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Uma das vítimas, executada em Queimados, seria ‘avião do tráfico’. A outra, morta em Belford Roxo, teria sido assassinada por vingança 
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Reforma 

Secretário de Saúde de São João de Meriti 
é suspeito de desviar R$ 7 milhões da pasta

SimuladoCerol derruba dois na Baixada
Medida Provisória sobre a 

reforma do ensino médio é 
apresentada pelo MEC.

Caxias faz ‘Simulado de 
Treinamento de Alerta e Pre-
paração das Comunidades’.
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Os chefes da quadrilha eram o próprio secretário de Saúde do município, Walter Wilmes, e um dos responsá-
veis pela vigilância epidemiológica da cidade, Paulo Cesar Rodrigues.

ELEIÇÕES 2016

Marco Aurélio (e), que disputa a reeleição após idas e vindas no cargo, está proibido de seguir na campanha por decisão de juíza que justifica improbidade administrativa

Prefeito de Paulo de Frontin é 
indeferido pela Justiça Eleitoral

reprodução/whatsapp
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A ação foi julgada procedente pela juíza eleitoral da 74ª Zona Eleitoral, Denise Salume Amaral do Nascimento. A magistrada decla-
rou a inelegibilidade do prefeito Marco Aurélio Sá Pinto Salgado, que concorre à reeleição.
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Disparado 

Flagra na cela 

Datafolha para Prefeitura 
do Rio aponta Marcelo Cri-
vella (PRB) na frente.

Ministério Público do RJ 
faz a limpa em presídio e 
acha drogas e celulares.
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Wi-fi no ar  

Barraco 

A Avianca Brasil vai 
passar a oferecer acesso 
Wi-Fi à internet em seus 
aviões, segundo anun-
ciou ontem a campanha 
aérea. A implementa-
ção do serviço será feita 
gradualmente nas aero-
naves, com conclusão 
prevista até dezembro 
de 2017. Por enquanto, 
o sistema está disponível 
em apenas uma aero-
nave da companhia.

Um discurso infla-
mado do presidente 
filipino, Rodrigo Duter-
te, cheio de palavrões 
contra a União Euro-
peia, em reação mais 
recente às críticas in-
ternacionais sobre o 
número crescente de 
mortes em sua brutal re-
pressão ao crime, cau-
sou revolta. Ele pontuou 
seus insultos com um si-
nal grosseiro, levantan-
do o dedo médio.

Assessorado por uma equipe de cirurgiões sul-corea-
nos, Canavero operou um cachorro paralisado do pes-
coço para baixo. Após duas semanas, o cão foi capaz 
de andar. Outros experimentos foram feitos em camun-
dongos e ratos, estes ao contrário dos camundongos, 
voltaram a andar após o procedimento cirúrgico. 

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medici-
na Laboratorial (SBPC/ML), que acontece anualmen-
te e está na sua 50ª edição, reúne a maior feira de 
novidades laboratoriais da América Latina, com 100 
expositores nacionais e internacionais, mais de 400 
pôsters científicos apresentados de forma eletrônica, 
e mais de 200 conferencistas. 

O neurocientista italiano Sergio Canavero, da Univer-
sidade de Turim, afirma que que será capaz de realizar 
o transplante de cabeças em humanos já em 2017. Três 
experimentos feitos com animais e publicados na revis-
ta Surgical Neurology International, confirmaram a pos-
sibilidade de recuperar as funções da medula espinhal, 
um dos principais desafios da medicina. 

Ficção científica? II

Evento anual Ficção científica?

Conhecida por seus produtos de alta tecnologia, 
como relógios inteligentes, smartphones e computa-
dores, a Apple ingressou com pedido no Escritório de 
Marcas e Patentes dos EUA para patentear uma saco-
la de papel. O pedido requer a patente sem chips ou 
outros sensores, como as distribuídas em lojas. 

Patente 

A consultoria Internet Live Stats informou que 
existem no mundo mais de 1 bilhão de sites de 
internet registrados, mas apenas 28 foram re-
gistrados na Coreia do Norte, o que mostra o 
forte controle estatal sobre a difusão de infor-
mações no país comunista. A informação foi 
vazada na ultima terça-feira.

O editor do jornal norueguês ‘Aftenposten’, 
Espen Egil Hansen, conseguiu uma rara vitória 
sobre o Facebook em debate sobre a retirada 
do ar de publicações na rede social com a 
histórica imagem da ‘menina de napalm’, que 
foram restabelecidas, junto com um pedido 
público de desculpas da companhia. 

Desafio 

Seleção para programa de estágio 
Cerca de 40 estagiários serão selecionados pela Souza 

Cruz para vagas no Rio, São Paulo, Uberlândia (MG), Porto 
Alegre, Cachoeirinha (RS), Rio Negro (PR) e Santa Cruz do 
Sul (RS). As inscrições serão feitas pelo site da Cia de Talentos 
(www.ciadetalentos.com.br) de 26 de setembro a 26 de ou-
tubro. Outras chances podem surgir ao longo do processo. 

Hospital recebe inscrições de concurso 
 A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares está com 

inscrições abertas para 526 postos de trabalho no Hospital 
Universitário Gaffrée Guinle (Hugg), na Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), no Maracanã, na 
Zona Norte do Rio. As inscrições podem ser feitas pelo site 
do IBFC (www.ibfc.org.br) até o dia 16 de novembro. 

Fábrica de pneus oferece 115 vagas 
A Pirelli abriu inscrições para o programa de estágio 2017, com 

oferta de 115 vagas para universitários, com conclusão prevista 
para junho ou dezembro de 2018. Os aprovados vão atuar nas 
unidades fabris de Santo André (SP), Campinas (SP), São Paulo 
(SP), Feira de Santana (BA) e Gravataí (RS). Site: (https://recruta-
mento.ciadeestagios.com.br/pirelli) até o dia 14 de outubro. 

Proposta trabalhista é adiada
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse ontem que 

a proposta de reforma trabalhista deverá ficar para o segundo 
semestre de 2017. Para ele, a solução para a crise e a retoma-
da do crescimento são as prioridades do governo. A previsão 
era que a proposta de ‘modernização’ da legislação trabalhis-
ta fosse enviada ao Congresso até o final deste ano.

Estatal vai anunciar redução 
Até o fim do ano, A Petrobras deve anunciar uma redução 

no preço da gasolina. De acordo com a estatal, a redução 
do preço do combustível está em estudo na companhia. A in-
tenção é anunciar a medida junto com uma nova política de 
preços para os combustíveis, cujo critério será o alinhamento 
do preço praticado no Brasil com os do mercado internacional.

Entrada de dólare supera retirada 
O Banco Central informou ontem que a entrada de dólares 

no país superou a retirada de divisas em US$ 1,74 bilhão na 
semana passada. O resultado eleva o volume de recursos que 
entrou no país, na parcial deste mês até a última sexta-feira, 
para US$ 2,39 bilhões. Entretanto, no acumulado deste ano foi 
registrada mais saída do que entrada de recursos no país. 

Pesquisa 

SOUZA CRUZ 

PIRELLI

PARA 2017

VOLUME

‘Pororoca gigante’ assusta chineses 

Criação de emojis 
Uma adolescente de 15 anos prepara uma pro-

posta de criação de emojis femininos com véu e 
hijab, e um masculino com keffiyeh, para ser envia-
da à organização The Unicode Consortium. Atual-
mente estudando na Alemanha, Rayouf Alhumedhi 
participou de um chat ao vivo no site Reddit para 
apresentar o pedido. 

GAFFRÉE GUINLE

PREÇO DA GASOLINA

DIVULGAÇÃO

Dezenas de pessoas que se aglomeravam na grade de proteção 
para acompanhar a ‘pororoca gigante’ do rio Qiantang, em Han-
gzhou, na província de Zhejiang, na China, foram surpreendidas quan-
do se preparavam para fotografar o fenômeno. Pela imagem do fla-
grante feito pela câmara da agência Reuters é possível observar que 
a onda que se formou acabou sendo maior do que o esperado. Houve 
correria no momento, mas várias pessoas não conseguiram escapar e 
foram atingidas pela onda. Não há informações sobre feridos. 

De mal a pior 
A politica na Baixada Fluminense está indo de 

mal a pior. A pobreza nas campanhas faz com que 
os candidatos usem dos meios mais sujos e baixos 
para se promover. Em um município o candidato fo-
rasteiro, que só aparece aqui de quatro em quatro 
anos atrás de votos, agora volta como candidato 
a prefeito.  

Pulando de partido 
Depois de trair seu partido no qual esteve filiado 

por anos, pulou para o partido de um ex-ministro, 
só que agora ele consegue mentir muito mais. Pa-
rece ate que passou por uma lavagem cerebral ao 
se coligar com um partido administrado por igreja, 
e sai agredindo verbalmente todos que encontra 
pelo seu caminho, inclusive aqueles que o ajuda-
ram a eleger sua esposa. 

Ingratidão 
Dizem por lá que ela tem alguns cargos comissio-

nados em seu gabinete, e que os mesmos ao invés 
de trabalhar estão na rua fazendo campanha para 
o seu marido. Eu teria vergonha de ter cargos e ser 
contra o Governo que paga seu salário e de seus 
assessores em dia. Os candidatos a vereadores do 
seu partido e as coligações são tão abilolados e 
mentem tanto quanto ele. 

Em cima do muro 
Sabe aqueles candidatos que dizem ter um mon-

tão de votos, mais na verdade se tiver só o voto 
dele é muito. Pois é, ainda se vendem por algum 
dinheiro. Geralmente ficam em cima do muro a 
campanha toda, e não sabem para que lado vão.

Prostituta eleitoral 
Pasmem! Na reta final da campanha, o deses-

pero de um candidato é tão flagrante que já está 
incomodando até seu ‘staff’. O político estaria or-
denando seus cabos eleitorais a invadir os redutos 
adversários na busca pelo voto. E não está fácil, já 
que já existe ameaça de tomar tiro quem der um 
passo para o lado do inimigo. 



Justiça do RJ manda afastar 
treze servidores de Meriti
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

SAÚDE

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Eles são suspeitos de fraudar licitações e desviar R$ 7 milhões da saúde.

A Justiça do Rio de 
Janeiro determinou 
o afastamento de 

13 servidores públicos do 
município de São João 
de Meriti, na Baixada Flu-
minense. Entre eles está o 
secretário de Saúde da 
cidade. Eles são suspeitos 
de desviar mais de R$ 7 mi-
lhões da saúde.

Segundo denúncia do 
Ministério Público, o grupo 
fraudava licitações da Vi-
gilância Sanitária munici-
pal para beneficiar uma 
empresa. Um dos servido-
res seria sócio da empresa 
citada na denúncia, mas 
não aparece entre os pro-
prietários. O dono também 
foi denunciado. A Globo-
news teve acesso, com 
exclusividade, a intercep-
tações telefônicas que re-
velam a participação dos 
envolvidos no esquema.

A Justiça aceitou a de-
núncia do MP contra os 
14 denunciados. As inves-
tigações apontaram que 
eles comandavam um es-
quema de corrupção que 
fraudava licitações para 
fornecimento de materiais 
para a Secretaria de Saú-
de de São João de Meriti. 
As fraudes também incluí-
am serviços, que vão des-
de o aluguel de carros até 
a compra de 15 toneladas 
de inseticidas.

Secretário Walter Wilmes (d), ao lado do prefeito Sandro Matos, teria desviado recursos no valor de R$ 7 milhões

DIVULGAÇÃO

Ligações perigosas denunciam fraude 
Em uma ligação te-

lefônica interceptada 
com autorização da 
Justiça, Paulo Cesar 
conversa com o secre-
tário de Saúde sobre o 
pagamento atrasado 

à empresa Tecniplan, já 
que o município passa 
por dificuldades finan-
ceiras. O secretário diz 
já ter resolvido um pa-
gamento atrasado e um 
atual.

Walter: Deixa eu te 
falar. Resolvi o negócio 
atual e o 2014, tá? E aí 
mês que vem faz outro e 
mais um atual, tá?

Paulo: Valeu. Show de 
bola

Em outra ligação, Pau-
lo Cesar fala com Mar-
cus Gomes, que é pre-
sidente da Tecniplan e 
também denunciado na 
fraude. Paulo diz que já 
falou com o secretário e 

resolveu parte do paga-
mento.

Paulo: Tive com o Wal-
ter. Ele falou pra mim que 
acha que o negócio re-
solve terça-feira, mas vai 
resolver um só. Vai resol-

ver um esse mês e o 
outro mês que vem. Vai 
resolver um de 14 e o 
outro atual.

Marcus: Entendi. Tá 
bom. Tá certo. Já que-
bra o galho.

Marcos Aurélio teve as contas reprovadas pelo TCE-RJ

Contas suspeitas deixam prefeito de Paulo de Frontin fora da disputa
DIVULGAÇÃO

Hospital da Posse realiza I Fórum de Prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas
O Hospital Geral de 

Nova Iguaçu realiza 
hoje, o I Fórum de Pre-
venção e Tratamento 
de Lesões Cutâneas. 
Organizado pela Co-

missão de Curativos 
da unidade, o evento 
tem o objetivo de pro-
mover um espaço de 
debates e trocas de 
experiência entre pro-

fissionais da área da 
saúde. 

