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Na reta final da campanha, uma enxurrada de políticos indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ) irá concorrer às eleiçóes deste ano, pode até ganhar os votos, mas não levar. Os chamados ‘fichas sujas’ ilus-
trados nesta página, podem servir de alerta ao eleitor que irá exercer o direito ao voto consciente, que irá desenhar o 
futuro da democracia pelos próximos quatro anos. Entretanto, vale ressaltar que, na dúvida, caro eleitor, procure ava-
liar em quem você está depositando a valiosa confiança. Porque, depois do dia 2 de outubro, não há mais como voltar 
atrás. A pesquisa com os indeferidos pela Justiça Eleitoral foi realizada pelo Hora H no dia 30 de setembro de 2016.

Eleições 2016!

ELEIÇÕES 2016

O povo merece respeito
FONTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO (TRE-RJ)
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Manipulação 

Manipulação II

O conselho de 
bioética da Nuffield 
Foundation, funda-
ção inglesa volta-
da ao fomento da 
educação e da 
ciência, divulgou 
um relatório que 
chama a atenção 
para a venda de 
kits que possibilitam 
fazer manipulação 
de DNA até para 
amadores. 

Intitulado ‘Edição 
genômica, uma re-
visão ética’, o do-
cumento debate as 
questões que envol-
vem a técnica do 
Crispr, uma técnica 
nova que ‘recorta’ 
de forma precisa o 
DNA, permitindo al-
terá-lo letra por letra. 
A descoberta causou 
um barateamento na 
forma como é feita a 
edição genética atu-
almente.

De acordo com informações, o entendimen-
to entre os ministros do Meio Ambiente de todos 
os 28 países-membros é um avanço político raro 
para a UE em um momento de discórdia a res-
peito da crise imigratória e de incerteza após o 
referendo de desfiliação do Reino Unido.

Pesquisadores disseram que um americano 
de 38 anos pode ter sido infectado pelo vírus 
zika através das lágrimas ou do suor do seu pai. 
O homem ficou doente depois de cuidar do 
pai, de 73 anos, que foi hospitalizado com zika 
depois de ter sido infectado durante uma via-
gem ao México.

Estados da União Europeia (UE) concordaram 
ontem com uma ratificação acelerada e con-
junta do acordo de Paris contra as mudanças 
climáticas, garantindo apoio suficiente para que 
o pacto entre em vigor neste ano e encaminhe 
uma mudança radical da economia mundial 
que a distancie dos combustíveis fósseis. 

Ratificação II 

Contágio Ratificação 

Pela primeira vez, um estudo revelou que um 
pequeno grupo de crianças é capaz de desen-
volver uma defesa natural à Aids, doença causa-
da pelo vírus HIV. A pesquisa, feita na África do Sul, 
analisou 170 crianças infectadas com o HIV que 
nunca haviam recebido terapia antirretroviral.

Defesa 

Mesmo assim, nunca desenvolveram a 
síndrome devastadora causada pelo vírus. 
Os cientistas descobriram que, nelas, o sis-
tema imunológico simplesmente ignorou a 
presença do vírus no corpo. O estudo foi 
detalhado na publicação científica ‘Scien-
ce Translational Medicine’.

Uma pegada de dinossauro de mais de um 
metro de extensão foi descoberta no deserto de 
Gobi por uma equipe de pesquisadores mon-
góis e japoneses. A Universidade de Ciências de 
Okayama informou que a pegada, deixada por 
um titanossauro, mede 106 cm de extensão e 77 
cm de largura e foi descoberta em agosto.

Pegadas 

Fabricante abre inscrições para programa 
Fabricante de papéis para imprimir e escrever e embalagens, 

das linhas Chamex, Chamequinho e Chambril, a International 
Paper abre inscrições para o programa de trainee e estágio da 
companhia. A IP busca jovens recém-formados e estudantes dos 
diversos cursos. Os interessados podem inscrever-se por meio do 
site www.ipnextgeneration.com.br até o dia 31 de outubro. 

Empresa seleciona para 645 vagas
A empresa de serviços de gestão de clientes e terceirização 

de processos de negócios (CRM/BPO), seleciona candidatos 
para 645 vagas no estado de São Paulo. São 595 vagas para 
operador e 50 para promotor de vendas. Os interessados devem 
enviar currículo ou e-mail com o nome, a cidade e o telefone 
com DDD para recrutamento@atento.com.br.

Programa de estágio abre vagas 
A Philip Morris Brasil está com inscrições abertas para seu pro-

grama de estágio, que será aplicado pela primeira vez no País. 
As chances são para as cidades de Barueri (SP), Curitiba e Santa 
Cruz (RS). O INKOMPASS é destinado a estudantes que vão con-
cluir a graduação em dois anos. As inscrições vão até dia 25 de 
outubro pelo site www.inkompass.global/brazil-internship-program.

Desemprego encerra agosto em 11,8%
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apontam que o desemprego ficou em 11,8% no trimestre en-
cerrado em agosto. É a maior da série da Pnad, que teve início 
no primeiro trimestre de 2012. A taxa aumentou em relação à 
registrada no trimestre anterior, de março a maio, quando ficou 
em 11,2%, e em comparação à relativa ao trimestre de 2015.

Contas têm rombo recorde 
O Banco Central informou ontem que as contas do se-

tor público consolidado (governo federal, estados, mu-
nicípios e empresas estatais), tiveram um rombo recorde 
para agosto e para o acumulado dos oito primeiros me-
ses deste ano. Só em setembro foi registrado um déficit 
primário de R$ 22,26 bilhões. 

Petróleo tem 2ª alta mensal seguida 
Os preços do petróleo fecharam mistos ontem, mas registra-

ram ganho mensal Pelo segundo mês consecutivo pelos cor-
tes planejados da Organização dos Exportadores de Petróleo 
(Opep). O petróleo Brent para novembro encerrou em queda de 
US$ 0,18, ou 0,4%, a US$ 49,06. Tanto na semana quanto no mês, 
Brent subiu cerca de 4%. No trimestre, o barril caiu cerca de 1%.

Defesa II 

INTERNATIONAL PAPER

PHILIPS MORRIS

TRIMESTRE

OPEP

Banheiro transparente é atração 

Rosetta 
A Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em 

inglês) divulgou uma animação contando a 
história da Missão Rosetta que emocionou 
internautas. Ontem, a sonda Rosetta pousou 
com sucesso no cometa 67P/Churyumov-
-Gerasimenko, pondo fim a uma missão de 
12 anos de duração.

ATENTO

CONSOLIDADO

DIVULGAÇÃO

Em Changsha, na província de Hunan, na China, um ‘banheiro trans-
parente’ e público virou atração. O banheiro público com paredes de 
vidro foi construído próximo ao lago Shiyan, em uma área com bastan-
te vegetação, e foi aberto ao público na última quinta-feira. As pare-
des de vidro permitem que qualquer um possa ver quem está usando 
o vaso sanitário. No primeiro dia, várias pessoas foram conhecer a novi-
dade, mas evitaram ‘testar’ as privadas e os mictórios.

Cuspiu no prato 
A chapa está esquentando pro lado de 

um pastor que mais parece prostituta da po-
lítica: ele dá apoio para quem oferece mais. 
Ele está sendo chamado de traidor por um 
vereador que concorre à reeleição. Depois 
de ser  nomeado para ganhar um gordo sa-
lário no Legislativo, o ‘olho grande’ traiu o 
parlamentar e agora vive para difamar o ex-
-chefe nas redes sociais. 

O bicho vai pegar!
A traição está rendendo o maior barraco 

nas redes sociais, com trocas de farpas dos 
dois lados. Defensores de plantão do parla-
mentar chegaram a sugerir que o tal pastor 
estaria desviando dinheiro do dízimo da igre-
ja para alimentar a luxúria, tudo numa boa. 
So que não!

Sujo e mal lavado 
E como se não bastasse tanto vacilo, o re-

ligioso se aliou à campanha de uma candi-
data a vereadora que está espalhando aos 
quatro cantos que é dela a indicação para 
implantar segurança no seu reduto eleitoral. 
Dizem que agora é a união do sujo com o 
mal lavado. 

Pedra no sapato 
Um prefeito da Baixada não vê a hora de 

se livrar de um político que concorre à relei-
ção e virou uma pedra no sapado do chefe 
do Executivo. Fanfarrão e linguarudo, o par-
lamentar em questão alimenta a ilusão de 
que está recebendo todo o apoio do ‘peixe’. 

Ledo engano
Mas, nos bastidores da política o comentá-

rio que rola é que há uma campanha silen-
ciosa para impedir a reeleição do fanfarrão. 
E se depender da influência do referido pre-
feito, essa eleição já caiu por terra, para a 
felicidade geral da nação. 
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ELEIÇÕES 2016

Com gesto positivo, Bornier encerra caminhada

Candidato à reeleição faz 
campanha anticarreatas DIVULGAÇÃO
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Na reta final da campanha, uma enxur-
rada de políticos indeferidos pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-
-RJ) vão concorrer às eleiçóes deste ano, 
pode até ganhar os votos, mas não le-
var. Os chamados ‘fichas sujas’ ilustrados 
nesta página, podem servir de alerta ao 
eleitor que irá exercer o direito ao voto 
consciente que irá desenhar o futuro da 
democracia pelos próximos quatro anos. 

Entretanto, vale ressaltar que, na dúvi-
da, caro eleitor, procure avaliar em quem 
você está depositando a valiosa confian-
ça. Porque, depois do dia 2 de outubro, 
não há mais como voltar atrás. A pesqui-
sa com os indeferidos pela Justiça Elei-
toral foi realizada no site do TRE-RJ pelo 
Hora H no final da tarde de ontem.

Bornier encerra campanha rumo ao 4º mandato
O candidato à ree-

leição pelo PSB, Denil-
so Ambrósio, anda na 
contramão da maio-
ria dos pretendentes 
a cargos eletivos em 
Nova Iguaçu. Na busca 
de conquistar o tercei-
ro mandato nas urnas, 
no próximo domingo, o 
político decidiu usar as 
redes sociais para de-
clarar ‘guerra’ as car-
reatas durante a cam-
panha eleitoral que já 
entrou na reta final. 

Ambrósio, que nos 
dois últimos manda-

tos tem trabalhado de 
forma intensa para im-
plementar melhorias 
no distrito de Austin, 
um dos maiores colé-
gios eleitorais da cida-
de, justificou a atitude 
como um gesto de 
respeito à população. 
“Decidi não realizar 
carretas em respeito a 
minha cidade. Esse tipo 
de campanha promo-
ve a desordem e cau-
sa transtornos diversos”, 
resumiu assim o políti-
co ao ser ouvido pelo 
Hora H. 

O candidato à reelei-
ção Nelson Bornier, líder 
absoluto nas pesquisas 
com intenção de votos, 
com 56% (IPBS), está con-
fiante em conquistar o 
novo mandato já no pri-
meiro turno. A dois dias da 
votação que vai eleger 
prefeitos e vereadores, a 
euforia domina o eleitora-
do que vai às urnas ama-
nhã. 

