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Suspeito de tráfico 
é assassinado em 

Nova Iguaçu e veste 
paletó de madeira

3

barraco no legislativo

7

Vereador Carlos Ferreira, o Ferreirinha (PT), autor do projeto de lei que determina a distribuição de ‘kit gay’ nas escolas da rede municipal de ensino, surtou ao ser 
criticado pelos colegas do Legislativo. Num ato de insanidade, ele pegou o documento e correu pro banheiro da Casa. Ao ser impedido acabou agredindo um 
vereador. O caso foi parar na 52ª Delegacia de Polícia (Centro) onde o agressor prestou depoimento e ainda deverá responder por falta de decoro parlamentar.

Vereador é preso
Divulgação

Segundo informações, ele também é suspeito de atacar 
policiais militares na Baixada Fluminense. Conhecido 
como Dudu o marginal foi executado com vários tiros. 

RepRoDução / Whatsapp

por furtar projeto de lei
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Muito quente

Camundongos 

segundo a Nasa, 
o último mês de se-
tembro foi o mais 
quente em 136 
anos no planeta. 
o período teve um 
aumento de 0,91°C 
na temperatura 
média, superando 
o mesmo mês entre 
os anos de 1951 e 
1980. Durante essa 
semana o Rio tam-
bém está batendo 
record de calor. 

Cientistas afir-
mam ter criado 
c a m u n d o n g o s 
saudáveis a partir 
de óvulos criados 
em laboratórios, 
usando apenas as 
células-tronco dos 
animais. o experi-
mento é considera-
do a primeira pro-
dução de óvulos 
totalmente fora do 
animal. 

um turista foi ‘agredido’ por um pequeno 
canguru ao tentar fazer um carinho no ani-
mal, em Brisbane, na austrália. george Nixon 
disse que um funcionário do santuário ale-
gou que o canguru não queria machuca-lo, 
mas sim brincar.

o leite materno dos marsupiais contém prote-
ínas que podem auxiliar no combate a super-
bactérias, aquelas que ganharam resistência aos 
antibióticos. o diabo da tasmânia é um exemplo 
de marsupial, igual ao desenho animado. 

o serviço Nacional Florestal e de Fauna sil-
vestre (serfor) do peru, investiga a morte de 
cerca de 10 mil rãs gigantes, numa distância 
de 50 km por suspeita de contaminação do 
rio Coata, que desemboca no lago tititaca. 

Sem agrado

Leite combate superbactérias Tragédia ambiental

astrônomos europeus descobriram traços 
de erupções bem recente em vênus, levan-
do a hipótese de que o subsolo do planeta 
pode estar ‘vivo’ geologicamente. a infor-
mação foi divulgada numa conferência, 
em pasadena. 

Erupções em Vênus

o Rio2love é uma plataforma de ‘bran-
ding’, que expressa para o morador ou o 
turista da cidade maravilhosa os costumes 
do carioca, seja os pontos turísticos, o de-
sign a arte ou a tecnologia. uma platafor-
ma de amor ao Rio. 

a companhia americana aeroespacial 
orbital atK lançou o foguete antares na 
última segunda-feira para abastecer a es-
tação espacial internacional. essa é a pri-
meira missão do grupo desde o acidente 
sofrido em outubro de 2014.

No espaço

Concurso público em hospital
a empresa Brasileira de serviços hospitalares (eBseRh) 

abriu concurso público para o hospital universitário ga-
ffrée guinle. são ofertadas 94 vagas nas áreas adminis-
trativas, 258 vagas na assistencial e 174 na médica. os 
salários para ambas as áreas ultrapassam R$ 8.500,00, en-
quanto a área médica o valor é de R$ 7.425. 

Vagas em quatro capitais
empresa de Bpo e CRM oferece mais de 1.600 

vagas de emprego em capitais como são paulo, 
Rio de Janeiro,porto alegre e Rio Branco. para co-
nhecer as oportunidades e se candidatar, basta 
acessar o facebook da empresa e clicar no ícone 
‘trabalhe conosco’.

ASG em Belford Roxo
 empresa busca profissionais para atuar como 

auxiliar de serviços gerais com experiência de no 
mínimo seis meses em enceradeira, mopy pó ou 
mopy água. interessados enviar e-mail para rh@
protecserviços.com.br e colocar no assunto ‘asg - 
bairro que mora’.

Foco digital 
o presidente-executivo da telefônica Brasil, res-

ponsável pela ‘vivo’ pretende continuar investin-
do R$ 8 bilhões por ano no país e afirmou que 
a empresa pretende se transformar numa plata-
forma de serviços digitais, diante da redução do 
serviço de voz.

Boa notícia
o indicador antecedente Composto da econo-

mia (iaCe) que mede a atividade econômica no 
Brasil teve alta de 1,3% entre agosto e setembro. 
o avanço foi de 0,2%. Dos oito componentes ava-
liados, sete contribuíram positivamente para o au-
mento do índice.  

Suspensão
Bancos do Rio de Janeiro suspenderam emprés-

timos consignados a funcionários públicos. o mo-
tivo é que o desconto da parcela do consignado 
é feito nos salários, mas os recursos retidos não 
são repassados às instituições financeiras. outros 
estados podem aderir a medida.

‘Carioca way of life’

Hospital UNiRio

pRotEC

iNVEstiMENto

EMpRÉstiMos

Uivo de cão  chama atenção de policiais

Ajuda aérea
em Ruanda, no continente africano, a 

população pode receber auxilio médico 
vindo dos céus. o primeiro drone comercial 
voará por regiões centrais do país levando 
sangue, plasma e coagulantes a hospitais e 
pequenos pacotes a outros lugares. 

CoNtaX

aVaNÇo

soNoMa sheRiiFF/FaCeBooK

imagine escutar ruídos durante a noite sozinho em casa? pois é, 
um jovem de 18 anos passou por essa situação e decidiu acionar 
as autoridades, com medo de sofrer um assalto. a polícia de so-
noma, na Califórnia foi chamada até o local e se deparou com 
o responsável pela confusão, um cão da raça great done que 
estava desaparecido e assustado e uivava. policiais relataram o 
episódio com bom humor a imprensa, enquanto o dono do cão 
se trancou em seu quarto. 

Politicagem na Baixada 
atuante no mundo da política, uma jor-

nalista aguarda a promessa de ganhar 
uma importante secretaria em caso de 
vitória no segundo turno de um ex-alia-
do. Criticada por seu fraco desempenho 
em um conselho educacional, a moça já 
está fazendo a festa antes mesmo do re-
sultado nas urnas, no dia 30 de outubro. 

Cargo como acerto 
a secretaria é parte do acerto fecha-

do entre ela e um forte candidato que 
é líder de um tradicional clã na Baixada 
Fluminense. se assumir a pasta, a podero-
sa da política irá comandar cerca de 28 
subscretarias, departamentos e coorde-
nadorias onde vai lotar todos seus apa-
drinhados. 

Oportunismo político 
Coincidência ou não, a referida cida-

de é conhecida pela corrupção, oportu-
nismo político, pelo comércio de votos e 
o chamado mercantilismo (quando uma 
ação é negocida de olho no lucro finan-
ceiro). 

Sobre o muro 
Na reta final da campanha de segundo 

turno, o que tem de candidato em cima 
do muro não está escrito em nenhum 
gibi. a estratégia é aguardar quem vai 
chamar para uma conversa reservada e 
oferecer, digamos, um generoso apoio, 
se é que o leitor entende. 

Na reta final 
e no jogo ‘leva quem oferece mais’, 

muitos políticos seguem na expectativa 
de encher o bolso de dinheiro, puxando 
para o novo aliado, os votos conseguidos 
durante a eleição de primeiro turno. polí-
tica suja é isso!
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

eleições 2016

Ferreirinha é o autor do projeto polêmico

Ferreirinha arma barraco 
por causa de projeto kit gay

Sandro Fernandes destacou a importância do dentista 

IV Jornada de Odontologia 
aberta em Duque de Caxias

Divulgação

o vereador Carlos 
Ferreira, o Ferreirinha, 
do pt, causou des-
conforto e confusão 
no plenário da Câ-
mara Municipal de 
Nova iguaçu, pela 
oposição ao seu pro-
jeto de lei sobre dis-
tribuição de material 
didático contendo 
orientações sobre di-
versidade sexual nas 
escolas do município. 

o político perdeu a 
cabeça e decidiu re-
tirar, sem autorização 
da Casa, sua pro-
posta para ser ava-
liada. o parlamentar 
ainda agrediu o co-
lega Carlos eduar-
do Moreira da silva 
(pMDB). Ferreirinha 
foi conduzido a 52ª 
Delegacia de polícia 
(Centro) para pres-
tar esclarecimentos, 
tanto sobre a agres-
são quanto ao furto, 
além da falta de de-
coro parlamentar. 

