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Jovens conversavam perto de casa quando homens encapuzados chegaram em um carro preto e fizeram vários disparos. 
Vítimas morreram no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a 
informação de que Vinícius Medeiros, conhecido como ‘Pinico’, seria o alvo dos executores. Familiares clamam por justiça. 

eleições 2016

Tubarão faminto quase 
devora perna de banhista 

Vinicius Medeiros, que seria o alvo dos assassinos, foi morto com os amigos Vinicius Souza e Davson Martins no ataque ocorrido na comunidade de Nova Iguaçu

Pesquisa eleitoral em Belford Roxo

Morte arrasta três na Mangueira

O Instituto R M Mariath entrevistou 600 pessoas sobre intenção de voto no município da Baixada Fluminen-
se. O levantamento mostou que o candidato Waguinho (PMDB), da coligação Unidos Para Mudar Belford 
Roxo, tem 57,7% da preferência do eleitorado. Já Deodalto (DEM), da coligação A Verdadeira Mudança, tem 
42,3%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) com o número RJ-07187/2016.
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Parte da perna da vítima foi dilacerada pelo animal
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Recuperação
Uma parceria entre Ja-

peri e a Secretaria de Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável promete recu-
perar parte do território 
ambiental do município.
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Aqui não!
No Morro do Estado, 

em Niterói, traficantes 
teriam colocado um avi-
so em postes proibindo 
a prática de roubo na 
região .
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Iguaçuana com 

tempero mineiro

Civil quer pistas que
 levem aos assassinos
 de médico em assalto
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Entalou brincando

Que sorte, não? 

uma adolescente 
americana ficou com 
a cabeça presa numa 
abóbora enquanto en-
feitava a casa para 
o halloween, a festa 
do dia das bruxas. kris-
ty  Ralphs, de 16 anos, 
colocou a cabeça na 
abóbora brincando, 
mas ficou presa. sua 
família cogitou chamar 
os bombeiros, mas o pai 
da menina conseguiu 
resolver a situação. 

uma americana deci-
diu comprar uma raspa-
dinha para provar que 
isso era uma perda de 
dinheiro e, como quem 
não quer nada, simples-
mente ganhou um mi-
lhão de dólares. a mulher 
anunciou a uma rede de 
televisão da carolina do 
Norte que usará o dinhei-
ro para comprar uma 
casa e pagar os estudos 
dos netos. bela forma de 
se provar o contrário. 

artigos e revisões que contestam o argumento de que 
a gordura seria o pior vilão para doenças coronárias tem 
ganhado força. ao invés dela, o causador dos problemas 
seria o açúcar. pesquisadores dos grandes centros cientí-
ficos do mundo ainda estão estudando o quão danosa 
pode ser a relação do açúcar com o coração humano. 

Na cidade de davis, na califórnia, perus 
a soltos pelas ruas estão atacando pedes-
tres. autoridades locais aprovaram um pla-
no para transferir os animais para outro local. 
além disso, a câmara Municipal da cidade 
pretende aprovar a lei que proíbe pessoas 
de alimentarem aves. 

os recém-nascidos precisam, realmente, dor-
mir no mesmo quarto que seus pais. segundo 
recomendações da academia americana de 
pediatria, se o neném dormir em seu berço, no 
ambiente com sua família, os riscos de mortalida-
de, relacionado ao sono, como a síndrome da 
morte súbita, são reduzidos. 

Vilão doce

Ataque de Perus Bebê com os pais

a google divulgou na última quinta-feira, um aumen-
to de 20,2% nas receita trimestral desse ano. entre os 
fatores que colaboraram para esse aumento, está os 
anúncios em dispositivos móveis e o Youtube, a referên-
cia de vídeos que se tornou febre que é assistida por 
diversas pessoas do mundo. 

Google crescendo

a empresa sul-coreana traçou uma meta 
para se recuperar rapidamente da retirada do 
celular galaxy Note 7 do mercado, devido a 
problemas do aparelho que resultaram em in-
cêndio. a verdade é que o problema mexeu 
com o lucro da empresa, que fechou o trimes-
tre em sua pior marca, em oito anos. 

o Facebook ganhou novos botões para curtir 
o dia das bruxas. além dos cliques em ‘curtir’ 
e ‘amei’ que permanecem os mesmos, os usu-
ários verão uma bruxinha no ‘haha’, um fan-
tasma na reação de espanto, um frankstein no 
emoji triste e uma abóbora no que demonstra 
raiva. a novidade dura até dia 31 de outubro.  

Em clima de Halloween

Programa prorrogado
a lojas americanas prorrogou as inscrições para 

seu programa de estágio de líderes de varejo. ago-
ra, os candidatos interessados poderão se inscre-
ver até amanhã. podem se candidatar estudantes 
de todo o país. É preciso ter previsão de formatura 
para julho de 2017. 

Concurso público
o tribunal de Justiça Militar de são paulo divulgou o edital 

de concurso público para 8 cargos de níveis médio e supe-
rior. os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 6 mil. a organizadora 
do concurso é a vunesp. as inscrições podem ser feitas a 
partir do dia 1 de Novembro no site www.vunesp.com.br, a 
taxa é de R$ 55 para nível médio e R$ 82,20 para superior. 

Auxiliar técnico de informática
 empresa busca auxiliar técnico de informática 

para preencher quadro de funcionários. É preciso 
ter curso técnico em informática com diploma, ex-
periência na função e conhecimentos básicos em 
inglês. interessados enviar currículo para rh@tecma-
-tecnologia.com.br indicando o nome da vaga. 

Maior rombo da história
o governo federal registrou déficit de R$ 96,6 

bilhões nos primeiros nove meses deste ano. os 
números são os maiores já registrados para o pe-
ríodo desde o início da série  histórica em 1997. a 
pesquisa foi revelada pela secretaria do tesouro 
Nacional na quinta-feira. 

Arremate de empreendimentos
o leilão da agência Nacional de energia elétri-

ca para novos empreendimentos e transmissão de 
energia teve 21 dos 24 lotes arrematados. o evento 
aconteceu ontem e foi marcado por uma disputa 
maior que nos anos anteriores, além da participa-
ção de novos competidores. 

Indecisão com o 13°
uma pesquisa feita pela associação comercial de são 

paulo revelou que 22,5% da população brasileira não 
sabe o que fará com a primeira parcela do 13° salário. É 
o dobro do ano passado em que foi registrado 11%. essa 
indecisão gera incerteza sobre como será o fim de ano 
no comércio, com as festas de Natal e ano Novo. 

Sansumg quer se recuperar

LOJAS AMERICANAS

TECMA TECNOLOGIA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

ACSP

Fóssil de dinossauro encontrado

O país da pizza...
a itália alcançou a segunda colocação entre os 

maiores países produtores de tomate no mundo, ultra-
passando a china e ficando atrás apenas dos estados 
unidos. o anúncio foi feito por giovanni de angelis, 
diretor da associação Nacional industrial de alimentos 
e vegetais conservados. Nada mais justo para o país 
da pizza, que usa o tomate, estar nessa colocação. 