Entre as questões 
que serão discutidas 
estão o curativo bioló-
gico como uma nova 

tecnologia de trata-
mento , tratamento de 
feridas contaminadas, 
os benefícios da na-
notecnologia na pre-
venção de lesões e os 

cuidados da enferma-
gem com estomas. 

O Fórum acontece-
rá das 13h às 17h, no 
auditório da Unig, que 
fica na Avenida Duque 

Estrada Mayer (em 
frente ao hospital). 
Para participar bas-
ta chegar 30 minu-
tos antes do início do 
evento. 

De acordo com o de-
legado Moysés Santana, 
responsável pelas inves-
tigações, os chefes da 
quadrilha eram o próprio 
secretário de saúde do 
município, Walter Wilmes, e 
um dos responsáveis pela 
vigilância epidemiológica 
da cidade, Paulo Cesar 
Rodrigues.

Segundo a polícia, Pau-
lo Cesar é sócio oculto da 
empresa Tecniplan, espe-
cializada no combate de 
pragas e uma das princi-
pais fornecedoras da Pre-
feitura de São João de 
Meriti. Dentro da vigilância 
epidemiológica, Paulo Ce-
sar intermediava os con-
tratos da Tecniplan com 
a Secretaria de Saúde, e 
ganhava entre 2% e 5% de 
comissão a cada acordo 
firmado.

ENVOLVIDOS EM
 ESQUEMA FALSIFICAVAM 

DOCUMENTOS DE
 LICITAÇÕES 

Entre 2013 e esse ano,  
a quadrilha fraudou 11 li-
citações e os contratos 
somam mais de R$ 7 mi-
lhões. Isso porque, segun-
do as investigações, era o 
próprio Paulo Cesar quem 
escolhia os produtos que 
seriam comprados pela Vi-
gilância Sanitária.

“Eles compravam cer-
ca de 15 toneladas por 
ano de inseticida, raticida, 

quantidades muito altas, 
e em buscas e apreen-
sões que nós fizemos na 
Prefeitura nós vimos que 
tinha bem pouco material 
nos estoques e os próprios 
funcionários da Prefeitura 
disseram que nunca vi-
ram essa quantidade de 
15 toneladas de raticida 
chegar nas dependências 
da Vigilância Sanitária. As 
aquisições também eram 
feitas com preços muito su-

perfaturados. Em pesquisas 
rápidas de mercado que 
nós fizemos identificamos 
que eles estavam adqui-
rindo esses produtos ao tri-
plo do valor de mercado”, 
disse o delegado Moysés 
Santana, responsável pelas 
investigações.

Paulo Cesar está preso 
desde julho por organiza-
ção criminosa e corrupção 
passiva acusado de estar 
envolvido numa fraude 

que extorquia comercian-
tes. O Ministério Público 
pediu pra que todos os de-
nunciados percam os car-
gos públicos e que devol-
vam o prejuízo aos cofres 
públicos.

Em nota, a Prefeitura 
de São João de Meriti dis-
se que o município ainda 
não foi notificado do afas-
tamento dos servidores. A 
Prefeitura também infor-
mou que abriu processo 

de sindicância para apu-
rar as possíveis infrações 
cometidas pelos funcioná-
rios e ressaltou que assim 
que tiver acesso aos autos 
do processo, vai adotar as 
medidas as necessárias e, 
se for o caso, o afastamen-
to dos servidores. A repor-
tagem tentou entrar em 
contato com a Tecniplan, 
para falar com o empre-
sário Marcus Gomes, mas 
ninguém foi localizado.

A juíza eleitoral da 
74ª Zona Eleitoral, De-
nise Salume Amaral 
do Nascimento, jul-
gou procedente o 
pedido feito ao Mi-
nistério Público e de-
clarou a inelegibilida-
de do prefeito Marco 
Aurélio Sá Pinto Sal-
gado, que concorre 
à reeleição, na últi-
ma quinta-feira. Ele 
disputa pela coliga-
ção ‘Coragem para 

recomeçar’.
De acordo com a 

juíza, o prefeito teve 
as contas de sua ges-
tão rejeitadas pelo Tri-
bunal de Contas do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (TCE-RJ) em de-
corrência de irregula-
ridade que configurou 
ato doloso de impro-
bidade administrativa 
tendo como alvo a 
área da educação. 
“Ao não aplicar o per-

centual mínimo exigi-
do pela Constituição 
Federal, o impugnado 
causou um prejuízo ir-
reparável a um bem 
jurídico especialmente 
protegido pela norma 
major: a educação 
de seu povo (...)”.

PERDEU O 
MANDATO EM 2013
Em agosto de 2013, 

Marco Aurélio Sá Pin-
to Salgado perdeu 

o mandato após ser 
eleito pelo PMN em 
2012 para governar 
o município. No ano 
seguinte, o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-
-RJ) o reconduziu ao 
cargo. À época, a 
anulação da senten-
ça foi decidida pelo 
pleno do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
por “ausência de pro-
va robusta a alicerçar 
a condenação”.
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A partir de amanhã, a Prefeitura de 
Nova Iguaçu vai abrir inscrições gra-
tuitas para o Pré-Vestibular social que 
acontecerá das 8h às 12h, na Escola 
Municipal Monteiro Lobato, localizada 
na Rua Luís de Lima - Centro.

A partir de hoje até 
16 de dezembro, a 
Concessionária Rio-
-Teresópolis (CRT) 
instalará drenos ho-
rizontais profundos 
em trechos com en-
costas entre os qui-
lômetros 12 e 89 da 
Rodovia Santos Du-
mont (BR-116/RJ).

Saiu na última ter-
ça-feira o resultado 
da segunda pesqui-
sa Ibope em Nova 
Iguaçu, e a disputa 
está bastante acir-
rada entre o prefeito 
Nelson Bornier 40%  
e o deputado esta-
dual Rogério Lisboa 
38%.

A Defesa Civil de Caxias realizará no dia 19 de novem-
bro um ‘Simulado de Treinamento de Alerta e Prepara-
ção das Comunidades para Emergências’. A Associação 
das Empresas de Campos reuniu todos os representantes.

Para cair na gargalhada, o SESI Cultural promove o 
espetáculo infantil ‘Pamonha e Panaca’, amanhã, às 
17h, no Teatro SESI Duque de Caxias. A apresentação 
única tem ingressos a R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Páreo duro Instalação 

Treinamento Lazer 

Eles disseram... nós publicamos!
“A prisão do ex-ministro Guido Mantega é arbitrária, desumana e desnecessária.” Rui 

Falcão, presidente do PT ao manifestar repúdio à prisão de Guido Mantega, ex-ministro 
da Fazenda dos governos de Lula e Dilma Rousseff.

Em comemoração ao Dia da Árvore, 
a Equipe Ambiental do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio de Janeiro promoveu 
o plantio de uma árvore da espécie ipê 
roxo, no Centro, em parceria com a Fun-
dação Parques e Jardins, da Prefeitura.

A Procuradoria Regional Eleitoral 
no Rio pediu, ontem, que a Promoto-
ria Eleitoral investigue as doações de 
servidores de Niterói à campanha do 
prefeito candidato à reeleição Rodri-
go Neves (PV).

DIRETO AO PONTO

Vale refletir sobre nossa forma de consumo e, 
até mesmo, desafiar nossa criatividade na hora 
de cozinhar, transformando a tarefa do dia a dia 
em prática sustentável e econômica. É tarefa tra-
balhosa, exige adequação do paladar e, prin-
cipalmente, informação. Mas, se começarmos 
hoje, acabaremos com a fome no mundo. Se a 
quantidade de comida jogada no lixo fosse re-
duzida em 25%, 800 milhões de pessoas que cor-
rem risco de vida por desnutrição seriam salvas.

Abuso de poder! Doação Horário de verão 
O procurador regional elei-

toral Sidney Madruga vê indí-
cios de abuso de poder eco-
nômico e político ou lavagem 
de dinheiro na doação de 36 
funcionários. Um dos objetivos 
é apurar se houve doações 
acima do limite legal.

O cadastro de beneficiá-
rios de programas sociais e o 
sistema de prestação de con-
tas do TSE, identificou que R$ 
15.970.436,50 foram doados a 
candidatos e partidos nas elei-
ções deste ano por beneficiá-
rios do Bolsa Família.

À zero hora do dia 16 de 
outubro, tem início o horário 
de verão 2016/2017 brasilei-
ro. Os relógios deverão ser 
adiantados em uma hora nas 
unidades federativas das re-
giões Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste do país.

Ação social 

Investigação 
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As ruas de Nova Iguaçu viraram prin-
cipais concorrentes dos estacionamen-
tos particulares, que por sua vez também 
praticam preços abusívos em relação às 
pessoas que precisam estacionar seus 
carros por um curto período de tempo.

Onde não há desperdício não há fome!

A volumosa cam-
panha da candida-
ta à Prefeitura de 
Araruama pelo PDT, 
Lívia Soares Bello da 
Silva, a Lívia de Chi-
quinho, pode ser re-
sultado de abuso de 
poder econômico e 
será investigada a 
mando da Justiça. 
Decisão nesse senti-
do foi tomada pela 
juíza Alessandra de 
Souza Araújo, da 92ª 
Zona Eleitoral, que 
determinou a pres-
tação de contas 
dos gastos e man-
dou oficiar a Re-
ceita Federal para 
que a instituição 

Justiça fecha o cerco 
contra abuso em Araruama

participe da inves-
tigação, apurando, 
por exemplo, a situ-
ação do ex-prefeito 
da cidade, Francis-
co Carlos Fernandes 
Ribeiro, o Chiquinho 
da Educação, mari-
do da candidata. É 
que Chiquinho, que 
está inelegível e indi-
cou Lívia para dispu-
tar a Prefeitura em 
seu lugar, tem uma 
volumosa dívida pú-
blica já cobrada em 
processos transita-
dos em julgado, não 
pagou um centavo 
sequer ainda e mos-
tra sinais exteriores 
de riqueza.

Projovem reúne mais de 250 alunos na Unig
MEIO AMBIENTE 

O programa tem como objetivo elevar a escolaridade de jovens que não cocluiram o ensino fundamental.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Moro revoga prisão de Mantega 

Uma criação de por-
cos na Rua Eleonir, em 
Mesquitra, está tiran-
do o sossego e a pa-
ciência de moradores 
da área. De acordo 
com denúncia recebi-
da pelo Hora H, a ‘po-
cilga’, como o local é 
chamado, exala um 
mau cheiro terrível e a 
infestação de mosqui-
tos incomoda quem 
passa pelo endereço, 
no número 230, ou 
mora na região. Eles 
querem a interdição 
do criadouro o quan-
to antes. 

Chiquinho (c) ostenta patrimônio incompatível 

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pe-
los processos da Lava 
Jato, revogou a prisão 
do ex-ministro Guido 
Mantega ontem. Man-
tega foi preso tempo-
rariamente na 34ª fase 
da operação, que in-
vestiga contratos da 
Petrobras para cons-
trução duas platafor-
mas e repasse finan-
ceiro em benefício do 
Partido dos Trabalha-
dores (PT). Segundo a 
Polícia Federal (PF) em 
São Paulo, Mantega 
foi solto por volta das 
14h.

Moro afirmou que a 
Polícia Federal, o Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) e ele mesmo não 
tinham conhecimento 
do estado de saúde da 
esposa do Mantega. O 
ex-ministro estava com 
a esposa no hospital 

Mau cheiro em pocilga em Mesquita 
Albert Einstein no mo-
mento da prisão.

A Polícia Federal 
afirmou que, nas pro-
ximidades do hospital, 
agentes ligaram para 
Mantega, que se apre-
sentou espontanea-
mente na portaria.

A Universidade Iguaçu (UNIG) foi o palco mais uma vez para a formatura

REPRODUÇÃO GLOBONEWS 

Guido Mantega tinha sido preso na 34ª fase da Lava Jato

REPRODUÇÃO

A Universidade Iguaçu 
(UNIG) foi o palco 
mais uma vez para 

a formatura dos alunos do 
Projovem Urbano de Nova 
Iguaçu. A solenidade que 
aconteceu na última 
terça-feira, contou com 
a presença da secretária 
Municipal de Educação, 
Maria Aparecida 
Marcondes Rosestolato, 
que incentivou os 
formandos a seguirem 
para o ensino médio.

“Quero parabenizá-
los pela persistência 
e perseverança. Não 
parem de estudar. Sigam 
no ensino médio e se 
tiverem dificuldades 
nos procurem”, disse a 

secretária, para os alunos 
que em comemoração 
cantaram, dançaram 
e homenagearam seus 
professores.

E o dia foi de muita 
festa para os mais de 
250 estudantes que 
completaram a jornada 
de 18 meses de estudo, na 
edição 2014 do programa. 
Familiares e amigos 
lotaram o auditório para 
testemunhar a alegria dos 
que conseguiram concluir 
o ensino fundamental. 
Também compareceram 
a subsecretária de Projetos 
Especiais, Niara Margarida 
Matta e o diretor do 
Centro Cultural de Nova 
Iguaçu, Marcelo Borghi.