o projeto do vere-
ador apoiava a dis-
tribuição de material 
com cunho sexual 

para as crianças e 
foi bastante critica-
do. após receber a 
desaprovação de 
outros vereadores na 
Câmara, uma intima-
ção do tribunal Re-
gional eleitoral do Rio 
de Janeiro (tRe-RJ) 
foi o estopim para a 
confusão generaliza-

da. 
o político teria 

pego os papéis de 
seu projeto e rasga-
do. ao ser contido 
pelo colega Carlos 
eduardo Moreira da 
silva, o Carlinhos pre-
sidente (pDt), ele o 
agrediu, e acabou 
sendo revidado. 

a secretaria de saúde 
de Duque de Caxias em 
parceria com a associa-
ção Brasileira de odon-
tologia (aBo-DC) abriu 
ontem, a iv Jornada de 
odontologia da cidade 
no auditório 1 (antigo 
cinema) do unigranrio 
shopping. voltado para 
capacitação profissio-
nal, o evento conta com 
debates sobre temas 
importantes como pro-
tocolos de atendimento 
odontológico, uso de 
anticoagulante oral, en-
tre outros assuntos.  

a mesa de abertura 
foi composta por outair 
Bastazini (presidente do 
Conselho Regional de 
odontologia do Rio de 
Janeiro), luiz Carlos Mo-
reira (representante da 
unigranrio), sônia Zimba-
ro (CisBaF), paulo Mo-
reira (instituto Nacional 
de Cardiologia), sandro 
Ribeiro Fernandes (coor-
denador do programa 
de atenção Básica da 
secretaria municipal de 
saúde) e Marcio alexan-
dre Costa (coordenador 
do programa de saúde 
Bucal da sMs).

“temos dentistas em 
quase todas as unida-
des básicas de saúde e, 
desde 2013, estamos per-
cebendo a importância 
desse profissional no pro-
grama estratégia saúde 
da Família. essa Jornada 
representa a valorização 
do profissional de odon-
to e a busca pela capa-
citação. Queremos mais 
eventos como esse em 
nossa cidade”, destacou 
sandro Fernandes.

este ano, o evento 
contou com o apoio do 
Consórcio intermunicipal 
de saúde da Baixada 
Fluminense (CisBaF), que 
trouxe profissionais dos 
municípios de Nova igua-
çu, itaguaí e Queimados 
para participar do evento. 

para sônia Zimbaro, re-
presentante do CisBaF, 
essa parceria é funda-
mental pela troca de 
conhecimento e opor-
tunidade de capacita-
ção intermunicípios. 

a programação do 
primeiro dia incluiu uma 
palestra com doutor 
paulo Moreira, do insti-
tuto Nacional de Car-
diologia, que abordou 
o tema “Manipulação 
odontológica de pa-
cientes Cardiopatas em 
uso de anticoagulan-
te oral”; e outra com 
o professor luiz Carlos 
Moreira, da uFF, sobre 
“Detecção e Diagnós-
tico precoce de lesões 
cancerizáveis de cavi-
dade oral”.

Espaço reservado para o cumprimento de decisão judicial: AIJE  n* 485-
23.016.6.19.0027 da 27ª Zona Eleitoral de Nova Iguaçu.

Até o fechamento desta edição, o Hora H não havia recebido da assessoria de 
imprensa do candidato à Prefeitura de Nova Iguaçu Rogério Lisboa, da coligação 
‘Trabalho, Fé e Humildade’, material para divulgação conforme determinado pela 
Justiça. 



RepRoDução 

RepRoDução 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

a

GERAL4

a secretaria Municipal de saúde re-
alizou a entrega de próteses dentárias 
no Ceo de Nilópolis, no último dia 20. 
Foram entregues, gratuitamente, 50 
próteses aos assistidos pelo Centro de 
especialidades odontológicas.

o projeto Douradi-
nho, trouxe para Niló-
polis a 1º academia 
gratuita de Futebol 7. 
em parceria com a 
prefeitura de Nilópolis, 
as aulas acontecem 
no Campo da Cai-
xa D'Água, e atende 
atualmente 50 crian-
ças e adolescentes.

a 12ª edição do rela-
tório ‘Justiça em Núme-
ros’, material produzido 
pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), 
revela que a Justiça 
eleitoral julgou 13.199 
processos a mais do 
que o quantitativo de 
novos processos que 
ingressaram.

para os interessados, as inscrições ainda estão abertas 
e quem quiser participar, basta comparecer munido de 
atestado de saúde e documentos do aluno e do respon-
sável. as aulas acontecem toda quarta-feira e sexta-feira.

a Justiça do trabalho de Nova iguaçu em conjunto 
com o leiloeiro Fábio Manoel guimarães realizam leilão, 
no dia 24 deste mês, na Justiça do trabalho. No evento, 
será leiloada instalação com 6.877m² de área de terreno.

Processos Projeto Social 

Inscrição Leilão 

Eles disseram... nós publicamos!
"O envolvimento se deu, convenhamos, por enquanto, por uma simples ale-

gação, por uma afirmação". presidente Michel temer ao falar sobre denúncias 
de corrupção contra ministros e aliados do governo.

hoje, a agência Móvel da light vai 
prestar serviços comerciais aos clientes 
de Nova iguaçu. o atendimento acon-
tece na avenida Dr. luiz guimarães, nº 
956, no Centro de Nova iguaçu, entre 
10h e 16h.

o posto de atendimento móvel oferece 
serviços como pedido de ligação nova, 
segunda via de conta, análise de contas, 
vistorias técnicas, parcelamento de débitos, 
transferência de titularidade e encerramen-
to de contrato.

DiReto ao poNto

a cena patética dos dezenas de militantes reunidos 
na segunda-feira diante do prédio onde mora o ex-pre-
sidente lula, em são Bernardo do Campo, revela o be-
co-sem-saída em que se meteu o partido que até meses 
atrás governava o Brasil. o futuro do pt interessa não só 
aos petistas, mas a todos os que procuram entender os 
mecanismos da política contemporânea. o pt tropeça, 
enfim, no emaranhado do enredo que ele próprio criou, 
ao dividir o país em dois grupos antagônicos: 'bem' e 
'mal', 'ricos' e 'pobres', 'elite' e 'povo' – 'nós'' contra 'eles'. 

Compra de votos Agronegócios Feminicídio 
o candidato à reeleição, 

pelo pv, à prefeitura de Niterói, 
Rodrigo Neves, enviou nota de 
esclarecimento sobre a acusa-
ção de compra de votos.  No 
último domingo, fiscais do tRe 
apreenderam bonés e cami-
sas no comitê dele. 

Debater o fortalecimento 
dos pequenos produtores rurais 
do estado do Rio é o objetivo 
da próxima reunião da Câma-
ra de agronegócios. o encon-
tro acontece hoje, às 10h, na 
sociedade Nacional de agri-
cultura (sNa), no Centro.

Registros de ocorrência 
de homicídio contra mu-
lheres serão identificados 
como feminicídio nas dele-
gacias de polícia. o objeti-
vo é aprimorar as informa-
ções e estatísticas do isp 
sobre esse tipo de crime.

Energia 

Serviços 
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ÍNDIA

a upa pediátrica de Nilópolis interrom-
peu os atendimentos no último sábado, 
por conta do afundamento do terreno 
onde está instalada a unidade. a obra, 
já vinha desde o início deste ano, apre-
sentando problemas na sua estrutura.

O PT e a dureza do asfalto 

Durou pouco a ale-
gria do vereador 
adriano guilherme 
Moreno (Rede), que 
disputou a prefeitu-
ra de Cabo Frio e 
recebeu 23.287 vo-
tos. ele havia sido 
declarado eleito 
porque a votação 
conferida ao depu-
tado federal Marcos 
da Rocha Mendes, 
o Marquinho Men-
des (candidato do 
pMDB) tinha sido 
computada em se-

TRE confirma votos de 
Marquinhos Mendes

parado, mas seus 
44.161 votos foram 
validados em deci-
são colegiada to-
mada pelo tribunal 
Regional eleitoral no 
início da noite de 
ontem. o tRe derru-
bou decisão do juízo 
da 96ª Zona eleitoral 
e não acatou pare-
cer do Ministério pú-
blico, que opinara 
pela manutenção 
do indeferimento do 
registro de candida-
tura de Mendes.

Programa atende alunos especiais
eDuCação

Os pais ou responsáveis devem acessar a internet para realizar as inscrições.
antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Incêndio em clínica na Índia deixa mortos

um terreno baldio 
localizado no bairro 
Jardim iguaçu, em 
Nova iguaçu, é usa-
do por alguns mora-
dores e muitos car-
roceiros como um 
lixão ‘particular’. o 
cenário vergonhoso 
não apenas incomo-
da pelo cheiro, mas 
também atrai roedo-
res, moscas e a pos-
sibilidade de muitas 
doenças. Diariamen-
te, é possível observar 
populares despejan-
do entulhos no lo-
cal. “o que mais me 

Marquinhos e o secretário estadual de Saúde Luiz Antônio

RepRoDução 

Divulgação

ao menos 19 pesso-
as morreram na último 
segunda-feira em um in-
cêndio que atingiu uma 
famosa clínica privada 
do leste da Índia, infor-
mou a polícia em um 
boletim preliminar, ad-
vertindo que o número 
de óbitos deve aumen-
tar.

ao menos 40 pacien-
tes que estavam em 
estado crítico foram 
atingidos pelo incêndio, 
que destruiu a unidade 
de tratamento intensivo, 
situada no segundo an-
dar da clínica.

suspeita-se que o in-

cêndio foi provocado por 
um curto-circuito.