TJM-SP
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pesquisadores da universidade de cambridge, na inglaterra, 
anunciaram a descoberta de um tecido cerebral fossilizado de 
um dinossauro. estima-se que o fóssil tenha 133 milhões de anos. a 
descoberta foi divulgada na última quinta-feira, num estudo peri-
ódico da geological society of london. o objeto foi encontrado 
em 2004 por um caçador de fósseis em sussex, no Reino unido, 
mas só foi confirmado agora como o cérebro de um dinossauro. 

Gestão amarga 
Quem mora em paracambi deve estar sentindo 

na pele o efeito da vingança imposta pelo prefei-
to tarcisio pessoa. se durante os quase oito anos 
de mandato ele deixou a desejar, no apagar das 
luzes para dar lugar ao seu sucessor, a coisa pare-
ce piorar. e quem afirma isso não é o sombra, mas 
a população que toma como base a amarga ex-
periência com o pt a frente da gestão. 

Cidade do lixo 
exemplos para acreditar que a cidade da bai-

xada se transformou em depósito de lixo não 
faltam. basta percorrer algumas ruas dos bairros, 
inclusive da região central, para encontrar mon-
tanhas de lixo a perder de vista. pelo jeito tarcísio 
levou ao pé da letra o ditado que diz que a ‘vin-
gança é um prato que se come frio’. põe frio nisso!

Mostrando as garras 
eleito com um número de votos considerado, 

um político que assume uma vaga na câmara 
Municipal em janeiro, mudou de discurso dias 
após o resultado da eleição de 2 de outubro. 
pessoas próximas e até quem trabalhou com 
ele na campanha afirma que aquele moço 
de fala mansa e gestos humildes no momento 
de pedir votos, não existe mais.

Subiu à cabeça
pelo visto, antes mesmo de tomar posse, o 

poder já subiu-lhe a cabeça. comenta-se até 
que, diante da bipolaridade do sujeito, é me-
lhor ficar esperto, pois dificilmente ele irá cum-
prir com o que foi combinado com seus cabos 
eleitorais. 

É hora de pagar 
ele esquece que trato é trato e deve ser 

comprido. a mudança repentina de humor do 
político está sendo objeto de reuniões secre-
tas que alguns cabos eleitorais vêm realizando 
para planejar o que será feito em caso de trai-
ção do ‘chefe’. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

eleições 2016

Candidato sai na frente em pesquisa 
de intenção de votos feita por instituto. 

Waguinho 
confirma 1º 
lugar no 2º 
turno em 

Belford Roxo
Antonio Carlos

Editoriahorah@ig.com.br

divulgação / RM MaRiath

pesquisa de in-
tenção de votos 
realizada pelo 

instituto R M Mariath 
para o 2º turno das 
eleições no município 
da baixada Fluminen-
se aponta Wagner 
dos santos carneiro, 
o Waguinho (pMdb), 
da coligação unidos 
para Mudar belford 
Roxo como líder na 
preferência do eleito-
rado. 

segundo o levanta-
mento, se as eleições 
fossem hoje Wagui-
nho, que tem como 

Alunos realizam Feira de Ciências 
a escola Municipal Fran-

cisco agostinho da cos-
ta, de são João de Meriti, 
promoveu na última terça-
-feira, a 1ª Feira de ciências 
com os alunos da unidade. 
com muita criatividade, os 
estudantes apresentaram 
belíssimos trabalhos, com 
temas variados, como: 
meio ambiente, alimenta-
ção, cultura, saúde, corpo 
humano, astronomia, além 
das tradicionais experiên-
cias científicas e maquetes 
da feira.

os clássicos trabalhos so-
bre o sistema solar ficaram 
sob a responsabilidade dos 
alunos do 6º ano, e eles fi-
zeram bonito. a estudante 
kariny beatriz, de 12 anos, 
aprovou a apresentação 
do seu grupo e a iniciativa 
da feira. “Foi muito legal 
participar desse evento. Foi 
uma maneira diferente e 
divertida de aprendermos 
sobre a matéria. acredi-
to que o trabalho do meu 
grupo tenha agradado os 
professores e os demais co-

legas”, disse a estudante.  
os alunos do 7º ano cria-

ram uma ‘casa ecológica’, 
feita com materiais total-
mente recicláveis.

todas as turmas da uni-
dade participaram da feira. 
os professores acompanha-
ram cada apresentação e 
foram os responsáveis por 
avaliar os trabalhos. a dire-
tora da escola, Yara Maria 
bonfim, elogiou o empenho 
dos alunos e os resultados. 
“essa foi a nossa primeira 

feira de ciências aqui na 
escola. Ficamos muito fe-
lizes com a mobilização, 
participação e motivação 
dos alunos com o evento. 
tivemos trabalhos incríveis, 
foi muito positivo. os pro-
fessores e alunos estão de 
parabéns”. com o sucesso 
da primeira feira da unida-
de, o evento passará a fa-
zer parte do calendário da 
escola Municipal Francisco 
agostinho e será realizado 
anualmente.

Professores avaliam com atenção cada trabalho 

divulgação

Feira da Roça da Agricultura 
de Japeri conquista clientes

criada em 2011, 
a Feira da Roça 
da agricultura Fa-
miliar de Japeri 
comemorou cinco 
anos em julho. des-
de seu surgimento, 
cada vez mais pro-
dutores rurais do 
município passam 
a fazer parte dela, 
comercial izando 
suas mercadorias 
e criando uma re-
lação mais próxi-
ma aos clientes, os 
consumidores finais. 
este é o caso da 
feirante célia Regi-
na de aquino, de 
47 anos, moradora 
do bairro santo an-
tônio.

em outubro, célia 
Regina completou 
um ano como inte-
grante da Feira da 
Roça. Neste perío-
do ela conquistou 
a fidelidade de vá-
rios clientes, entre 
eles a aposentada 
Rosa de almeida, 
de 70 anos, mo-
radora do bairro 
Nova belém. todas 
as quintas-feiras a 
idosa vai à Rua leni 
Ferreira, no centro 
de Japeri, para fa-
zer compras.

