 2016, com fundamento no disposto do inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, SHIRLEY GALLO MARINS, para exercer 
o cargo em comissão de assessor administrativo ii, símbolo das - 9, da coorde-
nadoria de bolsa família, da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
humanos. 

PORTARIA Nº 1819/GP/2016 DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

NOMEAR a contar de 14 de maio de 2016, com fundamento no disposto do inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, FLAVIA DE MENEZES DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de assessor administrativo ii, símbolo das - 9, da 
coordenadoria de bolsa família, da secretaria Municipal de assistência social e 
direitos humanos.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 44/0124/2015): hoMologo a presente li-
citaÇÃo na modalidade Pregão Presencial n°. 038/2016, adjudicando seu obje-
to à empresa: tr coMÉrcio de Materiais e equiPaMeNtos eireli ePP, 
para os itens: 01 a 05, 10 a 22, 37 a 53, 56 a 66 e 74 a 109, no valor total de r$ 
1.248.568,40(hum milhão, duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta e 
oito reais e quarenta centavos) e roseNo coMercio e serViÇos eireli,  para 
os itens: 06 a 09, 23 a 36, 54, 55, 67 a 73, e 110 a 149, no valor de r$ 2.014.289,62 
(dois milhões, catorze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centa-
vos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata final de registro de preços 
da comissão Permanente de Licitações, Materiais e Serviços às fls. 380/409, e ain-
da, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em fls.200/201 da Secreta-
ria municipal de Controle às fls. 419/420. Em 29 de julho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

PORTARIA N.º 310 DE 29 DE JULHO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procurado-
ria geral do Município.

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, a servidora 
MARIA JOSE MIRANDA, ocupante do cargo MERENDEIRO, Matricula 10/6269, 
por 3 (três) meses a contar de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus venci-
mentos, desde que, apresente a secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos, o seu competente registro de candidato junto ao Tribunal Regional Eleito-
ral, na forma do dispositivo no §2°, art. 86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de 
outubro de 1997. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 329 DE 08 DE AGOSTO DE 2016-

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei 
complementar 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