De acordo com a 
coordenadora geral do 

Projovem, Zélia Veronezi, 
as dificuldades dos 
alunos não foram poucas. 
“Cada um deles tem uma 
particularidade. Mas a 
equipe é orientada para 
ajuda-los a prosseguir. 
Muitas vezes foi preciso 
buscar estes alunos em 
casa. Perdemos alguns 
pelo caminho, mas 
conseguimos manter 
a grande maioria até 
o fim”, comemora. As 
aulas aconteceram nas 
Escolas Municipais França 
Carvalho, Marinete 
Cavalcante de Oliveira 
e Dr. Fróes Machado, 
com foco nas áreas de 
Educação, Turismo e 
Hospitalidade e Saúde.

Mãe de três filhos, 
Fabíola Cristina Guilherme, 

25 anos, voltou à sala 
de após ficar 12 anos 
sem estudar. “Engravidei 
aos 13 anos e parei de 

estudar na quarta série. 
Se não fosse a sala de 
acolhimento do Projovem 
não conseguiria de novo. 

O Projovem mudou 
completamente a minha 
vida”, disse, já com o 
certificado nas mãos.
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Santa Casa de Barra Mansa 
paralisa serviço ambulatorial

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Unidade alega falta de repasses do governo municipal, que está em atraso.

Por falta de repas-
ses do governo 
municipal, os ser-

viços ambulatoriais da 
Santa Casa de Barra 
Mansa, no Sul Flumni-
nense, foram paralisa-
dos ontem. A assessoria 
de imprensa da unida-
de médica informou 
que o atraso chega a 
quatro meses e somam 
mais de R$ 1 milhão.

“A Santa Casa de 
Misericórdia de Bar-
ra Mansa comunica à 

população que inter-
romperá o atendimen-
to dos Ambulatórios 
SUS a partir do dia 22 
de setembro de 2016, 
em virtude do não pa-
gamento por parte da 
Secretaria Municipal 
de Saúde dos repasses 
de direito, impossibili-
tando-nos de honrar 
nossos compromissos 
com profissionais mé-
dicos, de apoio e 
fornecedores de um 
modo geral”, informa 
comunicado do pro-
vedor da instituição, 

Jair Fusco.

PREFEITURA DIZ 
QUE FEZ REPASSES 

Segundo a instituição, 
outros serviços, como 
atendimentos de ur-
gência e emergência, 
internação e cirurgias 
estão sendo realizados 
normalmente. Em nota, 
a Prefeitura informou 
que desde janeiro des-
te ano, repassou à San-
ta Casa cerca de R$ 23 
milhões referentes aos 
serviços prestados pela 
entidade filantrópica. Santa Casa, de portas fechadas, afirma que atrasos são de quatro meses

Recursos serão depositados na próxima terça-feira 
O prefeito de 

Barra Mansa, Jo-
nas Marins, ressal-
tou que o valor 
corresponde a 95% 

do montante que 
deveria ser repassa-
do, no período de 
janeiro a agosto, à 
unidade de saúde e 

que, em relação ao 
repasse mensal da 
Santa Casa, a Pre-
feitura realizou, este 
mês, o pagamento 

de 88% do valor to-
tal, faltando apenas 
o recurso municipal 
(12%). A assessoria 
informou também 

que o governo en-
viaria ontem à Santa 
Casa o cronogra-
ma de pagamento 
até dezembro deste 

ano. A previsão é 
de que o próximo 
recurso seja repas-
sado na próxima 
terça-feira. 

FRANCIELE BUENO

Lobo-guará é visto dentro de 
montadora em Porto Real 

Um lobo-guará foi 
flagrado na noite da 
última quarta-feira na 
área da Pegeout, em 
Porto Real. Funcionário 
da montadora de au-
tomóveis, Luiz Rondelo 
Teixeira registrou a visi-
ta inusitada e enviou o 
vídeo para o Whatsa-
pp da TV Rio Sul. 

Segundo informa-
ções, esta não foi a 
primeira vez que um 
lobo-guará é visto pela 
montadora. O último 
registro foi feito em 
julho. Na ocasião, a 
empresa informou que 
com frequência ani-
mais selvagens apare-
cem na empresa por 
causa da proximidade 

com a Mata Atlântica. 
Quando isso aconte-
ce, ainda segundo a 
montadora, o Corpo 
de Bombeiros e o setor 

de meio ambiente da 
empresa são aciona-
dos para cuidar dos bi-
chos e reitengrá-los ao 
habitat natural.

O animal é flagrado andando na área da Pegeout

Pinheiral fica de torneiras 
secas por causa de obras

O abastecimen-
to de água em 
Pinheiral foi inter-
rompido ontem, 
de acordo com 
informações da 
Companhia Esta-
dual de Águas e 
Esgotos (Cedae). 
A empresa afirmou 

que o motivo é uma 
obra de interligação 
das duas estações 
de tratamento do 
município.

A interrupção co-
meçou às 6h e a 
previsão é que o ser-
viço seja restabeleci-
do hoje, também às 

6h. A Cedae infor-
mou ainda a pos-
sibilidade de haver 
pontos isolados de 
falta d’água até a 
próxima segunda-
-feira, quando a 
situação será total-
mente normaliza-
da.

Saúde de Volta Redonda presta 
contas em audiência na Câmara

Em audiência pú-
blica a ser realizada 
hoje, no plenário da 
Câmara Municipal 
de Volta Redonda, 
às 9h, a Secretaria 
Municipal de Saúde 
de Volta Redonda 
vai fazer a presta-
ção de contas do 
segundo quadrimes-
tre de 2016, referen-

Projeto recebe estudantes do EJA

O Centro Universi-
tário de Barra Man-
sa (UBM) reuniu es-
tudantes do EJA 
(Educação de Jo-
vens e Adultos) do 
Sesi de Barra Mansa 
para um debate na 
noite da última ter-
ça-feira. 

O encotntro faz 
parte do projeto 
‘Conheça o UBM’, 
cujo objetivo é 
aproximar o univer-
so acadêmico dos 
alunos que desejam 
ingressar em um 
curso superior.

A atividade con-
tou com a presen-

ça de professores 
coordenadores dos 
cursos do UBM que 
falaram sobre as 
áreas do conheci-
mento. 

De acordo com a 
assessora de marke-
ting e comunicação 
da instituição, Flá-
via Lodron, o even-
to apresenta uma 
nova forma a partir 
deste ano.

“Demos um novo 
formato ao antigo 
Encontro do Ensi-
no Médio, pois per-
cebemos que nem 
todas as escolas 
tinham a disponibi-

lidade de vir à ins-
tituição passar um 
dia. 

Dessa forma, que-
remos atender e 
dar a oportunida-
de para o maior 
número de alunos 
conheçam o UBM”, 
explicou. A professo-
ra de Matemática e 
Física do EJA do Sesi 
Barra Mansa, Vâ-
nia Ramos Gomes 
Silva, acompanhou 
os alunos durante o 
debate e comentou 
que a proposta do 
UBM combinou com 
um projeto realiza-
do por eles.

Alunos do Educação de Jovens e Adultos participaram de encontro na UBM

te à gestão da saú-
de no município. 

O evento cumpre 
determinação do 
parágrafo 5º, arti-
go 36, da Lei Fede-
ral Complementar 
– 141, de janeiro de 
2012. 

Na audiência se-
rão apresentados às 
autoridades do legis-

lativo e a sociedade 
civil o montante e 
fonte dos recursos 
aplicados no perío-
do, a produção de 
serviços públicos na 
rede municipal e na 
rede contratada/
conveniada, além 
dos indicadores de 
Saúde da popula-
ção.

Legislativo realiza audiência pública que cumpre determinação de Lei Federal
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Polícia faz operação de combate 
a milicianos em Nova Iguaçu

OPERAÇÃO

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Em outra ação também foram cumpridos mandados de apreensão de menores.

Agentes da De-
legacia de 
Repressão às 

Ações Criminosas Or-
ganizadas e de Inqué-
ritos Especiais (Draco) 
e da Subsecretaria de 
Inteligência da Secre-
taria de Segurança re-
alizaram, ontem uma 
operação para cum-
prir cinco mandados 
de prisão preventiva 
e 15 de busca e apre-
ensão de milicianos. A 
ação, que tem apoio 
do Grupo de Atuação 
Especial de Combate 
ao Crime Organizado 
(Gaeco), foi realizada 
em Nova Iguaçu, com 
o objetivo combater 
a atuação de milicia-

nos no bairro Cabuçu. 
Na parte da manhã, 
quatro pessoas ha-
viam sido presas. Mais 
de 200 policiais deixa-
ram a delegacia, em 
Belford Roxo, ainda de 
madrugada. 

Os investigadores 
chegaram ao grupo 
após o assassinato de 
um pré-candidato à 
Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu. De acor-
do com a polícia, o 
chefe do grupo era o 
subtenente da Polícia 
Militar, Manoel Primo 
Lisboa, assassinado 
em junho que era pré-
-candidato a vereador 
em Nova Iguaçu.

Um dos procura-
dos na operação de 
ontem era Daniel de 
Oliveira, apontado 

como braço direito de 
Manoel Primo Lisboa. 
Os outros mandados 
de prisão são contra: 
Leandro Emmanuel 
Marques Fontes, co-
nhecido como ‘Batata 
do Cabuçu’ e respon-
sável pela cobrança 
de sinais clandestinos 
de TV a cabo e de 
transporte alternativo; 
Gabriel da Silva Santos 
e os irmãos Demétrio 
Menezes Barbosa e Le-
andro Menezes Barbo-
sa, o ‘Batata do Alian-
ça’.

A polícia diz que De-
métrio e Leandro são 
os chefes da mílicia no 
bairro Aliança. Leandro 
já tem outro mandado 
de prisão em aberto 
por homicídio e orga-
nização criminosa. Agentes da Draco chegam com um dos suspeitos de integrar a milícia de Nova Iguaçu 

Combate ao crime organizado 
A investigação foi 

iniciada há cerca 
de seis meses, depois 
que um grupo de mo-
radores de Cabuçu e 
bairros vizinhos foram 
até a sede da Draco 
e denunciaram crimi-
nosos que estavam 

exigindo o pagamento 
de taxas em troca de 
uma suposta seguran-
ça que variava de R$ 
30 a R$ 300 por semana 
e atuavam também no 
transporte alternativo e 
sinal clandestino de TV 
a cabo.

O Ministério Público 
informou que os crimi-
nosos eram vistos cons-
tantemente armados 
como uma forma de 
intimidar os morado-
res. Entre os detidos 
na operação, tam-
bém está o candidato 

a vereador de Nova 
Iguaçu, Germano Sil-
va de Oliveira (PMDB), 
conhecido como ‘Ma-
ninho de Cabuçu’. A 
Polícia afirma que ele 
faz parte da milícia do 
bairro.

A ação, sob coor-

denação do delega-
do Antônio Carlos de 
Carvalho, conta com a 
participação de todas 
as delegacias da Bai-
xada Fluminense e terá 
como objetivo o cum-
primento de mandados 
de prisão, mandados 

de busca e apreen-
são e mandados de 
busca e apreensão 
de menores, obtidos 
em investigações das 
unidades envolvidas.

Todos os presos vão 
responder por organi-
zação criminosa.

DIVULGAÇÃO 

MP encontra drogas e 79 
celulares em presídio no Rio

Uma fiscalização do Mi-
nistério Público Estadual 
no presídio Carlos Tinoco 
da Fonseca, em Campos 
dos Goytacazes, resultou 
na apreensão de drogas, 
dinheiro e 79 celulares na 
última quarta-feira.

Além dos aparelhos, 
também foram encontra-
dos 49 chips telefônicos, 
269 invólucros de maco-
nha, 145 trouxinhas de 
cocaína, 25 embalagens 
grandes de maconha e 11 
de cocaína, R$1.200 em 

espécie e armas brancas. 
Os agentes removeram 
antenas artesanais utili-
zadas pelos presos para 
captar e ampliar sinal de 
telefonia celular.

De acordo com o pro-
motor de Justiça André 
Guilherme Freitas, os te-
lefones celulares muitas 
vezes são utilizados pelos 
detentos para o golpe 
conhecido como ‘disque-
-extorsão’, praticado em 
todo o país, e para mo-
vimentar o tráfico de dro-
gas fora das prisões.

Há duas semanas o 
scanner corporal come-
çou a funcionar na uni-
dade. A expectativa do 
MP e da Seap é que, com 
isso, diminua a quanti-
dade de objetos ilícitos 
no interior do presídio. A 
ação foi realizada pela 3ª 
promotoria de Justiça de 
Execução Penal do MP, 
com o apoio da gestão 
operacional da Secreta-
ria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária 
(Seap).