“há seis meses 
eu conheci a cé-

lia Regina e seus pro-
dutos. desde então 
venho aqui todas as 
semanas. aqui tem 
bolo de aipim, joelho 
de aipim com frango 
e ervas, noni conge-
lado e muitas outras 
coisas que antes eu 
comprava na pada-
ria, mas que agora 
só compro com ela”, 
explica dona Rosa, 
que revela uma re-
ceita que mantém a 
boa saúde.

segundo célia Re-
gina, o segredo do 
sucesso da fideliza-
ção dos clientes e a 
qualidade de seus 
produtos. “É tudo fei-
to com muito amor. 
se não oferecermos 
produtos de qualida-
de ao cliente ele não 

volta mais e procu-
ra outro lugar para 
fazer suas compras. 
Felizmente tenho 
não só a dona Rosa, 
mas vários outros 
clientes fiéis”, co-
memora a feirante.

a Feira da Roça 
acontece duas ve-
zes por semana 
pela prefeitura de 
Japeri, através da 
secretaria de agri-
cultura e pesca (se-
Mape). Às quintas-
-feiras ela acontece 
na Rua leni Ferreira, 
no centro de Jape-
ri, a partir das 7h. Já 
às sextas a feira é 
montada em frente 
à praça olavo bilac, 
no centro de enge-
nheiro pedreira, no 
mesmo horário.

Feira da roça, no Centro de Engenheiro Pedreira

divulgação

Trem da literatura chega à segunda edição
a supervia realizou 

ontem, a segunda 
edição do trem da 
leitura. o evento é 
uma comemoração 
antecipada pelo dia 
Nacional do livro. a 
programação contou 
a presença de perso-
nagens caracteriza-
dos como harry potter, 

Murta que geme e 
luna lovegood.

o público pôde tirar 
fotos no local e tam-
bém participar de uma 
sessão de autógrafos 
com diversos escritores. 

além das atrações, 
durante o dia, os pas-
sageiros foram presen-
tados com mais de mil 

livros adquiridos pela 
supervia, doados em 
parceria com as edi-
toras companhia das 
letras, imprensa ofi-
cial, intrínseca, Rocco, 
Zahar, valentina e vo-
zes. os livros são dos 
mais variados gêneros, 
incluindo best-sellers e 
clássicos da literatura.

vice o também de-
putado estadual Mar-
cio canella, venceria 
com larga vantagem, 
ficando 57,7%, uma di-
ferença de mais de 15 
pontos percentuais em 
relação ao seu adver-
sário, deodalto José 
Ferreira, o dr. deodalto 
(deM) da coligação a 
verdadeira Mudança, 
que alcançou 42,3%. 
o vice da chapa dele 
é sergio lins. a pesqui-
sa ouviu 600 pessoas 
e foi registrada com o 
número RJ-07187/2016 
no tribunal Regional 
eleitoral do Rio de Ja-
neiro (tRe-RJ). 
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a unidade pré-hospitalar de imbariê 
(uph), em duque de caxias, realizou uma 
série de ações no fechamento da semana 
de celebrações do outubro Rosa. a unida-
de de imbariê atende mensalmente mais 
de mil mulheres e realiza ações educativas.

o tribunal supe-
rior eleitoral (tse) 
realiza hoje, às 
10h, a verifica-
ção de assinatu-
ra dos sistemas 
de gerenciamen-
to, preparação e 
Receptor de ar-
quivos de urna 
das eleições 2016.

a prefeitura informou 
que os atendimen-
tos da unidade serão 
transferidos temporaria-
mente para o hospital 
municipal são Francis-
co Xavier. o secretário 
Municipal de saúde, 
afirmou que o governo 
não realiza o repasse 
de verbas há meses. 

o tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro 
(tJRJ) fará a instalação, na próxima segunda-feira, 
do iii Juizado especial cível da comarca de caxias. 
a nova unidade funcionará na avenida general 
dionísio, no bairro 25 de agosto.

a obra “está lá fora um inspetor”, será reapresen-
tada no ciclo de leitura dramatizada do teatro na 
Justiça, na próxima segunda-feira, às 19h. a apre-
sentação será na sala Multiuso do centro cultural 
do poder Judiciário, centro do Rio.

Transferência Segundo turno  

Juizado Cível Cultura 

Eles disseram... nós publicamos!
“Não foi pela isenção que foi dada às empresas que aconteceu a crise do 

Estado. Se o Estado tem erros nossos, vamos corrigir os nossos erros". luiz Fer-
nando pezão, governador do Rio, durante seminário na Firjan. 

a comissão de orçamento, Finan-
ças, Fiscalização Financeira e controle, 
da alerj, vai debater na próxima terça-
-feira, o projeto de lei que estima a re-
ceita e fixa a despesa do estado do 
Rio para 2017.

o secretário de estado de Fazenda do 
Rio, gustavo oliveira barbosa, vai apre-
sentar o projeto aos deputados da co-
missão e esclarecer dúvidas. o projeto 
traz uma previsão de déficit de cerca de 
R$ 15,3 bilhões nas contas estaduais.

diReto ao poNto

Faz tempo que o brasil convive com um nível imoral 
de impunidade. e essa conivência é causa de gran-
de desgosto para a maioria dos brasileiros, que vivem 
com o suor de seus rostos e sabem que não há dinhei-
ro fácil. por essa razão, a operação lava Jato é tão 
respeitada e admirada pela população. essa série de 
investigações, que começou a punir poderosos que 
até pouco tempo atrás nunca tinham levado a sério 
a possibilidade de um período atrás das grades, pa-
rece ser uma luz no fim do túnel. 

Atendimento Serviço Crise 
o ônibus de atendimento 

à população da comissão 
de defesa do consumidor 
(codecon) da assembleia 
legislativa do estado do Rio 
de Janeiro (alerj) estará em 
são gonçalo na próxima 
semana.

o serviço será realizado 
na Rua Yolanda saad abu-
zaid, no bairro de alcânta-
ra, próximo à cabine da po-
lícia Militar. os consumidores 
terão seus casos analisados 
no local, das 8h às 16h.

passando por graves 
problemas financeiros e 
atrasando salários, o pre-
feito de itaguaí, Weslei 
pereira (psb), suspendeu 
o atendimento da unida-
de de pronto atendimento 
(upa) do município.

Lei Orçamentária 

Projeto 
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FILIPINAS

Às vésperas das eleições à prefei-
tura do Rio, os candidatos Marcelo 
Freixo (psol) e Marcelo crivella (pRb) 
aumentaram o tom da campanha elei-
toral usando estratégias de agressão 
ao adversário para obtenção de votos.

O ódio à Lava Jato

Marcado por denún-
cias de irregularida-
des e por um suposto 
vazamento de infor-
mações privilegia-
das sobre questões 
da prova objetiva, o 
concurso público re-
alizado em setembro 
pela prefeitura de 
Rio bonito poderá ser 
alvo de uma ação 
judicial visando a sua 
anulação. o resulta-
do final foi suspenso 
pela prefeita solange 
de almeida depois 
dos protestos feitos 
por candidatos clas-
sificados fora do nú-
mero de vagas (400) 

MP poderá pedir anulação 
do concurso de Rio Bonito

oferecidas no edital 
e da decisão do Mi-
nistério público em 
abrir inquérito para 
apurar denúncias de 
que pessoas ligadas a 
membros do governo 
e a vereadores teriam 
sido beneficiadas. en-
tre os aprovados nos 
primeiros lugares estão 
o secretário de admi-
nistração Marco auré-
lio Ferreira da silva e a 
esposa dele, claudia 
helena Miguez Mora-
es de britto, aprovados 
para as funções de fis-
cal de tributos e técni-
co em contabilidade, 
respectivamente.