Bornier já começou a 
articular, em Brasília, novos 
recursos para projetos de 
melhorias da qualidade 
de vida em Nova Iguaçu. 
Ontem, o candidato teve 

uma agenda movimenta-
díssima no final da tarde, 
quando atendeu mais de 
uma centena de candida-
tos à Câmara de vereado-
res e lideranças de bairros.  

Respeitado como líder 
político pela capacidade 
de agregar forças políticas 
e vários segmentos, Bornier 
é o único dos 37 prefeitos 
ao longo dos 183 anos da 
história de Nova Iguaçu a 
comandar a cidade por 
três mandatos, sempre pelo 
voto popular. Além de pre-
feito, o povo já lhe deu cin-
co mandatos de deputado 
federal. Filho de seresteiro, 

Bornier já trabalhou como 
contador, advogado e em-
presário.

Bornier trouxe para sua 
coligação “A mudança vai 
continuar”, comandada 

pelo PMDB, mais 17 parti-
dos. Seu companheiro de 
chapa é Thiago Portela, 
ex-vereador e até recen-
temente secretário de 
Governo.
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A 13ª edição do Festival Nacional de 
Teatro de Duque de Caxias, começa na 
próxima quarta-feira, a partir das 19h. Es-
tarão concorrendo 36 espetáculos nas 
categorias Adulto e Infantil no Teatro Mu-
nicipal Raul Cortez. 

Nos últimos dois me-
ses, os vereadores do 
Rio passaram apenas 
quatro horas e 15 mi-
nutos no ‘batente’. Em 
setembro, os poucos 
gatos pingados nem 
aproveitaram o tempo 
dispensado ao traba-
lho. Não aprovaram um 
só projeto na Câmara!

As empresas de ven-
da a crédito devem 
apresentar ainda os 
recibos pelas cobran-
ças de taxas de levan-
tamentos efetuados. 
Estabelecimentos que 
desrespeitarem a de-
terminação estarão su-
jeitos à multa no valor 
de 300 UFIRs-RJ.

No total da temporada, 13 sessões caíram por falta de 
quórum, e 12 nem chegaram a ser abertas, porque não 
havia sete vereadores presentes. A ‘produção’ parlamen-
tar da turma se resume à derrubada de um único veto.

Universidades e escolas deverão divulgar a legisla-
ção que informa o crime de exploração e prostituição 
infantil. É o que determina a Lei sancionada pelo gover-
nador Francisco Dornelles e publicada ontem no Diário.

Multa Câmara 

Balanço Legislação

Eles disseram... nós publicamos!
“Chegamos a quase 12 milhões de desempregados, e reitero que não foi culpa 

minha. O estado individuou-se muito além de sua capacidade, e ao fazê-lo, gerou re-
cessão e desemprego.” Presidente Michel Temer (PMDB) ao falar sobre desemprego.  

Um esquema operacional de trânsito 
está sendo programado pela Prefeitura 
de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria 
Municipal de Transporte, Trânsito e Mobi-
lidade Urbana (SEMTMU), para amanhã, 
dia do 1° turno das Eleições Gerais.

Serão 15 agentes de trânsito e 40 con-
troladores de tráfego espalhados por 
pontos estratégicos da Cidade, divididos 
por turnos, para manter a organização 
nas ruas e garantir a mobilidade de ve-
ículos no município.

DIRETO AO PONTO

Estaremos, na oportunidade, decidindo o futuro das 
cidades, num momento em que as vozes das ruas eco-
am exigindo melhores serviços públicos, o fim da corrup-
ção e da impunidade, tarifas de transportes mais mo-
destas e seriedade na condução da coisa pública pela 
classe política. No caso dos candidatos que ocupam o 
posto de prefeito ou vereador, e que irão disputar a ree-
leição, a sugestão é para que os eleitores pesquisem se 
os compromissos assumidos durante a campanha eleito-
ral de 2012 foram ou estão sendo cumpridos. 

Justificativa Sorteio Consumidor
O eleitor que estiver fora de 

seu domicílio terá de justificar 
sua ausência. Para isso, a Jus-
tiça Eleitoral recomenda que, 
no dia da votação, ele leve 
a qualquer seção eleitoral, já 
preenchido, o formulário de 
requerimento de justificativa.

O TRE-RJ irá sortear hoje em 
audiência pública, as cinco 
seções eleitorais que serão 
testadas nas votações para-
lelas, uma auditoria criada 
para verificar a segurança e 
o correto funcionamento do 
sistema de votação.

As empresas que negarem 
pedidos de crédito devem 
fornecer ao consumidor, por 
escrito, os motivos da recu-
sa. A medida é de autoria 
do deputado Jorge Picciani 
(PMDB), publicada ontem no 
Diário Oficial.

Esquema de trânsito 

Tráfego 
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Quem anda pelas ruas de Niló-
polis tem a sensação de estar em 
uma cidade sem poder público. Há 
mais de um mês, os moradores do 
bairro Manoel Reis reclamam do en-
tulho no meio de ruas e calçadas.

É amanhã! Eleições 2016 

Eleito em 2012 com 
a proposta de mu-
dar a realidade de 
Itaboraí, Helil Car-
dozo está entrando 
para história como 
o prefeito mais rejei-
tado que o municí-
pio já teve. De acor-
do com pesquisa 
feita entre os dias 21 
e 25 deste mês pelo 
Instituto Paraná, 
ele é rejeitado por 
75,8% dos eleitores 
e sua gestão tem 
um índice de 87,5% 
de reprovação. A 
amostra, que foi re-

Pesquisa aponta porta 
dos fundos para o prefeito 

gistrada na Justiça 
Eleitoral sob o nú-
mero RJ-07735/2016, 
revela ainda que 
apenas 4% dos elei-
tores pretendem vo-
tar nele outra vez. 
Segundo a pesquisa, 
que tem intervalo de 
confiança de 95% e 
margem de erro de 
4,7% para cima ou 
para baixo, se as 
eleições fossem hoje 
candidato do PMB, 
Sadinoel Oliveira 
Gomes de Souza es-
taria eleito com 34% 
dos votos.

Festival Nacional de Teatro de Caxias 
começa na próxima semana na Baixada

CULTURA

A edição é realizada pelo Centro de Pesquisas Teatrais (CPT) com apoio da Prefeitura.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Militares vão atuar em 15 estados nas eleições

Usuários da Viação 
Pavunense estão 
recebendo trata-
mento desrespeitoso 
pela empresa. Uma 
denúncia enviada 
ao Sombra, inclusive 
com imagens, mos-
tra que os coletivos 
não possuem manu-
tenção no ar condi-
cionado. É possível 
observar que há uma 
fuligem preta cobrin-
do o equipamento. 
Para quem paga 
uma tarifa alta, viajar 
nessas condições é 
surreal. 

Prefeito Helil Cardozo se perdeu no meio do caminho

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

O número de cidades 
que receberão reforço 
de militares durante as 
eleições subiu de 408 
para 420 em 15 estados, 
afirmou o ministro da De-
fesa, Raul Jungmann, em 
entrevista coletiva na ma-
nhã de ontem. De acordo 
com o ministro, o número 
de localidades atendidas 
pela pasta pode aumen-
tar “até as últimas horas”.

A declaração foi dada 
em entrevista coletiva 
após uma cerimônia no 
Palácio do Itamaraty, na 
qual foi firmado um acor-
do de comércio exterior 
entre o Ministério da De-

fesa do Brasil e a Secretaria 
de Comércio e Defesa dos 
Estados Unidos.

Na última quarta, Jung-
mann havia afirmado que 
a atuação dos militares 
ocorreria em 408 localida-
des de 14 estados. Segundo 
ele, cerca de 25 mil militares 

Desrespeito aos passageiros da Pavunense 
atuarão tanto na seguran-
ça como no apoio logísti-
co. O estado que passou 
a integrar a lista é Goiás. 
Na última quarta-feira, na 
cidade goiana de Itum-
biara, um candidato a 
prefeito foi morto a tiros 
durante uma carreata.

O encerramento do festival será no dia 23, no Teatro Municipal Raul Cortez

DIVULGAÇÃO  

O estado que passou a integrar a lista é Goiás

REPRODUÇÃO

A 13ª edição do Festival 
Nacional de Teatro 
de Duque de Caxias,  

começa na próxima 
quarta-feira, a partir das 
19h, estarão concorrendo 
36 espetáculos nas 
categorias Adulto e 
Infantil. O encerramento 
será no dia 23, no Teatro 
Municipal Raul Cortez. 
Participam do evento 
grupos do Rio de Janeiro, 
Baixada Fluminense, 
Região Metropolitana, 
Sul fluminense, além 
de companhias de 

Minas Gerais, São Paulo 
Amazonas, Pernambuco, 
Bahia e Santa Catarina. 
Quatro espetáculos serão 
apresentados como 
convidados, entre eles de 
alunos do curso de teatro 
do CPT.

Serão distribuídos R$ 30 
mil em prêmios e troféus. 
Segundo o diretor do 
CPT, Guedes Ferraz, são 
esperados cerca de 
15 mil espectadores e 
aproximadamente 300 
profissionais de todo o país. 
“Com o amadurecimento 
adquirido nas edições 
anteriores, o Centro de 

Pesquisas Teatrais de 
Duque de Caxias optou 
por ousar nos objetivos 
do festival em 2016. Nesta 
edição serão abertas 
novas frentes de atuação 
e ampliado o acesso para 
apresentação de grupos e 
coletivos em formação”, 
explica o diretor.

“Estão participando 
do 13º Festival Nacional 
de Teatro grupos de 
Minas Gerais, São Paulo, 
Amazonas, Pernambuco, 
Bahia e Santa Catarina, 
além do Rio de Janeiro, 
Baixada Fluminense, 
Penedo e São Gonçalo. 

Também receberão 
troféu o Melhor Diretor, 
Melhor Ator, Melhor Atriz, 
Melhor ator coadjuvante, 

Melhor Atriz Coadjuvante, 
Melhor Figurino, Melhor 
Maquiagem, Melhor 
Cenografia, Melhor 

Iluminação, além 
do prêmio CPT de 
Dramaturgia”, destacou 
Guedes Ferraz. 
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Fórum de Mendes está 
sem juiz titular há 15 anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Em uma cidade de 18 mil habitantes, há dez mil processos na Justiça.

O Tribunal de 
Justiça do Esta-
do informou que 

a atuação de um 
mesmo juiz em duas 
Comarcas é uma 

prática comum, 
com base nos pro-
cessos distribuídos 

por Comarca. Infor-
mou ainda que está 
fazendo estudos 

para mudar essa si-
tuação, com a rea-
lização de concurso 

para o preenchi-
mento de vagas 
para juízes.