Farto material entorpecente e dinheiro também foram apreendidos

Homem é preso tentando entrar em 
presídio com maconha escondida

Um homem iden-
tificado como Ad-
mael de Lira Moraes 
e Silva foi preso ten-
tando entrar com 
29 tabletes de ma-
conha em bombo-
nas de café na Pe-
nitenciária Industrial 
Esmeraldino Ban-
deira, no Comple-
xo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, 
na Zona Oeste. Ele 
já havia sido funcio-
nário em uma em-
presa terceirizada 
que entrega café 
na penitenciária e 
foi demitido recen-
temente.

De acordo com 
os inspetores de se-
gurança e adminis-
tração penitenciá-
ria (Isaps), o suspeito 
utilizaria uma cartei-
ra falsa para entrar 

no Complexo Peniten-
ciário de Gericinó e 
deixar as bombonas 
para os presos na uni-
dade prisional. A dro-

ga estava escon-
dida em um fundo 
falso. Admael foi 
preso e encaminha-
do à 34ª DP (Bangu).

Ele guardou a droga em bombonas de café

Dupla é presa em flagrante no Vila Ruth
Policiais Militares do 

Grupo de Ações Táticas 
do 21°BPM (São João 
de Meriti), realizaram na 
manhã da última quar-
ta-feira, uma operação 
na comunidade Vila 
Ruth, em São João de 
Meriti, a fim de reprimir 
o tráfico de drogas. Dois 
homens foram presos.

Chegando ao local, 
houve uma breve tro-
ca de tiros. Os agentes 
cercaram a região e 
conseguiram prender 

dois marginais, um deles 
com uma pistola 9 mm, 
01 carregador e 04 mu-
nições intactas e o outro 
em posse de uma mo-
chila com 74 trouxas de 
maconha, 294 trouxas 
de cocaína e 78 trouxas 
de crack. Após revista 
no entorno, foi localiza-
do um veículo Honda 
Civic branco, produto 
de roubo e numa resi-
dência, farto material 
para endolação. Eles 
foram encaminhados 

para a 54ª DP (Belford 
Roxo).

Em seguida, na tra-
vessa Cristina César na 
comunidade da linha, 
Policiais Militares do GAT, 
efetuaram o cerco e ao 
incurcionar, dois adoles-
centes tentaram fuga, 
mas foram capturados, 
com eles foram encon-
trados, rádio transmissor, 
maconha e cocaína. Os 
enores foram encami-
nhados à 54ªDP, onde 
ficaram apreendidos.

Traficantes são capturados no Sem Terra
Policiais do 20° Bata-

lhão de Polícia Militar 
(Mesquita) prenderam 
dois marginais na ma-
nhã da última quarta-
-feira em uma ação na 
comunidade do Sem Ter-
ra, em Nova Iguaçu. eles 
estariam envolvidos com 
o tráfico de drogas na re-
gião.

Em patrulhamento pela 

comunidade, a guar-
nição foi informada de 
que haviam homens tra-
ficando na Rua Mercúrio. 
De imediato procederam 
até o local onde tiveram 
a atenção voltada para 
dois suspeitos com uma 
arma e uma mochila. 
Os agentes realizaram a 
abordagem e prende-
ram a dupla que estava 

em posse de 01 pistola 
calibre 9 mm com 09 mu-
nições intactas, 01 car-
regador da mesma, 231 
pinos de cocaína, 235 
sacolÉs de maconha, 01 
base para rádio Baofeng 
e R$49,00 em espécie. 
Mediante ao fato, pro-
cederam à 52° DP (Nova 
Iguaçu) para apreciação 
da autoridade policial.
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Homens são mortos na Baixada 

O major da Polícia 
Militar Alisson Ferreira 
Cunha, de 35 anos, foi 
morto a tiros dentro de 
casa no bairro Juazeiro, 
no município de Santa 
Isabel do Pará (47 km 
de Belém). A Polícia Ci-
vil trabalha com duas 
linhas de investigações: 
a primeira seria de que 
pelo menos três crimi-
nosos teriam invadido 
a casa do militar para 
executá-lo, e a segun-
da é que a vítima teria 
reagido a uma tentati-
va de assalto. 

Ainda segundo a po-
lícia, dos três marginais, 
um conseguiu fugir, 
outro foi preso e o ter-
ceiro acabou ficando 

ferido e foi encaminhado 
ao Hospital Metropolitano 
de Urgência e Emergên-
cia (HMUE). O criminoso 
preso foi conduzido e ou-
vido na Divisão de Repres-
são ao Crime Organizado 
(DRCO). O major Alisson 

estava na corporação 
há 16 anos e atual-
mente estava atuando 
como diretor do Presí-
dio Estadual Metropoli-
tano I (PEM I). Ele deixa 
esposa e dois filhos de 
apenas 04 e 07 anos.

Bandidos invadem casa e matam major da PM 

Divisão de Homicídios investiga os crimes ocorridos em Nova Iguaçu e Belford Roxo. 
Uma das vítimas trabalhava como mototaxista e seria ‘avião’ do tráfico de drogas.

Fábio, conhecido como ‘Orelha’, foi assassinado com vários tiros na cabeça em Queimados. Já Marco Antônio foi morto em Belford Roxo

Agentes da Divisão 
de Homicídios 
da Baixada Flu-

minense (DHBF) investi-
gam dois assassinatos 
ocorridos na manhã de 
ontem na região. A pri-
meira vítima foi um mo-
totaxista executado na 
comunidade Morro São 
Simão, dominado pela 
facção Comando Ver-
melho. 

De acordo com a es-
pecializada, o homem 
identificado somente 
por Fábio, conhecido 
como ‘Orelha’, foi mor-
to com vários tiros na 
Estrada Carlos Sampaio, 
próximo a comunidade 
em Queimados. A Polí-
cia Civil investiga a in-
formação de que ele 
seria ‘avião’ do tráfico, 
ou seja, trabalhava no 
serviço ‘disque-drogas’. 

EXECUTADO 
COM VÁRIOS TIROS
A especializada inves-

tiga ainda o assassinato 
de um outro homem, 
ocorrido em Belford 
Roxo. Marco Antônio 
de Castro, de 40 anos, 
que, segundo testemu-
nhas, seria mestre de 

Turista é esfaqueada em tentativa 
de assalto na Ilha Grande em Angra

Agente da PRF pode ficar 
tetraplégico após ataque

Tadeu, Jarbas e Gabriel foram presos com um carro roubado em Irajá

Bruna Lemos / Hora H / Divulgação

DIVULGAÇÃO

obras, foi surpreendido 
pelo autor dos disparos 
quando saía de casa 
na Rua Lívia Guida, na 

altura do nº 115, no bair-
ro Boa Esperança. Ele foi 
atingido por três tiros na 
cabeça e um na altura 

do ombro. 
O delegado Willians 

Batista, da DHBF, que 
comandou a equipe 

que realizou pericia, dis-
se que trabalha para 
encontrar testemunhas 
para ajudar a elucidar 

o crime. Familiares da 
vítima estiveram no lo-
cal, mas não quiseram 
falar com a imprensa. 

A Polícia Civil está in-
vestigando um assassi-
nato e uma tentativa de 
homicídio em que foram 
vítimas dois turistas de São 
Paulo. Segundo o delega-
do Marco Antônio Alves, 
titular da 166ª DP (Angra 
dos Reis), o  casal de na-
morados foi atacado a 
golpes de facão por um 
homem quando estavam 
acampados numa bar-
raca, na Ilha Grande, na 
última quarta-feira.

Raquel Araújo de Lima, 
de 27 anos, morreu no lo-
cal. Já o namorado dela  
Ítalo dos Santos de Almei-
da, de 26 anos, que tam-
bém se feriu, está interna-

do  no Hospital Municipal 
da Japuíba, em Angra 
dos Reis.

A unidade médica in-
formou que é estável o es-
tado de saúde do pacien-
te. O pai de Ítalo, Hélio 
Costa, disse que o filho e 
a namorada estavam de 
férias e que eles  acam-
param na Praia Matariz, 
na Ilha Grande, e preten-
diam fazer uma trilha.

“O homem, armado 
de facão, invadiu a bar-
raca onde meu filho e a 
namorada dele estavam 
acampados. Eles foram 
golpeados em várias par-
tes do corpo. Mesmo fe-
rido, Ítalo conseguiu fugir, 

pular um barranco e foi 
socorrido por populares. 
Essas mesmas pessoas 
quando chegaram à bar-
raca encontraram Raquel 
morta”, disse Hélio.

Segundo Hélio, o ban-
dido pegou apenas a 
carteira de Raquel. O cor-
po da jovem foi levado 
para o Instituto Médico 
Legal, em Angra dos Reis. 
Funcionários do órgão in-
formaram que até o início 
da tarde de ontem, ne-
nhum parente de Raquel 
tinha com parecido ao 
IML. O caso foi registrado 
como latrocínio (roubo 
seguido de morte).

Alisson teria sido vítima de execução ou assalto

O policial da Polí-
cia Rodoviária Federal 
(PRF) Marzio Deon Re-
zende, de 56 anos, cor-
re o risco de ficar tetra-
plégico. Internado em 
um hospital de Brasília 
(DF), o agente era in-
tegrante das forças de 
segurança da corpora-
ção mobilizadas para 
os Jogos Olímpicos do 
Rio. 

Na última segunda-
-feira, o juiz da 34ª Vara 
Criminal, Rudi Baldi Lo-
ewenkron, decretou a 
prisão preventiva dos 
quatro acusados de 
envolvimento no assal-
to, dos quais três estão 
presos e um foragido. 
O pedido foi feito pelo 
promotor Alexandre 
Themístocles de Vas-
concelos, que denun-
ciou o grupo por roubo 
seguido de lesão grave 
e organização crimino-
sa. As penas variam de 
três a dez anos de pri-

são.
Lotado na PRF do Ama-

zonas, Marzio estava no 
Rio de Janeiro para refor-
çar a segurança das es-
tradas do estado durante 
a Olimpíada. No dia 13 de 
agosto, Marzio, que dirigia 
Renault Sandero, foi cerca-
do por três bandidos, por 
volta das 6h30, na Rodovia 
Washington Luiz, altura do 
Trevo das Missões, no aces-
so à Avenida Brasil.

Os bandidos, identifica-
dos como Tadeu Francisco 
da Silva, o Tri, Jarbas dos 
Santos, o Jarbinha, e Ga-
briel Alexsandro Farias Bar-
boza, o Piloto, estavam em 
um Gol roubado, e foram 
presos por agentes da 38ª 
DP (Irajá) pouco mais de 
uma semana depois da 
ação. 

“O veículo foi encomen-
dado por Lindomar Gregó-
rio de Lucena, o Babuíno, 
que, por isso, também res-
ponde pelos crimes junto 
com os outros acusados”, 

afirmou o delegado Del-
mir Gouvêa, responsável 
pelas investigações.

O delegado informou 
que Babuíno é geren-
te do tráfico de drogas 
na favela Parque das 
Missões, em Duque de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. Atualmente, um 
dos esconderijos usados 
por Babuíno é a comu-
nidade Parque União, no 
Complexo da Maré.

Ainda no período dos 
Jogos, o soldado da For-
ça Nacional, Hélio An-
drade, 35, morreu após 
ser atingido por um tiro 
na comunidade da Vila 
do João, no Complexo 
da Maré, após o carro 
em que ele e mais outros 
três soldados entrarem 
por engano na comuni-
dade. Na verdade, eles 
queriam acessar a Linha 
Vermelha. Outras duas 
pessoas também foram 
baleadas na ação dos 
criminosos.

DIVULGAÇÃO
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Defesa Civil de Duque de Caxias realiza reunião para traçar diretrizes 
de Simulado de Treinamento de Alerta em escola de Duque de Caxias. 

EUA

A Justiça de 
Oklahoma acusou 
uma policial ameri-
cana de matar um 
negro desarmado na 
cidade de Tulsa. Ela 
vai responder por ho-
micídio culposo, em 
um contexto de de-
bate nacional sobre 
os abusos das forças 
de ordem contra afro-

Policial é acusada por morte de negro 
-americanos.

O processo contra 
Betty Shelby foi anun-
ciado no momento em 
que, do outro lado do 
país, a cidade de Char-
lotte, Carolina do Norte, 
vive violentas manifes-
tações depois do as-
sassinato de um negro, 
também baleado pela 
polícia. A agente “é ob-
jeto de uma ordem de 
prisão”, afirmou o pro-

Preparados para emergências 

motor Steve Kunzweiler 
em coletiva de impren-
sa.

Shelby é acusada de 
ter atirado em Terence 
Crutcher, que havia re-
cebido ordens de vários 
policiais para caminhar 
até seu veículo com as 
mãos para o alto. O in-
cidente, ocorrido na úl-
tima sexta-feira em uma 
estrada de Oklahoma, 
foi gravado por câme-

ras que estavam em 
um helicóptero.