37/1097/2016 25.789 AUX. ENFER-
MAGEM

01 02/02/16

ALEXANDRE 
POTIUKOVITCH 
ABREU

37/4072/2016 52.734 PROF. EDUC. 
FÍSICA

07 27/07/16 A 
02/08/16

ARIADNE VIANA 
REIS GOMES

37/4081/2016 57.375 PROFESSOR 
II

04 25/07/16 A 
28/07/16

ANA DOS SAN-
TOS BARRETO 
MONTEIRO

37/3960/2016 10.699 PROFESSOR 
II

30 19/07/16 A 
17/08/16

ARLENE DE OLI-
VEIRA CARDOZO 
BARROS

37/3991/2016 53.057 PROFESSOR 
II

30 11/07/16 A 
09/08/16

CARLA CRISTINA 
BATISTA DA SILVA

37/3999/2016 22.330 PROFESSOR 
II

30 17/07/16 A 
15/08/16

CÉLIA VIEIRA 
MOREIRA

37/3937/2016 46.381 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

30 15/07/16 A 
13/08/16

CATIA MARIA 
INOCENCIO COR-
DEIRO

37/3979/2016 7532 PROFESSOR 
II

08 27/07/16 A 
03/08/16

CESAR ADRIANO 
DA SILVA

37/0760/2016 43.793 AG. GUARDA 
MUNICIPAL

01 15/02/16

CASSIA SANT 
ANNA DE SOUZA

37/3978/2016 47.782 PROF. EDUC. 
ESPECIAL

30 18/07/16 A 
16/08/16

DEBORA CRISTI-
NA DOS SANTOS 
GOMES

37/3983/2016 47.195 PROFESSOR 
II

08 08/07/16 A 
15/07/16

DENISE DA COS-
TA FAUSTINO

37/3961/2016 56.353 ASSISTENTE 
SOCIAL

03 19/07/16 A 
21/07/16

DAYANA MIRIAM 
DE SOUZA

37/3943/2016 47.436 PROFESSOR 
II

15 15/07/16 A 
29/07/16

ELIANE DOS SAN-
TOS CORDEIRO

37/4082/2016 53.392 PROF.EDUC. 
FISICA

60 21/07/16 A 
18/09/16

ELOISA SILVA 
PIMENTEL

37/4083/2016 5657 PROFESSOR 
II

30 21/07/16 A 
19/08/16

FATIMA REGINA 
CORREA DA 
COSTA

37/3995/2016 6166 PROFESSOR 
II

30 19/07/16 A 
17/08/16

HEBE BRITO DE 
OLIVEIRA

37/3980/2016 43.808 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

30 22/07/16 A 
20/08/16

JOCELEM ESTE-
VES CAMPOS

37/3195/2016 28.349 AUX. ENFER-
MAGEM

01 30/05/16

JULIANA DE AL-
MEIDA GOMES

37/3982/2016 22.236 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

30 25/07/16 A 
23/08/16

KATIA REGINA 
PALUMBO SIMO-
NETTE

37/4034/2016 20.118 DIGITADOR 21 25/07/16 A 
21/08/16

MARIA DE FATIMA 
FELIX

37/3975/2016 19.461 GARI 30 15/07/16 A 
13/08/16

NELDECI LOPES 
SANTOS DA SILVA

37/4037/2016 15.348 MERENDEI-
RO

15 21/07/16 A 
04/08/16

NATALIA PRO-
VENCANO VILAR-
DO

37/4073/2016 17.670 PEDIATRA 60 16/07/16 A 
13/09/16

NILZA RODRI-
GUES

37/3957/2016 14.672 PROF. CIEN-
CIAS

11 16/07/16 A 
26/07/16

PATRICIA MARIA 
DA MOTA

37/1391/2016 7550 PROFESSOR 
II

05 11/03/16 A 
15/03/16

RAQUEL DONATO 
MOREIRA

37/3935/2016 52.939 PROFES-
SIR II

30 18/07/16 A 
16/08/16

SHEILA CHAVES 
LEITAO

37/4069/2016 4723 AUX. ENFER-
MAGEM

05 22/07/16 A 
26/07/16

SONIA MARCIA 
DA SILVA POSSI-
NANDIA DEFANTE 

37/3891/2016 14.657 PROF. GEO-
GRAFIA

30 15/07/16 A 
13/08/16

SOLANGE DA 
SILVA PONTES DE 
SOUZA

37/3981/2016 55.497 PROFESSOR 
II

16 12/07/16 A 
27/07/16

SIMONE TEIXEIRA 
MOREIRA 

37/3941/2016 17.999 PEDIATRA 30 14/07/16 A 
12/08/16

TELMA MARIA 
MACHADO GO-
MES

37/3938/2016 47.307 PROFESSOR 
II

30 18/07/16 A 
16/08/16

VANIA ALVES 
BARBOSA

37/0964/2016 46.323 PROFESSOR 
II

26 29/02/16 A 
25/03/16

VANIA DOS SAN-
TOS RIBEIRO

37/3799/2016 6250 MERENDEI-
RO

60 11/07/16 A 
08/09/16

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

PORTARIA N.º 330 DE 08 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER-
VIÇOS PUBLICOS, no uso de suas atribuições legais, e com base no 
parecer da Procuradoria geral do Município.

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, a servidora CLAUDIA REGINA 
MARIA SANTOS, ocupante do cargo GARI, matricula 10/18.800, por 3 (três) me-
ses a contar de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde 
que, apresente a Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos, o seu 
competente registro de candidato junto ao tribunal regional eleitoral, na forma do 
dispositivo no §2°, art. 86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 1997. 
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

ERRATA:

Na portaria nº 273 de 05 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
05/07/2016, referente à Sirlene Rodrigues Perez.

Onde se lê: Período da licença: 01/06/16 a 27/06/16
Leia-se: Período da licença: 21/06/16 a 27/06/16
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
Na portaria nº 302 de 25 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
27/07/2016, referente à Maria Regina Miranda dos Santos .

Onde se lê: Marina regina Miranda dos santos
Leia-se: Maria regina Miranda dos santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA – SEMECT

PORTARIA Nº 028/SEMECT/2016

o secretário Municipal de educação, esporte, cultura e turismo de 
belford roxo, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando que a seMect é responsável pelo acompanhamen-
to da aplicação dos recursos públicos destinados à educação: 

designar os servidores DÉBORA RENATA OLIBANO RIBEIRO 
– Mat. 60/49005 e RONALD PINTO ALVES Mat. 60/46573, para ficarem 
responsáveis pelo acompanhamento e atesto de nota fiscal referente ao 
serviço / fornecimento prestado no Processo relacionado abaixo:

•	 Processo Administrativo nº 44/0350/2016
•	 Processo Administrativo nº 44/0612/2015

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES
secretário Municipal de educação, esporte e cultura – seMect

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO CME /2016

o Presidente do conselho Municipal de educação de belford roxo – cMe/br, no 
uso de suas atribuições legais em especial no cumprimento do dispositivo na lei 
Municipal nº 019/93 e decreto Municipal nº 819/97.