"podemos confirmar 19 
mortes no incidente", dis-
se à aFp Yogesh Khurania, 
comandante da polícia 
de Bhubaneswar, capital 
do estado de odisha.

"Mais de 100 pacientes 

Amontoado de lixo em Jardim Iguaçu 
foram levados para ou-
tros hospitais. Muitos es-
tão em estado crítico e o 
número de mortos deve 
subir".

os primeiros indícios 
apontam que a maioria 
das vítimas morreu por 
inalação de fumaça.

Divulgação  

Pessoas se reúnem em frente a hospital em Bhubaneswa

RepRoDução

a partir do dia 24 
deste mês, estarão 
abertas as inscri-

ções no site da secretaria 
Municipal de educação, 
através do programa 
Matrícula sem Filas 2017, 
para estudantes com 
deficiência, transtornos 
globais do desenvolvi-
mento e altas habilida-
des/superdotação que 
desejam estudar na rede 
municipal de ensino. 
as inscrições na rede mu-
nicipal podem ser feitas 
de qualquer lugar. para 
isso, os pais ou respon-
sáveis devem acessar a 
internet pelo computa-
dor, tablete e celular. a 

secretaria recebe pedi-
dos de matrícula desde 
a educação infantil até 
o ensino Fundamental, 
incluindo a educação es-
pecial e a educação de 
Jovens e adultos (eJa). a 
portaria nº 204, de 16 de 
setembro de 2016, escla-
rece as diretrizes, ações 
e procedimentos neces-
sários.
este ano, o programa 
conseguiu avançar ain-
da mais em relação 
às migrações internas, 
quando o aluno precisa 
ser transferido de unida-
de por motivo de troca 
de série. agora, ela fun-
ciona de modo auto-
mático e informatizado, 
otimizando a ocupação 

das vagas nas unidades 
escolares do município. 
Com isso, os dados dos 
alunos estão mais com-
pletos e o sistema pode 
garantir a vaga mais 
adequada para cada 
um. além de liberar mais 
rapidamente as vagas 
ociosas.

MATRíCuLA SEM FILA 2017 
o programa é composto 
por duas fases. a primeira é 
responsável por oferecer a 
totalidade de vagas dispo-
níveis na educação infantil 
i e ii (Creche e pré-escola), 
educação especial, ensino 
Fundamental e educação 
de Jovens e adultos (eJa) 
das unidades escolares. a 
segunda fase oferece as 

vagas remanescentes da 
primeira nas mesmas mo-
dalidades. para os alunos 
candidatos às vagas da 
eJa, com 18 anos ou mais, 
original e xerox do certifica-
do de reservista. estudantes 
que no ato da inscrição se 
declarara, com deficiência 
devem apresentar laudo 
médico original.
as unidades escolares esta-
rão à disposição das comu-
nidades que não possuem 
acesso à internet para que 
os responsáveis efetuem as 
inscrições dos estudantes. 
No período de matrícula, 
as secretarias funcionarão 
com atendimento ao 
público das 8h às 17h e, 
nas escolas com ensino 
noturno, das 8h às 19h. 

revolta é que alguns 
moradores do pró-
prio bairro são autores 

deste dano ambien-
tal” disse uma mora-
dora da região. 
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Organização Social pediu para que funcionários fossem transferidos

Prefeitura de Barra Mansa 
estende contrato com O.S

sul fluminense

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Acordo é prorrogado por um mês e atendimento da UTI Neonatal do Hospital da mulher foi retomado.

Devido ao fim 
do contrato e a 
demora na assi-

natura da extensão 
do documento, a 
osmipes emitiu uma 

nota na última na 
última sexta-feira, 
avisando que os 

colaboradores de-
veriam encerrar as 
suas atividades para 

serem transferidos a 
upa do Centro, local 
onde continuariam 

a exercer suas ati-
vidades normal-
mente.

Medida visa conter os gastos com orçamento deste ano

uma boa notícia 
para a saúde 
em Barra Man-

sa. a prefeitura da ci-
dade informou que o 
contrato com a o.s 
osmipes (organiza-
ção social Múltipla 
em infraestrutura e 
planejamento educa-
ção e saúde),  gesto-
ra da uti Neonatal do 
hospital Mulher, que 
tinha se encerrado 
na semana passada, 
foi prorrogado por 30 
dias e os atendimen-
tos continuam nor-
malmente.

o documento con-
firmando a extensão 
do contrato estava 
pronto há uma se-
mana, porém faltava Licitação de nova Organização Social já está em andamento e deve acabar em 20 dias

Deputado Nelson Gonçalves 
declara apoio a Baltazar

Câmara Municipal de Barra 
do Piraí exonera funcionários 

MEC divulga hoje os locais de 
prova para candidatos do Enem

RepRoDução

Apoio do deputado poderá ser decisivo no segundo turno

Divulgação

apenas a assinatura 
do prefeito Jonas Ma-
rins. Devido a isso, a 
o.s decidiu encerrar 
as atividades após o 
final do contrato, mas 
o documento devi-
damente assinado 
entrou em vigor e os 
atendimentos foram 
retomados na manhã 
da última segunda-
-feira. a prefeitura in-
formou ainda que o 
processo de licitação 
da nova organiza-
ção social, que fará 
a gestão da uti Neo-
natal do hospital da 
Mulher, está em an-
damento. a previsão 
é de que o processo 
seja concluído em 20 
dias. Com essa me-
dida, o atendimento 
na unidade de saúde 
não sofrerá prejuízos.

a menos de duas 
semanas para as 
eleições do segundo 
turno,o deputado es-
tadual Nelson gon-
çalves, que se candi-
datou a prefeito no 
primeiro turno, de-
clarou que foi procu-
rado pelos dois can-
didatos a prefeito na 
cidade de volta Re-
donda, paulo Balta-
zar (pRB) e samuca 
silva (pv) e anunciou 
na última segunda-
-feira que irá apoiar 
o candidato do pRB. 
o deputado expli-
cou que a decisão é 
principalmente pelo 
fato de Baltazar “ser 
experiente, ter capa-
cidade para diálogo 
e união da socieda-
de”.

Com seis mandatos 
consecutivos como 
deputado estadual, 
Nelson gonçalves 
afirmou que o pro-
blema financeiro do 
município só poderá 
ser superado por um 
administrador com 
experiência e ain-
da lembrou que a 
união das pessoas e 
projetos consistentes 
também terá peso 
fundamental para 
garantir o crescimen-
to da cidade.

Na primeira sema-
na, após as eleições, 
fui procurado pelo 
samuca e participei 
de uma reunião com 
ele no escritório do 
empresário Mauro 
Campos pereira. No 
mesmo dia, recebi, 

em minha casa o Bal-
tazar. somente após 
ouvir ambos tomei 
esta decisão, ressal-
tou o parlamentar.

APOIO DE NELSON 
GONçALVES PODE 
SER FuNDAMENTAL
o deputado esta-

dual, que disputou 
o primeiro turno das 
eleições como can-
didato a prefeito, 
obteve 22 mil votos, 
e ocupou a quarta 
colocação, com 14% 
dos votos válidos, 
explicou que outro 
motivo que o levou 
a apoiar Baltazar foi 
o desejo das lideran-
ças que o apoiaram 
em de outubro, cuja 
grande maioria op-
tou pelo candidato 
do pRB.

ouvi minhas lide-
ranças, fui às ruas 
conversar com meus 
eleitores e apoiado-
res. enfim, as pessoas 
que sempre confia-

ram na minha tra-
jetória política e a 
grande maioria se 
posicionou favorá-
vel à experiência do 
Baltazar, ressaltou 
Nelson gonçalves.

o deputado disse 
ainda que não po-
deria deixar de se 
posicionar neste plei-
to, “em respeito aos 
votos que obteve 
nas urnas”. ele lem-
brou que, como mo-
rador da cidade e 
deputado estadual, 
a participação dele 
neste processo se 
torna extremamen-
te necessária. “estou 
profundamente hon-
rado com meus vo-
tos, mas infelizmente 
fiquei fora do segun-
do turno e acredito 
que esta caminhada 
com Baltazar é a de-
cisão mais responsá-
vel que posso tomar, 
em respeito aos mo-
radores de nossa ci-
dade”, concluiu.

