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Thiago Botelho foi morto a 100 m de casa e 
chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

ELEIÇÕES 2016

Jovem é torturada por ‘sementes do mal’

Divulgação

3
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Violência 
Leandro Delocco Perei-

ra, quer era motorista de 
Uber e sargento do Exérci-
to, lotado no 25º Batalhão 
de Infantaria Paraquedis-
ta, foi morto durante uma 
tentativa de assalto na 
Zona Norte do Rio. 

REPRODUÇÃO / WHATSAPP

TRF mantém condenação de 
Carlos Moraes

O colegiado da Oitava Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em julga-
mento realizado no dia 29 de setembro e divulga-
do ontem, manteve cassado os direitos políticos 
do prefeito eleito Carlos Moraes Costa, de Japeri.

De acordo com o órgão, por maioria de vo-
tos, foi negado provimento ao apelo, nos ter-
mos do voto do relator Guilherme Diefenthaeler. 

“Conforme sufragado pela 7ª Turma Especializada, na Ses-
são de 29/09/2016,em questão de ordem, suscitada nos autos 
do processo nº 2015.51.01.103066-6, e adotado pela 8ª Turma 
Especializada, foi considerado inaplicável, nessa hipótese, a 
técnica de julgamento não unânime do art. 942, do CPC/2015”.

7

Selvageria cometida por duas adolescentes contra uma garota, também menor de idade, chocou internautas: crime cometido por ciúme de namorado

Estudante morre 
com tiro na cabeça 

em Duque de Caxias
6 7

Trio na tranca
Agentes 15º BPM (Caxias) 

prenderam suspeitos que es-
tavam em um veículo rouba-
do. Com eles, foram encon-
trados armas e drogas. Carlos 
Alberto de Jesus, Driele Vitori-
no e Ana Beatria Costa foram 
levados para a 59ª DP.

DIVULGAÇÃO
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Surpresa 

Vídeo pornô 

No estado do Texas 
(EUA), uma cobra de 
duas cabeças foi en-
tregue ao jardim zooló-
gico Cameron, depois 
que uma mulher achou 
o réptil no quintal de 
casa. O supervisor de 
anfíbios e répteis do zo-
ológico, Brian Henley, 
disse que a cobra de 
duas cabeças pode ser 
comparada a gêmeos 
siameses.

Na Indonésia, a po-
lícia investiga quem 
está por trás da exi-
bição de um vídeo 
pornográfico em um 
outdoor em Jacar-
ta. As imagens que 
mostravam um casal 
mantendo relações 
sexuais foram divul-
gadas na hora do 
rush da última sexta-
-feira, causando co-
moção e risadas en-
tre os condutores que 
atravessavam a rua.

O trio de cientistas britânicos David J. Thou-
less, F. Duncan M. Haldane e J. Michael Kos-
terlitz ganhou o  Prêmio Nobel de Física de 
2016 “pelas descobertas teóricas das transi-
ções de fase topológica e fases topológicas 
da matéria”. 

Um estudo divulgado ontem na Austrália afir-
ma que o sapo-cururu é capaz de fazer “liga-
ções de longa distância” para acasalar e seus 
sons podem chegar a ser escutados a cerca 
de 120 metros. O estudo foi realizado por pes-
quisador Benjamin Müller, da Universidade Ja-
mes Cook, em comunicado. 

Em uma decisão de 2ª instância, a União 
terá de fornecer o medicamento Eculizuma-
be, sem registro na Anvisa, para uma pacien-
te com hemoglobinúria paroxística noturna. 
O custeio, não poderá vir de verbas que se-
riam destinadas à saúde, mas de verbas que 
seriam utilizadas em publicidade oficial.

Nobel de Física 

Sapo-cururu Decisão

As pesquisas, que revelaram características da cha-
mada “matéria exótica”, podem ter aplicações futuras 
na eletrônica. “Suas descobertas permitiram avanços 
na compreensão teórica dos mistérios da matéria e 
criaram novas perspectivas para o desenvolvimento de 
materiais inovadores”, informou a Fundação Nobel.

Nobel de Física II 

Sendo o País da Índia o terceiro maior 
emissor mundial de gases de efeito estufa, 
ratificou no último domingo o acordo de 
Paris sobre o clima, estabelecido na COP 
21, anunciou o ministro indiano do Meio 
Ambiente. Todo o procedimento ocorreu 
sem cerimônias. 

O número de acessos em banda larga pela 
tecnologia 4G no Brasil cresceu 180% em um ano 
e chegou a 46,3 milhões em agosto, de acordo 
com o levantamento da Associação Brasileira de 
Telecomunicações (Telebrasil). Foram ativados 30 
milhões de novos acessos entre agosto do ano 
passado e o mesmo mês deste ano. 

Banda larga

Fábrica abre inscrições para trainee 
A Nestlé está com as inscrições abertas para o seu programa 

de trainee 2017. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.
ciadetalentos.com.br/traineenestle até o dia 15 de outubro. As 
oportunidades são para as áreas de recursos humanos, compras, 
finanças, técnica e vendas. Os candidatos devem ter concluído 
a graduação entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016. 

Empresa e TCP abrem programa de estágio 
Empresa de bens de consumo de saúde e higiene, a Reckitt 

Benckiser e a TCP, empresa que administra o Terminal de Contê-
ineres de Paranaguá, abriram, respecticvamente, Programa de 
Estágio 2017 e Programa de Trainee 2017. As inscrições devem ser 
feitas no site https://www.vagas.com.br/vagas/v1404424/progra-
ma-de-estagio-2017-reckitt-benckiser até 4 de novembro.

Fundação prorroga inscrições 
A Fundação Universidade de Brasília (FUB) prorrogou as 

inscrições do concurso público para 61 vagas em cargos 
de todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.cespe.unb.br/concursos/fub_16_1 até 
17 de outubro. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 100. No site 
da organizadora é possível ver o edital. 

Garoto deve comprar Nestlé 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

definiu ontem diretrizes para que a compra da fabricante 
brasileira de chocolates Garoto pela multinacional suíça 
Nestlé seja aceita em definitivo pelo órgão antitruste. A 
operação foi anunciada em 2002, mas o Cade vetou a 
aquisição em 2004.

Superávit comercial supera marca 
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços informou 

que as exportações brasileiras superaram as importações (um 
superávit da balança comercial de US$ 36,17 bilhões no acu-
mulado deste ano até setembro) O saldo positivo (exportações 
menos importações) somou US$ 3,803 bilhões, o que representa 
uma queda de 8,1% na comparação com o mês anterior.

Dona da Louis Vuitton compra fabricante 
Líder mundial da indústria do luxo, o grupo francês LVMH com-

prou 80% do capital da fabricante alemã de malas Rimowa por 
640 milhões de euros. A empresa anuncdiou que a venda será 
concluída em janeiro de 2017. O atual diretor da Rimowa, Die-
ter Morszeck, neto do fundador da PME alemã, permanecerá à 
frente da empresa, a qual continuará associado.

Efeito estufa 

NESTRLÉ

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

JUDICIAL

INDÚSTRIA DO LUXO

Gato amado por vizinhos ganha estátua  

Efeito estufa II
De acordo com o governo, com a ideia de 

cultivar sua imagem de governo ecologista, 
o poder Executivo do nacionalista hindu Na-
rendra Modi escolheu a simbólica data de 
2 de outubro, aniversário do nascimento de 
Mahatma Gandhi, para ratificar o acordo da 
COP21.

RECKITT BENCKISER

PARCIAL

DIVULGAÇÃO

Na Turquia, a cidade de Istambul inaugurou uma estátua em homena-
gem a um famoso gato local que tinha o hábito de ficar ‘relaxando’ em 
uma escada de concreto na calçada. A escultura foi inaugurada no Dia 
Mundial dos Animais, e mostra o gato Tombili, que era muito amado na 
região, descansando em uma pose relaxada, como costumava fazer. O 
gatinho morreu no último dia 10 de agosto, vítima de uma doença desco-
nhecida que o consumiu durante um mês. Logo depois de sua morte, mo-
radores abraçaram uma campanha pedindo a construção da estátua em 
sua memória. O escultor Seval Sahin foi o encarregado de fazer a escultura, 
que reproduz a tradicional pose do gatinho.

O dia seguinte 
Depois de ser derrotado nas urnas, um vereador 

da Baixada Fluminense decidiu se rebelar contra os 
seus cabos eleitorais, castingando, sem dó, nem pie-
dade, quem suou a camisa para trabalhar na sua 
campanha e pedir votos para o plano de sua re-
eleição. Como não deu certo, o moço aplicou um 
calote sem igual e deixou todo mundo a ver navios.

Revolta geral 
Com o golpe, os contratados pelo parlamentar 

se vingaram quebrando o galpão onde funciona-
va o quartel general de campanha do caloteiro. 
No reduto eleitoral do político, que fica num dos 
maiores distritos do município, não se fala em ou-
tra coisa: o espertinho meteu o pé e ‘fugiu’ da 
fúria do povão.

Paraíso como refúgio 
Pois não é que o pilantra foi se refugiar no belo 

apartamento, comprado às custas do dinhieiro 
do povo, na Barra da Tijuca! no mínimo estranho. 
Corre na boca miúda que o imóvel custou uma 
fortuna, e foi adquirido ainda no final do primeiro 
mandato. E com o salário que ele recebe como 
vereador, é impossível comprar apê de luxo em 
uma área de gente endinheirada, 

Calote geral 
Nessas eleições, não faltaram notícias sobre 

calote na Baixada. Mas dá pra imaginar a quan-
tidade de promessas feitas por candidatos, em 
caso de eleição?  Teve neguino prometendo 
mundos e fundos ao eleitor, como por exemplo 
cargos comissionados com salários astronômicos,

E naqueie distrito...
E um político em espeicial, muito conhecido na 

região de Duque de Caxias chegou a prometer 
próteses de graça um noivo sorriso para uma elei-
tora em troca de votos de toda a família. O sui-
jeito perdeu a noção e a eleição. Resultado: não 
vai pagar a promessa, e ainda foi chamado de 
pilantra pela ‘vítima’de suas armações. 
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TRF mantém a cassação de 
prefeito eleito em Japeri
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

AGORA É PRA VALER 

Por maioria de votos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a condenação de Carlos Moraes. 

Carlos Moraes durante campanha para prefeito, mesmo estando indeferido

Crivella e Freixo debatem diminuição do tempo de horário 

DIVULGAÇÃO

Registro de candidatura indeferido 
No dia 10 de se-

tembro, o juiz eleito-
ral Leopoldo Heitor 
de Andrade Mendes 
Junior declarou a 
candidatura Carlos 
Moraes Costa (PP) à 
Prefeitura de Japeri, 
inelegível. O juiz tam-
bém indeferiu o regis-
tro da candidatura 
de Moraes. 