Japeri em prol da recuperação ambiental
Meio aMbieNte

O município com 70% do território composto por área rural, 
tem como vocação a agricultura, piscicultura e a pecuária.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Prefeito e 9 seguranças morrem em operação

há um mês que os se-
máforos do centro do 
vilar dos teles (em frente 
à Ricardo eletro e o ou-
tro em frente ao açou-
gue são Miguel), em são 
João de Meriti, não estão 
funcionando. Moradores 
reclamam que a secre-
taria de trânsito até ago-
ra, não se mobilizou para 
solucionar o problema da 
população. a falta de si-
nalização, em uma das 
ruas mais movimentadas 
do bairro, é um chama-
risco para que acidentes 
entre veículos e pedestres 
aconteçam. "atravesso 

Solange resolveu suspender o resultado do concurso

RepRodução 

divulgação 

um prefeito que 
fazia parte de uma 
lista de pessoas vin-
culadas ao tráfico de 
drogas e nove guar-
da-costas dele mor-
reram ontem em um 
tiroteio durante uma 
operação policial 
da campanha anti-
drogas lançada pelo 
presidente das Filipi-
nas, Rodrigo duterte.

o tiroteio acon-
teceu na madruga-
da em uma blitz em 
Makilala, um municí-
pio da província de 
cotabato, na sulina 
ilha de Mindanao, in-

formou o porta-voz da 
polícia de Mindanao 
central, Romeo gal-
go. agentes antidro-
gas foram inspecionar 
a caravana na qual 
viajava o prefeito sa-
msudin dimaukom de 
datu saudita e foram 

Semáforos quebrados no Centro de Vilar dos Teles
recebidos a tiros pelos 
ocupantes dos veícu-
los, o que provocou a 
troca de tiros.

a polícia tinha rece-
bido uma denúncia 
que o comboio de di-
maukom transportava 
entorpecentes.

Urupá, empresa que trabalha com extração, beneficiamento e comércio de areia e seixo

divulgação  

Tiroteio aconteceu nesta madrugada em uma blitz

RepRodução

a preservação do 
meio ambiente 
é fundamental, 

e é neste sentido que 
a prefeitura de Jape-
ri tem trabalhado. Na 
última quarta-feira, o 
secretário de ambien-
te e desenvolvimento 
sustentável (seMades), 
José arnaldo a. oliveira, 
recebeu a visita de re-
presentantes da cedae 
e estudantes de douto-
rado da universidade 
Federal Rural do Rio de 
Janeiro (uFRRJ).
eles visitaram a urupá 

Mineração, empresa 
que trabalha com ex-
tração, beneficiamento 
e comércio de areia e 
seixo, comercializando 
material livre de impu-
rezas. “a empresa pos-
sui uma impressionante 
aplicação de tecnolo-
gias de recuperação de 
áreas, inovações e ope-
ração ambientalmente 
adequada”, elogiou o 
secretário José arnaldo. 
segundo ele, os alunos 
da uFRRJ ficaram im-
pressionados pelo con-
junto de ações avan-
çadas desenvolvidas 
pela empresa e seus 

planos de Recuperação 
de Áreas degradadas 
(pRad). “É uma nova 
forma de ver a extração 
mineral, longe daque-
la visão degradadora”, 
explica.
após visitarem a urupá 
Mineração, o secretá-
rio da seMades, estu-
dantes universitários e 
representantes da ce-
dae foram à área do 
antigo lixão. o objetivo 
foi identificar áreas para 
experimentos em prol 
da recuperação am-
biental e aplicação de 
tecnologias alternativas 
no município.

ali todos os dias para ir à 
faculdade. acho um ab-
surdo o sinal estar tanto 
tempo ruim e ninguém to-
mar nenhuma providência 
de consertá-los. temos que 

ficar esperando a gene-
rosidade dos motoristas 
pararem com seus carros 
para que possamos atra-
vessar" disse uma mora-
dora. 
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Candidatos usam suas armas na reta final 

Duelo pela Prefeitura de 
Volta Redonda esquenta

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Paulo Baltazar e Samuca Silva trocaram ideias com ouvintes e aproveitaram para esquentar a disputa para prefeito.

ao final do de-
bate, baltazar es-
clareceu suas pro-
postas e voltou a 
bater na tecla da 
experiência de 
quem sabe admi-

nistrar a cidade, de 
quem já sabe fazer, 
aproveitando para 
cutucar o seu rival 
como alguém que 
‘nunca fez e nunca 
administrou’ e con-

cluiu afirmando que 
na cidade é preciso 
ter um lider para dia-
logar com o povo e 
trazer os melhores 
resultados para vol-
ta Redonda. 

Já samuca silva 
finalizou afirman-
do que as propos-
tas estão claras dos 
dois lados e que 
seu adversário tem 
uma ‘política velha 

e ultrapassada’, en-
quanto ele preten-
de governar com 
transparência, com 
proximidade e ex-
plicando como fa-
zer. e concluiu seu 

discurso alegando 
que a prefeitu-
ra precisa ter um 
novo gestor para 
liderar e não ‘um 
político de cartei-
rinha’. 

O primeiro astronauta brasileiro Marcos Pontes é novidade dessa edição

há um dia do 
resultado para 
saber quem 

será o novo prefeito 
de volta Redonda, 
samuca silva (pv) e 
paulo baltazar (pRb) 
participaram de um 
debate promovido 
pela rádio cidade 
do aço para discu-
tir ideias e propostas. 
com pouco mais de 
uma hora de dura-
ção, os candidatos 
demonstraram que o 
clima está longe de 
esfriar nessa reta final. 

baltazar desafiou 
no programa a sa-
muca silva assinar 
um documento con-
cordando com a 
utilização do horá-
rio eleitoral gratuíto 
para falar das pro-
postas na televisão. 
o motivo foi que, no 
primeiro turno, o can- Candidatos expuseram ideias e propostas durante debate promovido por uma rádio de Volta Redonda

Prefeito de Volta Redonda não 
declara apoio no segundo turno

Jornada de Foguetes começa 
na segunda-feira em Piraí

divulgação

Antônio Neto  espera que o próximo gestor administre a cidade com responsabilidade

didato do pv recor-
reu à Justiça para 
participar do debate 
na mesma emisso-
ra e ele foi favorá-
vel à participação. 

ainda durante esse 
confronto de ideias, 
baltazar usou a ex-
periência para ten-
tar desconstruir a 
imagem de gestor 
do seu adversário. 
em vários momentos, 
o candidato questio-
nou a capacidade 
de samuca em ad-
ministrar a cidade, 
visto que ele teria 
alegado ser possí-
vel atrair empresas 
para cidades com 
incentivos fiscais. o 
clima ficou quen-
te e samuca pediu 
direito de resposta, 
que foi prontamen-
te negado pela 
produção do pro-
grama, depois que 
baltazar confirmou 
desconhecer o assunto.