RESOLVE:, 

Art. 1º - Prorrogar o prazo das inscrições da sociedade civil organizada para a 
candidatura e eleição de sua representatividade no cMe/ br para o período de 
2016 a 2018:

Art. 2º - existem 06 vagas sendo 03(três) de titulares e (três) de suplentes desti-
nados a sociedade civil organizada para composição do conselho Municipal de 
educação.

Art. 3º as vagas que dispõe o artigo 2º estarão distribuídas em titular e suplentes 
da seguinte forma:
i – 01 (uma) vaga de titular e 01 (uma) de suplente, destinadas aos representantes 
dos sindicatos de educação;
ii – 01 (uma) vaga de titular e 01 (uma) de suplente, destinadas aos representantes 
das escolas de educação básica e do ensino superior da rede Privada de ensino.
iii – 01 (uma) vaga de titular e 01 (uma) de suplente, destinadas a sociedade civil 
organizada.

Art. 4º - as eleições dos segmentos dispostos no artigo 3º ocorrerão em fórum 
próprio destinado para esse fim.

Art. 5º Poderão concorrer as vagas as entidades que preencham os seguintes 
requisitos:
i – requerimento dirigido ao Presidente do conselho Municipal de educação, soli-

citando a inscrição da entidade para concorrer as vagas de coNselheiros NÃo 
goVerNaMeNtais do conselho Municipal de educação de belford roxo, con-
tendo no mesmo a indicação dos representantes da instituição que concorrerão 
as vagas de conselheiro;
ii - cópia do estatuto de criação de entidades;
ii – cNPj atualizado;
III – Ata da última composição de diretoria atualizada e registrada;
iV – ata de reunião onde a escolha e indicação dos representantes foi formalizada;
V – estar ligado a área afeta a educação do município;
§ 1º as intuições que não atenderem aos requisitos disposto ao artigo 5º deste 
edital serão consideradas inaptas a participar das eleições para conselheiros 
representantes da sociedade civil organizada para a composição do cMe/br;
§ 2º as entidades interessadas deverão apresentar toda a documentação no ato 
da inscrição.
§ 3º a falta de qualquer documento impossibilitará a inscrição para concorrer a 
vaga de conselheiro representante da sociedade civil organizada.

Art. 6º - as inscrições para conselheiro não governamental para compor o conse-
lho Municipal de educação de belford roxo período 2016 a 2018 serão realizadas 
na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo, sito a rua Ma-
nicoré nº 125 bairro hinterlândia, belford roxo das 9h às 11h e das 14 às 16h.no 
sala dos conselhos;

Art. 7º - fica estabelecido calendário das etapas que nortearão as inscrições dos 
membros da sociedade civil organizada para composição do conselho municipal 
de educação – cMe/br.
i – dias 11, 12 e 15 de agosto de 2016 – inscrição dos representantes da socie-
dade civil organizada conforme art. 3º deste edital
ii – dia 16 de agosto de 2016 – análise dos documentos referentes aos inscritos
iii – dia 17 de agosto de 2016 – Publicação das entidades inscritas
iV – dia 18 e 19 de agosto de 2016 – Período de impugnações
V – dia 23 de agosto de 2016 – Publicação das entidades com inscrições deferidas
Vi – dia 25 de agosto de 2016 – forum para eleição dos conselheiros titulares e 
suplentes representantes da sociedade civil organizada

Art. 8º -  o forum para eleição dos conselheiros titulares e suplentes representan-
tes da sociedade civil organizada será realizada na sede do conselho Municipal 
de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar, sito a avenida retiro da 
imprensa s/nº Praça do farrula – heliópolis – belford roxo – dia 25 de agosto de 
2016 – horário: 14h

Art.- 9º - o mandato dos conselheiros será de dois anos possibilitando uma recon-
dução por igual período.

Art. 10 – as eleições dos segmentos conforme o artigo 3º serão organizadas por 
este edital de acordo com o que dispõe a lei Municipal nº 019/93 e decreto Muni-
cipal nº 819/2007 acima mencionado.
Parágrafo Único: os casos omissos serão resolvidos no âmbito da secretaria 
Municipal de educação, esporte, turismo e cultura.