A ação contra 
‘Carlinhos de Jape-
ri’, como o político é 

conhecido, foi movida 
pela coligação ‘É Hora 
de Mudar’, encabeça-
da pelo candidato do 
PT à Prefeitura de Jape-
ri, André Luiz Ceciliano, 
que ficou em segundo 
lugar nas eleições. A 
coligação alegou que 
Carlos Moraes “teve inú-
meras contas julgadas 
irregulares pelo Tribunal 
de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE-
-RJ) o que acarretaria 

sua inelegibilidade”. 
Ex-prefeito de Ja-

peri entre 1993 a 
1996 e 2001 a 2004, 
Carlos Moraes é con-
siderado campeão 
de condenações 
nas esferas Estadual 
e Federal. Ele perdeu 
cinco eleições para 
Prefeitura de Japeri 
04/2006/2008/2010 e 
2012). Em 2014, ele 
não disputou a elei-
ção.

Candidatos discutem diminuição 
do tempo de propaganda eleitoral

PSDB anuncia que não vai 
apoiar candidatos no Rio

WILTON JÚNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO; MÁRCIO MERCANTE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O colegiado Oita-
va Turma Espe-
cializada do Tri-

bunal Regional Federal 
da 2ª Região, em julga-
mento realizado no dia 
29 de setembro e divul-
gado ontem, manteve 
cassado os direitos po-

líticos do prefeito eleito 
Carlos Moraes Costa, de 
Japeri.

De acordo com o ór-
gão, por maioria de vo-
tos, foi negado provimen-
to ao apelo, nos termos 
do voto do relator Guoi-
lherme Diefenthaeler. 

Conforme sufraga-
do pela 7ª Turma Espe-

cializada, na Sessão de 
29/09/2016,em questão 
de ordem, suscitada 
nos autos do processo 
nº 2015.51.01.103066-6, e 
adotado pela 8ª Turma 
Especializada, foi consi-
derado inaplicável, nes-
sa hipótese, a técnica de 
julgamento não unânime 
do art. 942, do CPC/2015.

Responsável pela fisca-
lização da propaganda 
eleitoral no Rio, o juiz Mar-
cello Rubioli, do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RJ) 
se reúne amanhã com 
representantes dos can-
didatos Marcelo Freixo 
(PSOL) e Marcelo Crivella 
(PRB), para discutir o pla-
no de mídia e o início do 
horário eleitoral gratuito 
na televisão sobre o se-
gundo turno.

Além dos representan-
tes das candidaturas, es-
tarão presentes os repre-
sentantes das emissoras 
de rádio e televisão. Os 
dois candidatos manifes-
taram desejo de reduzir 
o tempo da propaganda 
eleitoral no rádio e na TV 
no segundo turno.

Por telefone, a assesso-

ria do candidato Marce-
lo Freixo confirmou uma 
conversa entre os dois 
candidatos após o resul-
tado do primeiro turno. 
A proposta seria redu-
zir de 10 para 5 minutos 
esse tempo nos horários 

da manhã e noturno.  De 
acordo com a assesso-
ria, a falta de recursos de 
produção seria um dos 
motivos. No primeiro turno 
Freixo teve 11 segundos. 

“Tanto eu quanto o Cri-
vella entendemos que 10 

minutos de vídeo é mui-
to tempo, pode se tornar 
cansativo e as pessoas 
irão parar de assistir”, ex-
plica. “Estamos vindo de 
11 segundos de campa-
nha. Eu quero apenas o 
tempo necessário para 
fazer uma boa comuni-
cação”, afirmou o can-
didato do Psol, durante 
panfletagem no Centro 
do Rio.

A assessoria de Crivella 
confirmou que a inicia-
tiva partiu do candida-
to, que conversou com 
Freixo após a eleição de 
domingo. “Dez minutos 
de propaganda eleitoral 
é um longa-metragem. 
Essas inserções custam 
muito caro para os cofres 
públicos”, disse o candi-
dato e senador. 

O presidente do PSDB, 
Aécio Neves, declarou 
ontem, em Brasília, que 
o partido não vai apoiar 
nenhum dos candidatos 
ao segundo turno das 
eleições no Rio de Janei-
ro. Para ele, nem Marcelo 
Freixo (PSOL) nem Marce-
lo Crivella (PRB) possuem 
identidade com a can-
didatura de Osorio, que 
conquistou 8% dos votos 
no primeiro turno.

Também ontem, o 
PMDB já tinha avisa-
do que não iria apoiar 
nenhum candidato no 
segundo turno do Rio, 
e liberou filiados para 
apoiarem nomes de sua 
preferência. O partido do 
atual prefeito, Eduardo 
Paes, que tentou perma-
nência no poder com 

Pedro Paulo, já havia tido 
apoio descartado por 
Crivella e Freixo.

“O nosso caminho será 
de não apoio formal, 
oficial, a qualquer uma 
das candidaturas. Quero 
cumprimentar inclusive 
por terem chegado ao 
segundo turno. Mas o 
candidato Freixo repre-
senta a negação daqui-
lo que o PSDB acredita. 
O seu próprio discurso, 
onde dedica a sua vitória 
àqueles que consideram 
que houve golpe no país, 
nos afasta de forma defi-
nitiva dessa opção. E não 
há identidade da candi-
datura do PSDB apresen-
tada no Rio de Janeiro 
como outro candidato, 
o candidato Crivella”, ex-
plicou Aécio, durante 

Decisão do Tribunal Regional Federal que manteve a decisão unânime
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A população meritiense conta com uma 
nova plataforma para alerta sobre possí-
veis deslizamentos de encostas: o SMS. A 
Defesa Civil de São João de Meriti vem re-
alizando, constantemente, o cadastro de 
parte da população nesta plataforma.

Os moradores do 
bairro Parque São Jor-
ge e Citrópolis cele-
bram o fim das obras 
e entrega das qua-
dras poliesportivas, 
realizadas pela Pre-
feitura de Japeri, por 
meio da Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos (SEMOSP).

A Secretaria de 
Saúde de Caxias deu 
novo passo rumo a 
uma maior conscien-
tização e prevenção 
da AIDS. Ontem, o Pro-
grama DST/AIDS e He-
patites Virais realizou 
palestra sobre o vírus 
HIV para alunos da 
UERJ na Vila São Luiz.

Um dia depois de perder a reeleição, o prefeito de Mes-
quita, Gelsinho Guerreiro (PRB), exonerou todos os comis-
sionados da Prefeitura. Ele também trocou dois secretários, 
o de Administração e o de Governo e Planejamento. 

A maior parcela dos pouco mais de 110 mil eleitores 
de Mesquita optou pela renovação e elegeu o novato 
Jorge Miranda (PSDB) para governar a cidade em 2017. 
O tucano recebeu 46.322 votos (49,91%).

Utilidade Pública Novidade! 

Exoneração Eleição 

Eles disseram... nós publicamos!
“O caixa do estado está completamente justo: o recurso que entra é o recurso que 

ele paga os servidores” Gustavo Barbosa, secretário estadual de Fazenda, ao falar 
sobre o pagamento dos servidores do Estado. 

A Prefeitura de Japeri abriu um concur-
so para preencher 214 vagas que pedem 
do ensino fundamental incompleto ao 
médio finalizado. As inscrições para con-
correr às chances abrem hoje. E as taxas 
variam de R$ 54,50 à R$ 64,50.

O cadastro acontecerá no site da or-
ganizadora do concurso. Para quem tem 
o nível fundamental incompleto, há va-
gas de auxiliar de serviços gerais, bom-
beiro hidráulico, merendeira, motorista, 
pedreiro, pintor e vigia.

DIRETO AO PONTO

O momento que o Brasil vive precisa basicamente 
de coragem e determinação. Todos sabem o que 
fazer, como fazer e da urgência de fazer. Menos, é 
claro, os que vivem da exploração barata da igno-
rância e da falta de informação de parte da popu-
lação. Justamente aqueles mais atingidos pela crise, 
vítimas da desaceleração da economia. Não é pos-
sível enfrentar uma crise nessa dimensão sem causar 
polêmica! O consenso não vai resolver nada, o que 
é necessário, é necessário e inegociável. 

Inscrições Segurança Reuniões
Interessados terão até o dia 

4 de novembro para se mani-
festar. Todos serão submetidos 
a provas objetivas nos dias 3 
e 4 de dezembro. O formulário 
para cadastro deverá ser pre-
enchido no site www.incpcon-
cursos.org.br.

O conselho comunitário de 
segurança pública de Seropé-
dica se reúne mensalmente na 
Câmara de Vereadores, sempre 
nas primeiras quartas-feiras de 
cada mês. Seguindo esse pa-
drão, hoje será realizada mais 
uma reunião aberta ao público.

Durante esses encontros, 
diversos agentes de seguran-
ça pública de diferentes cor-
porações, se reúnem junto à 
população e aos membros 
do CCSPS para debaterem 
a respeito de questões perti-
nentes à segurança.

Oportunidade 

Vagas
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Há mais de um mês, os moradores de 
São João de Meriti reclamam de margi-
nais que rondam as ruas do município. 
na Rua Laura Arruda os moradores se tor-
naram reféns de homens que fazem do 
local, uma comercialização de drogas.

O Brasil precisa de coragem

‘Professora Rizê, 
perfeita para você, 
melhor para Guapi-
mirim’. O slogan de 
campanha escolhi-
do pelo secretário 
de Educação de 
Guapimirim para a 
vereadora Rizê Sil-
vério (PSDB), não 
surtiu efeito, mui-
to menos as reuni-
ões com servidores 
do setor de ensino, 
para os quais ela 
se apresentava 
como ‘a mulher do 
poder’. Rizê teve 
apenas 666 votos e 
ficou como segun-
da suplente, uma 
fragorosa derrota 
para quem achava 

‘Mulher do poder’ é reprovada 
nas urnas em Guapimirim

que seria o nome 
mais votado, o que 
lhe daria, segun-
do ela mesma afir-
mava nas reuniões, 
poder para, ‘inde-
pendente de quem 
venha ser o próximo 
prefeito’, ter força 
política suficiente 
para não deixá-lo 
‘mexer’ com nin-
guém. A ‘mulher do 
poder’ teve 890 vo-
tos a menos que o 
vereador eleito mais 
votado, o estrean-
te Alex Rodrigues 
Gonçalves, o Leleco 
(PDT), e não pode-
rá fazer nada pelos 
servidores nem por 
ninguém. 

Ações preventivas contra câncer de mama
OUTUBRO ROSA

O atendimento é realizado durante a semana no Trailer da saúde em Duque de Caxias.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Afilhado de Renan será nomeado para o Turismo 

Moradores da Rua 
Cuiabá, no bairro 
Rancho Novo, no 
município de Nova 
Iguaçu, sofrem com 
o excesso de ‘lixo 
eleitoral’ despejados 
nas ruas durante as 
eleições do último 
domingo. Folhetos jo-
gados no chão dei-
xaram as calçadas 
imundas e escorre-
gadias, provocan-
do risco de quedas. 
Vale lembrar que a 
distribuição de pan-
fletos e a exibição 
de cartazes é crime.

Rizê Silvério acreditava que seria o nome mais votado 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

O presidente Mi-
chel Temer bateu o 
martelo e decidiu 
nomear o deputado 
federal Marx Beltrão 
(PMDB-AL) para as-
sumir o cargo de mi-
nistro do Turismo.

A posse já está 
marcada para hoje, 
às 12h. Com isso, 
Temer agrada ao 
presidente do Sena-
do, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), padrinho 
político de Marx Bel-
trão.