Faltando dois dias 
para a definição do se-
gundo turno em todo o 
país, o prefeito antônio 
Francisco Neto (pMdb) 
de volta Redonda, re-
velou que não apoiará 
nenhum candidato a 
prefeitura nas eleições 
municipais. Neto alegou 
que nenhum dos dois 
candidatos tem propos-
tas atrativas para a po-
pulação, até por que, 
em sua visão, poderão 
ser difíceis de ser cum-
pridas. além disso, o pre-
feito revelou seus planos 
ao final de seu mandato. 

apesar de não apoiar 
nenhum dos candida-
tos, os políticos edson 
albertassi e Nelson gon-
çalves, aliados ao pre-
feito, revelaram apoio 

ao candidato baltazar 
(pRv), enquanto outros 
nomes decidiram por sa-
muca silva (pv). 

segundo o prefeito 
antônio Francisco Neto, 
o próximo prefeito da 
cidade precisa saber tra-
balhar. ele define que o 
candidato seja honesto, 
trabalhador e não en-
vergonhe a cidade com 
manchetes negativas, 
cumprindo tudo o que 
foi prometido durante a 
campanha. ao final de 
seu mandato, Neto reve-
lou que pretende se dar 
umas férias para curtir 
uma viagem com a fa-
mília, mas sem deixar de 
lado a situação de vol-
ta Redonda.  “vou fazer 
isso, mas, sobretudo, fica-
rei atento para que algu-

mas coisas não saiam do 
eixo. por exemplo, vamos 
ver se tudo que prome-
teram para Melhor ida-
de vai ser cumprido. essa 
é uma questão pessoal. 
Nós aumentamos a ex-
pectativa de vida em 10 
anos, reduzimos uso de 
remédios e ida ao mé-
dico em 84% e aumen-
tamos a autoestima em 
93%. esse é um legado 
que todos estão defen-
dendo, mas nem sempre 
foi assim. Já sofri muitas 
críticas por defender a 
turma da Melhor idade. 
críticas de quem hoje 
fala em manter e ainda 
ampliar os projetos. Faço 
votos que isso ocorra, 
pois nossos idosos mere-
cem sempre mais”, con-
cluiu. 

Na próxima segun-
da-feira, a cidade 
de barra do piraí será 
palco da Jornada de 
Foguetes, um evento 
organizado pela 10ª 
Mostra brasileira de 
Foguetes que tem a 
intenção de chamar 
os jovens para fa-
zer na prática o que 
aprendeu na teoria, 
principalmente o lan-
çamento de fogue-
tes. Nessa edição, o 
astronauta brasileiro 
Marcos pontes é pre-
sença garantida. 
a jornada promete 
provar, por exemplo, 
que é possível fazer 

um foguete feito de 
garrafa pet para voar a 
300 metros de distância. 
com a presença de en-
genheiros da agência 
espacial brasileira, as 
novidades desta edi-
ção ficam por conta 
da duração e da or-
ganização da Jornada, 
estendida para duas 
semanas e dividida em 
três edições devido ao 
grande número de parti-
cipantes. Foram inscritas 
40 equipes na 9ª Jorna-
da (que acontece de 
31/10 a 3/11), 25 equipes 
na 10ª Jornada (de 4/11 
a 7/11) e 35 equipes na 
11ª Jornada (de 7/11 a 

10/11), num total de 
365 participantes, en-
tre estudantes e pro-
fessores.
esse ano, os campe-
ões receberão mate-
rial didático e troféus 
no formato do fogue-
te brasileiro vls. para 
os vice-campeões, o 
prêmio será na forma 
do vs-40. Quem obti-
ver menção honrosa 
levará uma réplica do 
sonda iii.os vencedo-
res serão aqueles que 
lançarem os foguetes 
o mais longe possível. 
além disso, haverá prê-
mios para as seis me-
lhores apresentações.

divulgação

divulgação
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Homem em fuga se joga 
na Baía de Guanabara 

 TenTaTiva de fuga

Policiais com jet ski conseguiram capturar o suspeito na altura do aeroporto Galeão.

Policiais usaram moto aquática para capturar Diogo Dias, que pulou no mar. Na ação também foram presos Fabrício Martins e Felipe Santos

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

divulgação

um homem foi pre-
so depois de pular na 
baía de guanabara, 
na altura do bairro da 
penha, na Zona Nor-
te, para tentar fugir 
de pMs do comando 
de operações espe-
ciais (coe), que rea-
lizava uma operação 

Criminoso se atira no mar 
No dia 13 deste 

mês, policiais do 
12° bpM (Niterói) 
pegaram caro-
na em uma moto 
aquática e em um 
bote para alcan-
çar um homem 

que havia se atirado 
ao mar da praia de 
icaraí para fugir de 
ser preso em flagran-
te por tráfico de dro-
gas. a ação policial 
começou no Morro 
do cavalão, na Zona 

sul de Niterói, quando 
os pMs faziam uma 
operação para repri-
mir o tráfico. durante 
a incursão, os policiais 
se depararam com 
criminosos armados 
que atiraram contra 

eles e houve um bre-
ve confronto.

um dos suspeitos 
abandonou uma 
motocicleta e uma 
sacola com drogas 
em um beco próximo 
ao morro e fugiu em 

direção à praia de 
icaraí. ao perceber 
a aproximação dos 
agentes, o criminoso 
mergulhou. os poli-
ciais receberam aju-
da do dono de um 
jet ski e de um outro 

barco para cap-
turá-lo. o detido, 
cujo nome não foi 
revelado, foi reco-
nhecido como um 
dos ‘gerentes’ do 
tráfico da comuni-
dade.

Cartazes no morro do Estado 
em Niterói proíbem roubos

Dupla é flagrada com pés 
de maconha e vai em cana

Material apreendido na ação dos policiais militares 

Ex da Odebrecht é indiciado
Matou a facadas e foi pro hospital

na comunidade da 
kelson, na manhã da 
última quinta-feira.

após trocar tiros 
com os militares, dio-
go dias Rodrigues, de 
24 anos, pulou no mar 
e nadou até próximo 
à pista do aeropor-
to do galeão. com 
jet ski, policiais da 7ª 
upam-MF (unidade 

de policiamento am-
biental Marítimo e 
Fluvial) conseguiram 
capturar o bandido. 
a arma usada por 
diogo não foi locali-
zada. de acordo com 
a polícia, o criminoso 
afirmou tê-la jogado 
na água.