economizar e 
planejar. para con-
ter os gastos com o 
orçamento previs-
to para este ano, 
a Câmara Muni-
cipal de Barra do 
piraí, exonerou, 54 
funcionários que 
ocupavam cargos 
comissionados. en-
tre os 15 vereado-
res, cada um tinha, 
no mínimo, três as-
sessores e todos 
acabaram sendo 
demitidos, além de 
nove comissiona-
dos ligados à pre-
sidência da Câma-
ra, já outros quatro 
permanecem no 
trabalho. a medi-
da foi tomada na 
última segunda-
-feira. 

o presidente da 
Câmara, Joel tino-
co, justificou a me-
dida através da lei 
de Responsabilida-

de Fiscal, que limita 
os gastos da Câmara 
com os salários dos 
funcionários em até 
70% do orçamento. 
embora o restante 
do valor seja usado 
com os custos da 
casa, faltando pou-
co tempo para o fim 
do ano, o valor da 
folha de pagamento 
já está próxima do li-
mite máximo permiti-

do por lei. 
“eu não poderia, 

conforme alguns 
sugeriram, que eu 
economizasse al-
guma coisa para 
poder levar esse 
pessoal até dezem-
bro. se fosse possí-
vel, com certeza eu 
faria, mas eu não 
posso”, explicou o 
presidente da Câ-
mara, Joel tinoco.

estudantes que 
farão o exame Na-
cional do ensino 
Médio (enem) des-
se ano poderão ter 
acesso às informa-
ções sobre os lo-
cais de prova hoje, 
a partir das 15h. o 
cartão de confir-
mação estará dis-
ponível pela inter-
net e também no 
aplicativo enem, 

uma novidade nes-
sa edição, disponível 
nas plataformas an-
droid, ios e Windows 
phone. 

No cartão de con-
firmação, o estudan-
te poderá encontrar 
informações como 
a data e o horário 
da prova, o número 
de inscrição, a op-
ção de língua es-
trangeira, em alguns 

casos, a indicação 
de atendimento 
especializado e a 
solicitação do cer-
tificado do ensino 
médio. 

para obter o car-
tão, o participante 
deve acessar o site 
do exame, na área 
destinada ao par-
ticipante. É preciso 
informar CpF e se-
nha.
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PF faz operação contra compra 
de votos na Região dos Lagos

OperaçãO da federal 

Objetivo foi cumprir cinco mandados de prisão e sete de condução coercitiva em Saquarema 

O Presidente da Câmara de Saquarema Romacart Azeredo de Souza (PMDB) é um dos alvos da operação

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Rua Fom Gerardo, no Centro do Rio onde ele foi preso
Motoristas deixaram seus carros aterrorizados com a ação

a polícia Federal 
deflagrou na 
manhã de on-

tem, a operação su-
frágio sertanejo, com 
o objetivo de desarti-
cular grupos criminosos 
que exerciam cargos 
políticos ou disputa-
vam eleições para car-
gos de prefeito e vere-
ador em Cabo frio e 
saquarema, na Região 
dos lagos. policiais fe-
derais cumprem cinco 
mandados de prisão 
e sete de condução 
coercitiva (quando o 
suspeito é conduzido 
pela polícia para de-
por) expedidos pela 
Justiça. entre os presos 
estão o presidente da 
Câmara de saquare-
ma, Romacart azere-
do de souza (pMDB), 
e o vice-presidente da 
Casa, vanildo siqueira 
da silva (pp).

as investigações in-

dicam que políticos 
ocupavam cargos pú-
blicos, segundo a polí-
cia, “na base do cha-
mado ‘coronelismo’, 
muitas vezes cooptan-
do votos em troca de 
benefícios irregulares”. 
a suspeita é que os in-
vestigados realizavam 
boca de urna e com-
pravam votos, tendo 
como contrapartida a 
distribuição de diversos 
bens, entre eles medi-
camentos e combus-
tível, fornecimento de 
atestados médicos e 
receitas médicas con-
troladas em branco, 
assim como benefí-
cios em um hospital de 
grande porte.

Foi detectado tam-
bém que um líder re-
ligioso teria aceitado 
dinheiro com a finali-
dade de fazer campa-
nha para candidatos 
durante ato religioso. 
os mandados foram 
expedidos pela 62ª 
Zona eleitoral de sa-

quarema.

ENVOLVIDOS
 NA ‘SuFRáGIO 

SERTANEJO’ 
De acordo com a pF, 

também foi preso um 
candidato a prefeito no 
primeiro turno das elei-
ções municipais e dois 
vereadores de saqua-
rema. Junto com eles, 

seis suspeitos tiveram a 
condução coercitiva 
realizada. um dos sete 
mandados de condu-
ção não foi cumprido, 
porque o suspeito não 

foi localizado. a polícia 
Federal efetivou, ainda, 
19 mandados de busca 
e apreensão, apreen-
dendo computadores, 
documentos e mídias.

Bandidos tocam o terror com 
arrastão na Linha Vermelha

Homem com 35 passagens 
pela polícia é preso no Rio

os motoristas que 
passavam pela linha 
vermelha vivencia-
ram momentos de 
tensão na manhã de 
ontem. eles foram sur-
preendidos por um 
arrastão, na altura do 
Caju, no sentido Fun-
dão. segundo relatos, 
homens armados pa-
raram o trânsito para 
assaltar quem estava 
na via expressa.

Duas recém-forma-
das em Medicina fo-
ram vítimas dos ban-
didos. elas prestaram 
depoimento na 17ª 
Dp (são Cristóvão). 
uma delas contou 
que viu três bandidos: 
um que a abordou, 
outro que rendida ou-
tros motoristas e um 
terceiro escondido 
num matagal às mar-
gens da linha verme-
lha. as amigas foram 
paradas pouco antes 

das 8h.
a assessoria de im-

prensa da pM infor-
mou que localizou 
duas vítimas do arras-
tão e que tenta loca-
lizar os suspeitos:

De acordo com o 
Batalhão de policia-
mento em vias expres-
sas (Bpve), “policiais 
militares foram infor-
mados sobre roubos 
que estariam ocorren-
do na linha verme-
lha na manhã desta 

terça-feira. viaturas 
foram enviadas ime-
diatamente ao local, 
mas não foram en-
contradas vítimas. pos-
teriormente, a equipe 
deslocou-se às dele-
gacias da área para 
buscar mais informa-
ções sobre a ocorrên-
cia e encontrou duas 
vítimas. após colher 
detalhes sobre suspei-
tos, policiais do Bpve 
realizam buscas na 
região”.

um homem com 35 
passagens pela polí-
cia foi preso na tarde 
da última segunda-fei-
ra, na Rua Dom gerar-
do, no Centro do Rio. 
segundo agentes da 
operação Centro pre-
sente, guilherme artur 
Moura Ribeiro, conhe-
cido como Maluco, 
de 59 anos, tentou fu-
gir após furtar objetos 
de um prédio, mas foi 
capturado. Com ele, 
foram encontrados 
materiais de manuten-
ção e um par de tênis.

os policiais militares 

Divulgação

faziam patrulhamento 
quando receberam a 
denúncia de que um ho-
mem teria furtado obje-
tos em um edifício próxi-

mo ao local. Maluco foi 
preso e encaminhado 
para a 5ª Dp (Mem de 
sá), onde foi autuado 
por furto.

Divulgação

Operação da PM apreende carros 
e motos irregulares na Zona Oeste

Cento e quaren-
ta e seis motocicle-
tas e três carros fo-
ram apreendidos 
em uma operação 
realizada no último 
domingo, em Jaca-
repaguá, na Zona 
oeste do Rio.  po-
liciais militares do 
18º BpM (pechin-
cha) contaram com 
apoio de militares da 
unidade de polícia 
pacificadora Cida-

Centenas de motos irregulares foram apreendidas 

de de Deus. a ação 
teve como objetivo 

tirar de circulação 
veículos irregulares.

Traficantes invadem hospital 
a procura de atendimento

o sindicato dos Mé-
dicos do Rio (sinMed/
RJ) divulgou ontem, 
uma nota informando 
que o hospital Mater-
nidade herculano pi-
nheiro, em Madureira, 
foi invadido no fim da 
tarde da última segun-
da-feira por trafican-
tes do Morro são José 
operário, na praça 
seca. Bandidos arma-
dos, segundo a nota, 
invadiram a unidade 
solicitando que um 
médico fosse à comu-
nidade para prestar 
socorro a uma pes-
soa que estaria ferida 
por tiro. o morro tem 
sido alvo constante 
de operações policiais 
com o objetivo de pre-
venir contra roubos na 
região e combater o 

tráfico de drogas.
De acordo com o 

presidente do sindicato, 
Jorge Darze, foi preciso 
haver uma negociação 
para que os traficantes 
desistissem da ideia. ele 
contou que médicos da 
unidade argumentaram 
que, por se tratar de 
uma maternidade, não 
havia profissionais com 

capacidade para cui-
dar de pessoas feridas 
por tiros. só assim os 
bandidos teriam se re-
tirado do hospital.

até o fechamento 
desta edição, a se-
cretaria Municipal de 
saúde, a polícia Civil e 
a polícia Militar ainda 
não tinham se pronun-
ciado sobre o caso. 

Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira 

agência o globo 

Divulgação
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Suposto atacante de PMs é 
derrubado em Nova Iguaçu 

a operação ‘For 
all’ que investiga 
fraudes no imposto 
de renda envolven-
do o grupo cearense 
aviões do Forró, foi 
deflagrada ontem 
pela polícia Federal 
e a Receita Federal. 
o grupo administra, 
entre outras bandas, 
a aviões do Forró e 
casas de show.

segundo as inves-
tigações, a empresa 
estaria fornecendo 
dados falsos ou omi-
tindo informações 
relevantes em suas 
declarações de im-
posto de Renda, 
para eximir-se da 
cobrança de tribu-
tos, além da possível 
ocorrência de la-
vagem de capitais, 

falsidade ideológica e 
associação criminosa.

a banda aviões do 
Forró é alvo da ope-
ração e há mandados 
contra os cantores so-
lange almeida e José 
alexandre, conhecido 
como Xandy avião. 
Não houve presos nes-
sa operação. os en-
volvidos tiveram seus 
sigilos fiscais quebrados 
pela investigação, o 

‘Aviões do Forró’ é investigado 

Integrantes da banda são investigados pela Polícia Federal

que ajudou a locali-
zar diversas pessoas 
físicas e jurídicas en-
volvidas no esquema.

havia 32 manda-
dos de condução 
coercitiva para se-
rem cumpridos e 44 
de busca e apreen-
são, além da decre-
tação dos bloqueios 
de imóveis e veículos 
de pessoas ligadas 
ao grupo empresarial.

Divulgação

a vida de crimes de 
um suspeito de atacar 
policiais militares na 
Baixada Fluminense  e 
de atuar no tráfico de 
drogas na região de 
austin terminou de for-
ma trágica no último 
domingo. Conhecido 
como Dudu, ele foi 
executado com vários 
tiros. 

De acordo com as 
primeiras informações 
do 20º Batalhão de po-
lícia Militar (Mesquita), 
o criminoso foi surpre-

endido pelo autor dos 
disparos quando esta-
va na avenida Felipe 
salomon, em frente 
ao número 425, na re-
gião central do bairro 
do terceiro distrito, por 
volta das 22 horas. o 
bandido se aproximou 
e efetuou vários tiros 
contra Dudu.  

DHBF INVESTIGA
O CASO 

após o assassinato, a 
Divisão de homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DhBF) esteve no local 
do crime e realizou pe-

rícia. a especializada 
trabalha para respon-
der a seguinte per-
gunta: “Quem matou 
Dudu?”. 

uma das hipóteses 
mais prováveis é que o 
crime teria sido motiva-
do por vingança pra-
ticada supostamente 
por milicianos que atu-
am no distrito. a DhBF 
faz buscas para loca-
lizar imagens de câ-
meras da região que 
possam ter registrado 
a execução. Famíliares 
da vítima já foram ou-
vidos pela polícia Civil. Marginal foi morto por bandidos a tiros na Avenida Felipe Salomon

Dupla rouba e se dá mal

Dois jovens foram 
presos por policiais mi-
litares do 20º BpM (Mes-
quita) por suspeita de 
roubo na região de 
austin, em Nova igua-
çu. até o fechamento 
desta edição, os agen-
tes não tinham divulga-

do o nome dos margi-
nais. 

De acordo com o 
batalhão, os agentes 
realizavam patrulha-
mento de rotina na re-
gião quando tiveram a 
atenção voltada para 
a dupla numa motoci-

cleta honda vermelha. 
após uma perseguição, 
foi feita a abordagem. 
Com eles foi apreendi-
da uma arma que não 
teve o calibre identifi-
cado. o caso foi regis-
trado na 58ª Delegacia 
de polícia (posse). 

Daniel da Silva Alecrim e seu comparsa foram presos em flagrante

Jovens são achadas mortas 
um crime bárbaro 

chocou a população 
da Costa verde. Duas 
jovens foram brutal-
mente assassinadas e 
seus corpos encontra-
dos na manhã do úl-
timo domingo, na en-
trada do condomínio 
praia do Moleque, que 
fica às margens da Rio-
-santos, em angra dos 
Reis. De acordo com 
agentes do 33ª Bata-
lhão de polícia Militar, 
as jovens, de 14 e 19 
anos, apresentavam 
perfurações de tiros 
pelo corpo. uma das ví-
timas morava na verol-
me e a outra no areal.

as duas foram execu-
tadas no local onde os 
agentes encontraram 
um projétil deflagrado 
de pistola calibre .40. 
o delegado adjunto 
da 166ª Dp (angra dos 
Reis) Márcio teixeira de 
Mello, que investiga o 
caso, confirmou que as 
duas jovens foram víti-
mas de execução por-
que nada foi roubado. 
as vítimas não sofreram 
violência sexual,

segundo o legista do 

instituto Médico legal 
(iMl), de angra dos Reis. 

“estou ouvindo teste-
munhas. as jovens saíram 
de casa na noite de sá-
bado e foram em dois 
bailes funks: um no are-
al e outro no Camorim 
grande”, disse Márcio. 
o delegado disse ainda 
que uma de suas linhas 

de investigação é de 
que a execução teve 
motivos passionais. 
Márcio pediu que as 
pessoas colaborem 
com a investigação 
policial denuncian-
do, mesmo que ano-
nimamente, para a 
166ª Dp (angra dos 
Reis).

Crime chocante termina na morte de duas meninas

Prisioneiros do Rio terão que 
trabalhar na sede da Defensoria 

um projeto vai em-
pregar 13 detentos dos 
regimes aberto, semia-
berto e prisão domici-
liar na sede da Defen-
soria pública estadual 
em funções como au-
xiliar de serviços gerais 
e copeiro. ontem, seis 
deles já começaram 
em seus novos ofícios. 

a iniciativa é resulta-

do de um convênio da 
secretaria de estado 
de administração peni-
tenciária (seap), atra-
vés da Fundação santa 
Cabrini, e da defenso-
ria. Na última segunda-
-feira, houve uma ceri-
mônia para inaugurar 
o projeto, batizado de 
Novos Mundos.

“a Defensoria assu-

miu o desafio de pla-
nejar o futuro do proje-
to Novos Mundos para 
reinserir as pessoas pri-
vadas de liberdade e, 
hoje, estamos colocan-
do em prática. espera-
mos que dê certo”, afir-
mou o defensor público 
e coordenador de De-
fesa Criminal, emanuel 
Queiroz.

Beira-Mar é julgado por homicídio
o traficante luiz Fernan-

do da Costa, o Fernandi-
nho Beira-Mar, que já foi 
condenado a 320 anos de 
prisão acumulados, enfren-
ta mais um julgamento no 
tribunal de Justiça do Rio. a 
acusação dessa vez é por 
homicídio triplamente qua-
lificado de Michel ander-
son Nascimento dos santos. 

o julgamento de ontem 
foi feito por videoconfe-
rência, já que Fernandinho 
Beira-Mar está preso no 
presídio federal de porto 
velho, em Rondônia. De 
acordo com a acusação, 
o jovem de 21 anos foi tor-

turado e morto em agosto 
de 1999, na Favela Beira-
-Mar, em Duque de Caxias. 
o motivo teria sido o mo-
vimento com uma das na-
moradas de Beira-Mar.

Na época, a polícia in-
terceptou uma ligação 
entre um homem que seria 
o traficante e a vítima. Na 
gravação, Michel descre-
ve que os homens que es-
tavam com ele já tinham 
arrancado seus dedos e 
orelha, e que o fizeram 
comê-la. No fim, é possível 
ouvir o barulho de tiros.

o delegado Ricardo 
pereira foi a primeira tes-

temunha a falar no julga-
mento. ele disse que fez 
escutas telefônicas que 
foram usadas pela 59ª Dp 
(Duque de Caxias) na in-
vestigação do crime. “a 
escuta não foi solicitada 
pela polícia civil, e sim 
pela polícia federal”, afir-
mou o delegado. 

segundo ele, o inquérito 
foi instaurado inicialmente 
como sequestro, que che-
gou a pedir a intercep-
tação telefônica, e que 
somente depois disso a 
polícia civil ficou sabendo 
que havia escutas da polí-
cia federal.

Divulgação

Conhecido como Dudu, marginal também é suspeito de atuar no tráfico de drogas na região de Austin.
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Cerca de 150 funcionários da empresa terceirizada ainda podem ser demitidos.

bRasília

em sessão rea-
lizada ontem, o 
congressso man-
teve o veto do 
presidente Michel 
temer ao projeto 
que concedia au-
mento salarial aos 
defensores públi-
cos da união. a 
votação foi aper-
tada, faltaram 
apenas 32 votos 
para a derrubada 
do veto, mantindo, 
p r inc ipa lmente , 
pela base aliada 
de Michel temer. 