Réu no Supremo 
Tribunal Federal, Bel-
trão levou ao Planal-

to documentos para 
demonstrar que não 
tem responsabilidade 
em relação a denún-
cias das quais foi alvo 
quando era prefeito 
de Coruripe (AL).

Com a nomeação, 

Lixo eleitoral em Nova Iguaçu
Temer quer solucio-
nar um problema 
antes da votação 
da proposta de 
emenda constitucio-
nal que estabelece 
um teto para os gas-
tos da União.    

As mulheres do terceiro distrito, após a consulta, já saem com o exame marcado

DIVULGAÇÃO  

O presidente do Senado Renan e o presidente Michel Temer 
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Criado para estimular 
as mulheres no 
controle do câncer 

de mama, a campanha 
Outubro Rosa é realizada 
todos os anos com um único 
objetivo: compartilhar 
informações sobre o câncer 
de mama, promover a 
conscientização sobre 
a doença, proporcionar 
maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e de 
tratamento e contribuir 
para a redução da 
mortalidade. Em Duque de 
Caxias esse período conta 
com ações da Secretaria 
Municipal de Saúde que 
abriu ontem, a campanha 
na Unidade Pré-Hospitalar 

do Parque Equitativa, 
no terceiro distrito. Até 
a próxima sexta-feira, 
as mulheres da região 
poderão se consultar (e 
sair com o exame de 
mamografia marcado), 
agendar ultrassom, 
além de fazer o exame 
preventivo do câncer de 
útero no próprio local.

O atendimento é feito 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, por médicos 
e enfermeiros no Trailer 
de Saúde e no Ônibus 
Ginecológico da Secretaria 
Municipal de Saúde

Entre as mulheres do 
terceiro distrito que 
procuraram a unidade de 
saúde, esta moradora do 
Barro Branco, Rosa Anatilde 

Pereira, de 53 anos, que 
disse fazer regularmente 
os exames de mamografia 
e preventivo do câncer 
de útero. “Graças a Deus 
está tudo bem comigo”, 
comemora a dona de 
casa.

A campanha estará no 
período de 18 a 21 de 
outubro atendendo das 
9h às 17h na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
bairro Jardim Gramacho, 
localizado na Rua 
Manicoré.

CÂNCER DE MAMA
Para o Brasil, em 2016, 

são esperados 57.960 
casos novos de câncer de 
mama. Tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres 

no mundo e no Brasil, 
depois do câncer de pele 
não melanoma. O câncer 
de mama responde por 
cerca de 25% dos casos 
novos a cada ano, sem 

considerar os tumores 
de pele não melanoma, 
mais frequente nas 
mulheres das Regiões 
Sul, Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste. Existe 

tratamento para câncer 
de mama, e o Ministério 
da Saúde oferece 
atendimento por meio 
do Sistema Único de 
Saúde, o SUS.
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Barra Mansa renova dois 
terços da Câmara em 2017

SUL FLUMINENSE 

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Dos 19 vereadores, 12 são novos, cinco foram reeleitos e dois retornam às atividades.

A legislatura que 
vai começar 
dia primeiro 

de janeiro na Câma-
ra Municipal de Barra 
Mansa terá doze, en-
tre dezenove parla-
mentares, que podem 
ser considerados no-
vos na casa. Entre eles, 
a Professora Maria Lú-
cia (SD) e Zélio Show 
(PRTB), que chegaram 
a participar por breves 
períodos na legislatura 
atual, mas estarão ini-
ciando seus primeiros 
mandatos como titula-
res. Jaime Alves (PRB), 
outro que chegou a 
exercer a vereança, 
também estava na 
condição de suplente.

Outro, Gustavo Go-
mes (PTB), chegou a 
ser chamado como 
suplente num afas-
tamento de Denílson 
Câmara, mas se recu-
sou a assumir. Em seu 
lugar, entrou a Profes-
sora Maria Lúcia.

Os outros que che-
gam em janeiro à Câ-
mara Municipal pela 
primeira vez são Mar-
cell Castro, Thiago Va-

lério, Gilmar Lellis, Re-
natinho, Marquinhos 
Pitombeira, Wellington 
Pires, Gilson Pooxa 
Vida e Daniel Volpe 
Maciel.

Cinco vereadores, 
dos dezenove atuais, 
foram reeleitos: Paulo 
Chuchu (SD) Marce-
lo Cabeleireiro (PDT), 
Luís Antônio Cardoso 
(PMDB), Vicentinho 
(PSB) e Roberto Beleza 
(PSC). Já Elias da Cor-
bama (PHS) e Zé Abel 
(PRB) voltam ao Legis-
lativo depois de terem 
passado algum tem-
po fora da Casa.

CANDIDATOS E SEUS 
RESULTADOS NAS
 ELEIÇÕES 2016

Dos vereadores atu-
ais que não estarão 
na próxima legislatura, 
três eram candidatos 
a cargos no Executi-
vo nas eleições do dia 
2 e não disputaram 
a reeleição: Rodrigo 
Drable (PMDB), o pre-
feito eleito, Uéslei da 
Farmácia, candidato 
a prefeito pelo PC do 
B, e o atual presiden-
te da Câmara, José 
Luiz Vaneli, o Leiteiro 
(PSDB), que foi candi-

Em 2017 haverá mudanças na Câmara Municipal de Barra Mansa como resultado das eleições

Samuca diz que não espera 
apoios no 2° turno dia 30

Samuca defende que campanha seja baseada no embate 

OAB consegue alterações em 
contas de serviço autônomo

UniFOA de Portas Abertas 
é realizado em Três Poços

Escola 4.0 será tema de ‘expo’

dato a vice-prefeito 
na chapa  encabeça-
da por Cláudio Manes 
(PSDB).

Pelo menos um dos 
vereadores atuais, 
Claudio Cruz, o Baia-
ninho (PV), havia de-
cidido não disputar a 
reeleição. Ele apoiou 

Luiz Furlani (PV), que 
chegou a ser esco-
lhido em convenção 
como candidato a 
prefeito, decidiu abrir 
mão da candidatura 
e depois apoiou Ro-
drigo Drable.

Furlani, por sinal, 
acabou sendo o can-

didato mais votado 
para vereador, mas 
não foi eleito porque 
seus colegas de le-
genda não garanti-
ram votos suficientes 
para que o PV atingis-
se o quociente eleito-
ral.

Além de Furlani, não 

se reelegeram Deníl-
son Câmara, Lia Pre-
to, Pissula, Christiano 
Alves Vieira, Ivan Mar-
celino de Campos, o 
Ivan de Rialto, José 
Marques,  Pedro Paulo 
Lopes, Ricardo Arbex 
e Roque Martins de 
Mello.

O candidato pelo 
Partido Verde à Prefei-
tura de Volta Redonda, 
Samuca Silva, afirmou 
que sua candidatura 
sempre foi independen-
te e afirmou que, em-
bora esteja de portas 
abertas para dialogar, 
não vai buscar apoios 
para o segundo turno.

“Não esperamos 
apoio. Nossa candida-
tura sempre foi inde-
pendente. Foi assim que 
chegamos a 39.547 vo-
tos, de pessoas que saí-
ram de casa para votar 
no Samuca Silva. Mas 
não representamos o 
radicalismo, e sim o di-
álogo, um projeto. Está 
claro na campanha: o 
projeto de oposição e 
o projeto de mudança. 
Nossa candidatura re-
presenta a mudança. 

Às pessoas que que-
rem a mudança, e não 
a oposição, estaremos 
de portas abertas para 
dialogar, mas não va-
mos atrás de apoio 
político. Quem quiser 
entender o recado das 
ruas que venha ao en-
contro de nossa candi-

datura” disse Samuca 
Silva.

O candidato, que 
disputa o segundo tur-
no contra Paulo Balta-
zar (PRB), agradeceu 
pelos 39.547 votos ob-
tidos no primeiro turno 
nas eleições munici-
pais.

A Ordem dos Advo-
gados de Barra Man-
sa (OAB), através da 
Comissão em Defesa 
do Direito do Con-
sumidor, conseguiu 
melhorias na trans-
parência nas contas 
do Saae, assim como 
punições aos bancos 
que trabalham de 
forma lenta, lesando 
o consumidor.

Em virtude do gran-
de número de recla-
mações dos consu-
midores dos serviços 
prestados pelo Saae 
(Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto), a 
Comissão em Defesa 
do Direito do Consu-
midor e  o presidente 
da entidade Douglas 
Maia e as advoga-
das Giani Mendes e 

Renata Magalhães se 
reuniram com o diretor 
da autarquia, Jardel 
Souza de Azevedo.

Na pauta:  esclare-
cimentos sobre o valor 
do metro cúbico de 
água, bem como da 
falta da faixa de consu-
mo na fatura da conta 
de água. “Solicitamos à 
equipe administrativa 
do Saae a possibilidade 
de incluir na conta um 
campo discriminando o 
valor do metro cúbico 
e também o valor da 
faixa de consumo que 
era suprimida na atual 
fatura”, revelou o pre-
sidente da Comissão, 
Douglas Maia.

Ainda segundo Dou-
glas, a direção do Saae 
informou que no prazo 
de 90 dias as faturas 

seriam impressas com 
essas novas informa-
ções.

Outra ação da Co-
missão em Defesa do 
Direito do Consumidor 
da OAB, dessa vez 
em parceria com o 
Procon, foi em rela-
ção aos bancos da 
cidade, onde foi fei-
ta uma fiscalização 
do tempo de espera 
na fila, uma vez que 
existe uma lei pró-
pria sobre o assunto 
e foi detectado que 
os clientes do banco 
Santander estavam 
aguardando por mais 
de uma hora para se-
rem atendidos, sendo 
que por lei deveriam 
ser atendidos no tem-
po máximo de 30 mi-
nutos.

A 12ª edição do UniFOA 
de Portas Abertas está 
chegando e promete mui-
ta diversão para os alunos 
de ensino médio de toda 
a região. Hoje, o campus 
Três Poços irá receber cer-
ca de três mil estudantes 
para um dia cheio de ati-
vidades, com a participa-
ção de todo o UniFOA.

Dividido entre manhã e 
tarde, jovens das 36 esco-
las inscritas poderão parti-

cipar do Quiz de Conhe-
cimento e conhecer mais 
sobre os 22 cursos disponí-
veis na Mostra de Ciência 
e Tecnologia.

O tema desse ano foi 
pensado para algo que 
os adolescentes estejam 
intimamente ligados, e 
nada representa melhor 
essa galera que a foto-
grafia. “A chamada ‘Ge-
ração Selfie’ é muito mais 
do que rostinhos bonitos 

numa rede social, já virou 
uma expressão da socie-
dade atual cada vez mais 
tecnológica em razão das 
mídias digitais”, pontuou 
a assistente de Marketing, 
Letícia Borges, que com-
pletou:

“Iremos fazer a intera-
ção desses alunos com 
nossas redes sociais, para 
que eles se vejam e pos-
sam se sentir parte da ins-
tituição”.