Na ação, que ti-
nha como objetivo 

reprimir o tráfico de 
drogas e o roubo de 
cargas, outros dois 
homens, identifica-
dos como Fabrício 
Martins dos santos, 
de 25 anos, e Felipe 
santos silva, de 23, 
foram presos. os dois 
estavam com diogo 
dentro de uma casa, 
quando os pMs mon-

taram um cerco ao 
imóvel após ouvirem 
o som de um rádio 
transmissor. ao entra-
rem no local, encon-
traram o trio armado.

Na abordagem, 
Fabrício e Felipe se 
entregaram, enquan-
to diogo tentou fugir 
pelos fundos da casa, 
que dava para o mar. 

antes de pular, ele 
ainda atirou várias 
vezes contra a equi-
pe. os militares rea-
giram, mas ninguém 
ficou ferido. com o 
grupo, foram encon-
tradas armas e muni-
ções. Na delegacia, 
eles confessaram que 
praticam roubo de 
carga na região.

cartazes proibindo assal-
tos no centro de Niterói, na 
Região Metropolitana do 
Rio, foram colados em pos-
tes em uma região perto de 
acessos ao Morro do esta-
do. pessoas que passam e 
trabalham pelo local acre-
ditam que os avisos podem 
ser uma declaração de 
traficantes que controlam 
a venda de drogas na fa-
vela, mas a polícia ainda 
não está convencida da 
participação deles.

o aviso pode ser visto 
em pelo menos três postes 
que ficam na esquina da 
Rua doutor borman com 
a praça general gomes 
carneiro, a praça do Rink, 
como é mais conhecida, 

no centro da cidade.
“uns caras do morro des-

ceram e colaram os carta-
zes nesses postes que ficam 
próximos à praça. parece 
que foi depois que aconte-
ceram alguns assaltos por 

aqui, o que atraiu mais a 
atenção da polícia para 
este lado. acho que os 
traficantes não gostaram 
disso e resolveram mandar 
um recado”, disse um ho-
mem que trabalha em um 
dos estabelecimentos que 
ficam no entorno da praça 
do Rink.

o Morro do estado é 
uma das maiores favelas 
de Niterói e um dos mais 
ativos pontos de venda 
de drogas da cidade. sua 
localização geográfica – 
próximo às principais ruas 
e estabelecimentos co-
merciais do centro – é tida 
como estratégica pelos 
traficantes da comunida-
de.

a polícia apreendeu 
na última quinta-feira 
um adolescente de 14 
anos suspeito de matar 
um homem a facadas 
em turiaçu, na Zona 
Norte do Rio de Janei-
ro. o jovem foi detido 
no hospital estadual 
getúlio vargas, na pe-
nha.

de acordo com o 

jornal o dia, com in-
formações do 16° bpM 
(olaria), o adolescente 
chegou a unidade mé-
dica acompanhado da 
mãe dizendo ter sido 
agredido, sem querer 
revelar o motivo. os 
policiais desconfiaram 
da história e decidiram 
investigar, descobrindo 
em seguida que o jo-

vem havia confessado 
o crime um dia antes.

a vítima foi luiz Ro-
berto sistello da costa, 
de 54 anos. o jovem o 
matou e roubou a moto 
dele, fugindo para uma 
comunidade. o garoto 
foi agredido por mora-
dores e foi para o hos-
pital depois, onde foi 
autuado em flagrante.

um homem de 21 anos 
foi preso e uma adoles-
cente apreendida por 
suspeita de tráfico de 
drogas em são João da 
barra, Norte Fluminense, 
na noite da última quin-
ta-feira. eles foram abor-
dados em uma casa 
com 14 pés de maconha 
plantados em vasos, um 
tablete da mesma dro-
ga, 26 munições calibre 
38 e três frascos de chei-
rinho da loló.

o caso aconteceu na 
Rua Manoel antônio de 
sá, no bairro Zebrinha, 
em grussaí, após uma 

denúncia anônima. segun-
do a polícia Militar, uma 
balança de precisão, dois 
celulares e materiais para 
preparar a droga também 

foram apreendidos du-
rante a ação. os dois de-
tidos foram encaminha-
dos para a 145ª dp (são 
João da barra).

a polícia civil do Rio 
indiciou, por crime de 
fraude em licitação, 
Rogério santos araújo, 
ex-diretor da odebre-
cht plantas indústrias 
e participações. de 
acordo com o relatório 
de inquérito assinado 
pela delegada Renata 
araujo dos santos, da 
delegacia Fazendária 
(dFaZ), Rogério é acu-
sado de participação 

em um esquema irregular 
para contratação de pres-
tação serviços internacio-
nais que lesou os cofres da 
petrobras em mais de u$ 
800 milhões.

por conta de um outro 
crime, o ex-executivo é 
apontado por investiga-
dores da lava Jato como 
operador de propinas da 
odebrecht. atualmente 
ele está à disposição da 
Justiça Federal e cumpre 

prisão domiciliar com o 
uso de tornozeleira. ou-
tras sete pessoas que 
também foram acusa-
das de participar da 
fraude já haviam sido 
condenadas pelo mes-
mo crime, na 27ª vara 
criminal do Rio. No en-
tanto, só em 2016, o 
caso foi encaminhado 
à polícia para apurar a 
possível participação de 
Rogério.
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um criminoso de 20 
anos foi morto  numa 
troca de tiros com 
policiais militares na 
cidade de bezerros. 
a pM informou que 
Renan José da silva 
e um adolescente te-
riam roubado um car-
ro na cidade. 

Na sequência, a 
dupla se uniu com 
um terceiro crimino-
so identificado como 
Jadson antônio da 
silva Nascimento, 19, 
e os três foram até o 
Riacho das almas a 
bordo do veículo rou-
bado onde assalta-
ram uma loja de con-
fecções e depois um 
depósito de bebidas. 

Bandidos morrem em troca de tiros 

Testemunhas contam que homens encapuzados chegaram em 
um carro preto, abordaram as vítimas e fizeram vários disparos. 

Jovens mortos em Nova Iguaçu

a polícia foi chama-
da e conseguiu loca-
lizar o trio onde houve 
troca de tiros e Renan 
José acabou sendo ba-
leado e morto no local. 
os outros dois indivíduos 
foram presos e condu-

zidos à delegacia da 
região. 

com o bando fo-
ram apreendidas duas 
espingardas calibre 12 
com 07 cartuchos e 
um revólver calibre 38 
com 04 munições. 