O Fórum de Men-
des, no Sul do 
Rio de Janeiro, 

está sem um juiz titular 
há 15 anos. O atendi-
mento, há nove anos, 
tem sido feito um único 
dia da semana por um 
juiz de Paulo de Fron-
tin, cidade vizinha. Em 
uma cidade de ape-
nas 18 mil habitantes, 
há dez mil processos 
na Justiça. Pelo menos 
40% deles estão para-
dos.

“Hoje, nós estamos 

em setembro, já estão 
sendo marcados para 
meados do próximo 
ano. Ou seja, isso não 
é minimamente razo-
ável. Quem sofre é a 
população de Men-
des, a advocacia de 
Mendes e eu acho 
que é uma demanda 
muito razoável de que 
exista uma política ju-
diciária que seja di-
recionada para suprir 
todas as titularidades 
do estado”, explicou 
Luciano Bandeira, dire-
tor da OAB/RJ.

Essa semana a juíza 
responsável pelas duas 

cidades está de licen-
ça médica e não foi 
trabalhar. Nesse caso, 
é o de Volta Redonda 
(RJ) que assume mais 
um município. “Quando 
abre vaga pra juízes es-
colherem as Comarcas, 
Mendes não aparece. 
Não aparece porque 
está vinculado a Co-
marca de Engenheiro 
Paulo de Frontin. É hu-
manamente impossível 
continuar do jeito que 
está. Precisamos de um 
juíz urgente para Men-
des”, disse Paulo Afon-
so Loyola Costa, presi-
dente OAB/Mendes. Há nove anos, atendimento tem sido feito por juiz de Paulo de Frontin

DIVULGAÇÃO 

Restaurante Popular amanhece 
com as portas fechadas em Resende

Quem esteve no Res-
taurante Popular de 
Resende, na manhã 
de ontem, foi surpre-
endido com as portas 
fechadas. Segundo a 
equipe de reportagem 
da TV Rio Sul, que es-
teve no local, um aviso 
diz que os trabalhos fo-
ram suspensos devido 
à falta de pagamento 
do Governo do Estado 
à empresa que presta 
o serviço.

Por dia cerca de 1,2 
mil refeições são ser-
vidas na unidade de 
Resende. Alguns mora-
dores, que não sabiam 
do aviso, foram até o 
restaurante popular, 
mas não conseguiram 
tomar café da manhã.

A Secretaria Estadual 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos infor-
mou, através de nota, 
que a dívida do esta-

do com a empresa 
que administra é de R$ 
601 mil, mas não sou-
be informar quando 
ela será paga e nem 
quando o restaurante 
vai voltar a funcionar.

Na última terça-
-feira, o Restaurante 
Cidadão Irmã Ruth, o 
restaurante popular 

de Barra Mansa, tam-
bém amanheceu com 
as portas fechadas. O 
motivo foi a falta do 
repasse de verba por 
parte do Governo do 
Estado às empresas 
que operam no local. 
O restaurante perma-
necia fechado até a 
tarde de ontem.

O serviço foi suspenso por falta de pagamento do Estado

MICHELE MARTINS G1

Campanha orienta motoristas e 
romeiros que passam pela Dutra 
DIVULGAÇÃO

A Nova Dutra, con-
cessionária que ad-
ministra a Via Dutra, 
começou uma cam-
panha com orienta-
ções aos romeiros e 
motoristas que tra-
fegam rumo à Apa-
recida, no Vale do 
Paraíba paulista, nas 
comemorações ao 
Dia de Nossa Senho-
ra Aparecida (12 de 
outubro).

A primeira ação 
da campanha foi a 
colocação de pai-
néis ao longo da ro-
dovia com um alerta 
aos motoristas. Dos 
20 instalados, cinco 
ficam no Sul do esta-
do. De acordo com 
a concessionária, 
ano passado 7600 
romeiros caminha-
ram pela Dutra rumo 

Cerca de 50 mil planfetos serão distribuídos nas praças de pedágio

a Aparecida.
No próximo fim de 

semana, 50 mil panfle-
tos explicativos serão 
distribuídos aos mo-
toristas nas praças de 
pedágio. Outros dez 
mil são destinados aos 
romeiros. Eles trazem 
dicas de segurança 
e serão entregues por 
equipes que fazem 
rondas. As principais 
orientações são: Ca-
minhar em fila, sempre 
no sentido contrário 
ao do tráfego e o mais 
distante possível da 
pista e do acostamen-
to; evitar caminhar à 
noite ou na madruga-
da; usar roupas cla-
ras e coloridas, para 
aumentar ao máximo 
a visibilidade para os 
motoristas;descansar 
fora da rodovia. Se 

houver veículo de 
apoio, estacioná-lo 
em local seguro, nun-
ca no acostamento; 
se chover, o melhor 
é parar. Os riscos são 
maiores com pista 
molhada.

Apesar de toda 
movimentação, a 
concessionária não 
recomenda que pe-
destres caminhem 
pela rodovia. “É mui-
to arriscado esse tipo 
de manifestação e o 
que a gente procura 
é orientar os romeiros 
para que minimizem 
os riscos de algum 
acidente, minimizem 
o risco de acontecer 
alguma coisa com 
eles”, explicou Othon 
Siqueira de Almeida, 
coordenador intera-
ção com o cliente.

Exposição de arte urbana no Sul do Rio
A exposição ‘Re.

corte.cole’ está le-
vando a arte urbana 
ao Centro Universi-
tário de Barra Man-
sa (UBM), no Sul do 
Rio, até o dia 4 de 
novembro. A mostra 
pode ser vista de se-
gunda a sexta-feira, 
das 14h às 21h, na 
Galeria de Arte. A 
entrada é gratuita.

As obras são do ar-
tista Rafo Castro, e 
apresentam pinturas 
da exposição ante-
rior dele, conhecida 
como ‘Cíclico’. O ar-
tista expõe as fotos 
das obras que sofre-
ram degradação nas 
ruas. Rafo acredita 
que isso mostra que 
ele não tem controle 
sobre as obras. E que 
da mesma forma 

que ele interfere na 
rua, a rua interfere no 
trabalho dele.

O público também 
poderá conhecer 
a técnica lambe-
-lambe, que utiliza 

cartazes, além da 
conservação da arte 
grafitada nas ruas de 
forma impressa. As 
informações são da 
assessoria de comu-
nicação do UBM.

Mostra pode ser conferida até o dia 4 de novembro

DIVULGAÇÃO

Hugo Leal declara apoio em Pinheiral 
O presidente estadu-

al do PSB/RJ e candidato 
a vice-prefeito do Rio na 
chapa de Índio da Costa 
(PSD), o deputado federal 
Hugo Leal declarou apoio 
a José Arimathéa, candi-
dato à reeleição de Pinhei-
ral, onde ele esteve na noi-
te da última quarta-feira. 

Hugo Leal é conhecido 
por ser o autor da Lei Seca. 
O encontro entre os polí-
ticos aconteceu durante 
um comício da coligação 
Avança Pinheiral no bairro 
Cruzeiro.

“Muito antes de ele 
ser candidato a prefeito, 
quando ainda pertencia 

ao Instituto Federal, e eu 
já era deputado, Arima-
théa me procurou para 
trabalhar na regularização 
de terras do município. Ou 
seja, o compromisso já é 
antigo. Sei da sua luta, do 
seu esforço pessoal e insti-
tucional para chegar onde 
chegou”, disse. 
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Bandidos rodam em Meriti 
AÇÃO DA POLÍCIA

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Criminosos trocam tiros com policiais e 
perdem controle de veículo roubado.

Na madrugada 
da última quin-
ta-feira, policiais 

militares do 21ºBPM 
(São João de Meriti), 
após receberem a in-
formação de que um 
Nissan Versa, produto 
de roubo, estaria tran-
sitando na Avenida 

Getúlio de Moura, em 
São João de Meriti, fi-
zeram o cerco policial 
e o bloqueio parcial 
da via.

O veículo se aproxi-
mou em alta velocida-
de efetuando disparos 
contra as guarnições, 
que revidaram a injus-
ta agressão. Os margi-
nais perderam o con-
trole do automóvel 

e colidiram em uma 
lanchonete, somente 
após se renderam. Um 
homem foi detido e 
um adolescente apre-
endido em posse de 
01 revólver calibre 38 
com três munições, 01 
rádio transmissor e 01 
notebook. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
à 64ª DP (Vilar dos Te-
les).

Criminosos são flagrados com carro roubado

Após alerta trans-
mitido às viaturas do 
21ºBPM (São João 
de Meriti) sobre rou-
bo de veículo, o Se-
tor FOX por volta 
de 01h30 de ontem, 
deparou-se com um 
EcoSport preto que 

não obedeceu a or-
dem de parada e fugiu 
em alta velocidade, 
trocando tiros com a 
guarnição.

O veículo em fuga 
colidiu em uma mureta 
na entrada do Morro 
da Perereca, em São 

João de Meriti. Três 
marginais fugiram e 
um adolescente foi 
encaminhado à 64ª 
DP (Vilar dos Teles) em 
posse de duas cartei-
ras roubadas, onde foi 
reconhecido pela víti-
ma e apreendido.

DIVULGAÇÃO  

O carro colidiu em uma lanchonete após perseguição policial 

Trio é preso após assaltar casa 
em Água Santa na Zona Norte 

Um assalto a uma 
casa em Água San-
ta, na Zona Norte, 
terminou com per-
seguição e três pre-
sos na tarde da últi-
ma quinta-feira. Três 
suspeitos armados 
fizeram um casal re-
fém na Rua Carlos 
Bravo. De acordo 
com a polícia, o gru-
po invadiu a casa e 
houve troca de tiros 
durante a fuga, mas 
ninguém ficou feri-
do.

Segundo uma tes-
temunha, a morado-
ra conseguiu avisar 
ao pai por telefone 
sobre a ação de cri-
minosos. Logo em se-
guida, uma viatura 
do Batalhão de Vias 
Especiais (BPVE), 
que estava próxima 
ao local e chegou 
rapidamente ao en-
dereço.

Os agentes rea-
lizaram um cerco, 

mas os suspeitos fu-
giram pelo telhado. 
Houve, então, uma 
perseguição e, em 
outra rua, os policiais 
conseguiram pren-
der Yorra Martins, de 
23 anos, e Leonardo 
Felipe Amaro Gui-
marães, de 32 anos. 
Outro integrante do 
grupo, um menor de 
16 anos, também foi 
apreendido.

Ainda de acordo 
com a polícia, os 

suspeitos tinham dois 
revólveres calibre 38. 
Houve troca de tiros, 
mas ninguém ficou 
ferido. 

Os criminosos fo-
ram conduzidos ao 
hospital Salgado Fi-
lho, por conta dos 
ferimentos causados 
durante a escalada 
até o telhado e, de-
pois, foram encami-
nhados à Central de 
Garantias da Polícia, 
no Jacaré.