O Instituto de Cultu-
ra Técnica (ICT) realiza 
amanhã e sexta-feira, 
das 14h às 22h, a Expo-
sição de Projetos Finais 
do Colégio ICT – ‘Expo 
ICT 2016’. Este ano, o 
tema escolhido para 
esta, que é considera-
da uma das mais impor-
tantes feiras técnicas 
da região Sul Fluminen-
se, é a ‘Escola 4.0’.

Além da apresenta-
ção dos trabalhos téc-
nicos de projetos finais 
dos alunos a feira vai 

trazer palestras, cursos 
rápidos, orientação vo-
cional, estandes de em-
presas da região, shows, 
jogos e muito mais. A en-
trada é franca.

A ‘Expo ICT 2016’ é 
uma grande vitrine onde 
as empresas da região, 
poderão conhecer o 
potencial técnico dos 
futuros profissionais que 
estarão expondo traba-
lhos desenvolvidos com 
a orientação dos coorde-
nadores e professores de 
seus cursos técnicos. Os 

alunos com os ensina-
mentos teóricos que re-
ceberam demonstram 
na prática o que apren-
deram durante todo o 
curso, cujo desenvolvi-
mento tem os mesmos 
procedimentos técni-
cos exigidos nas gran-
des empresas. Além de 
planejar, projetar e exe-
cutar os trabalhos, eles 
também defendem em 
banca os seus projetos 
finais, requisito básico 
na aprovação em seus 
cursos.
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Jovem morre em tentativa de 
assalto no Parque Duque

VIOLÊNCIA EM CAXIAS

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Thiago foi encaminhado ao hospital mas não resistiu.

Um jovem morreu 
baleado após 
uma suposta ten-

tativa de assalto no 
bairro Parque Duque, 
em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminen-
se, na noite da última 

segunda-feira. Thiago 
Botelho, de 19 anos 
chegava em casa, 
depois de ter ido vi-
sitar sua namorada, 
com seu veículo, um 
HB20 branco, quando 
foi rendido por pelo 
menos dois homens 
armados. Assustado, 
o jovem teria tentado 

dar marcha ré, sendo 
baleado. Ele morreu a 
menos de 100 metros 
de sua casa. 

A vítima chegou a 
ser levada para o Hos-
pital Moacyr do Car-
mo, também em Ca-
xias, onde passou por 
cirurgia, mas não resis-
tiu aos ferimentos. Thia-

go foi atingido por pelo 
menos três tiros, um de-
les na cabeça. O carro 
do jovem está com as 
marcas de tiros. 

Nas redes sociais, 
amigos lamentam a 
morte do estudante e 
pedem justiça. Alguns 
postam mensagens de 
luto para os familiares.

Thiago foi atingido com um tiro na cabeça

Caos e violência na Baixada
Moradores do bair-

ro Parque Duque re-
clamam do aumento 
da violência na re-
gião. Segundo relatos, 
foi o segundo assalto 
com tiroteio em me-

nos de uma semana. Eles 
afirmam que não há po-
liciamento ostensivo no 
local.

 “Estamos reféns den-
tro da nossa própria 
casa. Todo mundo tem 

medo de sair na rua, 
principalmente, de noi-
te. Mas os assaltos estão 
acontecendo qualquer 
hora do dia” disse uma 
moradora. 

A Divisão de Homicí-

dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) vai inves-
tigar o caso.

Na manhã da última 
terça-feira, patrulhas 
da Polícia Militar estive-
ram no local do crime.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Dois homens são mortos na 
Penha, Zona Norte do Rio

Duas pessoas foram 
mortas durante uma 
tentativa de assalto na 
Penha, Zona Norte do 
Rio, na noite da última 
segunda-feira. Thiago 
Henrique Marques Dias, 
de 36 anos, saía de 
casa, na Rua Paul Mul-
ler, quando foi atingido 
pelos bandidos. Os tiros 
acertaram a cabeça e 
o pescoço da vítima.

Durante a fuga, os 
criminosos tentaram 
roubar um Renaut 
branco de Leandro 
Delocco Pereira, tam-
bém de 36 anos. Ele 
era motorista de Uber 
e sargento do Exército, 
lotado no 25º Batalhão 
de Infantaria Paraque-
dista. Leandro estava 
deixando um passa-
geiro na Avenida Nos-
sa Senhora da Penha, 
tranversal à Paul Muller. 
Segundo informações, 
ele teria reagido e os 
criminosos fizeram os 
disparos.

As duas vítimas che-
garam a ser socorridas 
por moradores para o 
Hospital Estadual Ge-
túlio Vargas, mas não 
resistiram aos ferimen-

tos. Os bandidos con-
seguiram fugir. Uma pe-
rícia já foi realizada e 
agentes estão fazendo 
diligências para identi-
ficar os criminosos.

O caso é investigado 
pela Divisão de Homi-
cídios (DH). Em nota, a 
assessoria de imprensa 

da Polícia Civil infor-
mou que a perícia no 
local e um “amplo tra-
balho de investigação 
foram realizados no lo-
cal, diligências estão 
em andamento para 
esclarecer todas as cir-
cunstâncias do crime e 
sua autoria”.

Thiago e Leandro foram alvejados pelos bandidos

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Vítima de boato na internet 

O serralheiro Car-
los Luiz Batista, de 39 
anos, tem medo de 
sair de casa há duas 
semanas. Ele passou 
a receber amea-
ças depois que uma 
foto sua viralizou na 
internet com a in-
formação de que 
ele seria estuprador 
e sequestrador de 
crianças. Nas men-
sagens, o nome de 
Carlos não é citado. 
Ele é identificado 
como morador de 
Mesquita, na Bai-
xada Fluminense, e 
dono de um carro 
Fox de cor preta. O 
serralheiro, no en-
tanto, mora em Cos-
mo, na Zona Oeste 
do Rio, e dirige um 
Corsa verde.

“Estão acabando 
com a minha vida. 
Não sei quem in-
ventou essa menti-

ra, mas minha família 
toda está ameaçada 
por causa de uma 
calúnia” desespera-se 
Carlos.

O homem registrou 
queixa na Delegacia 
de Repressão aos Cri-
mes de Informática 
(DRCI), no último dia 
22. As mensagens, no 
entanto, continuaram 
a ser compartilhadas, 
então Carlos decidiu 
publicar um vídeo na 
internet para implorar 
que não repassem o 

boato.
O caso está sen-

do investigado pela 
DRCI. De acordo 
com a delegada 
Fernanda Fernandes, 
a Polícia Civil enca-
minhou ao Ministério 
Público um pedido 
de quebra de sigilo 
de IP  (um protocolo 
interno do computa-
dor)  para obter os 
dados de um perfil 
do Facebook que 
pode ter dado ori-
gem à calúnia.

Carlos vítima de calúnia nas redes sociais

FABIO GUIMARÃES 

PM apreende uma tonelada de maconha

Policiais militares do 
16º BPM (Olaria) com 
apoio do Batalhão 
de Ações com Cães 
(BAC) realizaram 
operação na manhã 
da última segunda-
-feira, em Parada de 
Lucas para reprimir 
o tráfico de armas e 
drogas.

Na ação os  cães 
Apolos, Colt e Clint 
acharam 562 table-
tes de maconha 2kg, 
6 tabletes de maco-
nha com 50g cada, 
64 cigarros de maco-
nha, 1.490 trouxinhas 
de maconha, 216 
frascos de lança per-
fume, 3.175 pinos de 

cocaína, 2 sacos de 
cocaína, cada um 
de 1kg, 149 frascos 
de Loló, 25 carrega-
dores de 762, 2 car-
regadores de 30 mu-
nições para pistola, 
1 carregador de pis-
tola de 15 munições, 
1 fuzil G3 762, 1 fuzil 
para fal 762, Meta-
de de fuzil 556, cano 
e caixa da culatra, 
7 empunhaduras de 
madeira de fuzil AK 
47, 875 munições de 
762, 69 munições de 
calibre .45, 40 muni-
ções de .30.  Ninguém 
foi preso. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
para registro na dele-
gacia.

DIVULGAÇÃO

Material apreendido na operção do BAC

Polícia prende bando que fraudava INSS
Policiais da 54ª DP 

(Belford Roxo) desen-
cadearam no último 
domingo, uma ope-
ração para desarti-
cular uma associa-
ção criminosa que 
fraudava benefícios 
do INSS e usava do-
cumentos falsos para 
conseguir emprésti-
mos bancários em 
diversos bancos do 
estado.

Paulo Fernando 
dos Santos Silva, Clei-
ton Silva de Freitas e 
Paulo Henrique dos 
Santos Vargas da Sil-
va, foram presos em 
posse de documen-
tos que apontam irre-
gularidades em mais 
de 100 benefícios.

De acordo com o 
delegado titular da 
54º DP, Luiz Henrique 
Guimarães, o ban-
do se associou para 
conseguir de forma 

fraudulenta benefí-
cios do INSS e falsi-
ficavam documen-
tos, procurações e 
certidões para abrir 
contas em bancos e 
contrair empréstimos 
que não pagavam. 
Agentes da quadri-
lha abriam contas 
em bancos com da-
dos falsos e contraí-
am empréstimos que 

nunca eram pagos, 
tudo com a conivên-
cia de funcionários 
do INSS e dos bancos.

A operação ‘PRE-
VBEL’ continua a fim 
de identificar e pren-
der os outros partici-
pantes da quadrilha 
e remeter ao INSS re-
latório para bloquear 
os benefícios conce-
didos irregularmente.

Documentos falsos usados para conseguir empréstimo

tem medo de sair de casa 

DIVULGAÇÃO
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Trio encara a tranca em Caxias 

Quatro adolescen-
tes que torturaram com 
pauladas, socos e faca-
das uma menor, de 13 
anos, foram apreendi-
das pela Polícia de Goi-
ás, na última segunda-
-feira. A jovem ainda foi 
obrigada a abrir a pró-
pria cova no quintal da 
casa onde foi mantida 
refém. O caso aconte-
ceu em Trindade, na re-
gião de Goiânia (GO). 
Um vídeo mostra a víti-
ma, supostamente inte-
ressada no namorado 
de uma das agressoras, 
amarrada, com as mãos 
para atrás, e jogada 
numa cova rasa. A tortu-
ra durou cerca de qua-
tro horas. 

A delegada Renata 
Vieira, titular da Deam 
(Delegacia da Mulher), 
que ivestiga o caso, in-
formou que o ato de 
extrema barbárie ocor-
reu no final da semana. 
Segundo ela, as crimino-
sas, de 13 anos; N, de 16; 
E, de 14; e K, de 16 anos, 
são vizinhas, estudam 
na mesma escola e são 
amigas. Juntas, forma-
ram o bando. 

As garotas queriam se 
vingar da vítima alegan-
do que a menor, chama-
da de “loira”, teria dado 
em cima do namorado 
de uma delas. O namo-
rado teria ajudado a 
vítima a organizar uma 
festa. Para isso, arquite-
taram plano para atrair 
manter cativa e matar 
a garota. Atacada por 
pedaços de pau e faca, 
a menor agredida tem 
marcas por todo o cor-
po. Foi atraída ao cati-
veiro por uma suposta 

amiga para uma festinha. 
A partir daí, além de ser 
mantida cativa, foi esfa-
queada no braço e sofreu 
diversas agressões, como 
pauladas e socos.