Os dois marginais foram presos e um morreu

plaNtão policial 

um crime levou pâ-
nico aos mora-
dores da comuni-

dade danon, em Nova 
iguaçu, na noite da últi-
ma quinta-feira, quando 
três jovens foram assassi-
nados e um quarto teria 
sido ferido e está inter-
nado no hospital geral 
de Nova iguaçu. até o 

Identificado como‘Pinico’ seria o alvo dos executores que também assassinaram os amigos Vinícius e Davson Martins: Os três morreram no Hospital da Posse

fechamento desta edi-
ção, a unidade de saú-
de não havia confirma-
do o caso. 

de acordo com infor-
mações de testemunhas, 
criminosos encapuzados 
chegaram em um veí-
culo preto e abordaram 
um grupo de jovens que 
conversavam na calça-
da de uma casa na Rua 
da serra. eram vinícius, 

Matheus, um outro jo-
vem conhecido apenas 
por ‘pinico’, além de um 
quarto que não teve o 
nome identificado.  

ainda segundo teste-
munhas, dois dos crimi-
nosos desceram e efe-
tuaram diversos disparos 
contra os rapazes. eles 
ainda chegaram a ser 
levados para o hospi-
tal da posse, mas três 

deles não resistiram. a 
divisão de homicídios 
da baixada Fluminen-
se (dhbF) investiga se 
uma das vítimas, o ‘pi-
nico’, seria o alvo dos 
executores, e se o jo-
vem tinha envolvimen-
to com roubos na re-
gião. as vítimas foram 
socorridas por familia-
res, que entraram em 
desespero.  

PARENTES E AMIGOS 
lAMENTARAM
 AS MORTES 

logo após o ataque, o 
crime repercutiu nas re-
des sociais. Revoltados, 
parentes e amigos das 
vítimas postaram mensa-
gens de dor e revolta. 

vinícius, um dos mor-
tos, se preparava para 
ser pai nas próximas se-
manas. seria um jovem 

do bem, assim como da-
vson. ambos não tinham 
envolvimento em ações 
criminosas. 

Na tarde de ontem, 
traficantes teriam or-
denado o fechamento 
do comércio no trecho 
entre as comunidades 
danon e Mangueira. o 
20º batalhão de polícia 
Militar de Mesquita não 
confirmou a informação. 

Bando faz ameaça pela internet
criminosos tam-

bém usaram a in-
ternet para postar 
mensagens ameaça-
doras contra a popu-

lação. Na página plan-
tão Notícias 24 horas, 
um post dizia: “a morte 
passou na estrada de 
Madureira próximo o 

danon , levou três vi-
das”.

em outra página in-
titulada ‘Mascarados 
dabaixada, bandidos 

fazem um alerta de 
ataque a moradores 
dos bairros Nova era, 
Flamenguinho, inferni-
nho, aymoré e parque 

das palmeiras. “(...) o 
carro passa e só quem 
morre são os devem. e 
sabemos quem é quem. 
espero que você não 

estejam na hora er-
rada, quem estiver 
com droga vai tam-
bém pro saco. só 
um aviso (sic)”. 

Cartaz quer saber quem matou médico 
divulgaçãoo cartaz de ‘Quem 

Matou?’ com a foto do 
médico duldson pegorim 
Magacho, de 63 anos, 
foi divulgado ontem pelo 
portal dos procurados. o 
cirurgião plástico, que 
trabalhava na clinica 
Fisiocenter, foi vítima de 
um latrocínio (roubo se-
guido de morte), duran-
te assalto no Recreio dos 
bandeirantes, Zona oeste 
do Rio, no dia 10 de ju-
nho.

a vítima foi surpreen-
dida por dois criminosos 
armados em uma moto, 
por volta das 17h, na Rua 
genaro de carvalho. 
além de ter sido roubado 
em R$ 500 reais, os bandi-

dos ainda deram um tiro 
na cabeça do médico, 
que morreu no local, e 
fugiram em seguida. se-
gundo a família, duldson 
tinha saído de casa para 
pegar o carro em um la-
va-jato.

Quem tiver qualquer 
informação a respeito 
da identificação e loca-
lização dos assassinos, 
favor denunciar pelos se-
guintes canais: Whatsa-
pp ou telegram dos pro-
curados (21) 96802-1650; 
pelo facebook/(inbox), 
endereço: https://www.
facebook.com/procura-
dos.org/, pelo mesa de 
atendimento do disque-
-denúncia (21) 2253-1177, 

ou pelo aplicativo do dd.
o anonimato é ga-

rantido. todas as infor-
mações recebidas pelos 
canais serão encaminha-
das para a dh.

Tiroteio deixa baleado na Coroa
um tiroteio deixou 

um homem baleado 
no Morro da coroa, 
em santa teresa, na 
manhã de ontem. 
de acordo com o 
comando da unida-
de de polícia paci-
ficadora (upp) co-

roa Fallet Fogueteiro, 
agentes patrulhavam 
a localidade conhe-
cida como bar do 
gordo, quando foram 
recebidos a tiros por 
criminosos.

No mesmo local fo-
ram apreendidos um 

fuzil calibre 5.56 e 
um carregador. o 
homem foi socor-
rido para o hospi-
tal Municipal souza 
aguiar, no centro. 
a ocorrência foi re-
gistrada na 5ª dp 
(centro).

Centro Presente agarra dois por assalto 
a operação centro 

presente prendeu em 
flagrante, na manhã 
da última quinta-feira, 
Willian da silva celes-
tino, de 26 anos, du-
rante patrulhamento 
no terminal Rodoviário 
procópio Ferreira, na 
central. os agentes en-
contraram uma jovem 
que havia sofrido uma 
tentativa de assalto, e 
que disse ter sido ame-
açada pelo criminoso 
para entregar seus per-
tences. 

após realização de 
cerco e se comunican-
do com outras equipes 
por rádio, eles conse-
guiram capturar o mar-
ginal. os objetos da 
vítima foram recupera-
dos. o bandido, que já 
possui duas anotações 
criminais por roubo e 
uma por furto, foi autu-
ado por furto. 

No mesmo dia, pMs 
prenderam luiz cláu-
dio Nascimento dos 
santos por furto. ele foi 
capturado após furtar 

um celular pela janela 
de um carro parado 
no sinal, na praça da 
República, enquanto 
o motorista fazia uma 
ligação. luiz cláudio 
tentou fugir e arremes-
sar o aparelho ao per-
ceber a aproximação 
policial, mas foi alcan-
çado pelos agentes. 
ele possui cinco passa-
gens pela polícia por 
roubo e duas por furto. 
os presos foram enca-
minhados para à 5ª dp 
(Mem de sá). 