Dois homens e um menor foram apreendidos 

DIVULGAÇÃO 

Quatro homens são presos 
em assalto na Rio-Niterói

DIVULGAÇÃO 

Durante abordagem os assaltantes alegam ser de Nova Iguaçu

Três homens e um 
adolescente foram 
presos enquanto 
assaltavam uma 
van na tarde da 
última quinta-feira, 
na Ponte Rio-Niterói. 
O grupo, segundo 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) esta-
va com uma pisto-
la de brinquedo e 
diversos pertences 
roubados.

Os agentes da 
PRF abordavam ve-
ículos, na altura do 
pedágio, quando o 

motorista do veícu-
lo que estava sendo 
assaltado sinalizou 
pedindo ajuda aos 
policiais. Os homens 
que estavam na van 
com trajeto Boa Vis-
ta-Central, estavam 
com 11 celulares rou-
bados, R$519 e con-
fessaram o crime.

As vítimas dos assal-
tantes foram conta-
tadas pelos policiais 
quando resgataram 
os aparelhos e uma 
delas disse que tinha 
acabado de ser as-

saltada pelo mes-
mo grupo em um 
ônibus. Outras tes-
temunhas também 
reconheceram os 
quatro como pra-
ticantes de roubos 
em Niterói e São 
Gonçalo.

Os homens, se-
gundo informou a 
PRF, disseram ser de 
Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminen-
se, foram levados 
para a Delegacia 
de Fonseca (78º 
DP).

Carga avaliada em R$ 40 mil 
Policiais do 20° BPM 

(Mesquita), solicitados 
por motorista de ca-
minhão, foram infor-
mados pelo mesmo 
de que sua carga ha-
via sido roubada na 
última quinta-feira e 
que estaria na comu-
nidade do Grão Pará, 
em Nova Iguaçu. De 
imediato os agentes 
procederam ao local  
mas foram recebidos 
à tiros e revidaram a 
injusta agressão.

Os militares fizeram 
contato com o subco-
mandante da 4° Cia, 
que compareceu ao 
local recuperando a 
carga roubada. Ma-
terial para endolação, 
360 caixas de biscoi-
tos avaliadas em R$ 
40.000.00, uma arma 
de brinquedo e uma 
motocicleta foram 

apreendidos. Ninguém 
foi preso. A ocorrência 
foi encaminhada à 56° 

DP (Comendador Soa-
res) para procedimen-
tos cabíveis .

Uma moto roubada e 360 caixas de biscoito 

DIVULGAÇÃO

Mulher é detida com farta 
quantidade de entorpecentes

Policiais militares do 
28° BPM (Volta Redon-
da), na tarde da última 
quinta-feira, detiveram 
uma mulher no bairro 
Coqueiros, em Volta 
Redonda. Na ação, os 
agentes apreenderam 
827 pinos de cocaína, 
290 sacolés da mesma 
droga, nove trouxinhas 
de maconha e uma 
quantia em dinheiro. A 
ocorrência foi encami-
nhada para a 93ª DP 
(Volta Redonda). Material entorpecente apreendido pela PM

DIVULGAÇÃO
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Batalhão nas ruas do Rio

O juiz federal Sérgio 
Moro converteu as pri-
sões temporárias do 
ex-ministro Antônio Pa-
locci e do ex-assessor 
dele Branislav Kontic 
em preventivas. A prisão 
temporária de ambos 
venceu ontem e diante 
desta decisão não há 
prazo para que deixem 
a prisão. Eles foram pre-
sos na 35ª fase da Ope-
ração Lava Jato. 

O magistrado não 
aceitou o argumento 
da defesa de que em 
período eleitoral não 
é possível fazer prisão 
preventiva. “Ocorre que 
os investigados Antônio 
Palocci Filho e Branislav 
Kontic já estão presos 
desde 26/09/2016. A de-
cretação da preventiva 
na presente data ape-
nas alterará o título pri-

sional, sem alteração da 
situação de fato”, explicou 
o juiz federal.

A defesa de Palocci las-
timou a decisão, classifica-
da por ela própria como 
“arbitrária”, e disse que a 
conversão em prisão pre-
ventiva foi feita com base 
em “especulações sem 
qualquer argumento”. 

Os três que tiveram a 

prisão convertida estão 
detidos na carceragem 
da PF. De acordo com 
a força-tarefa da Lava 
Jato, eles são suspeitos 
de agir em favor da em-
presa Odebrecht junto 
ao governo federal. A 
decisão de Moro seguiu 
a linha dos pedidos da 
Polícia Federal e do Mi-
nistério Público Federal.

Moro converte prisão de Palocci 

PM aumenta em 113% o número de agentes para garantir a segurança 
nas eleições amanhã. Corporação vai reduzir folgas e férias dos militares. 

Ex-ministro sendo conduzido pelos agentes

O esquema espe-
cial de segu-
rança para as 

Eleições 2016 no Rio de 
Janeiro terá 17 mil po-
liciais militares a mais 
do que o habitual, re-
presentando 113% dos 
15 mil que atuam nas 
ruas em todo o estado. 
A corporação, informou 
que este será um efeti-
vo extraordinário para 
atender o pleito e que 
irá reduzir folgas e férias 
dos agentes. 

Em entrevista ontem 
ao portal G1, o subche-
fe do Estado Maior Ge-
ral Operacional da PM, 
coronel Luís Henrique 
Marinho Pires, afirmou 
que em todas as 249 zo-

nas eleitorais haverá um 
oficial da Polícia Militar 
que estará em contato 
com um juiz eleitoral da 
zona. “Nos 5.049 locais 
de votação haverá a 
presença constante de 
pelo menos um policial 
militar, um guarda muni-
cipal e um bombeiro”, 
detalhou o oficial.

O oficial afirmou ain-
da que as denúncias 
que chegarem ao Tri-
bunal Regional Eleito-
ral (TRE) estadual serão 
encaminhadas para os 
polos eleitorais, que por 
sua vez vão direcionar 
um agente responsável 
para checar o caso.

Ao todo, nove muni-
cípios na Baixada Flu-
minense e interior do 
estado, além de três 

bairros na capital terão 
reforçados o policia-
mento. São eles: Caxias, 
Nova Iguaçu, São João 
do Meriti, Queimados, 
Belford Roxo e Japeri 
(na Baixada); Campos, 
Macaé e São Gonçalo 
(interior do RJ); e Irajá, 
Curicica e Rio das Pe-
dras (capital). 

“Também foi pedido 
a PM reforço no policia-
mento em vias expres-
sas, especificamente na 
Linha Amarela, que será 
feito com apoio da For-
ça Nacional. De acor-
do com o oficial, o Ba-
talhão de Policiamento 
em Vias Especiais tam-
bém irá reforçar a se-
gurança em outras vias 
por meio de moto pa-
trulhamento”. Coronel Luís Henrique Marinho Pires disse que folgas serão suspensas 

DIVULGAÇÃO PMERJ / FERNANDO VICENTE

Operação começa hoje 
A operação da PM 

começa hoje. A par-
tir das 13h, militares 
farão as escoltas e a 
distribuição das urnas 
nos locais de votação. 
Uma vez instaladas as 

urnas nas zonas eleito-
rais, os PMs passam a 
fazer a guarda do local. 
Nos locais de votação, 
o trabalho de seguran-
ça será especifico dos 
policiais militares.

“(Será feito) em con-
junto com a Guarda 
Municipal e os Bom-
beiros. Então, a nossa 
participação nas elei-
ções se divide em dois 
momentos e em duas 

ações: na parte ostensi-
va, na nossa atribuição, 
e durante o processo 
eleitoral, nos locais de 
votação. Por isso que 
necessitamos e ocorre 
este suporte das Forças 

Armadas, Força Nacio-
nal em determinadas 
regiões”, afirmou 

O trabalho termina 
no domingo, assim que 
acabarem as votações. 
Em seguida, será rea-

lizada a escolta dos 
equipamentos aos 
polos eleitorais, onde 
serão contabilizados 
os votos. ‘Processo 
eleitoral não pode ser 
interrompido’, disse.

Furado de bala em Queimados
Agentes da Divisão de 

Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) estão 
investigando o assassina-
to de um jovem ocorrido 
no final da tarde de on-
tem, no bairro El Eldora-
do, em Queimados. A ví-
tima, que foi identificada 
como Carlos Magno Go-
mes Guedes de 25 anos, 
foi atingida com vários ti-
ros na cabeça e morreu 
no local.  

De acordo com infor-
mações da especializa-
da, o rapaz foi surpreen-
dido pelo autor quando 
percorria um trecho pró-
ximo a sua casa. Segun-
do testemunhas, ele não 
teve tempo de reagir e 
ainda tentou fugir, mas 

com os disparos acabou 
caindo e não resistiu aos 
ferimentos. 

Outras duas pessoas 
foram executadas no 
Jardim Alzira e na Estra-
da do Rio D’Ouro, tam-

bém em Queimados. 
Nos três casos, a DHBF 
não descarta nenhuma 
hipótese para os crimes, 
como suposto envolvi-
mento com o tráfico, 
vingança ou discussão. 

Civil vai intimar Eduardo ‘Gordo’ 
A Polícia Civil vai inti-

mar o candidato a ve-
reador de São Gonçalo 
Aristeo Eduardo Teixeira 
da Silveira (PMDB), o Edu-
ardo Gordo, para prestar 
depoimento. O objetivo 
é saber se o político teve 
participação no caso 
do desvio de jornais do 
jornal Extra que trazia re-
portagem sobre denún-
cia do Ministério Público 
Federal (MPF) contra ele. 
Gordo foi denunciado 
de participar de um es-
quema de fraudes com 
verbas da Saúde, em 
2005.

Responsável pelo 4º 
Departamento de Polícia 
de Área (DPA), o delega-

do Sérgio Caldas informou 
que um procedimento foi 
instaurado para investigar 
o caso. Caldas pede às 
testemunhas que procurem 
a delegacia para prestar 
mais detalhes sobre o ocor-
rido ou entrem em contato 
com a Central de Atendi-
mento ao Cidadão (CAC) 
através dos telefones (21) 
2334-8823, (21) 2334-8835 e 
pelo chat https://cacpcerj.
pcivil.rj.gov.br/.

Na última terça-feira, o 
diário carioca circulou em 
São Gonçalo, na Região 
Metropolitana, sem o ca-
derno da cidade, depois 
que um grupo de 30 ho-
mens esteve, durante a 
madrugada, na central de 

distribuição, em Niterói, 
e forçou a venda do su-
plemento que trazia, na 
capa, denúncia contra 
Gordo, que é ex-presi-
dente da Câmara de 
Vereadores. Ele é acusa-
do pelo Ministério Público 
Federal (MPF) de fraudes 
com verbas da Saúde, 
em 2005.

Eduardo Teixeira

Suspeito morre em confronto 
Identificado como An-

derson Silva Tomaz, de 26 
anos, o suspeito foi mor-
to em um tiroteio com 
agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos ontem, 
na Rua Leopoldo Bulhões. 
O homem foi socorrido e 
levado ao hospital, mas 
não resistiu aos ferimen-
tos.