A vítima ainda teve o 
aparelho ortodôntico ar-
rancado da boca com 
uma faca, informou a de-
legada, que é policial há 
oito anos. 

Num momento de dis-
tração das agressoras, 
a vítima conseguiu fugir. 
Bastante machucada, 
ela conseguiu pular dois 
muros e pedir ajuda para 
uma vizinha, que chamou 
a polícia. Fotos feitas no 
local mostram cabelo e 
os chinelos da vítima na 
cova. Na delegacia, a víti-
ma disse não saber o que 
motivou as agressões, mas 
acredita que as agressoras 
têm inveja dela. A garota 
temeu pela própria vida. 
A delegada deu voz de 
prisão a todas as menores 
agressoras. O processo foi 
aceito pela Justiça. A juíza 
Karine Unes Spinelli Bastos, 
da 1ª Vara Cível, da Infân-

cia e da Juventude, 
em Trindade, também 
se diz chocada com o 
caso. A gente observa 
a frieza das confissões 
e a crueldade dos atos 
praticados.

Agora, as menores 
agressoras aguardam 
vaga em Centro de In-
ternação em Goiânia 
ou em Formosa, região 
do Entorno de Goiás 
com o Distrito Federal. 
A polícia apreendeu 
dois celulares e as ar-
mas usadas na sessão 
de tortura. Na delega-
cia, as adolescentes 
mostraram frieza e re-
clamaram que, por se-
rem menores de idade, 
não podem aparecer 
na televisão. Elas tam-
bém não mostraram 
arrependimento. Ainda 
de acordo com a dele-
gada, as adolescentes 
afirmaram que o vídeo 
gravado seria assistido 
após o crime. Elas pla-
nejavam beber para 
comemorar a morte da 
vítima.

Adolescente é torturada por ‘amigas’ 

Marginais que estavam em carro roubado foram detidos durante patrulhamento 
de policiais do 15º BPM. Com eles, foram encontrados armas e drogas.

Policiais militares 
do batalhão de 
Duque de Caxias 

(15º BPM) prenderam 
em flagrante três sus-
peitos que estavam em 
um veículo roubado. 
Com eles, foram en-
contrados armas e dro-
gas. Carlos Alberto Silva 
de Jesus, Driele Joyce 
Vitorino Nascimento e 
Ana Beatria Costa de 
Moraes foram levados 
para a 59ª Delegacia 
de Polícia (Centro) do 
município. 

... Driele, Ana Beatriz e Carlos Alberto que foram flagrados pelos agentes durate patrulhamento pela Presidente Kennedy

Acidente na BR 101 deixa 
um morto e carro destruido

O caminhão esmagou o veículo de passeio

Corregedoria apura se houve ‘festa’ 
em DPO com policiais e mulheres 

Reprodução/Reage Saracuruna 

Reprodução / Facebook

O material apreendido estava em poder...

Vídeo da tortura chocou até a Policia Civil

DIVULGAÇÃO

De acordo com in-
formações, na noite da 
última segunda-feira, 
agentes da 3ª Cia rea-
lizavam patrulhamento 
de rotina na Avenida 
Presidente Kennedy, 
próximo da Praça do 
Pacificador, no Centro 
de Caxias, quando ti-
veram a atenção vol-
tada para um carro 
modelo Honda Civic, 
placa LRP-6432 que, 
após consulta no siste-
ma da Polícia Civil, foi 
constatado como rou-
bado. 

Com o apoio da 
equipe do Grupo de 

Ações Táticas (GAT), 
a guarnição realizou 
um cerco e conseguiu 
capturar os criminosos.

PISTOLAS, PÓ E ERVA 
Durante a aborda-

gem, os policiais en-
contraram com o trio 
uma pistola calibre 45 
mm e um revólver 38 
mm, além de 79 trouxi-
nhas de maconha, 40 
pinos de cocaína, dois 

trabletes de cerca de 
1 kg de cocaína e três 
rádios transmissores. 

De acordo com in-
formações da PM, ao 
serem questionados os 
bandidos confessaram 

que o material apre-
endido pertencia ao 
grupo, que atua no 
transporte do tráfico 
de drogas em comuni-
dades da facção Co-
mando Vermelho (CV). 

Um acidente envol-
vendo quatro veículos 
deixou uma pessoa 
morta no Km 176,6 da 
BR 101 em Macaé, na 
manhã de ontem. A 
concessionária que 
administra a rodovia, 
Autopista Fluminense, 
informou que o aci-
dente aconteceu por 
volta das 5h50 entre 
dois carros de passeio 
e dois caminhões. 

Um homem ainda 
não identificado que 
estava em um dos 
carros morreu. Duas 
pessoas que estavam 
no outro automóvel e 
os dois motoristas dos 
caminhões saíram ile-
sos. A concessionária 
afirmou ainda que o 
trânsito na BR ficou 
temporariamente in-
terditado nos dois sen-

tidos (Niterói e Espírito 
Santo). 

Até o fechamento 

desta edição, o nome 
da vítima não havia 
sido divulgado. 

Quatro policiais mili-
tares estão sendo alvo 
de investigação da 
Corregedoria da cor-
poração. Os agentes 
estariam estariam be-
bendo cerveja com 
mulheres seminuas 
dentro do Destaca-
mento de Polícia Os-
tensiva (DPO) no Largo 
da Batalha, em Niterói, 
Região Metropolitana 
do Rio, na madruga-
da do último domingo. 
Um sargento, um cabo 
e dois soldados foram 
autuados por descum-
primento da missão, 
depois de confirmado 

que estavam dentro 
da unidade policial, e 
não em patrulhamen-
to. 

O coronel Danilo 
Nascimento, coman-
dante de Policiamento 
de Área, disse que os 
PMs deveriam estar em 
viatura realizando ron-
das desde as 4h, mas 
foram flagrados den-
tro do DPO, por volta 
das 5h30, por policiais 
da supervisão e esta-
riam vestidos somente 
com shorts. “Eles de-
veriam estar em pa-
trulhamento, por isso 
foram presos. Para não 

cometer injustiças, te-
mos que verificar ou-
tras informações que 
chegaram com rigor 
(consumo de cerveja 
e mulheres seminuas). 
Não vamos passar a 
mão na cabeça de 
ninguém”, afirmou.

Uma das mulheres 
alegou que foi ao DPO 
para prestar queixa de 
agressão. Todas as ver-
sões serão apuradas 
pela 4ª Delegacia de 
Polícia Judiciária Mili-
tar. Os policiais estão 
presos na unidade pri-
sional da PM, em Nite-
rói.
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Escolas fluminenses ficaram acima da média geral nacional. Foram divulgadas as médias de 14 mil escolas. 

EUA

A Polícia de Los 
Angeles divulgou, on-
tem, imagens do tiro-
teio contra um jovem 
negro que morreu no 
fim de semana pe-
las mãos de agentes, 
episódio que defla-
grou protestos e au-
mentou uma tensão 
racial já em escalada 
nos EUA.

O chefe de Polícia, 
Charlie Beck, disse 
que decidiu divul-
gar as imagens para 

Polícia divulga vídeo de perseguição 
a homem negro durante um tiroteio

acabar com as dúvi-
das sobre a morte de 
Carnell Snell Jr., de 18 
anos, no último sábado. 
“Decidimos publicar o 
vídeo para reduzir um 
pouco a tensão social 
sobre esse incidente e 
corrigir o que nós con-
sideramos ser um relato 
falso”, disse Beck a uma 
rádio local.

A divulgação das 
imagens marca uma 
tentativa da polícia 
de reduzir o mal-estar 
social e a insatisfação 
com a morte de Snell. 

Rede do RJ está entre as 
melhores em todo país 

Beber leite pode 
não proteger nossos 
ossos de fraturas, e 
poderia até aumen-
tar o risco de uma 
pessoa morrer de 
doença cardíaca, 
de acordo com um 
novo estudo na Su-
écia, publicado no 
‘British Medical Jour-
nal’. Uma investiga-
ção sobre os hábitos 
alimentares de mais 
de 100 mil pessoas 
revelou que aqueles 
que bebiam mais lei-
te não eram menos 
propensos a que-
brar um osso. Entre 
as mulheres, o maior 
consumo de leite foi 
associado, na ver-
dade, a um risco au-
mentado de fraturas 
da anca.

Outro resultado 
que surpeendeu os 
pesquisadores foi 
que as pessoas que 
bebiam mais de três 
copos de leite, cer-
ca de 680ml, por dia 
eram mais propensos 
a morrer ao longo do 
estudo, que acom-
panhou 60 mil mu-
lheres por 20 anos, e 
45 mil homens por 11 

anos. O efeito foi mais 
observado entre as 
mulheres, que tinham 
duas vezes mais pro-
babilidade de morrer 
por doença cardía-
ca, a condição com 
ligações mais fortes 
ao maior consumo 
de leite.

Embora potencial-
mente alarmante, os 
autores do estudo da 
Universidade de Upp-
sala pediram cautela 
e disseram que a sua 
prova não foi forte o 
suficiente para modi-
ficar as recomenda-
ções dietéticas.

As mulheres que 
participaram do es-
tudo tinham idade 
entre 39-74, e os ho-
mens 45-79 quando 
a pesquisa começou, 
por isso não é sur-
preendente que um 
número significativo 
morreu mais de duas 
décadas seguintes. O 
estudo foi observa-
cional, combinando 
respostas de autorre-
lato das pessoas de 
inquéritos alimenta-
res com seus registros 
médicos, o que não 
prova causa e efeito.

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Leite pode não ser tão 
bom para nós - Parte I

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Segundo Beck, no vídeo 
divulgado ontem, vê-se 
claramente Snell com 
uma pistola na mão 
enquanto é persegui-
do pela polícia, depois 

de sair de um auto-
móvel supostamente 
roubado e começar 
a correr. O vídeo não 
mostra o momento 
do tiroteio.

Jovem apareece correndo desesperado dos agentes

Os resultados do 
Exame Nacional 
do Ensino Médio 

(Enem) 2015 foram anun-
ciados ontem pelo Minis-
tério da Educação. Neste 
ano, foram divulgadas 
as médias de 14.998 es-
colas das redes estadu-
al, municipal, federal e 
privada em todo o país. 
Comparando com todo 
o Brasil, o Rio de Janeiro 
obteve a 7ª maior média 
geral do Exame entre as 
unidades da federação 
e ficou acima da média 
nacional.

Por área de conheci-
mento, o Rio de Janeiro 
subiu uma posição em 
Matemática (de 7º para 
6º lugar) e avançou +6,63 
pontos em Ciências Hu-
manas. A rede estadu-
al fluminense também 
apresentou uma melhora 
expressiva em Redação 
com +35,79 pontos. A lon-

go prazo (2012-2015), o 
destaque é a melhora de 
+26,06 pontos em Ciên-
cias Humanas.