Congresso veta aumento aos defensores públicos

Concessionária deixará de operar 
Teleférico por falta de pagamento

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Foram computados 
225 dos 257 votos 
necessários para a 
queda da suspensão 
da propósta. parti-
dos como o pMDB, 
o psDB, o DeM e o 
pR foram a favor do 
veto.

o presidente Mi-
chel temer também 
vetou o projeto, que 
dava até 67% de for-
ma escalonada. a 
intenção do projeto 
era de que, defenso-
res em início de car-
reira ganhariam 67% 
a mais, até atingir R$ 
28,9 mil em janeiro de 

Plenário da Câmara vetou proposta de aumento salarial

ailtoN FReitas/agêNCia o gloBo

após ajustes como es-
tilo de vida, risco cardio-
vascular e outros hábitos 
alimentares, eles descobri-
ram que três ácidos gra-
xos ômega 3 específicos: 
os ácidos docosa-hexae-
noico, eicosapentaenoico 
e docosapentaenoico, fo-
ram associados a um risco 
significativamente menor 
de mortalidade, se presen-
tes no sangue de forma 
individual ou combina-
da. o docosahexanoico 
(Dha) foi mais fortemente 
relacionado ao menor ris-
co de morte por doença 
cardíaca coronária (40%) 
ou manifestação de ar-
ritmia cardíaca (45%). o 
ácido eicosapentaenoico 
(epa) foi ligado a um me-

nor risco de ataque cardí-
aco não fatal, e o ácido 
docosapentaenoico (Dpa) 
foi mais associado a um 
menor risco de morte por 
avC. 

os estudiosos decla-
ram que, embora diversos 
estudos já tenham asso-
ciado o ômega 3 a uma 
melhor saúde cardíaca, 
esse é o primeiro estudo 
que faz uma relação en-
tre os níveis do nutriente 
no sangue à mortalidade 
por qualquer causa. para 
obter tais benefícios, eles 
recomendam a ingestão 
de cerca de duas porções 
de peixes ricos em ácidos 
graxos - como salmão, 
atum e sardinha - por se-
mana.

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 

Idosos que comem peixes têm 
maior expectativa de vida - Parte II

o teleférico do 
Complexo de 
Favelas do ale-

mão, na Zona Norte 
do Rio, permanecerá 
fechado por tempo 
indeterminado. o con-
sórcio que administra 
o serviço decidiu sus-
pender o transporte, 
que passa por toda a 
comunidade, por falta 
de pagamento do es-
tado junto a empresa 
que administra o trans-
porte, Rio teleféricos, 
desde abril. o valor es-
timado da dívida ultra-
passa os R$ 16 milhões.   

o valor mensal do 
contrato com o con-
sórcio, assinado em 
março deste ano, era 
de R$ 2,7 milhões. o 
secretário de estado 

de transportes, Rodri-
go vieira, esteve no 
conjunto de favelas 
para a assinatura do 
contrato e garantiu 
um “atendimento de 
excelência à popula-
ção” daquela região. 
No entando, com a 
crise que afeta o esta-
do, todas as áreas ter-
ceirizadas acabaram 
sofrendo com a falta 
de verba. 

uma das alterações 
que tentavam viabili-
zar o custeio do telefé-
rico foi a alteração na 
empresa que adminis-
tra o transporte. antes 
era a supervia, com 
valor R$ 3,3 milhões e 
com a alteração para 
a Rio teleféricos, o va-
lor caiu em R$ 700 mil 
ao mês. Mesmo com 
essa redução, a eco-

nomia não foi o sufi-
ciente para manter o 
transporte aberto. 

De acordo com a 
Rio teleféricos, a se-
cretaria estadual de 
transportes foi informa-
da sobre a suspensão 
das obrigações con-
tratuais de operação 
e manutenção do te-
leférico devido à falta 
de pagamento. a con-
cessionária também in-
formou que a troca de 
cabos do transporte, 
anunciada há cerca 
de um mês, não será 
feita enquanto o con-
trato estiver suspenso.

o teleférico do 
Complexo do alemão 
foi inaugurado em 7 
de julho de 2011 e 
mais de 13 milhões de 
pessoas já utilizaram o 
transporte Por dia, mais de nove mil pessoas usavam o transporte nas seis estações

aNDRÉ FeRNaNDes/aNF

Caxias poderá ter Pólo Gastronômico
empresários do 

ramo de gastrono-
mia que possuem 
comércio em Duque 
de Caxias, se reuni-
ram ontem, no ho-
tel Mont Blanc, junto 
com o sebrae, para 
apresentar uma pro-
posta de implemen-
tação de um pólo 
gastronômico na 
região. o objetivo é 
apoiar o grupo de 
empreendedores na 
elaboração do Dire-
cionamento estraté-
gico para formação 
do setor, visando o 
fortalecimento e o 
desenvo lv imento 
empresarial. 

o primeiro en-
contro contou com 
a participação de 
empresas e empre-
endedores que ex-

puseram seus pon-
tos de vista sobre 
a formação de um 
polo gastronômico 
em Duque de Ca-
xias. Representan-
tes das secretarias 
municipais também 
participaram da 

reunião para ouvir 
as demandas dos 
empresários e ana-
lisar a a possibilida-
de da criação de 
novas políticas pú-
blicas que ajudem 
na implementação 
do polo gastronômi-

co. “estamos prontos 
para cooperar no 
que for possível para 
que o polo se torne 
realidade”, disse a 
subsecretária de 
ações institucionais 
e Comunicação, 
Marlene d’almeida.

o próximo passo 
será a realização 
de cinco oficinas, 
com a presença da 
prefeitura Municipal. 
após cada um des-
ses encontros, será 
elaborado um re-
latório contendo o 
registro e consolida-
ção dos resultados. 

o lançamento do 
Direcionamento es-
tratégico que será 
preparado durante 
esse tempo, deverá 
ser apresentado até 
o final do ano.

Empreendedores fizeram a primeira reunião

Divulgação

2018. o palácio do 
planalto considerou 
o aumento inadmissí-
vel e barrou integral-
mente a proposta. 
Como o Congresso 

manteve o veto, o 
senado não preci-
sou se pronunciar. 
o psD, um dos par-
tidos que rachou, li-
berou a bancada.  

Dia de vetos
o Congresso 

manteve outros 
dois vetos. o pri-
meiro foi à pro-
posta de criação 
de cargos e reor-

ganização da carrei-
ra de tecnologia da 
informação, já o se-
gundo é referente a 
proposta de isenção 
tributária a empresas 

que investissem em 
sustentabilidade den-
tro do programa de 
Regime especial de 
incentivos para o De-
senvolvimento do sa-

neamento Básico 
(ReisB). ambos fo-
ram vetados pelo 
Congresso e o se-
nado também não 
precisou votar.

Bayer realiza leilão
a empresa alemã 

Bayer, localizada em Bel-
ford Roxo, fará um leilão 
de 41 lotes com itens in-
dustriais, hoje, a partir das 
onze da manhã, no polo 
da empresa,localizado na 
estrada da Boa esperan-
ça, 650. o principal item 
ofertado será um lote com 
67 tambores azuis em aço 
carbono, além de outros 
objetos, como um lote 
com 50 tambores verme-
lhos em aço carbono, seis 
lotes com analisadores, um 
lote com dois medidores 
de oxigênio de combustão 

e um detector fixo plytron 
7000 com sensor remoto. 

o grupo Bayer atuou no 
setor de farmácia e quí-
mica, e encerrou as suas 
atividades no mês de julho 
do ano passado. alguns 
funcionários ainda buscam 
a transferência para outros 
setores, o que estará com-
pleto até 2017. a Bayer 
registrou R$ 8,3 bilhões de 
vendas em 2014. a deci-
são foi tomada como uma 
estratégia global de con-
centrar suas unidades de 
produção e otimiza-las de 
maneira mais competitiva. 
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Nesta fase será mais fácil 
realizar desejos, desde 
que você faça sua parte. 
Tudo indica que chegou 
o momento de você 
despejar toda a sua energia 

em assuntos profissionais. Esta fase é 
boa para conseguir aquela promoção 
sonhada ou começar a ter seu próprio 
negócio.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião. 
Regente: Vênus. Você 
sentirá a necessidade de 
mudanças no ambiente 

familiar. Reorganize a casa e invista nas 
relações familiares. No amor, tudo conspira a 
seu favor. Um presente que merece, chegará.

Touro

Ótimo período para a 
expansão. Aproveite 
as oportunidades e se 
prepare para recebê-las. 
Capacidade para assuntos 
comerciais e sociais. 
Muitos amigos, alegria e 

entusiasmo. Evite toda espécie de tensão 
e procure relaxar seu corpo e sua mente. 
Cor: salmão. Número: 02.

Gêmeos

Sorria. Com um 
pouco de otimismo, 
você resolverá seu 
problema sentimental. 
Período excelente 
para compra de 

imóveis. Qualquer transação será 
favorecida. Você deve parar de 
se atormentar senão tornará sua 
vida muito difícil. Associações 
favorecidas. Número: 05.