Segundo a PM, o con-
fronto teve início quando 

os policiais começaram 
a perseguir um veículo 
sedan preto e um ca-
minhão de cargas, que 
tentaram realizar uma 
manobra brusca para se 
desvencilharem da viatu-
ra. No momento em que 
os policiais acionaram a 
sirene, os suspeitos inicia-
ram os disparos. 

O veículo entrou na co-
munidade da Mandela e 

a guarnição seguiu o ca-
minhão, que perdeu a di-
reção e caiu em um bar-
ranco. Ao se aproximarem 
do caminhão, os policiais 
encontraram Anderson 
baleado. Ele portava uma 
pistola e o veículo era rou-
bado. O homem tinha di-
versas passagens pela po-
lícia acusado de tráfico, 
receptação, homicídio e 
porte ilegal de armas.

Carlos Magno foi atingido com muitos tiros de 9 mm

Família de estudante espera por um milagre 
Os familiares do estu-

dante Renan Grimaldi, de 
18 anos, que sofreu um 
grave acidente e teve 
morte cerebral, permane-
ce em vigília em frente ao 
Hospital Getúlio Vargas, na 
Penha, Zona Norte do Rio, 
na esperança de uma re-
cuperação do jovem, que 
se envolveu em um aci-
dente de carro no último 

domingo e teve morte en-
cefálica. 

O pai do estudante fez 
um apelo para que as pes-
soas façam orações para 
Renan. “Nesse momento é 
difícil. Queria dizer que o 
pai dele está aqui lutando 
por ele e que ele está revo-
lucionando isso, está muito 
lindo. E a pessoa que pu-
der me ajudar em oração, 

que ajude”, disse o pai do 
jovem.

Renan tinha ido come-
morar o aniversário com a 
namorada, na volta sofreu 
um acidente de carro e 
teve vários traumas. Na úl-
tima terça-feira, a família 
foi comunicada da morte 
encefálica de Renan, mas 
pediu ao hospital que não 
desligasse os aparelhos.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Um total de 600 famílias conquistam a casa própria. Prefeitura 
de Nova Iguaçu entregou dois condomínios em Marapicu. 

BOLÍVIA

Um acidente de 
ônibus ontem deixou 
11 mortos e outras 14 
feridos depois que o 
veículo tombou na 
rodovia Troncal 10, 
no estado de Bolívar, 
no leste da Venezue-
la, informou ontem o 
ministro de Interior e 
Justiça do país, Nés-
tor Reverol.

“Um acidente de 
ônibus (do serviço 
de transporte ter-
restre) Expresos Los 

Acidente de trem deixa mortos 
Llanos na (rodovia) 
Troncal 10 de Bolívar. 
Confirmo 11 mortos e 
14 feridos”, escreveu 
Reverol no Twitter. O 
ministro detalhou que 
o ônibus fazia o trajeto 
entre a capital de Bo-
lívar, Ciudad Bolívar, e 
a localidade de Santa 
Elena de Uairén, que 
fica nesse mesmo es-
tado.

O ônibus tombou 
no setor conhecido 
como ‘El Cintillo’, no 
caminho para a po-
pulação de Guasipati.

A chave de uma nova vida 

Modelo: MC LICYA

Hoje quem pinta 
como Garota Hora H é 
uma representante do 
batidão, uma tremenda 
gata. MC Licya, mora-
dora de Barra Mansa, 
vem fazendo sucesso 
na Baixada Fluminense 
com sua musica ‘Joga 
Joga’. Essa morena quer 
conquistar o coração 
da rapaziada e mostra 
sua sensualidade em 
seu primeiro ensaio para 
nossa coluna em gran-
de estilo. E quem quiser 
já pode entrar em con-
tato para contrata-la e 
animar seu baile. 

Vamos a entrevista: 
sua praia é o Guarujá, 
adora lasanha, e musi-
ca, de preferência o ba-

tidão ‘Joga Joga’. Gos-
taria de viajar para curtir 
Dubai. Sua qualidade é 
ser corajosa e o defeito 
é a ansiedade. Do signo 
de Virgem, seu time é o 
Flamengo. Ela quer com-
prar um apartamento e 
o objetivo de vida é al-
cançar seu espaço no 
meio artistico. Pergunta-
da se posaria nua, Licya 
diz que sim. Para manter 
a forma, a bela faz aca-
demia e o perfume pre-
dileto da gata é o 212. 
Sexy, adora o filme ‘50 
tons de cinza’. O point 
preferido é a Black Jack 
e o homem ideal tem 
que ser trabalhador. A 
parte do corpo que mais 
gosta é a boca.

Município: Barra Mansa
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Ônibus fazia trajeto entre Ciudad Bolívar e Santa Elena

Para 600 famílias de 
baixa renda, o dia 
30 de setembro de 

2016 passa a ser um mar-
co de realização e felici-
dade. Agentes da Prefei-
tura de Nova Iguaçu e da 
Caixa Econômica Federal 
entregaram na manhã de 
ontem as chaves de seus 
apartamentos, beneficia-
das pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida.
O evento aconteceu si-

multaneamente nos con-
domínios Residencial Boli-
var e Residencial Cayene, 
na Estrada do Curral 
Novo, em Marapicu, uma 
das regiões mais pobres 
da cidade, distante cer-
ca de 45 minutos do Cen-
tro de Nova Iguaçu.
Divididos em 15 blocos 
de quatro andares, os 
apartamentos de cada 
um dos condomínios têm 
49 metros quadrados de 

área útil, 6% deles adap-
tados para deficientes 
e idosos. Dispõem ainda 
de sala, dois quartos, co-
zinha, banheiro, além de 
área de lazer, com salão 
de festa e campo de fu-
tebol society.
Os novos mutuários terão 
120 meses (10 anos) para 
quitar o imóvel, avaliado 
em R$ 75 mil. As presta-
ções oscilam entre R$ 80 
e R$ 270, dependendo da 

renda familiar, até o limite 
de R$ 1,8 mil.

UM DOS PRIMEIROS 
Deficiente físico, desde os 
seis anos de idade, quan-
do teve de amputar uma 
das pernas, devido a um 
acidente, o auxiliar admi-
nistrativo desempregado 
Marcelo Costa de Almei-
da, 39, foi um dos primei-
ros mutuários a receber as 
chaves.

“É um momento de gran-
de felicidade para mim, 
que nunca tive casa pró-
pria. Este apartamento 
vai ser o meu lar, a minha 
casa, o meu apoio, onde 
vou poder receber minha 
família e os meus amigos. 
Só tenho a agradecer à 
Deus e a Prefeitura de 
Nova Iguaçu por este be-
nefício. Muito obrigado”, 
agradeceu emocionado.
Para Edileuma Guima-

rães, 34 anos, que mo-
rava no bairro Caioaba, 
pagando aluguel de R$ 
450, a conquista da casa 
própria é uma benção de 
Deus. “Acabo de realizar 
um sonho que acalentei 
por muitos e muitos anos. 
É um novo momento na 
minha vida, de esperan-
ça e felicidade”, disse, 
ao lado do marido, no 
momento da entrega das 
chaves. 

 “É um projeto bonito, com apartamentos de altíssima qualidade”, diz secretária 
A secretária munici-

pal de Assistência So-
cial, Cristina Quaresma, 
enfatizou que os dois 

novos empreendimentos 
representam uma melhoria 
fundamental na qualidade 
de vida dos novos mutuá-

rios.
“Hoje (ontem) estão sen-

do beneficiadas cerca de 3 
mil pessoas nos dois condo-

mínios. É um projeto bonito, 
com apartamentos bem 
feitos, caprichados, de al-
tíssima qualidade, e que 

nos engrandece muito. Não 
existe nada mais gratifican-
te do que sermos donos do 
nosso próprio teto”, festejou 

A determinação tem prazo até o fim do mandato da gestão

Residencial Bolivar e Cayene têm 15 prédios e 300 apartamentos

THIAGO LOUREIRO

DIVULGAÇÃO

Cristina Quaresma fala aos novos mutuários da casa própria

THIAGO LOUREIRO

a secretária, para quem 
a entrega das chaves 
“é o presente de Natal 
antecipado”.

Japeri decreta estado de calamidade 
na administração pública municipal

O prefeito de Jape-
ri, Ivaldo Barbosa dos 
Santos, o Timor, decre-
tou, ontem, estado de 
calamidade financeira 
da administração pú-
blica municipal. A de-
terminação tem prazo 
de 90 dias, ou seja, até 
o fim do mandato da 
atual gestão. 
Neste período, fica 
proibida a realização 
de qualquer despesa 
que dependa de re-
curso próprio sem a 
prévia autorização do 
chefe do executivo 
municipal, salvo em ca-
sos de determinação 
judicial. Também po-
derá ocorrer a rescisão 
de contratos temporá-
rios de prestação de 
serviços ou contratos 
de qualquer natureza, 
por força de interesse 

público, bem como a 
exoneração de cargos 
em comissão.
Segundo o prefeito, 
esta medida drástica 
se fez necessário por 
conta da reprovação 
do pedido de suple-
mentação orçamentá-
ria, enviado pelo Poder 
Executivo ao Legisla-
tivo. Os 11 vereadores 
aprovaram somente 2% 
de suplementação, en-
quanto que na grande 
maioria das cidades a 
aprovação é de 30 a 
50%. Timor solicitou mais 
5%, mas não foi atendi-
do pelos parlamenta-
res.
“Mesmo com apenas 
2% de suplementação 
orçamentária con-
seguimos fazer muito 
pela nossa cidade até 
o mês de fevereiro. Po-

deríamos fazer muito 
mais, caso os verea-
dores atendessem ao 
nosso apelo, mas esta-
mos sendo obrigados 
a decretar estado de 
calamidade financei-
ra”, lamenta o chefe 
do executivo.
A negativa da Câma-

ra Municipal paralisou 
serviços púbicos essen-
ciais como a varrição 
das vias e limpeza dos 
canais, além da com-
pra de merenda esco-
lar e de mantimentos 
para as unidades de 
saúde, como a Policlí-
nica Itália Franco. 