ADESÃO DE COLÉGIOS 
NO ENSINO MÉDIO 

No Exame Nacional 
do Ensino Médio, a rede 
fluminense foi a única a 
aumentar tanto a partici-
pação de escolas quan-
to a de alunos. A adesão 
de colégios que ofertam 
Ensino Médio subiu cin-
co pontos percentuais, 
saindo de 49,2% em 2014 
para 54,2% em 2015, ou 
seja, de 542 unidades 
para 604. A participa-
ção de estudantes subiu 
2,8 pontos percentuais, 
avançando de 41,9% 
para 44,7%, representan-
do crescimento absoluto 
de 3.852 alunos.

“Já avançamos em 
algumas áreas e esta-
mos investindo para a 
melhoria constante dos 
indicadores, mas ainda 
há o que fazer. A secreta-

ria vem implementando 
projetos voltados para a 
qualificação e o ingresso 

dos nossos jovens nas uni-
versidades. Também esta-
mos firmando parcerias 

para que o Ensino Médio 
da rede estadual avance 
cada vez mais e obtenha 

melhores resultados”, dis-
se o secretário de Educa-
ção, Wagner Victer.

Estudantes da rede estadual de ensino tiveram bom desempenho nas provas do exame nacional

Primeira-dama do estado visita abrigo em Caxias 
A primeira-dama do 

Estado do Rio de Ja-
neiro, Maria Lúcia Hor-
ta Jardim, esposa do 
governador licenciado 
Luiz Fernando Pezão, 
esteve ontem, em Du-
que de Caxias, onde vi-
sitou a Casa Abrigo Be-
tel, em Nova Campina, 
no terceiro distrito.

O Abrigo Betel é par-
ticipante do projeto 
Asilos seguros, idosos 

resilientes, coordenado 
pela secretária de De-
fesa Civil e Políticas de 
Segurança de Caxias. 
O projeto é responsável 
por efetuar a mobiliza-
ção preventiva, anual-
mente, de funcionários 
e internos, idosos, adul-
tos, jovens e crianças 
com deficiência física 
e mental, no exercício 
simulados de desocu-
pação das instalações. Maria Lúcia Horta durante visita ao Abrigo Betel

SMDCPS/DIVULGAÇÃO

Fitch mantém grau de investimento na capital 
A agência interna-

cional de classificação 
de risco Fitch manteve 
o grau de investimento 
da cidade do Rio após 
uma avaliação on-
tem. De acordo com 
a agência, a recessão 
não compromete a 
arrecadação do Rio. 
A nota de crédito se 
mantém exatamente 
igual àquela atribuída 
à União pela agência, 
que representa o teto 

de avaliação possível 
do município.

A confirmação do 
rating internacional 
‘BB’, com perspectiva 
negativa, deixa a Pre-
feitura do Rio sete ní-
veis acima do Governo 
do Estado, que enfren-
ta uma grave crise fi-
nanceira. Já na escala 
nacional, a cidade foi 
avaliada com nota AA. 
A Fitch destacou a re-
sistência do município 

ao prolongado período 
de recessão econômi-
ca e considerou que a 
taxa de investimento, 
em quase 20%, tam-
bém contou positiva-
mente para a manu-
tenção da nota do Rio.

A Fitch fez uma com-
paração com outras 
cidades brasileiras, que 
tem taxas de investi-
mento de 10,1% em mé-
dia. Outro aspecto con-
siderado pela agência 

foi a situação do fundo 
especial de previdên-
cia do município do Rio 
de Janeiro, o Funprevi. 
De acordo com a Fi-
tch, o fundo apresenta 
condição muito supe-
rior à grande parte dos 
estados brasileiros. A 
agência declarou ain-
da que a cidade do 
Rio apresenta liquidez 
adequada e não cau-
sa preocupação.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Com planejamento e 
organização, devagar 
você conquistará seus 
objetivos. Coloque sua 
intuição para funcionar. 
Não tenha medo de 

tomar decisões e mudar; pense 
sempre no que será melhor para 
você e sua vida. Trabalho em equipe 
em alta! Cor: grená. Número: 03.

Áries

Direcione seus recursos 
financeiros para a 
realização dos seus 
desejos. Defender 
seus direitos é grande 
prioridade. Não permita 

que falem por você nem aceite menos 
do que lhe é devido. É tempo de investir 
nos bons relacionamentos. Cor: azul. 
Número: 06.

Touro

Bom momento 
amoroso. Você estará 
muito animado e fará 
sucesso na vida social. 
Pode acreditar nos 
elogios que receber: 
são sinceros. Além 

disso, você melhor do que ninguém 
sabe reconhecer os farsantes. No 
plano sentimental você está bastante 
calmo e muito alegre.

Gêmeos

Este é um período em 
que você estará muito 
inteligente e falante com o 
raciocínio claro e rápido e 
logo encontrará aplicação 
prática para as suas idéias. 

No amor o momento é excelente, beneficia 
todas as pessoas e para as que ainda não 
encontraram o grande amor, o momento é 
esse. Bom momento no campo amoroso. 
Cor: azul-celeste. Número: 09.

Câncer

Para que novas 
situações possam 
surgir, é preciso se 
abastecer das coisas 
que já não servem 
mais e abrir novos 
espaços. É tempo de 

aproveitar a inspiração que facilita 
o bom encontro com pessoas que 
realmente acrescentam algo à sua 
vida. Cor: verde-claro. Número: 
12.

Leão

Procure planejar a sua 
vida financeira para 
não passar por sustos. 
Nesse dia, você vai 
ficar encantado com 
a facilidade com que 

vai afirmar os seus pontos de vista. 
Mas ouça os outros também. Bom 
momento no campo sentimental. Cor: 
amarelo-ouro. Número: 15.

Virgem

Trabalho: Queira mais. O 
que? Um cargo melhor, 
uma remuneração maior, 
o que servir de incentivo 
para você ir mais longe. 
Condições existem. As 
negociações ganham mais 

espaço em sua rotina. Ótimo período 
para convencer as pessoas de sus idéias. 
Número: 18.

Libra

O momento está 
favorável as finanças, 
principalmente se você 
tiver uma quantia em 
dinheiro para investir. 
Tudo que fizer, faça 

com muita atenção, pois os lucros serão 
excelentes. No plano familiar mantenha 
a harmonia, mas não permita que 
interfiram em sua vida.

Escorpião

Muita criatividade, 
excelente inspiração e 
ambição, farão d você 
pessoa de sucesso no 
plano profissional, mas 
não esqueça de ter um 

pouco de senso prático e vontade 
firme. O plano financeiro está muito 
bom. Aproveite para gastar um pouco 
com você. Número: 21.

Sagitário

A produtividade 
do atual período 
será ótima! A vida 
financeira pede 
dedicação e atenção 

na hora de investir seus lucros. 
Busque maneiras criativas de 
tornar a convivência familiar mais 
prazerosa. Bom momento no 
campo profissional. Cor: laranja 
escuro. Número: 24.

Capricórnio

No plano profissional 
estão previstas 
algumas mudanças 
que lhe trarão 
satisfação. Muitas 
novidades. Ninguém 

abrirá caminho para a realização 
de um desejo seu. No amor é 
hora de colocar as cartas na mesa. 
Jogue limpo com a pessoa amada, 
não tenha medo de expor suas 
idéias. Bom momento no campo 
sentimental. Sorte no amor. Cor: 
verde-escuro. Número: 27.

Aquário

É tempo de andar na 
contramão daquilo 
que marcou um jeito 
inflexível de ser. A 
energia lunar em sua 
área familiar traz 

um clima de bom entendimento. 
O momento é favorável para 
reconciliações, mas evite assuntos 
delicados. Bom momento no campo 
pessoal. Número: 30.

Peixes
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ERRATA DO AVISO DE ADIAMENTO DA
CONCORRENCIA PÚBLICA  Nº 001/2016
Face erro material publicado no aviso de 

adiamento em epígrafe no dia 04/10/2016 segue 
errata conforme abaixo:

1) Onde se lê: “...fica adiado para o dia 03/11/2015 
às 10:00 horas”

Leia-se: “...fica adiado para o dia 07/11/2016 
às 10:00 horas”

Ficando o texto retificado conforme abaixo:

A Comissão Permanente de Licitação torna público 
que fica adiado para o dia 07/11/2016 às 10:00 horas 
a sessão publica para recebimento das propostas e 
documentos de habilitação, a realizar-se na Estrada 
Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 – Santa 
Inês – Japeri – RJ, referente a concorrência pública 
nº 001/2016 a presente licitação tem  por objeto a 
Contratação de empresa especializada para construção 
de creche integrante do programa pró-infância, padrão 
FNDE no bairro Nova Belém, Japeri-RJ, conforme Edital 
e seus Anexos.0

O Edital estará disponível para retirada mediante a 
entrega de 01 resma de papel A-4, 01 (Um) CD-R 
de 700 MB  para cópia do edital e seus anexos, e o 
carimbo de CNPJ da empresa, no horário das 10 às 
16 horas no Departamento de Preparo de Licitação 

à Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 
– Santa Inês – Japeri – RJ. Informações pelo tel (21) 
2664-5837.

Daniel da Rocha Goulart
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ERRATA DO AVISO DE ADIAMENTO DA
CONCORRENCIA PÚBLICA  Nº 002/2016
Face erro material publicado no aviso de 

adiamento em epígrafe no dia 04/10/2016 segue 
errata conforme abaixo:

1) Onde se lê: “...fica adiado para o dia 03/11/2015 
às 14:00 horas

Leia-se: “...fica adiado para o dia 07/11/2016 
às 14:00 horas

2) Onde se lê: “...referente a concorrência pública 
nº 001/2016...”

Leia-se: “...referente a concorrência pública nº 
002/2016...”

3) Onde se lê: “...tem  por objeto a Contratação 
de empresa especializada para construção de 
creche integrante do programa pró-infância, 
padrão FNDE no bairro Nova Belém, Japeri-
RJ, conforme Edital e seus Anexos.”

4) Leia-se: “Contratação de empresa 
especializada para construção de creche 

integrante do programa pró-infância, padrão 
FNDE no bairro Mucajá, Japeri, RJ, conforme 
Edital e seus Anexos.”

Ficando o texto retificado conforme abaixo:

A Comissão Permanente de Licitação torna público 
que fica adiado para o dia 07/11/2016 às 14:00 horas 
a sessão publica para recebimento das propostas e 
documentos de habilitação, a realizar-se na Estrada 
Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 – Santa 
Inês – Japeri – RJ, referente a concorrência pública 
nº 002/2016 a presente licitação tem  por objeto a 
Contratação de empresa especializada para construção 
de creche integrante do programa pró-infância, padrão 
FNDE no bairro Mucajá, Japeri, RJ, conforme Edital e 
seus Anexos.

O Edital estará disponível para retirada mediante a 
entrega de 01 resma de papel A-4, 01 (Um) CD-R 
de 700 MB  para cópia do edital e seus anexos, e o 
carimbo de CNPJ da empresa, no horário das 10 às 
16 horas no Departamento de Preparo de Licitação 
à Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 
– Santa Inês – Japeri – RJ. Informações pelo tel (21) 
2664-5837.