Shelby é acusada 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em atendimento a soli-

citação dos Senhores as-
sociados, André Santana 
e Sr. Jorge Rondelli, o Vice 
Presidente do Conselho 
Administrativo e os de-
mais Diretores, Financeiro, 
Planejamento, Esportivo, 
Social e Cultura, no uso 
de suas atribuições e de 
acordo com o Estatuto So-
cial, convoca os senhores 
conselheiros e associados, 
Presidente do conselho 
Deliberativo, Presidente do 
conselho Administrativo 
e Presidente e Vice Presi-
dente do Conselho Fiscal 
e Vice de Património, a 
se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária 
a se realizar  no dia 05 
de 0utubro  de 2016, em 
sua Sede na Rua Marcial, 
157 – Presidente Jusce-
lino – Mesquita – RJ, CEP 
26550-800 ; às 20:00 horas,  
em primeira convocação 
com a presença de no mí-
nimo 2/3 dos associados, 
ou em segunda convo-

cação, na mesma data e 
local, às 20:30 horas, com 
a presença de no mínimo 
a metade e mais um dos 
associados; ou em terceira 
e última convocação, às 
21:00 horas com a presen-
ça de qualquer número de 
associados, a fim de tratar  
da seguinte ordem do dia:   

1 - Prestação de Contas.
2 - Regularização de dé-

bitos junto à Light.
3 - Regularização de 

Alvará de Licença, junto 
a Prefeitura Municipal de 
Mesquita.

4 - Negociação de dé-
bitos do I.P.T.U. junto à Pre-
feitura Municipal de Mes-
quita.

5 - Outros assuntos.

Mesquita, 20 de Setem-
bro de 2016.

Murilo Washington Alves 
Lima

Vice-Presidente Admi-
nistrativo

A Defesa Civil de 
Duque de Ca-
xias realiza no 

próximo dia 19 um ‘Si-
mulado de Treinamen-
to de Alerta e Prepara-
ção das Comunidades 
para Emergências’. A 
reunião com todos os 
representantes das en-
tidades que estarão 
envolvidos no simulado 
de retirada da popula-
ção da comunidade 
Vila Serafim com des-
tino ao Ciep 369 Jor-
nalista Sandro Moreyra 
foi realizada ontem, na 
Associação das Empre-
sas de Campos Elíseos 
(ASSECAMPE). Partici-

param do encontro, 
agentes das defesas 
civis Municipal e Esta-
dual; Rede de Servido-
res Voluntários e Ami-
gos da Comunidade 
(SVAC); Processo Apell 
– Sistema de Resposta 
para Emergências Ex-
ternas do Polo Indus-
trial de Campos Elíseos; 
Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA); Guar-
da Municipal; Polícia 
Militar; Hospital Moacyr 
do Carmo e Estadual 
Adão Pereira Nunes. 

A ação vai mobili-
zar cerca de dois mil 
agentes e técnicos, 
além de voluntários, 
para avaliar o sistema 
de resposta de emer-

gência no pólo indus-
trial de Campos Elíseos. 
Em 2016, a empresa es-
colhida foi a Ipiranga 
Produtos de Petróleo 
S/A. No encontro, o di-
retor de operações da 
Defesa Civil municipal, 
major Leonardo Cam-
pos, traçou o plano de 
ações com o mapea-
mento aéreo de toda 
a região de atuação, 
em um raio de quase 
três quilômetros, com 
a rota principal e alter-
nativas. No dia, acon-
tecerá acionamento 
de sirenes, operação 
de contenção do va-
zamento e evacuação 
dos funcionários e mo-
radores. Agentes da Defesa Civil e de outros órgãos fazem treinamento de fuga em Caxias

RAFAEL BARRETO

‘Vítimas’ passarão por triagem no Ciep 369
Algumas ‘vitimas’ 

passarão por tria-
gem no Ciep 369. Os 
casos ‘graves’ serão 

encaminhados para 
os hospitais estadual 
e municipal do muni-
cípio. Haverá ainda 

apoio para o desloca-
mento com helicópte-
ros para atender as 15 
“vitimas” de remoções. 

O treinamento contará 
ainda com seis pon-
tos de abrigos com a 
participação de am-

bulâncias, viaturas e 
equipamentos dos gru-
pamentos de Salva-
mento e Emergência 

(GSE), de Operações 
com Produtos Perigo-
sos (Gopp) do Corpo 
de Bombeiros.

Educação lança reforma do ensino médio 
A medida provisória 

(MP) sobre a reforma do 
ensino médio foi apre-
sentado ontem pelo 
governo federal. A pro-
posta, que afeta o con-
teúdo e formato das au-
las, e a elaboração dos 
vestibulares e do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), terá de ser 
aprovada em até 120 
dias pela Câmara e pelo 
Senado, caso contrário, 
perderá o efeito.

A previsão do Ministé-
rio da Educação (MEC) é 
que turmas iniciadas em 
2018 já possam se bene-
ficiar das mudanças. Até 
lá, as redes estaduais po-
derão fazer adaptações 
preliminares, já que o 
Ministério da Educação 
condiciona a implemen-
tação de pontos da re-
forma à conclusão da 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). O mi-
nistro disse que a BNCC 

só deve ser concluída em 
“meados” de 2017.

A primeira mudança 
importante determinada 
pela medida provisória 
é que o conteúdo obri-
gatório será diminuído 
para privilegiar cinco 
áreas de concentração: 
linguagens, matemática, 
ciências da natureza, 
ciências humanas e for-

mação técnica e profis-
sional.

O objetivo do governo 
federal é incentivar que 
as redes de ensino ofere-
çam ao aluno a chance 
de dar ênfase em algu-
ma dessas cinco áreas. 
Já entre os conteúdos 
que deixam de ser obri-
gatórios nesta fase de 
ensino estão artes, edu-

cação física, filosofia e 
sociologia. Entretanto, o 
conteúdo dessas disci-
plinas não será propria-
mente eliminado, mas 
o que será ensinado de 
cada uma delas depen-
derá do que estiver den-
tro do conteúdo obriga-
tório previsto na futura 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

O segundo destaque 
da reforma será o au-
mento da carga horária. 
Ela deve ser ampliada 
progressivamente até 
atingir 1,4 mil horas anu-
ais. Atualmente, o total é 
de 800, de acordo com 
o MEC. Com a medida, 
a intenção do Ministério 
da Educação é incenti-
var o ensino em tempo 
integral, e para isso pre-
vê programa específico 
com R$ 1,5 bilhão para 
incentivar que escolas 
adotem o ensino em 
tempo integral.

Rossieli Soares, secretário de Educação Básica 

Rio: Crivella tem 31% da 
preferência eleitoral 

A Pesquisa Datafolha 
divulgou ontem os per-
centuais de intenção de 
voto na corrida para a 
Prefeitura do Rio: Mar-
celo Crivella (PRB) - 31%; 
Marcelo Freixo (PSOL) - 
10%; Jandira Feghali (PC 
do B): 9%; Pedro Paulo 
(PMDB): 9%; Flávio Bolso-
naro (PSC): 7%; Indio da 
Costa (PSD): 6%; Osorio 
(PSDB): 4%; Alessandro 
Molon (Rede): 2%; Cyro 
Garcia (PSTU): 1%; Car-
men Migueles (Novo): 
0% (foi citada, mas não 
alcançou 1%); Thelma 
Bastos (PCO): 0% (não 
foi citada); Branco/nulo: 
15%; Não sabe/não res-
pondeu: 6%. 

De acordo com o le-
vantamento, cinco can-
didatos estão tecnica-
mente empatados em 
segundo lugar: Marcelo 
Freixo, Jandira Feghali, 

Pedro Paulo, Flávio Bol-
sonaro e Indio da Costa. 
No levantamento ante-
rior, realizado pelo insti-
tuto, no dia 8 de setem-
bro, Crivella tinha 29%, 
seguido por Freixo (11%), 
Jandira (8%), Pedro Paulo 
(8%), Bolsonaro (6%), In-
dio da Costa (6%), Osorio 
(4%) e Molon (1%). Cyro 
Garcia, Carmen Migue-
les e Thelma Bastos não 
haviam pontuado. Bran-
cos e nulos eram 19% e 
indecisos somavam 7%. A 
pesquisa foi encomenda-
da pela TV Globo e pelo 
jornal ‘Folha de S.Paulo’. 

O Datafolha ouviu 
1.023 eleitores de todas 
as regiões do Rio, com 
16 anos ou mais, no dia 
21 de setembro. A pes-
quisa foi registrada no 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) sob o protocolo RJ-
08346/2016.

Fogo em bueiro deixa feridos no Rio 
Pedestres que circu-

lam na região central do 
Rio voltaram a se assustar 
com um novo incêndio 
em bueiros na Rua Buenos 
Aires, no início da tarde de 
ontem. Próximo do local, 
uma caixa da CEG pegou 
fogo. A empresa informou 

que neste segundo incên-
dio, dois funcionários que 
faziam reparos no primei-
ro bueiro ficaram feridos 
com queimaduras leves. 
Bombeiros e testemunhas 
afirmara que três pesso-
as foram levadas para o 
Hospital Souza Aguiar, no 

Centro.
As vítimas foram identifi-

cadas como Júlio L. da Sil-
va, 40 anos; Fabio M. da sil-
va, 41 anos e Fabiano P. De 
Souza, 32 anos. O G1 teve 
acesso a imagens que 
mostram o momento do 
socorro aos funcionários. 

Um deles teria ficado com 
o pé torcido ou quebrado, 
segundo testemunhas. As 
chamas voltaram a sair de 
outras duas caixas subter-
râneas da CEG por volta 
das 13h30. Testemunhas 
dizem terem ouvido o ba-
rulho de explosão.
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Trabalho: boas parcerias 
e negócios não estão 
descartados. Iniciativas 
profissionais estão 
favorecidas. Finanças: 
sua situação financeira 

tende melhorar muito. Amor: sua 
vontade de ser feliz aumenta e seu 
coração clama por afetividade. 
Felicidade à vista!

Áries

Trabalho: mesmo 
tendo certeza que suas 
iniciativas profissionais 
darão certo, será oportuno 
rever seus projetos para 
evitar surpresas, pois 

o momento é de incertezas. Finanças: 
segure sua grana o quanto puder, viu? 
Amor: felicidade se aproximando! 

Touro

Trabalho: o momento 
pede planos mais 
ousados para crescer 
na sua atividade. Ficar 
em cima do muro 
não leva ninguém 
para frente. Invista 

no que você acredita para chegar 
lá! Finanças: boas perspectivas 
financeiras. Amor: alegrias na vida 
amorosa.

Gêmeos

Trabalho: o seu universo 
profissional promete 
muito desenvolvimento, 
pois a Lua ativa o seu 
lado criativo e favorece a 
produtividade. Finanças: 

muito dinheiro está por vir! Lute pelos seus 
interesses, viu? Amor: um lance amoroso 
poderá animar sua vida.

Câncer

Trabalho: o seu 
serviço tende ter 
melhor qualidade e 
aceitação, já que o 
Sol está aumentando 
o seu poder criativo. 
Finanças: vai melhorar 

de acordo com o que produzir. 
Amor: a sua vida estará cheia de 
alegria ao lado da pessoa amada. 

Leão

Trabalho: lute para 
alcançar seus objetivos, 
pois você tende 
conseguir o desejado. 
Força de vontade será 
o seu grande aliado 

para atingir suas metas profissionais. 
Finanças: não invista em negócios 
arriscados. Amor: leve a vida amorosa 
numa boa.

Virgem

Trabalho: generosidade 
é uma das maiores 
virtudes deste signo, 
mas agora, cuidado para 
não ser explorado por 
pessoas interesseiras. 
Pois esperteza está solta 

por aí! Finanças: esse deverá um dia 
financeiramente melhor. Amor: clima 
bom para amar. 

Libra

Trabalho: muita 
disposição para 
dinamizar sua 
atividade, pois o seu 
desejo de crescer 
profissionalmente é 

imenso. Ambição lhe levará atingir os 
seus objetivos. Finanças, chance de 
ganhar muita grana. Amor: diversão é 
uma boa pedida para a vida a dois.

Escorpião

Trabalho: você não 
hesitará em criticar quem 
precisar. Mas ajudará 
quem precisar. Esse 
espírito de justiça lhe 
faz ser uma pessoa mais 

respeitada e querida. Finanças: saberá 
aplicar o seu dinheiro com segurança. 
Amor: chegou sua hora de ser feliz. 

Sagitário

Trabalho: você 
saberá buscar novas 
alternativas para 
aumentar sua renda, 
pois sua vontade de 

progredir é imensa. Finanças: 
como sempre, você se aprofundará 
numa atividade até ganhar muito 
dinheiro. Amor: poderá viver uma 
fase de imensa paixão. 

Capricórnio

Trabalho: você 
nasceu para vencer e 
não admite fracasso 
e agora, não será 
diferente vai querer 
triunfar nos seus 

negócios profissionais. Finanças: 
possíveis novos ganhos com 
serviços extras. Amor: cuidado 
para sua sinceridade não chocar 
quem te ama.