 WANDERSON OLIVEIRA
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GLOBO
05:56-Via Brasil
06:56-Treino de Fórmula 1
07:02-Como Será?
09:00-É de Casa
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:51-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Estrelas
14:39-Caldeirão do Huck
16:30-Futebol
18:30-Sol Nascente
19:14-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Haja Coração
20:30-Rede Nacional
20:33-Jornal Nacional
21:11-Velho Chico
22:36-A Lei do Amor
22:43-Zorra
23:23-Altas Horas
01:08-SupercineA Fuga
02:30-CorujãoAdrenalina
04:00-Fórmula 1

TV RECORD

SBT
06:00-CHAVES  
07:00-SÁBADO ANIMADO    
10:30-MUNDO DISNEY   
12:30-KENAN E KEL    
14:15-PROGRAMA RAUL 
GIL    
18:30-CHAVES
19:15-CORRE E COSTURA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-ESQUADRÃO DA 
MODA   
21:30-HELLS KITCHEN   
22:45-SABADÃO COM CEL-
SO PORTIOLLI    
01:00-CINE BELAS ARTES
02:45-ATAQUE DE RISOS   
04:30-DUAS GAROTAS EM 
APUROS   
05:15-MIKE & MOLLY
05:45-JORNAL DA SEMANA 
SBT

REDE TV

 NO CALABOUÇO  

05:00-Igreja Interna-
cional da Graça de 
Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra 
Você 
12:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
18:00-Sem Rodeios 
19:15-RedeTV News 
20:30-Igreja Internacional 
da Graça de Deus. 
21:30-TV Fama 
22:45-Mariana Godoy En-
trevista 
00:05-Leitura Dinâmi-
ca 
00:35-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

Yumi desconfia dos sentimentos de 
Alice por Cesar. Mario sonda Kika sobre 
o relacionamento de Lenita e Felipe. 
Lenita se surpreende com a arrumação 
promovida por Felipe em sua casa. Eli-
sa teme a chegada de Dom Manfre-
do. Patrick presenteia Ana e explica o 
mal-entendido sobre Paula. Gaetano 
tem um pesadelo com a máfia italiana. 
Sinhá procura Geppina. Hirô conhece 
Hiroshi, seu pretendente.

Ralf se prepara para 
conquistar Hirô

Tibar pede para Marek 
libertar sua amada

Irritada, a soberana ordena que 
prendam Raabe na masmorra. Tibar 
pede para Marek libertar sua ama-
da, mas o rei se recusa e avisa que 
a moça vai pertencer ao lutador que 
vencer o torneio. Josué insiste, mas 
Aruna chora e diz que simplesmente 
não pode revelar a verdade. Raabe é 
levada até a masmorra. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Leozinho sugere sabotar a cantina de 
Tancinha. Beto fala com Henrique sobre 
seu retorno à Peripécia. Agilson é rude 
com Aparício e Dinalda na frente de 
Rebeca. Fedora e Leozinho entram na 
cantina de Tancinha disfarçados, mas a 
patricinha é descoberta. Rebeca decide 
sair de casa com Aparício. Carmela se 
irrita ao ver Shirlei e Felipe juntos.

Agilson é rude 
com Aparício

Omar segue 
cuidando da mãe

Geraldo ameaça Regina e diz que eles 
devem se ajudar para que todos saiam 
com vantagens. Otávio e Rebeca dizem 
para Manuela e Isabela que vão se casar. 
As duas comemoram. Omar segue cui-
dando da mãe. Téo sonha que começou 
a enxergar, mas acorda desesperado ao 
notar que continua cego. Frederico des-
confia que Navarro pode estar por trás da 
armação de Tomas para prejudicá-lo. O 
estilista levanta provas para sua teoria.

06h30-Programação Univer-
sal
07h00-fala brasil
10h15-Esporte Fantástico
12h00-The Love School
13h00-Record Kids – Pica-
-Pau
15h15-Cine Aventura – O 
Lorax: Em Busca Da Trúfula 
Perdida
17h00-Batalha dos Cozinhei-
ros
18h30-Cidade Alerta Espe-
cial
19h45-Jornal da Record Es-
pecial
20h30-Programa da Sabrina
23h00-Legendários
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Silent lança álbum no hard rock 
A banda se apresenta ao lado de Gus Monsanto e 
Marco Ferreira no Calabouço Bar, no Rio de Janeiro.

BAND
06:00-Minúsculos
06:10-Ei! Arnold
06:30-Avatar
06:50-As Aventuras de Jimmy 
Neutron
07:00-Infomercial Vendo na 
TV
07:15-Conexão com Deus
07:30-Palavra de Vida
08:30-Seicho-No-Iê Na TV
09:00-Mudança de Vida
09:30-Infomercial Galinha 
Morta
09:45-Copa do Mundo Fifa 
de Futebol Feminino Sub 17
12:00-Vitória em Cristo
13:00-Magazine da Liga UEFA
13:00-Mackenzie em Movi-
mento
13:35-iCarly
15:20-Sábado Animal
16:15-Copa do Mundo de 
Futsal da FIFA 2016
18:25-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-Sila: Prisioneira do 
Amor
20:30-Pronunciamento
20:33-Sila: Prisioneira do 
Amor
21:10-Show da Fé
22:00-Show Business Preview
22:05-Mr. Bean
22:30-Miss Brasil
00:30-Show Business
01:20-Cinema na Madruga-
da
03:20-Glee
04:45-Só Risos - pegadinhas

Respeito: Sejam tole-
rantes com as falhas do 
outro, aprendam a acei-
tar as diferenças e idios-
sincrasias de quem você 
ama. Cada um tem as 
suas. Descubram como 
se superar e evoluir juntos. 
Respeitar as escolhas do 
outro também é funda-
mental, às vezes as pes-
soas precisam aprender 
com os próprios erros. E 
lembrem-se que, quando 
acaba o respeito mútuo, 
o relacionamento fica 
cada vez mais difícil.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

ALZIRO XAVIER

A banda cario-
ca Silent reali-
za um show de 

lançamento de seu 
álbum ‘Land Of Li-
ghtning’ hoje, duran-
te o primeiro festival 
de hard rock no Ca-
labouço Bar, no Rio. 
O evento também 
conta com o músi-
co Gus Monsanto, 
que estará promo-
vendo o lançamen-
to de seu CD ‘Kar-
ma Café’. Com uma 
extensa carreira na 
música, Gus já parti-
cipou de renomadas 
bandas e projetos 
pelo Brasil e o mun-
do, tais como Over-
dose (abrindo para 
os shows do Whites-
nake, Megadeth e 
Queensrÿche), Por-
trait, Monkey Bite 
(EUA), Adagio (Fran-
ça) e entre outros 
nomes.

Outra atração 
confirmada no Cala-

bouço Hard Rock é o 
músico Marco Ferrei-
ra, que se apresen-
ta pela primeira vez 
no Brasil em 12 anos, 
após consolidar uma 
renomada carreira 
nos Estados Unidos.

CD COM EDIÇÃO 
ILIMITADA 

Silent lançou em 
28 de julho uma edi-
ção limitada em CD 
de seu novo álbum, 
intitulado ‘Land Of 
Lightning’. Nesta 
versão, o trabalho 
conta com uma fai-
xa bônus exclusiva. 
Com sua primeira ti-
ragem lançada de 
maneira indepen-
dente,  ‘Land Of Li-
ghtning’ foi gravado 
no Naked Butt Studio, 
sob a produção de  
Gustavo Andriewiski 
e Luiz ‘Tilly’ Alexan-
dre, e gravado, mi-
xado e masterizado 
também por Gusta-
vo Andriewiski.

O Calabouço Hea- A banda lançou uma edição em CD de seu novo álbum, intitulado ‘Land Of Lightning’ 

vy & Rock Bar fica na 
Rua Felipe Camarão, 
130, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio, a partir 
das 22 horas. Os in-

gressos custam R$ 20 
até às 21 horas e R$ 
22 após às 21 h. Mais 
informações pelo 
telefone (21) 2268-

7014 e calabouco@
calabouco-bar.com.
br/Página do even-
to: https://www.face-
book.com.
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Trabalho: com mais 
empenho nas suas 
atividades conseguirá 
atingir seus objetivos, 
pois Marte, regente deste 
signo, está dinamizando 

o setor de realizações. Finanças: 
êxito profissional deverá aumentar 
os seus lucros. Amor: muita paz na 
vida familiar.

Áries

Trabalho: melhor 
momento do ano para dar 
início a empreendimentos 
e investimentos 
profissionais. Finanças: 
propensão a realizar 

grandes negócios, pois saberá pesquisar e 
achar o que for melhor para você. Amor: 
boas notícias de uma pessoa querida. 

Touro

Trabalho: idéias 
i n o v a d o r a s 
contribuirão para o 
seu desenvolvimento 
profissional. Sua 
produtividade deverá 
aumentar e chamar 

a atenção de seus superiores. 
Finanças: êxito nos negócios e maiôs 
lucratividade. Amor: sucesso nas 
relações afetivas. 

Gêmeos

Trabalho: propensão a 
dinamizar sua atividade 
e abrir seus horizontes 
profissionais, pois você 
está mais ambicioso e 
criativo. Finanças: esse 

período promete rendimentos maiores. 
Amor: seu charme está em alta. Você 
poderá atrair olhares do sexo oposto. 

Câncer

Trabalho: aposte nos 
seus objetivos, pois 
o Sol, regente deste 
signo, está estimulando 
você a realizar o que 
sempre sonhou. Mexa-
se! Finanças: deverá 

conseguir maiores rendimentos. 
Amor: romance em alta. 
Alguém que lhe quer bem irá lhe 
surpreender.

Leão

Trabalho: procure rever 
com muita atenção 
hábitos que vêm 
tornando sua atividade 
mais cansativa e menos 
produtiva, já que o 

momento astral favorece observações 
e soluções. Finanças: situação estável. 
Amor: a felicidade não está longe. 
Olhe ao lado!

Virgem

Trabalho: seu potencial 
realizador desperta. 
Esse é o momento certo 
para dinamizar o setor 
profissional, pois você 
conta com boas energias 
criativas enviadas dos 

astros. Finanças: sua dedicação ao 
serviço pode render aumento. Amor: 
controle o ciúme, ta?

Libra

Trabalho: bom 
momento para ações 
dinâmicas que visem 
deslanchar suas 
atividades. Os astros 
favorecem o setor 

profissional e progresso virá de acordo 
com seu esforço. Finanças: Há chance 
de crescimento. Amor: o momento 
favorece a vida afetiva. 

Escorpião

Trabalho: hoje você 
esbanja disposição e 
objetividade e você fica 
próximo de alcançar seus 
objetivos. Finanças: não 
convém fazer especulação 

financeira, pelo menos nessa fase de 
incerteza. Amor: romantismo em 
alta. Romance cheio de carinho e 
felicidade. 

Sagitário

Trabalho: ótimas 
parcerias não estão 
descartadas. Use a 
criatividade para fazer 
novos elos profissionais, 

pois o momento favorece alianças 
e negócios conjuntos. Finanças: 
tendência de ganhar muito dinheiro 
com trabalhos criativos. Amor: 
felicidade à vista! 

Capricórnio

Trabalho: aprenda 
a desapegar do 
que não faz mais 
sentido na sua 
vida profissional. 
Procure traçar novos 

caminhos para melhorar sua 
vida. Finanças: segure sua grana. 
Não invista em negócio inseguro. 
Amor: alegria de viver e muita 
felicidade no coração.