Daniel da Rocha Goulart
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PORTARIA Nº 2439 DE 30 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 -  PRORROGAR, até 31/12/2016, os contratos 
de trabalho dos servidores abaixo relacionados, em 
razão de ainda existirem excepcional necessidades dos 
serviços dos mesmos:

Nomes       
 Função

Elaine Cristina Barcelos     
Docente IV – Artes

Eliane da Conceição Pedroso    
Docente IV – Matemática

Jessica Oliveira Nebott     
Docente I – Educação Infantil

Marcus Augusto da Silva Pinheiro Junior  
Docente IV – Matemática

Raphael Julio Finer de Almeida    
Docente I – Ens.Fundamental

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício
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DECRETO Nº 4.131, DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA PROCES-
SOS DE PAGAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
usando das atribuições que lhe confere a legislação em 
vigor, e;

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que prevê a parti-
cipação privada, em caráter complementar, no Sistema 
Único de Saúde (SUS),

CONSIDERANDO a necessidade de dispor de regula-
mento único para pagamento, no âmbito da Adminis-
tração Municipal Direta, referente aos estabelecimentos 
privados de saúde complementar, que atendem pelo 
SUS, no âmbito deste Município,

CONSIDERANDO o direito a Vida e a Saúde, prevista 
no inciso II, do art. 23, da nossa Carta Magna,

 CONSIDERANDO que o Município não pode deixar 
desassistida a população que utiliza o Sistema Único 
de Saúde, 

CONSIDERANDO os compromissos desta Adminis-
tração com os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência 
e também os princípios da probidade administrativa, 
igualdade, isonomia, transparência e da supremacia do 
interesse público,

CONSIDERANDO o contido nos autos do Inquerito Civil 
n. 1.30.017.00036/2016-95, da Procuradoria da Repu-
blica no Município de São João de Meriti, do Ministério 
Público Federal,

DECRETA:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1o. Os processos de pagamento de faturas corres-
pondentes aos estabelecimentos privados de saúde 
complementar, no âmbito da administração municipal 
direta, observadas as normas gerais federais, obedece-
rá ao disposto no presente Decreto.

Capítulo II
Dos Processos de Pagamento ordinários

Art. 2º. Os processos de pagamento descritos no art. 
1º. serão iniciados com requisição de pagamento dirigi-
da à Secretaria Municipal de Saúde, que será respon-
sável pela instrução do processo a fim de possibilitar a 
liquidação da despesa.

§ 1o. A liquidação da despesa consiste na verifi-
cação do direito adquirido pelo credor, tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito.

§ 2o. Essa verificação tem por fim apurar:

I – a origem e o objeto do que se deve pagar;

II – a importância exata a pagar;

III – a quem se deve pagar a importância, para 
extinguir a obrigação;

§ 3o. A liquidação da despesa pelos serviços 
prestados terá por base:

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II – a nota de empenho;

III – os comprovantes da prestação efetiva do 
serviço;

§ 4º. Deve constar da requisição de pagamen- Deve constar da requisição de pagamen-
to declaração do estabelecimento privado de saúde 
complementar informando que mantém, durante toda a 
execução do serviço, em compatibilidade com as obri-
gações por ele assumidas, todas as condições de habi-
litação e qualificação exigidas na licitação, chamamento 
público ou procedimento de contratação direta.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Saúde remeterá ao 
Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Serviços Públicos, os seguintes documentos a fim 
de possibilitar a autuação do processo administrativo 
para pagamento:

I – via original da nota de empenho ou cópia 
(na qual conste razão social e endereço do requerente 
compatíveis com os descritos no documento comproba-
tório da realização da despesa) cujos campos estejam 
corretamente preenchidos.

II – contrato ou convênio caso a nota de empe-
nho seja do tipo global;

III – documento comprobatório da realização da 
despesa (nota fiscal e/ou documento equivalente), emi-
tido na mesma data ou posteriormente à nota de empe-
nho e que atenda os seguintes requisitos:

a) esteja no prazo;

b) contenha, em seu verso, data e assinatura 
de dois servidores, plenamente identificados, atestando 

os serviços;

c) não deverá conter em nenhum documento 
rasuras, emendas ou borrões;

d) contenha especificação dos itens e respec-
tivos preços constantes no documento comprobatório 
da despesa correspondentes àqueles previstos na nota 
de empenho;

IV – correto enquadramento da despesa quanto 
à função programática e elemento de despesa;

V – certidões de regularidade com o Fisco Muni-
cipal, Estadual (caso possua inscrição estadual), Fede-
ral, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, do INSS 
e do FGTS;

VI – deverá conter informação acerca do período 
de execução da prestação do serviço no corpo da nota 
fiscal;

VII - mapa de controle da execução contratual;

§ 1o. A requisição será autuada como processo 
administrativo, em até 48 (quarenta oito) horas após a 
análise de crítica feita pelo DATASUS e sua respectiva 
aprovação, no qual todas as folhas deverão estar nume-
radas, rubricadas e indicando o número do processo. 

§ 2o. As cópias dos documentos inseridos por 
terceiros, no processo, deverão ser autenticadas por 
cartório ou por servidor devidamente identificado.

Art. 4o. Após autuado o processo, o Protocolo Geral 
deverá encaminhar os autos a Secretaria Municipal de 
Controle, que em prazo não superior a 48 (quarenta e 
oito horas), deverá analisar e emitir parecer conclusivo 
em face a todo o contido nos autos, na forma prevista 
na Lei nº. 1.035, de 19 de janeiro de 2005 e encami-
nhará o aludido processo administrativo ao Prefeito, a 
fim de autorizar a liquidação e pagamento da despesa.

Art. 5o. A Secretaria do Gabinete do Prefeito, também, 
em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, 
remeterá o processo a Secretaria Municipal de Fazen-
da, para que, no mesmo prazo, liquide e pague a des-
pesa.

Capítulo III
Dos Processos de Pagamento Especiais

Art. 6o. Seguirão procedimento especial, previsto neste 
capítulo, os pedidos de pagamentos realizados pelos 
estabelecimentos privados de saúde complementar, até 
que se conclua o Chamamento Público para contratua-
lização destes estabelecimentos.
Art. 7o. Aos processos de pagamentos dos estabeleci-
mentos privados de saúde Complementar especial, se-
rão iniciados pela Secretaria Municipal de Saúde, aten-
tando a todo o contido no Art. 3o., do presente diploma, 
com exceção dos incisos I e II. 

Art. 8o. Após autuado o processo administrativo, o Pro-
tocolo Geral encaminhará o feito a Procuradoria Geral 
do Município, para parecer jurídico e em um prazo não 
superior a 48 (quarenta e oito horas), seu titular reme-
terá os autos a Secretaria Municipal de Controle, para 
análise e parecer conclusivo em face a todas informa-
ções e documentos constantes no administrativo de 
pagamento, na forma prevista na Lei nº. 1.035, de 19 
de janeiro de 2005 e seu titular encaminhara o aludido 
processo administrativo ao Prefeito, a fim de autorizar o 
empenhamento, a liquidação e pagamento da despesa.

Art. 9o. A Secretaria do Gabinete do Prefeito, também 
em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, 
remeterá o processo a Secretaria Municipal de Fazen-
da, para que seu titular no prazo de até (cinco) dias, 
determine:

I – ao Coordenador do Orçamento para que rea-
lize o empenhamento da despesa;

II – ao Coordenador de Contabilidade realize a 
liquidação da Nota de Empenho, e

III – ao Tesoureiro Municipal para que pague a 
despesa.

Capítulo IV
Da Fiscalização e Aplicação de sanções

Art. 10. Fica delegada competência ao titular da Se-
cretaria Municipal de Saúde, para nomear, no mínimo, 
2 (dois) fiscais, através de portaria, para acompanhar 
e fiscalizar a devida realização dos serviços, competin-
do a estes, atestarem os mesmos, emitirem Relatório 
de Execução, bem como glosar os serviços cobrados e 
não realizados.
Art. 11. Os Fiscais procederão na forma prevista nas 
legislações, podendo inclusive aplicar as penalidades 
previstas no contrato, ajuste ou acordo respectivo.

Capítulo V
Disposições Gerais e Finais

Art. 12. Fica estipulado que o contido no capitulo III, do 
presente decreto, vigorará apenas até que se realize 

o Chamamento Publico para contratualização dos es-
tabelecimento privados  de Saúde Complementar, que 
não deverá ultrapassar a 60 (sessenta) dias. 

Art. 13. A fim de dar celeridade processual, todos os 
órgãos citados no presente diploma, quando da ne-
cessidade de se requisitar maiores informações ou 
documentos complementares, poderão utilizar todos 
os meios de comunicação disponíveis, principalmente, 
através de e-mail dos aludidos estabelecimentos, cuja 
cópia da requisição deverá ser carreada para o proces-
so administrativo, a fim de fazer prova documental.

Art. 14. O titular da Subsecretaria Municipal de Audi-
toria, Controle e Avaliação, da Secretaria Municipal de 
Saúde, acompanhara todas as fases dos procedimen-
tos descritos no presente diploma, podendo em todas 
as fases do processo ter acesso ao mesmo.

Art. 15. O titular da Subsecretaria Municipal do Fundo 
Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, 
deverá providenciar as indicações orçamentárias, alo-
cando-as de forma ordeira, bem como deverá apontar 
ao Tesouro Municipal, o dia exato dos repasses finan-
ceiros as contas correntes, respectivas, realizadas pelo 
Fundo Nacional de Saúde, dos serviços realizados pe-
los estabelecimentos privado de saúde complementar 
para que o Tesoureiro realize os aludidos pagamentos.

Paragrafo único – O Tesoureiro Municipal, após 
o apontamento realizado pela Subsecretaria Municipal 
do Fundo Municipal de Saúde, deverá realizar o paga-
mento em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) 
horas.

Art. 16. A não observância do contido no presente di-
ploma poderá ensejar a imediata abertura de Inquérito 
Administrativo, por ato de insubordinação, a ser condu-
zida pela Comissão Permanente de Inquérito Adminis-
trativo, da Procuradoria Geral do Município. 

Art. 17. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, ocasião que se revoga as disposições em 
contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº.2073/GP/2016, DE 04 DE OUTUBRO 
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, os nomes relacionados abaixo para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico 
I, Símbolo DAS – 10 da Subsecretaria de Planejamento 
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura 
e Turismo – SEMECT.

LUCIANA GONÇALVES

ELILIANE TEIXEIRA SOUSA

MARCIO DE ALMEIDA ARTEIRO

PORTARIA Nº.2074/GP/2016, DE 04 DE OUTUBRO 
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 
restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decre-
to nº 3954/2015, os nomes relacionados abaixo para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico 
I, Símbolo DAS – 10 da Subsecretaria de Planejamento 
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura 
e Turismo – SEMECT.

ANTONIO CARLOS LUSTOSA

FABIANO RIBEIRO CARVALHO

LUIZ ESTEVÃO LIMA DOS SANTOS

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 37/0000442/2016.
CONTRATO Nº 004/SEMASP/2016. 
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: AQUARIUS RIO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA,
DO OBJETO: O Presente Contrato tem por objeto a 
Contratação de Empresa especializada na presta-
ção de serviços de vários tipos de materiais gráfi-
cos, com o intuito de suprir as necessidades de di-
versas Secretarias, no Município de Belford Roxo/RJ.
DO PRAZO: O prazo previsto para o objeto do presente 
CONTRATO é de 12 (doze) meses,
DO VALOR: R$ 77.909,00 (Setenta e sete mil nove-
centos e nove reais).