Câncer

Trabalho: Dias em que 
tudo fica óbvio. E o 
que não aconteceu do 
jeito esperado merece 
correção imediata, nada 
mais que isso. Capriche 
nos relacionamentos. 

Tanto quanto puder. Curta este dia 
com os familiares. Será a hora de 
mostrar segurança nas suas atitudes.

Leão

Mantenha-se persistente 
em seus planos. Cuide 
do relacionamento 
e comece a agir pela 
razão. Não abandone a 
sua fé e a espiritualidade. 

Resgate-as! Nesta fase será mais fácil 
realizar desejos, desde que você faça 
sua parte. A conjunção astral exalta 
sua comunicação.

Virgem

Elemento: ar. 
M o d a l i d a d e : 
impulsivo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Áries. Regente: 
Vênus. Reveja as 
prioridades neste 

momento. Que tal reavaliar seu 
orçamento e pensar em maneiras 
de economizar mais dinheiro? 
Amores sérios recebem bênçãos 
duplas dos céus. Número: 08.

Libra

T e n d ê n c i a 
r o m â n t i c a . 
Aproveite para um 
jantar a luz de velas 
ou para escutar 
música suave em 

boa companhia. O contato 
humano lhe fará muito bem; 
você se sentirá revigorado(a) e 
protegido(a) contra as arestas 
do mundo. Bom momento no 
campo afetivo. Número: 11.

Escorpião

Influenciado por 
astros na sua casa 
relativa à religião, às 
suas relações com 
o Criador, nessa 
fase deve rever suas 

crenças, sua fé, considerando as 
transformações ocorridas dentro 
e fora de si. Para os desanimados, 
é hora de fazer renascer a 
confiança no futuro. Número: 14.

Sagitário

Os próximos dias 
estarão ótimos para 
desenvolver sua vida 
profissional, já que 
você anda com mais 

pique. O céu vai ajudá-lo(la) a 
agir na direção da realização de 
seus planos. Esqueça os limites. 
Amor: a fase é propícia para avaliar 
aquilo que realmente deseja na área 
sentimental.

Capricórnio

Mau humor não está 

com nada! Mude 

algumas atitudes. Sem 

perceber, você pode 

estar ferindo pessoas 

do bem. Atraia generosidade e se 

sentirá mais leve. Melhoras na vida 

profissional dos nativos deste signo. 

Certamente ganhará as disputas e 

terá muita arte.

Aquário

Bom período para 
travar novos contatos 
com muita facilidade 
para se comunicar. 
Muita proteção para 
a sua vida afetiva; 

possibilidade de agradáveis 
novidades neste setor. Tendência 
a harmonia e a concórdia. Bom 
momento no campo familiar. 
Número: 17.

Peixes
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Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ À LORRÁ

1 kg de filé mignom em 
medalhões/Noz mosca-
da/1 cebola bem pica-
dinha/1 colher de sopa 
manteiga com sal/2 co-
lheres de sopa óleo/4 ba-
tatas médias cortadas em 
cubos e cozidas em água 
e sal/400 ml de leite fer-
vente/1 lata de creme de 
leite/2 colheres de sopa 
mostarda/sal/salsinha pi-
cadinha.

em uma frigideira grande 
coloque a manteiga e o 
óleo frite a cebola.
Frite os bifes temperados 
só com noz moscada.
Coloque a batata e de 
uma dourada.
acrescente o leite e cre-
me de leite, misture bem.
tempere com sal e mos-
tarda.
salpique com salsinha e sir-
va com arroz branco.

LOMBO RECHEADO 
ESPECIAL

1 lombo de 2 kg/2 dentes 
de alho amassados e pi-
menta do reino/sal
suco de 1 limão/1 colher 
de sopa de páprica/1/2 
xícara de chá de óleo
ReCheio:

1 maco de brócolis cozi-
dos/3 ovos cozidos pica-
dos/1 cebola picada e sal.

Ingredientes

Modo de preparo

abra o lombo como um 
bife grande.
tempere com sal, o 
alho, suco de limão, a 
pimenta a páprica e 
deixe tomar gosto por 2 
horas.
pré-aqueca o forno.
espalhe o recheio so-
bre o lombo e enrole-o 
como um rocambole.
envolva-o com um bar-
bante, para que mante-
nha a forma.
arrume-o em uma assa-
deira untada, reque o 
óleo e cubra com papel 
alumínio.
leve ao forno para as-
sar por cerca de 1 hora.
elimine o papel alumínio 
e mantenha no forno 
por mais uns 30 minutos.
Quando o lombo deve-
rá estar macio e a su-
perfície dourada e cro-
cante.
sirva em seguida, cor-
tando em fatias.

LAGARTO COM 
MALZIBIER

1.200 kg de lagarto/1 lata 
de salsaretti ou pomaro-
la/1 garrafinha de malzi-
bier (pequena)/sal.

Ingredientes

Modo de preparo

limpe o lagarto, fure 
ele e passe sal em 
toda a sua superfície.
Coloque ele na pane-
la de pressão, junte a 
latinha de salsaretti ou 
pomarola e o malzibier.
Quando pegar pres-
são, abaixe um pouco 
o fogo e deixe cozi-
nhar mais ou menos 
uns 30 a 40 minutos 
até a carne amolecer.
É muito fácil e gosto-
sa!!!
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PORTARIA Nº 2485 DE 17 DE OUTUBRO DE 2016

a Prefeita 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

carla ferraz lopes                orientador 
Pedagógico

janet da cruz carvalho                orientador 
Pedagógico

ligia Maria Monteiro da silva fujino  d o c e n t e 
iV – Matemática

t.j cardoso da silva                            docente iV 
– educação física

Wendel almeida alves   d o c e n t e 
iV - ciências

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

  PORTARIA Nº 2486 DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.

CONSIDERANDO, o disposto no art. 36 da lei Municipal 
nº 377, de 14 de dezembro de 2009 (Plano de cargos 
e salários); e

CONSIDERANDO, o disposto no art. 12 do decreto 
Municipal nº 1.493/2011.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a partir de 01/10/2016, 
a progressão por desempenho dos servidores 
relacionados abaixo, para que os mesmos passem para 
o nível salarial imediatamente superior:

alessaNdro rodriGues, matrícula nº 2445 - 
Processo nº 2849/2016.

aleXaNdre da silVa ferreira, matrícula nº 2446 
- Processo nº 2747/2016.

aNdrea beNto da silVa, matrícula nº 2447 - 
Processo nº 2858/2016.

GilMar rodriGues barbosa, matrícula nº 2449 - 
Processo nº 2830/2016.

leaNdro auGusto de souZa, matrícula nº 2454 - 
Processo nº 2870/2016.

luiZ flausiNo Motta dos saNtos, matrícula nº 
2451 - Processo nº 3054/2016.

Mara rubia Pires duarte, matrícula nº 2180 - 
Processo nº 1443/2016.

Marcelo oliVeira dos saNtos, matrícula nº 
2452 - Processo nº 2859/2016

.orias de liMa, matrícula nº 2158 - Processo nº 
2792/2016.

suelaiNe caetaNo de carValho, matrícula nº 
2453 - Processo nº 2837/2016.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2487 DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

a Prefeita MuNiciPal de Porto real, No uso 
de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR altaMar Guido GoMes para 
prestar serviços à 183ª Zona eleitoral (Porto real-
quatis) do tribunal regional eleitoral do rio de janeiro 
no período de 22 de outubro de 2016 a 29 de Novembro 
de 2017.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

Processo Nº 210/2016 - fMs.
dispensa nº 022/2016 – fMs.

de: sMs.
Para: cGM.
    AUTORIZO e 
RATIFICO, a dispensa de licitação, conforme artigo 
24, ii da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
conforme PARECER juridico de fls. 92 a 95 e parecer 
da Controladoria a fls. 97 a 98, em favor da Empresa 
Noroeste coMercial de suPriMeNtos ltda 
Me inscrito no cNPj sob o n° 01.148.472/0001-59 no 
valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

Porto real, 18 de outubro de 2016.

cYraNo saNtos
secretário MuNiciPal de saÚde

TERMO ADITIVO Nº 003

Processo: 06/000045/2013.

coNtrato Nº 004/soM/2013. 

coNcorrÊNcia PÚblica Nº 02/2013.

coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roXo.