Aquário

Trabalho: busque 
saídas de uma maneira 
eficiente para contornar 
problemas na área 
profissional. Permita-se 
ser mais objetivo para 

alcançar o que almeja. Finanças: 
aproveite as oportunidades para 
crescer financeiramente. Amor: 
exercite o perdão.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 2050 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Abre ao Orçamento, a favor da Câmara Municipal de Porto Real, Crédito Suple-
mentar no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para reforço das dota-

ções consignadas no orçamento vigente.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais),  para atender as programações constantes do Ane-ões constantes do Ane- constantes do Ane-
xo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-ões de dotações orçamentárias constan- de dotações orçamentárias constan-ões orçamentárias constan- orçamentárias constan-
tes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

01.01.01.031.127.2.512 33903601 0000 20.000,00

Total 20.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

01.01.01.031.127.1.068 44905100 0000 20.000,00

Total 20.000,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

Em exercício

DECRETO Nº 4.130 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016  

O PREFEITODO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ART. 1º -  Fica definido como Área de lazer, a contar da data desta publicação do 
presente Decreto, a Rua Bogari, Localizado no Bairro Xavantes, Município de Beford 
Roxo, aos Sábados , Domingos e Feriados, no horário das 08:00 horas às 18:00, 
destinadas aos moradores locais.

ART. 2º - A interdição da Rua mencionada, ficará a critério dos moradores de acordo 
com o que preceitua o parágrafo 1º, Art. 95 da Lei nº 9.503/97.

ART. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições anteriores.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA N 2067/GP/2016 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

Exonerar a pedido DANIELE FERNANDES FONSECA, Professor II, da Secretaria 
Municipal Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, matrícula nº 10/43.539, 
a contar de 19/09/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/4837/2016. 

PORTARIA N 2068/GP/2016 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

Tornar sem efeito a Portaria N° 0458/GP/2015 de 25 de março de 2014, publicado 
em 26/03/2014. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SEXTO TERMO ADITIVO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06/0225/2011

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa G.R. BEL CONSTRUTORA 
LTDA.

RESUMO DO OBJETO: 1.1 - Fica retificado a planilha orçamentária do presente 
contrato em virtude da reprogramação do CT-0335.423-93/2010. 1.2 - Em face desta 
reprogramação, o valor total do contrato passa a ser de R$1.030.751,31 (Hum mi-
lhão trinta mil setecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) 

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contra-
to original não alterada, suprimidas ou acrescentadas por este Termo.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 367 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

Conceder a ALINE FERREIRA PEREIRA, no Cargo de Professor II, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, matrícula n.º 10/44.756, 
LICENÇA MATRIMÔNIO, de 08 (oito) dias, à contar de 30/08/16 e término em 
06/09/16, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/4548/2016. A publica-
ção deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 388 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LI-

CENÇA

ALZENI LEITE DE 
FIGUEIREDO

37/2114/2016 10.120 PROFESSOR II 18/04/06 
A 

17/06/11

03/10/16 A 
02/01/17

ELIANA VARELA 
SANSÃO FRAGA

37/4475/2015 5692 PROFESSOR II 02/03/95 
A 

01/03/00

01/09/16 A 
30/11/16

FERNANDO JOSE 
GOMES VILELA

37/3791/2015 19.515 GARI 31/05/10 
A 

30/05/15

01/01/17 A 
31/03/17

FLAVIO BEZERRA 
DE CARVALHO

37/0331/2015 18.520 MOTORISTA 27/05/00 
A 

26/05/05

01/01/17 A 
31/03/17

IVONE BAPTISTA 
LANDIM

37/2372/2016 6520 PROF. LÍNGUA 
PORTUGUESA

04/04/05 
a 

03/04/10

03/10/16 a 
02/01/17

JABIM NUNES DE 
SOUZA

37/3202/2016 5356 PROF. EDUC. 
ARTÍSTICA

02/03/00 
A 

01/03/05

03/10/16 A 
02/01/17

JOSELMA GOR-
GONHO DE ME-
DEIROS

37/3238/2016 20.911 AUX. SERV. 
GERAIS

20/11/00 A 
19/11/05

01/10/16 A 
31/12/16

MARCIO FER-
NANDO SANTOS 
SILVEIRA LIMA

04/2333/2014 18.511 MOTORISTA 26/05/05 
A 

25/05/10

01/01/17 A 
31/03/17

MARCOS JORGE 
MOREIRA

04/0376/2007 18.505 MOTORISTA 26/05/00 
A 

25/05/05

01/10/17 A 
31/12/17

MARINETE RO-
CHA SPALA

37/4958/2015 17.068 PROFESSOR II 01/03/10 
A 

01/03/15

03/10/16 A 
02/01/17

MARINETE RO-
CHA SPALA

37/5002/2015 6010 PROFESSOR II 24/09/04 
A 

23/09/09

03/10/16 A 
02/01/17

ROSANGELA DE 
CASTRO E SILVA

37/0782/2016 6190 INSP. DISCI-
PLINA

02/03/05 
A 

01/07/10

03/10/16 A 
02/01/17

ROSILENE ME-
RENDAS DA RO-
CHA BRITO

37/0123/2016 22.222 ESTIMULADOR 
MATERNO 
INFANTIL

17/04/07 
A 

16/08/13

01/09/16 A 
30/11/16

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

PORTARIA N.º 389 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de CRISTINA RAVAGLIA 
AMOEDO, ocupante do Cargo de Professor de língua Inglesa, matrícula nº. 
10/22.587, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Tu-
rismo – SEMECT, por ter infringido os Artigo 138 da Lei Complementar nº 014/97, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/3955/2015.

PORTARIA N.º 390 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, DEFERE os pedidos contidos nos autos dos processos abaixo:

NOME PROCESSO MAT. CARGO ASSUNTO

ADEJANE DA SILVA 
PEREIRA

37/2866/2016 5215 PROF. 
LÍNGUA 
PORTU-
GUESA

READAPTAÇÃO 
DE FUNÇÃO

TATIANA MONTEIRO 
DE FARIA

37/4286/2016 46.411 PROFES-
SOR II

READAPTAÇÃO 
DE FUNÇÃO

VERA LUCIA SANTOS 
VALENTIM

37/2684/2016 5670 PROF. 
HISTORIA

READAPTAÇÃO 
DE FUNÇÃO

  

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 391 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

FERNANDA CHA-
GAS RODRIGUES

37/4876/2016 52.953 PROFES-
SOR II

120 14/09/16 A 
11/01/17

FERNANDA RA-
MOS DE SOUZA

37/4908/2016 43.545 PROFES-
SOR II

120 20/09/16 A 
17/01/17

VERONICA PE-
REIRA DA SILVA 
TAVARES

37/3674/2016 15.702 PROFES-
SOR II

120 27/06/16 A 
24/10/16

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.              
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PORTARIA N.º 392 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, INDEFERE os pedidos contidos nos autos dos processos abaixo:

NOME PROCESSO MAT. CARGO ASSUNTO

FLORINALDO LIRA 37/3684/2016 19.647 ELETRICISTA 
ALTA TENSÃO

TRIENIO

ROSANGELA ALVES 
CARDOSO

37/1494/2016 44.454 SECRETARIO 
ESCOLAR

REDUÇÃO DE 
CARGA HO-

RARIA
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 393 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016-

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ADRIANA MAR-
QUES MULLER

37/1604/2016 46.469 ASSISTENTE 
SOCIAL

15 06/04/16 A 
20/04/16

ELIETE DE AN-
DRADE SOBRI-
NHO

37/3303/2016 6567 MERENDEIRA 26 04/07/16 A 
29/07/16

GABRIELA MA-
FORT DA COSTA 
GONÇALVES

37/1543/2016 44.594 PROFESSOR II 22 23/05/16 A 
13/06/16

NELIZA GARCIA 
NOGUEIRA

37/3087/2016 46.316 PROFESSOR II 21 09/06/16 A 
29/06/16

ROSIANE MA-
CHADO DE QUEI-
ROZ

37/3031/2016 47.279 PROFESSOR II 34 16/05/16 A 
18/06/16

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 394 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de PRISCILLA SOARES DA 
SILVA, ocupante do Cargo de Professor II, matrícula nº. 10/22.587, lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, por ter 
infringido os Artigo 143 e 146 da Lei Complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/0475/2014. 