PROGRAMA DE TRABALHO. 
37.01.04.122.001.2.025.000
DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 000 – Ordinários
NOTA DE EMPENHO: 0983 de 16/09/2016.
DATA : 04/10/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Ingredientes

Modo de preparo

NUGGETS CASEIRO

2 peitos de frango (tritura-
dos)/1 fatia de pão inte-
gral/1 ovo/farinha de ros-
ca/farinha de milho/sal e 
pimenta-do-reino a gosto.

Tempere o frango já tritu-
rado com sal e pimenta-
-do-reino
Esfarele a fatia de pão 
com as mãos e misture
Em seguida, bata o ovo 
em uma tigela e o tempe-
re com sal
Faça bolinhas com a mão 
e amasse para que forme 
um disco
Passe na farinha de rosca, 
no ovo e, em seguida, na 
farinha de milho
Coloque os nuggets em 
uma assadeira e leve ao 
forno a 180º C por 25 mi-
nutos
Para congelar, leve à assa-
deira por 2 horas ao con-
gelador, retire em seguida 
e coloque em uma emba-
lagem plastica
Retire do congelador 10 
minutos antes de assar

GRATINADO DE 
FRANGO

1 kg de peito de frango 
desfiado/1 lata de molho 
de tomate/2 cubinhos de 
caldo de galinha/1 xícara 
(chá) de água/1 colher 
(sopa) de farinha de tri-
go/1 lata de creme de lei-
te/queijo ralado/100 g de 
manteiga derretida.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água numa 
panela e derreta os cubi-
nhos de caldo de galinha.
Acrescente o molho de 
tomate e o frango, mexa 
até começar a ferver.
Coloque a farinha de trigo 
e mexa até engrossar.
Acrescente o creme de 
leite, misture bem.
Despeje tudo em uma tra-
vessa e espalhe por cima 
a manteiga e o queijo ra-
lado.
Leve ao forno para grati-
nar por mais ou menos 20 
minutos.

DORITOS CASEIRO

1 ovo/1 xícara de farinha 
de trigo/3 sazóns de carne 
(2 para a massa e 1 para 
quando já estiver frito)/1/5 
xícara de água.

Ingredientes

Modo de preparo

Misture todos os ingredien-
tes até a massa ficar unifor-
me.
Unte uma bancada com 
farinha de trigo.
Sove a massa até ela parar 
de grudar nas mãos.
Reparta em 3 bolinhas de 
massa.
Abra a massa com o rolo 
até ela ficar extremamente 
fina.
Lembrando que quanto 
mais fina a massa ficar , 
mais crocante o doritos fi-
cará.
Se ficar muito grossa , seu 
doritos vai ficar fofinho 
quando fritar!.
Fure bastante a massa com 
um garfo para que ela não 
inche na hora de fritar.
Corte a massa em triângu-
los.
Frite em óleo bem quente
Quando estiver pronto , jo-
gue o sazón por cima!.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO – RJ

EDITAL/BR-RJNo. 006/2016

   O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO-
-RJ,no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a decisão provisória liminar 
do Juiz Estadual da 3-ª Vara Cível da Comarca de 
Belford Roxo-RJ, proferida nos autos do processo nº 
0017044-47.2016.8.19.0008, que determinou a sus-
pensão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo-RJ;

CONSIDERANDO, que o Instituto CONSULPAM, a Co-

missão Organizadora e a Procuradoria Geral do Muni-
cípio estão tomando as medidas cabíveis para reversão 
da medida judicial nos próximos dias, e que não é me-
dida definitiva;

CONSIDERANDO, a obrigação de cumprir a decisão ju-
dicial provisória para evitar pagamento de multas, mes-
mo sem a devida intimação e citação formal;

RESOLVE,

a) Suspender provisoriamente a aplicação 
das provas escritas do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo-RJ, até 
que as Procuradorias do Município e do Ins-
tituto CONSULPAM possam rever a referida 
decisão judicial;

b) Logo após a reversão da suspensão, será pu-
blicado edital convocando para as provas es-
critas em nova data.

c) Ficam mantidas as disposições não alteradas 
expressamente por este edital.

d) 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Belford Roxo(RJ), 04 de Outubro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Belford Roxo-RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo

O tempo pode existir apenas na sua mente
C U R I O S I D A D E S
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Se alguém me dis-
sesse que o tempo 
não existe, eu ia fi-
car bem irritada. Afi-
nal de contas, tudo 
na nossa vida gira 
em torno dele: nossos 
compromissos, nossas 
memórias, nossos pla-
nos. Todas as pressões 
que enfrentamos no 
cotidiano, inclusive a 
de não perder tem-
po, apontam para seu 
efeito profundo. Mas é 
exatamente isso que 
pesquisadores da Uni-
versidade de Harvard 
e do Instituto Astellas 
de Medicina Rege-

nerativa estão sugerindo: 
que o tempo é algo com-
pletamente subjetivo e só 
existe na nossa cabeça. O 
novo estudo afirma que a 
gravidade não é forte o 
suficiente para forçar to-
dos os objetos do universo 
para a frente, o que ba-
gunça a teoria da “seta 
do tempo”. Graças à seta 
virada para a frente do 
tempo, o jovem torna-se 
velho, o passado torna-se 
o presente, etc. Você não 
pode ‘descozinhar’ um 
ovo, certo? Mas, se esque-
cermos a nossa própria 
perspectiva por um segun-
do, e olharmos para o uni-

verso como um todo, 
tanto quanto podemos 
dizer, a única coisa que 
governa o compor-
tamento do universo 
são as leis da física. E o 
problema é que todas, 
menos uma dessas leis, 
são reversíveis, o que 
significa que os mesmos 
efeitos ocorrem inde-
pendentemente de se 
o tempo está correndo 
para a frente ou para 
trás. A gravitação de 
Newton, a eletrodinâmi-
ca de Maxwell, a relati-
vidade especial e geral 
de Einstein, a mecânica 
quântica.

‘água fotônica’ muda 
de cor de acordo 
com o estímulo

Cientistas do Japão 
criaram uma mistura a 
base de água que muda 
de cor rapidamente 
quando exposta a es-
tímulos variados, como 
mudança no campo 
magnético, temperatura 
ou pH. Ela foi batizada 
de ‘água fotônica’, e 
pode apresentar cores 
no espectro visível e tam-
bém cores nas regiões 
ultravioleta e infraver-
melho. Este alcance de 
cores é o mais amplo já 
registrado em qualquer 
material, seja ele sólido 
ou líquido. Um trabalho 
sobre a substância foi pu-
blicado na regista Nature 
Communications. “Nossa 
água fotônica tem duas 

qualidades contraditó-
rias: fluidez e organiza-
ção”, explicou o pes-
quisador principal, Koki 
Sano, ao site Phys.org. 
Ele conta que os pes-
quisadores normalmente 
imaginam materiais du-
ros quando pensam em 
substâncias fotônicas. A 
substância foi descober-
ta por acidente quanto 
a equipe tentava sepa-
rar algumas partículas 
baseada em seus ta-
manhos. Os experimen-
tos originais não deram 
certo, mas os pesquisa-
dores ficaram surpresos 
ao descobrir que quan-
do colocavam uma das 
substâncias na água, a 
água ficava roxo escuro. 
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Tupy SC é campeão iguaçuano 
Anderson Luiz

38

BAIXADA

Com excelente campanha, equipe de Paracambi vence de virada Laranja da 
Baixada e conquista título nas categorias de base em uma memorável partida.

Um grande final! 
Nova Iguaçu e Tupy 
fizeram uma memo-

rável partida válida pela 
final do Campeonato 
Iguaçuano de Futebol sub 
17, com o Tupy SC de Pa-
racambi vencendo de vi-
rada por 2 x 1 conquistan-
do o título de campeão 
na categoria sub-17 de 
2016.

Com um empate de 1 x 
1 no jogo de ida disputa-
do em Paracambi, as duas 
equipes entraram em 
campo precisando ven-
cer para ser campeão. O 
Nova Iguaçu que jogava 

em seu Centro de Treina-
mento começou melhor 
dominando inteiramente 
o primeiro tempo crian-
do boas oportunidades 
de gol. Aos 29 min Vitinho 
acertou um lindo chute 
de fora da área acertan-
do o ângulo esquerdo do 
goleiro Marcus que nada 
pode fazer, colocando o 
Nova Iguaçu na frente do 
placar. A equipe Laranja 
poderia aumentar a van-
tagem, mas a bola por 
duas vezes acertou a tra-
ve impediu o gol.

Para etapa final as coi-
sas se inverteram, e logo 
aos 04 min o goleiro Mar-
cus fez um ótimo lança-

mento encontrando o la-
teral George livre que de 
primeira encobriu o golei-
ro Vinicius empatando a 
partida em 1 x 1.

O gol logo no inicio 
mudou completamente 
o andamento da partida 
com o Tupy passando a 
dominar até chegar ao 
segundo gol que veio aos 
20 min em cobrança de 
falta feita por Guilherme 
batendo com perfeição 
no canto direito virando o 
jogo e colocando o Tupy 
na frente.

O Nova Iguaçu em des-
vantagem saiu em busca 
do empate criando boas 
chances nos últimos dez 

minutos, a primeira com 
Samuel que aproveitou 
uma saída errada da de-
fesa do Tupy entrando li-
vre na área chutando por 
cima. Outra chance de 
chegar ao empate surgiu 
após ótima jogada de 
Gabriel que deixou Vitinho 
na cara do gol mais Mar-
cus praticou espetacular 
defesa impedindo o em-
pate. E já nos acréscimos 
Digão fez ótima jogada 
para por dois marcado-
res deixando Vitinho de 
frente para o gol que chu-
tou por cima perdendo a 
oportunidade de igualar o 
placar.

O Tupy SC realizou uma 

excelente campanha no 
Campeonato Iguaçuano 
sendo merecedor do títu-
lo deste ano, quebrando 
uma sequência de quatro 
conquistas consecutivas 
do Nova Iguaçu no sub 17.

Com a vitória e o título 
conquistando a garotada 
do Tupy SC era só felici-
dade comemorando bas-
tante com a numerosa 
torcida que compareceu 
incentivando em todo 
jogo sua equipe.

O Presidente da Liga de 
Desportos de Nova Igua-
çu, Luiz Carlos Pina e o 
desportista Juarez Pereira 
entregaram as medalhas 
aos atletas do Tupy e do 

Nova Iguaçu. O Diretor Vi-
tor Lima fez a entrega do 
Troféu de vice-campeão 
aos atletas do Nova Igua-
çu, e o Presidente da LDNI 
passando as mãos dos 
campeões do Tupy SC o 
de campeão que em se-
guida foram ao encontro 
dos torcedores para mere-
cida festa.

O trio formado por Simo-
ne Xavier e seus assisten-
tes Juan Gonzalez Porto e 
Michele Rodrigues tiveram 
uma atuação perfeita 
acertando com precisão 
suas marcações sempre 
em cima do lance rece-
bendo ao final da partida 
os elogios de todos.