Art. 11 – este edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação revogando-
-se as disposições em contrário.

belford roxo, 09 de agosto de 2016.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Presidente do conselho Municipal de educação

Duda Nagle posa agarradinho a
 Sabrina Sato após 'provocação'

Biel leva família para o palco e diz 
aos fãs: “Nada vai me fazer desistir”

Biel foi às lágrimas, no último do-
mingo, durante sua apresentação 
em Maricá, no rio de Janeiro. Com 
seu nome envolvido em várias po-
lêmicas recentes, como acusação 
de assédio e a repercussão de 
posts ofensivos feitos no passado, o 
o funkeiro levou a família ao palco, 
agradeceu aos fãs e garantiu que 
não vai desistir da carreira. 

duda Nagle e sabrina sato não cansam de 
embelezar a timeline de seus seguidores  com 
fotos na praia, exibindo o corpo em forma, e 
no maior clima de romance. Na última segun-
da-feira duda deu mais um exemplo disso: 
o ator compartilhou no instagram um clique 
ao lado da namorada, em que os dois apa-
recem agarradinhos e sorridentes na praia: 
"Bom dia e viva o amor!", escreveu ele. antes, 
a própria sabrina já havia postado a mesma 
imagem, mas com uma legenda diferente.

Cristiano ronaldo tirou uma folga da 

badalação e do namoro com a modelo 

Cassandre Davis, para curtir um pouco o 

filho, Cristiano ronaldo Junior, de 6 anos. 

O jogador compartilhou uma foto ontem, 

junto com o pequeno. "Acordando depois 

de uma ótima soneca", disse ele na le-

genda do momento. No último domingo, 

o paizão postou uma imagem parecida 

em seu instagram. "um pouco de descan-

so com o meu menino", escreveu ele.

divulGação

divulGação

divulGação

Cristiano Ronaldo posa sorridente 

com o filho: “Depois da soneca”

GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:51 - olimpíada 2016
09:30 - handebol FemininoBrasil x 
espanha
10:45 - olimpíada 2016
11:02 - encontro com Fátima Ber-
nardes
11:58 - praça tv - 1ª edição
12:45 - Globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:03 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
15:07 - olimpíada 2016
15:30 - vôlei de praia Masculino-
Brasil x itália
16:20 - Ginástica artística
18:30 - Êta Mundo Bom!
19:13 - praça tv - 2ª edição
19:29 - haja Coração
20:20 - Jornal Nacional
21:04 - velho Chico
22:00 - Futebol MasculinoBrasil x 
dinamarca
23:57 - olimpíada 2016Flashes 
vôlei Feminino - Brasil x Japão
00:27 - Jornal da Globo
01:09 - Balada olímpica
03:15 - Corujão qual seu Núme-
ro?

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – Carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e Cia
14:15 - Fofocando
15:15 – Casos de Família 
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu Coração é teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – Cúmplices de um res-
gate
21:15 - Carrossel
21:30 – a Garota da Moto
22:15 – pra Ganhar é só rodar 
23:00 – programa do ratinho
00:30 – the Noite
01:30 – Jornal do sBt
02:15 – okay pessoal
03:00 – dois homens e Meio
03:30 – Mike & Molly
04:00 – Jornal do sBt
05:00 – Jornal do sBt

REDE TV

05:00-igreja internacional da 
Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do reino 
de deus 
18:00-sem rodeios 
19:15-redetv News 
20:30-igreja internacional da 
Graça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:30-superpop 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-viagem Cultural 
02:00-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da Graça no seu 
lar

06h00 - Balanço Geral Ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - Balanço Geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h15 - Chamas da vida
16h00 - olimpíadas rio 2016
18h15 - Cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h15 - Jornal da record
22h00 - olimpíadas rio 2016
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - Fala que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - edi-
ção Brasil
09:00 - diário dos Jogos olím-
picos - agenda
09:30 - Jogos olímpicos rio 
2016
10:00 - Jogos olímpicos rio 
2016 - Brasil x Canadá
11:15 - Jogos olímpicos rio 
2016
13:00 - Jogos olímpicos rio 
2016
14:15 - Jogos olímpicos rio 
2016 - espanha x Brasil
15:15 - supercopa da ueFa
17:50 - Jogos olímpicos rio 
2016
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:20 - religioso - show da Fé
22:15 - Masterchef - a prévia
22:30 - Masterchef
00:30 - diário dos Jogos olím-
picos - resumo
01:40 - Jornal da Noite
02:30 - que Fim levou?
02:35 - Jogos olímpicos rio 
2016 - Compacto
03:00 - religioso - igreja uni-
versal
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Campeão em velocidade máxima
Iguaçuano tricampeão brasileiro em velocidade na terra conquista mais uma etapa de campeonato 
que percorre o Brasil. Wellington Antunes só acumula vitórias ao longo de 25 anos de carreira.