PORTARIA N.º 395 DE 27 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

ANDREA ANGE-
LICA DO NASCI-
MENTO ROSA

37/4949/2016 19.718 ASSISTENTE 
SOCIAL

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

ARIADNE VIANA 
REIS GOMES

37/4913/2016 57.375 PROFESSOR II 30 13/09/16 A 
12/10/16

ANA LUCIA VIEI-
RA DA SILVA

37/4878/2016 56.371 PSICOLOGO 30 14/09/16 A 
13/10/16

CHISTIANE GRA-
CINDA GADELHA

37/4909/2016 15.597 PROF. MATE-
MATICA

30 12/09/16 A 
11/10/16

CRISTIANE VA-
LERIA CESAR DE 
OLIVEIRA

37/4835/2016 22.250 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

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

DEISE DA SILVA 
PEREIRA

37/4946/2016 6163 PROFESSOR II 15 12/09/16 A 
26/09/16

ELAINE LOPES 
DE SOUSA

37/4905/2016 47.192 PROFESSOR II 15 09/09/16 A 
23/09/16

ELOISA SILVA 
PIMENTEL

37/4895/2016 5657 PROFESSOR II 60 19/09/16 A 
17/11/16

ELAINE DOS 
SANTOS COR-
DEIRO

37/4892/2016 53.392 PROF. EDUC. 
FISICA

60 19/09/16 A 
17/11/16

ELENITA DIAS DE 
BARROS

37/4885/2016 6280 MERENDEIRO 07 15/09/16 A 
21/09/16

FABIANA GOLI-
NELLI DE OLI-
VEIRA

37/4894/2016 15.942 PROF. PRE- 
ESCOLAR

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

IRACI DA SILVA 
CAPUTO 

37/4910/2016 51.371 ORIENT. EDU-
CACIONAL

14 12/09/16 A 
25/09/16

ILTON JESUS DO 
NASCIMENTO

37/4858/2016 5452 PROF. LINGUA 
PORTUGUESA

30 19/08/16 A 
17/09/16

IRENE CRISTINA 
RIBEIRO

37/4830/2016 15.940 PROF. PRE-
-ESCOLAR

30 16/09/16 A 
15/10/16

JOSE SABINO 
PEREIRA

37/4882/2016 18.146 TRABALHA-
DOR BRAÇAL

60 13/09/16 A 
11/11/16

KELY CHRISTINA 
DA SILVA COSTA

37/4886/2016 10.866 AG. ADMINIS-
TRATIVO

60 31/08/16 A 
29/10/16

LENIZE SANTOS 
ALVARENGA

37/4911/2016 52.729 PROF. LINGUA 
PORTUGUESA

60 22/09/16 A 
20/11/16

MONIQUE PES-
SOA 

37/4889/2016 44.761 PROFESSOR II 04 13/09/16 A 
16/09/16

MARIA ALICE 
AREIAS DA FON-
TE

37/4874/2016 14.730 PROF. LINGUA 
PORTUGUESA

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

MARCIA PASSOS 
ALMEIDA VEN-
DRAMIN

37/4861/2016 46.291 PROFESSOR II 15 15/09/16 A 
29/09/16

MARCIA MELLO 
DE AVOLIO CAE-
TANO DA SILVA

37/4834/2016 25.335 ASSISTENTE 
SOCIAL

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

MARIA CECILIA 
SOARES

37/4883/2016 22.238 ORIENT. EDU-
CACIONAL

90 04/09/16 A 
02/12/16

MARCIA FONSE-
CA VIEIRA

37/4776/2016 5227 PROF. HISTO-
RIA

18 13/09/16 A 
30/09/16

MIRIAM DA SILVA 
ROZEIRA ALVES 
BAHENSE

37/4877/2016 14.705 PROF. CIEN-
CIAS

30 15/09/16 A 
14/10/16

PRISCILLA DE 
SOUSA ROCHA

37/4914/2016 22.439 PROFESSOR II 90 19/09/16 A 
17/12/16

RAQUEL DA SIL-
VA CONCEIÇÃO 
DE OLIVEIRA

37/4848/2016 52.984 PROFESSOR II 15 11/09/16 A 
25/09/16

RUTE DE QUEI-
ROZ FELIPE

37/3777/2016 25.099 PROF. EDUC. 
ARTISTICA

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

ROBERTA HA-
MDAN BORGES

37/4948/2016 17.613 ANGIOLOGIS-
TA

05 19/09/16 A 
23/09/16

REGINA LUCIA 
DE CARVALHO

37/4897/2016 25.786 AUX. ENFER-
MAGEM

15 08/09/16 A 
22/09/16

SIMONE TEIXEI-
RA MOREIRA

37/4891/2016 17.999 PEDIATRA 60 13/09/16 A 
11/11/16

VIVIANE CARLOS 
DA LUZ LOBO

37/2725/2016 22.916 PROFESSOR II 01 20/05/16 A 
20/05/16

VIVIANE CARLOS 
DA LUZ LOBO

37/2969/2016 22.916 PROFESSOR II 02 02/06/16 
03/06/16

VALTER LUIZ DE 
CARVALHO SILVA

37/4884/2016 18.424 GARI 60 10/09/16 A 
08/11/16

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

           JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
       Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos

ERRATA:

Na portaria nº 347 de 25 de agosto de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
30/08/16, referente à Adriana Dalmasio de Almeida Rodrigues.

Onde se lê: Período Aquisitivo: 02/03/00 A 01/03/05

Leia-se: Período Aquisitivo: 02/03/05 A 01/03/10

Na portaria nº 296 de 18 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
20/07/16, referente à Beatriz Mendes.

Onde se lê: Período da Licença: 03/07/16 A 02/03/16

Leia-se: Período da Licença: 03/07/16 A 02/10/16

Na portaria nº 377 de 14 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
21/09/2016, referente à Márcia Fonseca Vieira.

Onde se lê: Maria Fonseca Vieira

Leia-se: Márcia Fonseca Vieira

Na portaria nº 347 de 25 de agosto de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
30/08/2016, referente à Márcia de Souza Vilela.

Onde se lê: Período Aquisitivo: 09/08/16 a 08/12/16

Leia-se: Período Aquisitivo: 09/09/16 a 08/12/16

Ingredientes

Modo de preparo

CHULETA CREMOSA

6 chuleta de carne bovina
2 tomates grandes/2 ce-
bolas grandes/1 unidade 
de sazon/1 pimentão pe-
queno/3 dentes de alho 
médio/extrato de tomate
requeijão/6 fatias de quei-
jo mussarela/tempero ver-
de/orégano/sal agosto/
óleo para fritar.

Pique em rodelas o toma-
te, cebola, pimentão, pi-
que miudamente o alho 
e tempero verde e reserve
Em uma travessa tempere 
as chuletas com sal agos-
to e alho
Aqueça em fogo baixo 
o óleo em uma frigideira 
grande em forma de dis-
co e frite separadamente 
cada chuleta
Após fritas retire um pou-
co do óleo da frigideira 
e deixe apenas aproxi-
madamente uma colher 
de sopa e doure cebola, 
tomate, pimentão, acres-
cente um pouco de água 
para o molho
Após refogado os tempe-
ros acrescente duas co-
lheres de extrato de toma-
te e sazon e deixe ferver 
até os temperos estiverem 
cozidos
Após o molho haver en-
grossado acrescente o 
tempero verde, ponha em 
cima do molho as chule-
tas, vire as de um lado e 
depois do outro para fica-
rem com a cor do molho
Largue em cima de cada 
chuleta uma fatia do quei-
jo, após coloque uma co-
lher de requeijão em cima 
de cada uma acrescen-
tando o orégano
Tampe a frigideira e aguar-
de uns minutos até o quei-
jo derreter
Após o queijo derretido, 
desligue o fogo e sirva em 
seguida
Dica: Sirva com arroz bran-
co e uma porção de bata 
frita

300 g de espaguete/1 ce-
bola grande cortada em 
pedaços médios/1 colher 
(sopa) de óleo/1/2 maço 
pequeno de brócolis/1/2 
maço pequeno de couve-
-flor/10 colheres (sopa) de 
molho shoyu/400 g de car-
ne cortada em tiras/100 
g de champignon/1 ce-
noura cortada em rode-
las/250 ml de água/1 co-
lher (sopa) de amido de 
milho, dissolvido em 50 ml 
de água/acelga a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cozinhe o macarrão em 
ponto al dente e reserve.
Em uma panela, adicione 
o azeite, a cebola, a car-
ne e refogue bem.
Adicione o molho shoyu e 
cozinhe por 3 minutos em 
fogo médio.
Acrescente mais água, 
aguarde levantar fervura 
e adicione o amido de 
milho.
Mexa até engrossar, abai-
xe o fogo e adicione o 
champignon, a couve-flor, 
o brócolis e a cenoura
Cozinhe por 8 minutos e 
acrescente, por último, a 
acelga e o macarrão.
Misture bem, acerte o sal 
e tampe a panela por 
mais 1 minuto.

YAKISSOBA DA CASA
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Nova Iguaçu é Campeão 
da Série B no Janio Moraes

Anderson Luiz

38

BAIXADA

Orgulho da Baixada venceu o Itaboraí pelo placar mínimo e ergueu o troféu pela terceira vez.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

A cultura popular 
brasileira diz que 
toda sexta-feira, às 

18h, um suposto decreto 
dá início ao tão aguar-
dado final de semana. 
Na Baixada Fluminense, 
a festa veio mais cedo, 
mais precisamente às 17h, 
quando o apito final de-
cretou a vitória do Nova 
Iguaçu sobre o Itaboraí, 
por 1 a 0, na última roda-
da do Triangular Final da 
Série B do Campeonato 
Carioca, no Estádio Janio 
Moraes. Marlon, autor do 
gol único, saiu coroado 
como heroi da conquista.

O resultado positivo era 
o necessário para o Orgu-
lho da Baixada levantar 
pela terceira vez a taça 
da segunda divisão do 
Rio de Janeiro, feito que 
já havia sido alcançado 
em 1996 e 2005. Troféu 
que aumenta a galeria 
do Laranja Iguaçuano e 
que fecha com chave de 

ouro uma trajetória que já 
havia rendido o título da 
Taça Santos Dumont (pri-
meiro turno) e o acesso à 
elite estadual, de onde o 
clube caiu em 2015.

Desmotivado? Itaboraí 
faz jogo duro e assusta
Dez minutos mornos e 

na sequência a emoção 
rolou solta. Sem maiores 
compromissos na compe-
tição, o Itaboraí jogava 
solto, trabalhando as jo-
gadas de ataque e de-
monstrando aplicação 
tática. Igor e Bobby tenta-
ram abrir a contagem em 
chutes de longe. Na ten-
tativa do segundo, Jeffer-
son fez uma linda defesa.

O Nova Iguaçu deti-
nha maior posse de bola 
e sem pressa buscava 
o gol do título. Schwen-
ck passou perto quando 
aproveitou cobrança de 
escanteio para dominar 
e mandar chute cruzado. 
Rerysson salvou. Marqui-
nhos, em finalização ras-
teira, também assustou. 

Antes do apito final, Wes-
cley tirou Felipe Camacho 
para dançar e mandou 
com GPS na cabeça de 
Simões, que testou muito 
perto da trave.

Na volta do intervalo 
o Itaboraí não conseguiu 
incomodar tanto. O Nova 
Iguaçu, mesmo sem tanta 
inspiração, foi tomando 
conta da partida. Adria-
no ensaiou o primeiro gol 
em chute perigoso, mas 
quem brilhou mesmo foi 
Marlon, que fechou com 
uma cabeçada certei-
ra a descida do mesmo 
Adriano pela esquerda 
aos 13 minutos da etapa 
complementar. Gol e iní-
cio de festa no Laranjão!

Sem poder de reação, 
algo até natural na con-
dição de eliminado, o Ita-
boraí pouco ameaçou no 
complemento do duelo, 
a não ser em bolas aé-
reas. Os laranjas, por sua 
vez, buscavam o segun-
do gol. Raphael Azeve-
do e Adriano, no mesmo 

lance, quase ampliaram. 
Nos minutos finais, os do-
nos da casa se limitaram 
a segurar a posse de 
bola. Os visitantes, esgo-
tados, não tiveram como 
estragar a festa. Emoção 
na Baixada Fluminense, 
que é muito mais bonita 
quando pintada de la-
ranja! 

A partida:
Nova Iguaçu 1x0 Ita-

boraí - Carioca Série B - 
Triangular Final - 6ª roda-
da - 20/09/2016 às 15h

Estádio Janio Moraes 

(Nova Iguaçu - RJ)
Árbitro: Rodrigo Carva-

lhaes de Miranda
Assistentes: Luiz Antô-

nio Muniz de Oliveira e 
Thiago Gomes Maga-
lhães

Nova Iguaçu: Jeffer-
son; Vinicius Matheus 
(Yan - intervalo), Raphael 
Azevedo, Simões e Lucas; 
Paulo Henrique, Marqui-
nhos e Wescley; Marlon 
(Glauber 26'/2ºT), Adria-
no e Schwenck (Vinicius 
Nunes 35'/2ºT). Técnico: 
Edson Souza

Itaboraí: Rerysson; 
Victor Silva, Raphael 
Neuhaus, Rodrigão e 
Maycon (Felipe Cama-
cho 19'/1ºT); Thiago, Le-
ônidas e Bobby; Ricardi-
nho, Igor e Edu (Lucão 
21'/2ºT). Técnico: Luiz An-
tônio

Cartões amarelos: 
Paulo Henrique (NOV); 
Felipe Camacho (ADI)

 Gols: Marlon 13'/2ºT 
(1-0)

Público: 653 pagantes 
(952 presentes)

Renda: R$ 8.530,00.

O resultado positivo era o necessário para levantar pela terceira vez a taça da Série B

DIVULGAÇÃO