Aquário

 Trabalho: você é uma 
pessoa muito apegada 
ao comodismo, mas 
agora, vai correr atrás 
de seus interesses, 
pois sente que o 

momento é excelente para crescer 
na sua atividade. Finanças: sucesso 
financeiro à vista! Amor: tente curtir 
mais a vida a dois.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 2436 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE 
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  CONCEDER, a partir de 05/09/2016, licença 
por 30 (trinta) dias, para acompanhamento de familiar 
enfermo, ao servidor PAULO LOPES RIBEIRO, 
matrícula nº 5889, Docente IV - História do quadro 
permanente da Secretaria Municipal  de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, observando §2º do Art. 120 do 
Estatuto dos Servidores Público de Porto Real, de 14 de 
dezembro de 2009, a vista do Processo nº 3919/2016. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

                                       De acordo com o Art. 4°, XXII da 
Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado 

classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 
052/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSUMO HOSPITALAR, à Empresa KASA MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA ME no valor de R$ 154.493,15 
(cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 
noventa e três reais e quinze centavos), classificada 
conforme Mapas às fls. 714 a 721.

Porto Real, 22 de setembro de 2016.

Cyrano Santos
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 2027/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal do cargo em comissão de Asses-
sor Técnico I, Símbolo D-10, da Assessoria de Apoio Técnico da Subsecretaria de 
Planejamento da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo os 
seguintes servidores:

LUCIANA GONÇALVES

ELILIANE TEIXEIRA SOUZA

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 2028/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
DIAS do cargo em comissão de Assessor Especial I, Símbolo SE-1, da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

PORTARIA Nº 2029/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

NOMEAR, a contar de 21 de Setembro 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 n.º 3954/2015, DENILSON 
DOS SANTOS SILVA para exercer do cargo em comissão de Assessor Técnico I, 
Símbolo DAS-10, da Assessoria Especial de Planejamento e Projetos da Secretaria 
Municipal de Assistente Social e Direitos Humanos.

PORTARIA Nº 2030/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

NOMEAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda , consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto n.º 3954/2015, MAGNO MAR-
QUES DE OLIVEIRA ROCHA para exercer do cargo em comissão de Assessor 
Especial I, Símbolo SE-1, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e 
Turismo.

PORTARIA Nº 2031/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXCLUIR O NOME: DAIANA DA COSTA MENEZES DO NASCIMENTO da portaria 
Nº 1990/GP/2016 de 02/09/2016, publicada em 03/09/2016.

PORTARIA Nº 2032/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido SONIA LIMA SANTOS DE ASSIS, Professor II, da Secretaria 
Municipal Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, matrícula nº 10/47.807, 
a contar de 22/07/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3911/2016.

PORTARIA Nº 2033/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DENILSON DOS SANTOS SILVA, 
no cargo em comissão de Assessor Administrativo I, Símbolo DAS-10, da Assessoria 
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2034/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELAIR MARIA QUADROS SILVA 
DO AMARAL, no cargo em comissão de Assessor Especial II, Símbolo SE-2, da 
Superintendência de Atenção Básica da Subsecretaria Executiva de Atenção Básica 
e Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2035/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SARA VIEIRA CAMILO, no cargo em 
comissão de Assessor Administrativa I, Símbolo DAS-10, da Assessoria Administra-
tiva da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2036/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA LUCIA MARINHO LEITE    , no 
cargo em comissão de Assessor Administrativa II, Símbolo DAS-9, da Assessoria 
Administrativa da Subsecretaria Executiva de Atenção Especializada da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2037/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FANNY CRISTHINIA DE FIGUEI-
REDO, no cargo em comissão de Assessor Administrativo III, Símbolo DAS-8, da 
Assessoria Administrativo em Saúde da Subsecretaria Executiva de Atenção Espe-
cializada da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2038/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de Julho de 2016, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDREA CARLA MARCELINO RODRI-
GUES, no cargo em comissão de Chefe de Divisão II, símbolo DAS-9,  da Divisão de 

Acolhimento da UPA  BOM PASTOR da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2039/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de Agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NAYANE CORREA FERRARO, no 
cargo em comissão de Assessor Administrativo I, símbolo DAS-10, da Assessoria 
Administrativa I do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2040/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TUANE GOMES VIEIRA GONÇAL-
VES, no cargo em comissão de Diretor II, símbolo D-2, da Diretor do Departamento 
Técnico de Reabilitação da Subsecretaria Executiva De Atenção Especializada da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2041/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE BARBOSA DE ASSIS, no 
cargo em comissão de Chefe de Serviço, símbolo FG-5, do Serviço de Expediente 
da  Subsecretaria Executiva de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 2042/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSIMILSE GRAÇA NASCIMENTO 
DE ARAÚJO GOMES, no cargo em comissão de Chefe de Divisão II, Símbolo DAS-
9, da Divisão de Medicamentos da Superintendência De Assistência Farmacêutica  
da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2043/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ CARLOS FARIAS DE SOUZA, 
no cargo em comissão de Chefe de Serviço, símbolo FG-5, do Serviço de Expe-
diente da Subsecretaria Especial de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e 
Adolescente Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2044/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENATO SOUZA DE ARAÚJO, no 
cargo em comissão de Chefe de Divisão II, Símbolo DAS-9, da Divisão de Almoxari-
fado de Medicamentos e Insumos da Superintendência De Assistência Farmacêutica  
da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2045/GP/2016 DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de Setembro de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANGELA SOARES DOS SAN-
TOS, no cargo em comissão de Chefe de Divisão II, Símbolo DAS-9, da Divisão de 
Processos Judiciais da Superintendência De Assistência Farmacêutica  da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 382 DE 16 DE SETEMBRO 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

ADRIANA PEREI-
RA JORGE

37/4798/2016 53.080 PROFES-
SOR II

30 13/09/16 A 
12/10/16

ANELISA AMARO 
DA SILVA ARAUJO

37/4788/2016 22.718 PROFES-
SOR II

30 07/09/16 A 
06/10/16

CASSIA SANT 
ANNA DE SOUZA

37/4759/2016 47.782 PROF. 
EDUC. ES-

PECIAL

30 01/09/16 A 
30/09/16

CLEIA MACHADO 
BARCELOS

37/4799/2016 14.617 PROF. GEO-
GRAFIA

30 14/09/16 A 
13/10/16

CATIA CRISTINA 
SILVA DO NASCI-
MENTO

37/4825/2016 54.130 INSP. DISCI-
PLINA

11 03/09/16 A 
13/09/16

DAYANA BARROS 
AZEVEDO

37/4793/2016 53.185 PROFES-
SOR II

30 29/08/16 A 
27/09/16

DOUGLAS LIMA 
ALVARENGA

37/4826/2016 57.903 AG. GUAR-
DA MUNICI-

PAL

30 05/09/16 A 
04/10/16

DESIREE OLIVEI-
RA SOUZA DE 
FIQUEIREDO

37/4774/2016 47.395 PROF. CIEN-
CIAS

30 05/09/16 A 
04/10/16
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Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE BANANA 
SIMPLES

2 xícaras de farinha de 
trigo/2 ovos/2 bananas/1 
xícara de açucar/1 xícara 
de leite/1 colher de fer-
mento/1 colher cheia de 
manteiga

Coloque os ovos, farinha 
de trigo, açúcar, leite, fer-
mento e a manteiga no 
liquidificador.
Deixe batendo por 2 minu-
tos, enquanto isso corte as 
bananas em rodelas pe-
quenas.
Logo a seguir passe man-
teiga na forma, não é ne-
cessário a farinha de trigo, 
depois despeje a massa 
que está no liquidificador 
dentro da forma.
Logo após acrescente as 
rodelas de banana em 
cima da massa e leve ao 
forno por 40 minutos.

BOLO DE FERRERO 
ROCHER

Receita para um forma de 
22 cm de diâmetro/7 ovos
190 g de açúcar/170 g 
de farinha de trigo/20 g 
de cacau em pó Garoto/
Recheio: 3 potes grandes 
de Nutella/400 g de ave-
lãs/Calda :1/2 lata de leite 
condensado/Água/Essên-
cia de baunilha a gosto ou 
1 colher de algum licor de 
sua preferência/Cobertu-
ra: Chantilly a gosto/1 lata 
de leite condensado/1 vi-
dro de leite de coco/150 
g de xerém de castanha 
de cajú (castanha pica-
dinha)/Cacau em pó ou 
chocolate em pó Garoto 
ou nestlé/1 pote de nu-
tella pequeno/18 bom-
bons Ferrero Rocher

Ingredientes

Modo de preparo

Pão de ló: Unte apenas o 
fundo de uma fôrma de 
22 cm de diâmetro.
Coloque papel manteiga 
só no fundo.
Não precisa enfarinhar 
nem untar as laterais, se-
não o bolo murcha depois 
de frio.
Pré-aqueça o forno a 
180ºC.
Bata os ovos com o açú-
car muito bem.
Acrescente a farinha e o 
cacau peneirados e mistu-
re com uma espátula deli-
cadamente.
Asse por cerca de 40 mi-
nutos, ou até furar com 
um palito e ele sair seco
Desenforme depois de frio 
e corte em 3 partes na ho-
rizontal.
Para tirar a pele das ave-
lãs: Para cada 1 xícara 
de avelãs, use 1 xícara de 
água e 1 colher e 1/2 de 
fermento royal.
Leve ao fogo e deixe fer-
ver por 3 minutos
Escorra, coloque em uma 
forma e leve ao forno até 
torrar levemente.
Ainda quentes, coloque 
em um pano de prato e 
esfregue até soltar a pele
Cobertura: Leve ao fogo 
o leite condensado, o leite 
de coco e o cacau, me-
xendo até ferver.
Acrescente o xerén e mis-
ture.
Montagem: Misture os in-
gredientes da calda.

EDNEIA DE OLI-
VEIRA CALDEIRA

37/4772/2016 5645 PROFES-
SOR II

20 02/09/16 A 
21/09/16

FABIANA GOLI-
NELLI DE OLI-
VEIRA

37/4786/2016 15.942 PROF. PRE-
-ESCOLAR

15 05/09/16 A 
19/09/16

FLAVIA CORREIA 
DE AMORIM

37/4779/2016 10.739 PROFES-
SOR II

13 01/09/16 A 
13/09/16

GINA CANDIDA 
DA SILVA

37/4820/2016 4763 AUX. EN-
FERMAGEM

30 31/08/16 A 
29/09/16

HEBE BRITO DE 
OLIVEIRA

37/4797/2016 43.808 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

30 01/09/16 A 
30/09/16

JOMAR RODRI-
GUES MENDON-
ÇA

37/4773/2016 22.554 PROF. GEO-
GRAFIA

30 31/08/16 A 
29/09/16

KELY DE JESUS 
NUNES

37/4801/2016 44.864 PROF. LIN-
GUA POR-
TUGUESA

60 02/09/16 A 
31/10/16

LETICIA JANOTTI 37/4818/2016 25.432 MEDICO 
CLINICO 
GERAL

30 06/09/16 A 
05/10/16

LUIS HENRIQUE 
ARAUJO

37/4802/2016 25.745 MAQUEIRO 15 12/09/16 A 
26/09/16

MARCELIA ALVES 
DE SOUZA MAR-
TINS

37/4800/2016 49.764 ASSISTEN-
TE SOCIAL

60 01/09/16 A 
30/10/16

MARCIA DE LIMA 
BUARQUE BRE-
TAS

37/4792/2016 19.900 PEDIATRA 60 08/09/16 A 
06/11/16

MILENA DE OLI-
VEIRA FERREIRA

37/4770/2016 15.445 PROF. PRE-
-ESCOLAR

30 06/09/16 A 
05/10/16

ROSANGELA VI-
TORIA DOS SAN-
TOS RUFINO

37/4816/2016 17.843 AUX. EN-
FERMAGEM

30 03/09/16 A 
01/10/16 

SANDRA MARIA 
BASTOS DE 
SOUZA

37/4827/2016 14.651 PROF. GEO-
GRAFIA

30 09/09/16 A 
08/10/16

SHIRLEI TEREZA 
PEREIRA NUNES 
VIEIRA

37/4768/2016 5958 PROFES-
SOR II

17 29/08/16 A 
14/09/16

TERESINHA 
FERREIRACHRIS-
TALDO

37/4765/2016 7584 PROFES-
SOR II

13 02/09/16 A 
14/09/16

VIVIANE CARLOS 
DA LUZ LOBO

37/4795/2016 22.916 PROFES-
SOR II

15 12/09/16 A 
26/09/16

                               

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

        PORTARIA N.º 383 DE 20 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 VERA LUCIA CLAUDINHO DA SILVA, ma-
trícula 10/14.774, ocupante do cargo de Supervisão Escolar, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo - SEMECT. O tempo de serviço 
de 238 (Duzentos e trinta e oito) dias, correspondendo a 07 (sete) meses e 26 
(vinte e seis) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo - PMBR, que integram o processo administrativo 
nº. 37/1024/2016. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de Registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 384 DE 20 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 GENOVEVA COSTA PINHEIRO CAMPOS, 
matrícula 10/52.976, ocupante do cargo de Professor II, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo - SEMECT. O tempo de serviço 
de 2.241 (Dois Mil, duzentos e quarenta e um) dias, correspondendo a 06 (seis) 
anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, conforme Certidão de Tempo de Con-
tribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, que integram 
o processo administrativo nº. 37/3923/2016. A publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de Registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 385 DE 20 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 MARCIA DE LIMA BUARQUE BRETAS, 
matrícula 10/19.900, ocupante do cargo de Pediatra, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMUS. O tempo de serviço de 7.138 (Sete mil, cento e trinta e oito) 
dias, correspondendo a 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezessete) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social -INSS, que integram o processo administrativo nº. 37/3886/2016. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de Registro nos assentamentos 
funcionais. 