antonio Carlos

orgulHo da BaiXada

we l l i n g t o n 
a n t u n e s 
é o que 

pode ser chama-
do de orgulho da 
terra. Nascido em 
Nova iguaçu,  o pi-
loto de altocross, 
de 48 anos, acu-
mula vitórias ao 
longo dos 25 anos 
de carreira  per-
corridos com gar-
ra, determinação 
e um valioso apoio 
da equipe técnica 
que o acompanha 
país a fora. tricam-
peão carioca e 
bicampeão igua-
çuano, além de tri-
campeão das 100 
milhas (provas reali-
zadas em são paulo 
e paraná), recente-
mente ele venceu 
a segunda bateria 
de mais uma  prova 
realizada em são 
Bento do sul, santa 
Catarina, no último 
domingo. 

o campeão co-
memorou mais uma 
etapa vencida, sem 
esquecer os obstá-
culos enfrentados 
pela equipe for-
mada por mais três 
profissionais, que su-
aram os macacões 
para colocar o car-
ro na pista. e não 
foi nada fácil. “Foi 
uma prova difícil. 
Nos treinos de sex-
ta -feira houve um 
problema no motor. 

trabalhamos duro 
para encontrar a 
solução, e a saída 
foi trocar o motor. 
No sábado, mais 
problemas”, conta 
wellington. “Faltan-
do pouco para a 
realização da pro-
va , tivemos que fa-
zer alguns acertos, 
o que só foi conse-
guido no domingo, 
segundo dia das 
provas. Mas valeu a 
pena, pois o resulta-
do do nosso esforço 
veio com a vitória”, 
disse orgulhoso, atri-
buindo mais essa 
conquista à equipe 
JJ esteves Competi-
ções, de piracicaba 
(sp) formada pelo 
preparador João 
esteves e os mecâ-
nicos Claudemir e 
Micuim. 

MáQuiNA COM 150 
CAVAlOS DE POTÊNCiA

o iguaçuano con-
ta com uma máqui-
na poderosa para 
fazê-lo conquistar 
as melhores coloca-
ções. o campeão 
compete com um 
carro tubular, re-
vestido de uma ca-
renagem de fibra, 
com motor volkswa-
gen refrigerado a 
água com 150  ca-
valos de força, sus-
pensão e câmbio 
de volkswagen que 
atinge uma velo-
cidade de até 170 
km/h. 

Campeonato começou na Bahia 
de  acordo com 

wellington, o Cam-
peonato Brasileiro de 
velocidade na terra 
começou em junho 
na cidade de luiz 
eduardo Magalhães, 
na Bahia. a próxima 
etapa acontece em 
outubro, na cidade 
de Cuiabá, em Mato 
Grosso. a quarta eta-
pa está marcada 
para ser realizada 
em Cordeirópolis, no 
interior de  são paulo. 
o piloto tem como 
patrocinador a em-
presa pertencente à 
própria família: a Bor-
rachas peçantunes, 
localizada no Centro 
de Nova iguaçu. 

SuSTO DurANTE 
A PrOVA 

a família do piloto 
acompanhou a corrida 
realizada numa pista de 
quase 2,150 km. duran-
te a prova , os pilotos 
enfrentaram problemas 
previsíveis em pista de 
velocidade. o carro que 
seguia em segunda colo-
cação capotou e a lar-
gada precisou ser refeita. 

“Foi um susto. duran-
te a corrida  abrimos 
uma grande vantagem 
em relação ao segundo 
colocado. Mas houve o 
capotamento, e a prova 
precisou ser relargada. 
ainda assim, continua-
mos na frente e deu tudo 
certo”, disse o campeão. 
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Prova de fogo e coragem: após vencer a segunda bateria em São Bento do Sul, Wellington é cercado pela equipe técnica e familiares

A máquina e seus criadores: ‘trajeto’ que começa na Bahia e termina em Cordeirópolis 

No aconchego da família, Wellington encontra apoio para continuar no esporte de velocidade que já fez diversos campeões
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