GLOBO
05:02-hora um
05:59-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais você
10:17-Bem estar
10:58-encontro com Fátima 
Bernardes
11:57-praça tv - 1ª edição
12:34-globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
14:00-vídeo show
15:00-sessão da tardeloucuras 
na idade Média
16:29-vale a pena ver de No-
voCheias de Charme
17:29-Malhação: pro Dia Nas-
cer Feliz
18:04-sol Nascente
18:53-praça tv - 2ª edição
19:15-haja Coração
20:15-Jornal Nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal Nacional
21:05-a lei do amor
21:45-Futebol
23:45-profissão: Repórter
00:25-Jornal da globo
01:03-programa do Jô
01:43-segredos e Mentiras
02:27-Corujãolancelot, o pri-
meiro Cavaleiro

TV RECORD

SBT
06:00-pRiMeiRo iMpaCto  
08:00-CaRRossel aNiMaDo    
08:30-MuNDo DisNeY  
10:30-BoM Dia e Cia   
14:15-FoFoCaNDo   
15:15-Casos De FaMÍlia
16:15M-aR De aMoR    
17:00-lÁgRiMas De aMoR    
18:30-a gata 
19:45-sBt BRasil   
20:30-CÚMpliCes De uM 
Resgate   
21:30-ChiQuititas
22:15-pRa gaNhaR É sÓ 
RoDaR  
22:45-pRogRaMa Do Rati-
Nho   
00:30-the Noite CoM DaNilo 
geNtili 
01:30-JoRNal Do sBt  
02:15-sBt NotÍCias

REDE TV
05:00-igreja internacional da 
graça de Deus 
08:30-americashop 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do Reino 
de Deus 
15:00-a tarde é sua 
17:10-igreja universal do Reino 
de Deus 
18:10-Master game 
19:10-Redetv News 
20:30-tv Fama. 
20:50-igreja internacional da 
graça de Deus. 
21:50-tv Fama 
22:30-superpop 
00:05-leitura Dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-viagem Cultural 
02:00-igreja universal do Reino 
de Deus. 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
13h00-horário político
13h20-Faixa Regional
14h45-amor e intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-Cidade alerta
18h00-Cidade alerta
19h30-escrava Mãe
20h30-horário político
20h50-a terra prometida
21h50-Jornal da Record
22h30-gugu
00h15-programa do porchat
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-programação univer-
sal

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-Dia Dia
10:10-os simpsons
12:30-Jogo aberto Debate
13:00-os Donos da Bola
15:00-game phone
16:00-liga dos Campeões 
da ueFa
19:20-Jornal da Band
20:25-sila: prisioneira do 
amor
20:55-show da Fé
21:50-os simpsons
22:20-pré - Factor
22:30-X Factor
00:35-Jornal da Noite
01:20-Que Fim levou?
01:25-o Melhor da liga
02:00-os simpsons
02:50-pegadinhas
03:00-igreja universal

coNtratada: URBANIZADORA AGAELLES LTDA,

do objeto: fica ProrroGado o PraZo do 
PreseNte coNtrato  Nº 004/sMo/2013, Pelo 
PerÍodo de 360 (treZeNtos e sesseNta ) dias,

da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-

primidas ou acrescentadas por este termo.

data : 10/08/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

Por que é tão difícil abrir os potes fechados a vácuo?
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Quem nunca se de-
parou com um pote 
fechado a vácuo im-
possível de abrir e ten-
tou facilitar o trabalho 
dando umas panca-
dinhas no fundo, colo-
cando o vidro debaixo 
da torneira ou tentan-
do enfiar a ponta de 
uma faca entre a tam-
pa e a boca do reci-
piente? todos nós! e 
você sabe por que às 
vezes é tão difícil abrir 
os benditos jarros? De 
acordo com antonio 
Ruiz de elvira, catedrá-
tico de Física aplicada 
que dedica parte de 

seu tempo respondendo 
as perguntas intrigantes 
que os internautas enviam 
ao portal el Mundo, o que 
mantém a tampa do vidro 
tão incrivelmente presa 
ao pote nada mais é do 
que ar,  assim como a fal-
ta dele! segundo antonio, 
quem primeiro demonstrou 
o poder do vácuo foi um 
cientista alemão chama-
do otto von guericke, que, 
em 1654, revelou ao impe-
rador Romano-germânico 
Fernando iii que dois gru-
pos de oito cavalos eram 
incapazes de separar duas 
semiesferas unidas pelo vá-
cuo, ou seja, pela ausência 

de ar entre elas. Basica-
mente, o que ocorre é 
que o ar empurra cada 
centímetro quadrado 
de tudo o que nos ro-
deia, e a pressão que 
ele exerce faz uma for-
ça equivalente ao peso 
de 10 toneladas sobre 
cada metro quadrado 
de superfície. No entan-
to, no caso das embala-
gens a vácuo, que tive-
ram todo o ar removido 
de seus interiores, não 
existe uma força que se 
contraponha à da at-
mosfera e, portanto, isso 
faz com que a tampa 
resista tanto em abrir.

Duas agências espaciais 
farão uma tentativa de 

pouso histórico em Marte

uma missão em con-
junto entre a agência 
espacial europeia e a 
agência espacial Fede-
ral Russa (Roscosmos) 
deve chegar à Marte 
em meados de outubro 
e sua primeira tarefa 
será entrar para a histó-
ria. se tudo acontecer 
conforme o planejado, 
a Nasa perderá o posto 
de única agência espa-
cial a realizar pouso no 
planeta. Chamada de 
exoMars, a missão tem 
como objetivo encon-
trar sinais de atividade 
biológica e geológi-
ca em Marte. a sonda 
deve chegar ao plane-
ta no dia 16 de outubro, 
e seus dois componen-

tes principais, o trace 
gas orbiter (tgo) e o 
schiaparelli – vão se se-
parar. enquanto o tCo 
continua orbitando o 
planeta e coletando 
dados sobre sua atmos-
fera, apenas o schia-
parelli segue viagem e 
pousa na superfície, no 
dia 19 de outubro. pou-
sar em Marte, porém, 
não é para qualquer 
um. Nas décadas de 
1960 e 1970, a união 
soviética enviou uma 
enorme quantidade 
de sondas ao planeta 
vermelho, mas todas 
foram perdidas no im-
pacto ou simplesmente 
não conseguiram che-
gar ao local planejado. 
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BNH sai na frente, mas União 
de Cabuçu fatura a Copa TMJ

anderson luiz

38

baixada

Nos pênaltis, equipe azul e branca supera o BNH e ergue o troféu de campeão embolsando R$ 20 Mil.

Jogando no cam-
po do Barros, BNh 
e Cabuçu decidi-

ram o título de cam-
peão da Copa tMJ 3º 
Distrito, competição 
organizada pela liga 
independente de 
santa Rita, do presi-
dente Carlinhos BNh. 
as duas equipes rea-
lizaram uma grande 
campanha, o que as 
credenciou para es-
tarem na grande final.

Completamente lo-
tado, os torcedores 
presentes no Caxixão 
assistiram uma gran-
de partida de futebol, 
onde a velocidade 
foi uma das grandes 
armas utilizadas pelas 
duas equipes. apesar 
do forte calor que fa-

zia, os jogadores se 
entregaram em bus-
ca do caneco entu-
siasmando os torce-
dores presentes.

o BNh saiu na fren-
te, aos 33 do primei-
ro tempo. Dogão fez 
boa jogada pela es-
querda e viu a pas-
sagem de Zinho que 
chutou firme e colo-
cou a bola de forma 
indefensável para o 
goleiro Renan: BNh 
1 a 0. Daí em diante, 
com o placar a seu 
favor, o BNh passou 
a administrar mais a 
bola em busca de um 
espaço para ampliar, 
mas não conseguiu.

 Na etapa comple-
mentar, o Cabuçu 
saiu mais para o jogo, 
mas sem levar perigo 
á meta de grafite. o 

jogo ficou concentra-
do em jogadas pelo 
meio e raramente as 
laterais eram utiliza-
das. e foi pelo meio 
que saiu o gol de em-
pate. paulinho rece-
beu na intermediária 
e arriscou o chute, a 
bola pegou efeito e 
entrou no canto di-
reito de grafite que 
nada pôde fazer, era 
o gol de empate: 1 a 
1.

as duas equipes 
passaram a segurar 
mais a partida, e o 
jogo foi para as co-
branças de pênal-
tis. Nos tiros diretos, 
o união de Cabuçu 
aproveitou melhor e 
venceu por 4 a 2, er-
guendo o troféu de 
campeão e fazendo 
a festa de sua torcida. O capitão Edson ergue o troféu de campeão e festeja a conquista da Copa TMJ 3º Distrito

aNDeRsoN luiZ

Homenagens na hora da premiação
o presidente da 

liga independente 
de santa Rita, Carli-
nhos BNh, entregou 
ao presidente Bidéo 

o troféu para o Beira 
Rio como equipe mais 
disciplinada da com-
petição. ao massagis-
ta Cici, outra home-

nagem pelos trabalhos 
desenvolvidos na com-
petição. 

o goleiro grafite, do 
BNh, foi o menos vaza-

do do certame e lor-
ran, também do BNh, 
foi o artilheiro da com-
petição. Coube ao dire-
tor Babalu, do união de 

Cabuçu, entregar o tro-
féu de vice-campeão 
ao BNh, e ao diretor Ca-
beça, do BNh, entregar 
ao união de Cabuçu, o 

troféu de campeão, 
em demonstração de 
total desportividade, 
amizade e confrater-
nização. 