PORTARIA N.º 386 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 83 parágrafo 
1° e 2°, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

Conceder a MONICA NUNES POLICARPO, ocupante do Cargo de Orientador Edu-
cacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo - 
SEMED, matrícula nº. 10/15.640, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA 
FAMÍLIA, de 15 (quinze) dias, a contar de 25/05/16 a 08/06/16, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 37/2748/2016. A publicação deste ato visa cumprir a obri-
gação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 387 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no 

uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Município.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria nº 278 DE 07 DE JULHO DE 2016, publicada no Jornal 
Hora H de 08/06/16, referente o processo nº 37/3326/2016, Assunto: Pleito Eleito-
ral, formulado pelo servidor Marcio Souza Gomes.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELFORD ROXO

RESOLUÇÃO Nº 02/CME/2016, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.

 “Dispõe sobre a aprovação do Calendário 
de Reuniões Ordinárias do Conselho Mu-
nicipal de Educação de Belford Roxo-CME 
para o ano de 2016 e dá outras providên-
cias.”

O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo no uso de suas 
atribuições legais e:

° considerando o que dispõe o Regimento Interno  do CME, aprovado pela Portaria 
n° 005 de 09/12/1998 em seus artigos 9º, incisos I, XVII e 33 §§ 1º, 2º e 3º; 

° Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 019 de 13/01/1993;

° Considerando o que dispõe o Decreto Municipal n° 819 de 30/06/1997.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Edu-
cação – CME para o ano de 2016.

Art. 2º - As reuniões Ordinárias serão realizadas conforme Calendário e as Extraor-
dinárias mediante convocação publicada em Diário Oficial;

Art. 3º - As Reuniões Ordinárias bem como as Extraordinárias serão realizadas no 
CIEP Municipalizado Constantino Reis , sito a Avenida Joaquim da Costa Lima s/nº 
, Bairro São Bernardo, Belford Roxo as 10h;

Parágrafo Único  - Sempre que necessário o local da Reunião do CME poderá ser 
alterado mediante comunicado aos Conselheiros num prazo de 48h.

Art. 4º - Integra a esta Resolução o Anexo Único – Calendário de Reunião – 2016;

Art. 5º - Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos no âmbito das com-
petências do CME; 

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário;

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES

Presidente do Conselho Municipal de  Educação – CME - Belford Roxo

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
BELFORD ROXO – CME – ANO DE 2016

MÊS DIA

FEVEREIRO 24/02

MARÇO 09/03

ABRIL 13/04

MAIO 11/05

JUNHO 08/06

JULHO 13/07

AGOSTO 10/08

SETEMBRO 14/09

OUTUBRO 19/10

NOVEMBRO 09/11

DEZEMBRO 14/12

° As Reuniões do Conselho Municipal de 
Educação-CME serão realizadas as 2ª 
quartas-feiras de cada mês

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICI-
PAL DE BELFORD ROXO – RJ EDITAL 005/2016

O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO-RJ, através de seu PREFEITO MUNICIPAL, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, torna público o presente 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO que trata das regras pertinentes ao Concurso Públi-úbli-i-
co constantes do Edital

001/2016, QUE:

CONSIDERANDO, a divergência do conteúdo cobrado para o cargo 19 – BIO-ência do conteúdo cobrado para o cargo 19 – BIO-ncia do conteúdo cobrado para o cargo 19 – BIO-
QUÍMICO e suas reais atribuições,

RESOLVE, instituir as alterações nos termos infra relacionados:

Art. 1º: Fica RETIFICADO o conteúdo programático do cargo Bioquímico (Código 
19) para fins da prova objetiva, conforme infra:

Fatores que afetam a interpretação dos resultados de exames laboratoriais; Auto-
mação em análises clínicas; Gasometria: metabolismo ácido-base e interpretação 
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clínico- laboratorial; Carboidratos: metabolismo, metodologia e interpretação clíni-ínico- laboratorial; Carboidratos: metabolismo, metodologia e interpretação clíni-nico- laboratorial; Carboidratos: metabolismo, metodologia e interpretação clíni-ção clíni-o clíni-íni-ni-
co-laboratorial; Lipídios e lipoproteínas: metabolismo, metodologia e interpretação 
clínico-laboratorial; Proteínas: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-ínico-laboratorial; Proteínas: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-nico-laboratorial; Proteínas: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-ínas: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-abolismo, metodologia e interpretação clínico-ção clínico-o clínico-ínico-nico-
-laboratorial; Provas da função hepática e do trato biliar aspectos teóricos, metodo-ção hepática e do trato biliar aspectos teóricos, metodo-o hepática e do trato biliar aspectos teóricos, metodo-ática e do trato biliar aspectos teóricos, metodo-tica e do trato biliar aspectos teóricos, metodo-
logias e interpretação clínico- laboratorial; Provas da função pancreática: aspectos 
teóricos, metodologia e interpretação clínico-laboratorial; Marcadores cardíacos: 
aspectos teóricos, metodologia e interpretação clínicolaboratorial; Provas da função 
renal: aspectos teóricos, metodologia e interpretação clínico laboratorial; Enzimolo-ção clínico laboratorial; Enzimolo-o clínico laboratorial; Enzimolo-ínico laboratorial; Enzimolo-nico laboratorial; Enzimolo-
gia clínica; Urinálise: caracteres gerais, constituintes químicos, sedimentoscopia; 
Eletrólitos e íons inorgânicos do soro: aspectos teóricos, metodologia e interpreta-ânicos do soro: aspectos teóricos, metodologia e interpreta-nicos do soro: aspectos teóricos, metodologia e interpreta-
ção clínico-laboratorial; Coagulação e hemostasia; Interpretação clínico-laboratorial   
do   hemograma;   Hemoglobinopatias:   definição,   classifi cação, etiologia e in-ção,   classifi cação, etiologia e in-o,   classificação, etiologia e in-ção, etiologia e in-o, etiologia e in-
terpretação clínico-laboratorial; Imunohematologia; Meios de cultura: preparação, 
armazenamento, utilização e incubação; Técnicas de coloração usadas em análises 
clínicas; Bacteriologia de microorganismos das vias respiratórias, do trato intestinal, 
geniturinário e líquido corporais: métodos de transporte, isolamento, identificação e 
testes de avaliação da resistência aos antimicrobianos; Testes sorológicos: preci-
pitação, aglutinação, imunofl uoresc�ncia e imunoen�imática; E�ames parasitológi-ção, aglutinação, imunofl uoresc�ncia e imunoen�imática; E�ames parasitológi-o, aglutinação, imunofl uoresc�ncia e imunoen�imática; E�ames parasitológi-ção, imunofl uoresc�ncia e imunoen�imática; E�ames parasitológi-o, imunofluoresc�ncia e imunoen�imática; E�ames parasitológi-ência e imunoenzimática; Exames parasitológi-ncia e imunoenzimática; Exames parasitológi-ática; Exames parasitológi-tica; Exames parasitológi-
cos: epidemiologia, doenças e métodos para diagnóstico; Controle de qualidade e 
normas de biossegurança no laboratório de análises clínicas.

Art. 2º: Fica RETIFICADO o conteúdo programático para Analista da Procurado-
ria do Trabalho, conforme infra:

Direito constitucional: Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e 
classificação. Supremacia da Constituição. Poder constituinte. Interpretação e 
aplicabilidade das normas constitucionais. Princípios constitucionais. Controle da 
constitucionalidade das leis. Normas constitucionais e inconstitucionais. Emenda, 
reforma e revisão constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta 
de constitucionalidade. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres in-
dividuais difusos e coletivos. Direitos sociais. Organização do Estado Brasileiro; 
divisão espacial do poder; Estado Federal; União; Estados Federados; Distrito Fe-ão espacial do poder; Estado Federal; União; Estados Federados; Distrito Fe-o espacial do poder; Estado Federal; União; Estados Federados; Distrito Fe-ão; Estados Federados; Distrito Fe-o; Estados Federados; Distrito Fe-
deral; Municípios; intervenção federal; repartição de competências. Poder Legisla-ípios; intervenção federal; repartição de competências. Poder Legisla-ios; intervenção federal; repartição de competências. Poder Legisla-ção federal; repartição de competências. Poder Legisla-o federal; repartição de competências. Poder Legisla-ção de competências. Poder Legisla-o de competências. Poder Legisla-ências. Poder Legisla-ncias. Poder Legisla-
tivo. Organização. Funcionamento. Atribuições. Processo legislativo. Fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária. Poder E�ecutivo. Atribuições e responsabili-ária. Poder Executivo. Atribuições e responsabili-ria. Poder Executivo. Atribuições e responsabili-
dades. Poder regulamentar e medidas provisórias. Poder Judiciário. Atribuições. 
Jurisdição. Organização. �rgãos e competência. Supremo Tribunal Federal, Su-ão. Organização. �rgãos e competência. Supremo Tribunal Federal, Su-o. Organização. �rgãos e competência. Supremo Tribunal Federal, Su-ãos e competência. Supremo Tribunal Federal, Su-os e competência. Supremo Tribunal Federal, Su-
perior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais; Tribunais de Justiça; ju-ça, Tribunais Regionais Federais; Tribunais de Justiça; ju-, Tribunais Regionais Federais; Tribunais de Justiça; ju-
ízes estaduais. Funções essenciais à Justiça. Da Administração Pública. Estrutu-es estaduais. Funções essenciais à Justiça. Da Administração Pública. Estrutu-ções essenciais à Justiça. Da Administração Pública. Estrutu-es essenciais à Justiça. Da Administração Pública. Estrutu-à Justiça. Da Administração Pública. Estrutu-Justiça. Da Administração Pública. Estrutu-ça. Da Administração Pública. Estrutu-. Da Administração Pública. Estrutu-ública. Estrutu-ica. Estrutu-
ras básicas. Servidores públicos. Princípios constitucionais. Direito Administrativo: 
Regime jurídico-administrativo: princípios constitucionais do Direito Administrativo 
brasileiro. Organização da Administração Pública: administração direta e indire-ção da Administração Pública: administração direta e indire-o da Administração Pública: administração direta e indire-ública: administração direta e indire-ica: administração direta e indire-ção direta e indire-o direta e indire-
ta; autarquias, fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia 
mista; entidades paraestatais e o terceiro setor. Atos administrativos: conceito, re-
quisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; 
revogação, invalidação e convalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios 
e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade; modalidades e tipos; procedi-
mento, revogação e anulação; sanções; normas gerais de licitação. Lei federal nº 
8.666/1993. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; 
formalização; execução; inexecução, revisão, alteração e rescisão. Agentes Públi-ção; inexecução, revisão, alteração e rescisão. Agentes Públi-o; inexecução, revisão, alteração e rescisão. Agentes Públi-ção, revisão, alteração e rescisão. Agentes Públi-o, revisão, alteração e rescisão. Agentes Públi-ção e rescisão. Agentes Públi-o e rescisão. Agentes Públi-úbli-i-
cos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais 
concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; 
direitos e vantagens dos servidores públicos. Sistema remuneratório. Subsídio. 
Vencimento. Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias. Responsabilidades dos 
servidores públicos; processo administrativo disciplinar e sindicância; Servidores 
públicos e empregados públicos: vinculação legal e vinculação contratual. Carac-
terização. Terceirização. Regimes jurídicos funcionais. Regime estatutário. Re-
gime trabalhista. Regime especial; Serviços públicos: conceito e classificação; 
regulamentação e controle; concessões, permissões e autorizações, parcerias; 
convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação 
dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; im-ção, utilização e alienação dos bens públicos; im-o, utilização e alienação dos bens públicos; im-
prescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; aquisição 
de bens pela Administração; Responsabilidade civil da Administração: ação de 
indenização; ação regressiva. Processo Administrativo; normas básicas no âmbito 
da Administração Pública. Poderes e Deveres do Administrador Público. Impro-ública. Poderes e Deveres do Administrador Público. Impro-ica. Poderes e Deveres do Administrador Público. Impro-úblico. Impro-ico. Impro-
bidade Administrativa. (Lei federal nº

8.429/1992 e suas alterações posteriores). Preceitos constitucionais. Princípios 
Institucionais. Direito Civil: Conceito. Pessoas naturais: personalidade e capacida-
de. Pessoas jurídicas: conceito, associações e fundações. Bens: conceito, classi-ções e fundações. Bens: conceito, classi-es e fundações. Bens: conceito, classi-ões. Bens: conceito, classi-es. Bens: conceito, classi-
ficação em bens móveis, imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e 
coletivos. Negócio jurídico: espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, 
defeitos e invalidade. Teoria da imprevisão. Ato jurídico: fato e ato jurídico; modali-
dades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos ilícitos, abuso 
de direito e fraude à lei. Prescrição e decadência. Obrigações: conceito; obriga-à lei. Prescrição e decadência. Obrigações: conceito; obriga- lei. Prescrição e decadência. Obrigações: conceito; obriga-ção e decadência. Obrigações: conceito; obriga-o e decadência. Obrigações: conceito; obriga-ência. Obrigações: conceito; obriga-ncia. Obrigações: conceito; obriga-ões: conceito; obriga-es: conceito; obriga-
ção de dar, de fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, 
solidárias; cláusula penal. Extinção das obrigações: pagamento - objeto e prova, 
lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de 
retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Posse e propriedade. Contratos 
em geral: disposições gerais; espécies; empréstimo; comodato; mútuo; prestação 
de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção.

Direito Processual Civil: Jurisdição e competência: formas e limites da ju-ão e competência: formas e limites da ju-o e competência: formas e limites da ju-
risdição civil; modificações da competência. Ação: conceito; ação e pretensão; 
condições da ação, classificação. Competência: conceito, competência territorial, 
objetiva e funcional; modificação e conflito; cone�ão e contin�ncia. Processo: pro-ão e continência. Processo: pro-o e continência. Processo: pro-ência. Processo: pro-ncia. Processo: pro-
cesso e procedimento; formação, extinção e suspensão do processo; pressupos-ção, extinção e suspensão do processo; pressupos-o, extinção e suspensão do processo; pressupos-ção e suspensão do processo; pressupos-o e suspensão do processo; pressupos-ão do processo; pressupos-o do processo; pressupos-
tos processuais. Pra�os: conceito; classificação; princípios; contagem; preclusão; 
prescrição. Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de 
ser parte e de estar em juízo. Pedido: petição inicial - requisitos e vícios; pedidos 
determinado, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e al-érico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e al-rico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e al-ção e al-o e al-
teração do pedido. Resposta do réu: contestação, exceção e objeção; carência 
de ação; litispendência, conexão e continência de causa; exceções processuais: 
incompet�ncia, reconvenção; revelia. E�ecução: regras gerais; provisória e defi -ção; revelia. E�ecução: regras gerais; provisória e defi -o; revelia. E�ecução: regras gerais; provisória e defi -ção: regras gerais; provisória e defi -o: regras gerais; provisória e defi-
nitiva; embargos do devedor. Sentença e coisa julgada: requisitos da sentença; 
julgamento extra, ultra e citra petitum; conceitos e limites da coisa julgada; preclu-
são, coisa julgada e eficácia preclusiva. Ação rescisória. Nulidades. Recursos em 
geral: conceito, pressupostos, efeitos. Processo e ação cautelares: procedimen-ção cautelares: procedimen-o cautelares: procedimen-

to cautelar comum e procedimentos cautelares específicos. Juizados especiais 
cíveis (Lei federal n.º 9.099/1995 e Lei federal nº 10.295/2001); procedimentos. 
Ação civil pública, ação popular e mandado de segurança coletivo. Mandado de 
segurança. Ação monitória.

Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos 
constitucionais dos trabalhadores. Da relação de trabalho e da relação de empre-ção de trabalho e da relação de empre-o de trabalho e da relação de empre-ção de empre-o de empre-
go: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, 
trabalho eventual, trabalho temporário e trabalho avulso. Dos sujeitos do contrato 
de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracteriza-
ção; dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da 
sucessão de empregadores; da responsabilidade solidária. Do contrato individual 
de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de 
trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção 
do contrato de trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de 
trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; da culpa 
recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisó-íproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisó-ca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisó-évio. Da estabilidade e garantias provisó-vio. Da estabilidade e garantias provisó-
rias de emprego: das formas de estabilidade; da despedida e da reintegração de 
empregado estável. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos 
de descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal re-ção; do descanso semanal re-o; do descanso semanal re-
munerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário; do sistema de com-ário; do sistema de com-rio; do sistema de com-
pensação de horas. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do 
direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da remune-érias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da remune-rias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da remune-ção; da concessão e da época das férias; da remune-o; da concessão e da época das férias; da remune-época das férias; da remune-poca das férias; da remune-érias; da remune-rias; da remune-
ração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; 
composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do 
salário; 13º salário. Da equiparação salarial: do princípio da igualdade de salário; 
do desvio de função. Do FGTS. 18 Da prescrição e decadência. Da segurança e 
medicina no trabalho: da CIPA; das atividades insalubres ou perigosas. Da pro-
teção ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da mulher: da estabilidade 
da gestante; da licença-maternidade. Do direito coletivo do trabalho: da liberdade 
sindical (Convenção nº 87 da O�T); da organi�ação sindical: conceito de catego-ção nº 87 da O�T); da organi�ação sindical: conceito de catego-o nº 87 da O�T); da organi�ação sindical: conceito de catego-ão sindical: conceito de catego-o sindical: conceito de catego-
ria; categoria diferenciada; das convenções e acordos coletivos de trabalho. Do 
direito de greve; dos serviços essenciais. Das comissões de Conciliação Prévia. 
Da renúncia e transação.

Direito Processual Do Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e compe-ça do Trabalho: organização e compe-a do Trabalho: organização e compe-
tência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal 
Superior do Trabalho: jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da Justiça 
do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos oficiais 
de justiça e oficiais de justiça avaliadores.

4 Do Ministério Público do Trabalho: organização. Do processo judiciário do traba-úblico do Trabalho: organização. Do processo judiciário do traba-ico do Trabalho: organização. Do processo judiciário do traba-
lho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos 
atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos. 
Das partes e procuradores: do jus postulandi; da substituição e representação 
processuais; da assistência judiciária; dos honorários de advogado. Das nulida-
des. Das exceções. Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; 
da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e confissão. 
Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da 
reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordi-ção escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordi-o escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordi-
nário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito para apuração de 
falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa jul-ção rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa jul-o rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa jul-ça. Da sentença e da coisa jul-a. Da sentença e da coisa jul-ça e da coisa jul-a e da coisa jul-
gada: da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento. Dos 
dissídios coletivos: extensão, cumprimento e revisão da sentença normativa. Da 
execução: execução provisória; execução por prestações sucessivas; execução 
contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação; do depó-ública; execução contra a massa falida. Da citação; do depó-ica; execução contra a massa falida. Da citação; do depó-ção contra a massa falida. Da citação; do depó-o contra a massa falida. Da citação; do depó-ção; do depó-o; do depó-
sito da condenação e da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens 
penhoráveis e impenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei Nº 
8.009/1990). Dos embargos à execução; da impugnação à sentença; dos embar-ção; da impugnação à sentença; dos embar-o; da impugnação à sentença; dos embar-ção à sentença; dos embar-o à sentença; dos embar-ça; dos embar-; dos embar-
gos de terceiro. 22 Da praça e leilão; da arrematação; da remição; das custas na 
execução. Dos recursos no processo do trabalho.

Art. 3º: Fica ALTERADO o requisito de escolaridade para o 
cargo, Técnico em Enfermagem do Trabalho da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme infra:

COD. CAR-
GO

VAGAS –

Ampla 
Concorrê 

ncia

REQUI-
SITO

SALÁRIO CARGA

HORÁ-
RIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA

INSCRI-
ÇÃO

13 Técni-écni-cni-
co em

Enfer-
magem 
do

Traba-
lho

01 N í v e l 
M é d i o 
Técn i -écn i -
co

e m 
En fe r -
magem 
e Téc-éc-c-
nico de 
En fe r -
magem 
do Tra-
ba lho , 
com o 
devido 
r e g i s -
tro nos 
respec-
t i v o s 
órgãos 
compe-
tentes.

R$ 
1.043,95

30h 0 R$ 
80,00

Art. 4º: Os demais capítulos e anexos permanecem inalterados.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Belford Roxo(RJ), 19 de Setembro de 2016. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal, de Belford Roxo-RJ

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ DE MERLUZA 
COM BATATA 

AO FORNO

8 filés de merluza/4 bata-
tas cruas (em rodelas, sem 
casca)/1 pimentão (corta-
do em rodelas)/2 tomates 
(cortados em rodelas - as 
sementes ficam à prefe-
rência)/1 cebola (cortada 
em rodelas)/Molho de to-
mate de boa qualidade/
Orégano/Azeite para un-
tar.

Tempere os filés à seu gos-
to e reserve por 10 minutos
Unta um refratário com 
azeite e faça uma cama-
da de batata, em seguida 
arrume os filés sobre a ba-
tata.
Acrescente a cebola, o 
tomate, o pimentão, oré-
gano a gosto, regue com 
o molho de tomate (1/2 
lata).
Cubra com o restante das 
batatas.
Cubra com papel alumí-
nio e leve ao forno alto 
até que as batatas fiquem 
macias.

ROLINHO DE 
FRANGO SUCULENTO

1 peito de frango intei-
ro/1/2 maçã fuji picada 
em cubinhos/4 fatias de 
queijo mussarela picadas 
em tiras/7 tiras de ba-
con/1 ovo ligeiramente 
batido com 2 colheres de 
sopa de água/1 xícara de 
farinha de trigo/1 xícara 
de mistura pronta tempe-
rada para empanar à mi-
lanesa (yoki)/Sal/Pimenta 
do reino/Salsa picadinha/
óleo para fritar (que cubra 
até a metade da altura 
dos rolinhos)/14 palitos de 
dente.

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o frango em filés (1 
peito rende aproximada-
mente 7 bons filés)
Coloque em um saco plás-
tico ou entre duas folhas 
de papel filme e bata os 
filés até que fiquem bem 
finos e maiores
Se os filés quebrarem, jun-
te as partes até ficar com 
um fundo para rechear e 
enrolar, não se preocupe, 
ao empanar vai dar tudo 
certo
Tempere com sal e pimen-
ta do reino (de preferêcia 
moída na hora) e a salsa
Coloque uma pequena 
porção de mussarela e de 
maçã na palma de sua 
mão e aperte
Coloque sobre o filé aber-
to e enrole
Comece sempre pelo 
lado mais largo e procure 
fechar as laterais
Envolva o rolinho com 1 
tira de bacon
Passe na farinha de trigo, 
em seguida no ovo batido 
e depois na mistura tem-
perada para empanar
Coloque 2 palitos atraves-
sando o rolinho
Disponha-os em um prato 
e leve à geladeira por 30 
minutos (na parte mais ge-
lada) pra firmar melhor
Aqueça o óleo (cuidado 
não aqueça demais pois 
queima por fora e deixa 
cru por dentro) e frite os 
rolinhos até dourarem
Na hora de servir, retire os 
palitos
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Futuros ‘professores’ do futebol
Anderson Luiz

38

GERAL

ABTF abre curso para treinadores de futebol níveis A e C, com estágio 
no Botafogo FR, em método para maior capacitação profissional.

O futebol brasilei-
ro está passan-
do por uma re-

formulação não dentro 
de campo, mas, prin-
cipalmente, fora dele. 
Revelações nos bancos 
de reservas crescem a 
cada dia e nomes que 
antes brilhavam nas ca-
tegorias de base agora 
entram na gostosa e 
maravilhosa boa fase 
comandando equipes 
profissionais. Exemplos 
como Zé Ricardo Man-
narino e Jair Ventura 
são apenas mostras de 
que muitos nomes sur-
girão no cenário das 
pranchetas. Pensando 
nessa reformulação e 
imbuídos em apresen-
tar novos nomes capa-
citados para exercer 
a função de treinador 
de futebol, a ABTF (As-
sociação Brasileira de 
Treinadores de Futebol) 
vai coordenar mais um 

curso de Treinador Ní-
vel A que vai de 26 de 
novembro a 16 de de-
zembro com estágio no 
Botafogo FR. O custo é 
de R$ 2.800,00 e o curso 
nível C vai de 04 de ja-
neiro a 18 janeiro, terá 
o custo de R$ 1.600,00. 
Ambos programados 
para serem realizados 
na FAETEC, na sede 
de Quintino Bocaiúva. 
Contato na sede da 
Associação Brasileira 
de Treinadores de Fu-
tebol situada na Rua 
Visconde de Inhaúma- 
134- salas 1813/1814 
ou email abtf@abtf.
org.br - tel: (21) 2253-
0287/2516-0871/2517-
2603. Maiores observa-
ções www.abtf.org.br. 
Os Diretores Fernando 
Pires, Jair Pereira, Zilla 
Cardozo e Fernando 
Lins cada vez mais im-
buído de qualificar de 
forma esmerada o Pro-
fissional da Área Técni-
ca de Futebol. José Ricardo Mannarino (C), já passou pela ABTF. Jair Pereira (E) e Fernando Lins são os diretores

Capacitação é imprescindível
É importante que 

os treinadores hoje 
saiam da margem da 

lei e se tornem “profes-
sores” de futebol. Com 
as oportunidades cada 

vez mais presentes, estar 
credenciado e registra-
do como treinador de 

futebol é um passo na 
frente dos curiosos. A 
ABTF tem se preocupa-

DIVULGAÇÃO

do com isso, e seus cur-
sos são todos reconheci-
dos internacionalmente 

sendo aprovados por 
dez de cada dez par-
ticipantes. 