Vídeos mostram menores invadindo  
ônibus da linha 474 no Subúrbio do Rio

câmeras do circui-
to interno de um ôni-
bus da linha 474, que 
faz o percurso Jacaré 
- Jardim de alá, ligan-
do as zonas Norte e 
sul do Rio, registraram 
como agem os gru-
pos que aterrorizam 
os passageiros da li-
nha e provocam pâ-
nico nas ruas da cida-
de. 

a linha é uma das 

que tem o maior nú-
mero de relatos de 
assaltos na cidade. 
em um dos vídeos, é 
possível ver o motoris-
ta sendo ameaçado. 
“Medo. a verdade é 
essa, porque quem 
passou, quem presen-
ciou, você vê na face 
das pessoas o medo, 
o terror”, disse uma 
testemunha.

de acordo com a 

globo News, o moto-
rista para o ônibus ao 
lado de um carro da 
polícia Militar. em se-
guida, os menores não 
se intimidam e come-
ça a invasão. entram 
pela porta de trás e 
pela da frente, pulan-
do a roleta. as cenas 
se repetem, principal-
mente, na volta da 
praia nos dias de calor 
e nos fins de semana.

reprodução / whatsapp
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Segundo a Cremerj, a Saúde do estado tem déficit de R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão do ano passado e R$ 1,2 bilhão desse ano.

RIO DE JANEIRO

a ministra cármen lú-
cia, presidente do supre-
mo tribunal Federal, der-
rubou uma decisão do 
também ministro Ricardo 
lewandowski, que obriga 
o governo do Rio de Ja-
neiro a pagar os salários 
dos servidores estaduais 
até o terceiro dia útil. 
com isso, passa a valer 
a decisão do tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, 
que alterou o calendário 
de pagamento até o 10° 
dia útil de cada mês. 

a nova data alivia o 
governo por coincidir 
com a arrecadação do 

Saúde do Rio de Janeiro
atinge nível de calamidade 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

icMs estadual. entretanto, 
essa ordem poderá ser no-

Modelo: AManda Neto

Mais uma gata que 
vai conquistar o seu co-
ração! amanda Neto 
é modelo fotográfica 
e vem para ganhar es-
paço no meio artístico 
e com esse corpo es-
cultural, oportunidades 
é que não vão falar 
para ela, principalmen-
te após estampar as 
páginas do jornal como 
a garota hora h. a mo-
rena nasceu em Minas 
gerais, mas atualmente 
vive em Nova iguaçu. a 
cada rua, por onde pas-
sa, ela tem chamado a 
atenção! torcedora da 
celeste, essa cruzeirense 
adora a praia de copa-
cabana, principalmen-
te quando sai da praia 
para comer o seu favo-
rito, massas. e na bala-
da da vida, o point de 
amanda é o barra Music 
ou um bom show do sor-
riso Maroto, já que sua 
música preferida é ‘vai 
e chora’. o seu sonho de 
viagem é conhecer san-
ta catarina, enquanto o 

de consumo é comprar 
uma boa casa para viver. 
a gata é perfeccionista, 
como pessoas do signo 
de virgem, é inteligente 
e gosta de um bom livro, 
principalmente o código 
davinci. seu perfume fa-
vorito é o viva la Juicy e 
o filme que lhe agrada é 
‘a espera de um Milagre’. 
essa beldade tem em 
sua qualidade ser bon-
dosa (e como é), e seu 
principal defeito é acre-
ditar demais nas pessoas, 
mas isso não é obstáculo 
para ela conquistar seu 
grande objetivo, que é 
a independência. para 
manter esse corpo es-
cultural, amanda pratica 
MMa, por isso, tomem 
cuidado homens! para 
ela, não tem cerimônia 
e nem o lugar especial 
para fazer amor. o cara 
ideal precisa ser honesto 
e sincero para conquistar 
seu coração e tudo co-
meça com um beijo na 
boca, a sua parte favori-
ta do corpo.

Município: Nova Iguaçu

Messias MaRtiNs

vamente alterada, já que 
tramita no stF outra ação 

do mesmo assunto, tam-
bém sob relatoria de 
cármen lúcia, mas ain-
da sem decisão defitini-
va.

a decisão da minis-
tra foi despachada na 
quinta-feira e alega que 
a decisão anterior de 
lewandovski não definia 
data exata para paga-
mento. de acordo com 
o tribunal de Justiça 
do Rio, a procuradoria 
geral do estado entrou 
com recurso à decisão 
dada por lewandowski. 
devido a este pedido, 
a ministra carmen lúcia 
decidiu despachar a 
nova liminar. 

Carmem lúcia derruba decisão que obriga pagamento até o 3ª dia útil

Governo do RJ poderá pagar servidores até o 10° dia útil 
divulgação

o Rio de Ja-
neiro pedirá 
intervenção 

federal para tentar 
reduzir o caos na 
saúde pública. o 
anúncio do pedido 
foi feito ontem pelo 
conselho Regional 
de Medicina do esta-
do do Rio de Janei-

ro (cremerj). ainda 
segundo o conselho, 
essa é considerada 
a pior crise do setor 
na história do estado. 

o cremerj tem re-
cebido inúmeras de-
nuncias de médicos 
e pacientes a respei-
to, principalmente, 
do sucateamento 
das unidades esta-
duais. esse problema 

tem afetado a rede 
pública do municí-
pio, pela sobrecar-
ga de pacientes e 
atraso nos repasses 
básicos. há falta de 
medicamentos e 
recursos, além dos 
problemas estrutu-
rais que dificultam 
o atendimento de 
qualidade à popula-
ção. Após denuncias de funcionários do Hospital, médicos reclamaram sobre as condições de tra-

Unidades de saúde poderão ser fechadas até o Natal
a constatação 

do cremerj quanto 
à gravidade da cri-
se se deu por meio 
das fiscalizações do 
órgão, das denún-
cias de entidades 
ligadas à saúde e, 
também, aos rela-
tos dos profissionais 
médicos e enfer-
meiros.

segundo o vice-

-presidente do cre-
merj, Nelson Nahon , 
o estado sofre o risco 
de ver suas unidades 
de saúde fechadas 
até o Natal. “esta é 
a pior crise na saúde 
da história do Rio de 
Janeiro, porque ela 
afeta não só as uni-
dades estaduais, mas 
também as munici-
pais, que acabam fi-

cando superlotadas”, 
afirmou 

ainda segundo re-
presentantes do con-
selho, a partir do pe-
dido de intervenção 
federal, a entidade 
espera que seja mon-
tado um gabinete de 
crise que viabilize o re-
passe de verba para 
melhorar o déficit do 
setor. “o que estamos 

divulgação

discutindo não é 
uma crise de ges-
tão, mas uma crise 
financeira. segundo 
a própria secretaria 
da saúde, o esta-
do tem repassado 
para a pasta 5% 
do seu orçamento, 
quando a lei deter-
mina o repasse de 
12%”, destacou Nel-
son Nahon.

Guarda-vidas intensificam presença nas praias
o corpo de bombeiros 

vai aumentar o núme-
ro de guarda-vidas nas 
praias a partir de Novem-
bro. a medida acontece 
anualmente no verão e 
tem por objetivo reduzir 
o número de afogamen-
tos. só esse ano, a corpo-
ração já fez cerca de 11 
mil salvamentos na orla 
carioca. 

segundo a corpora-
ção, haverá um incre-
mento de 50% no número 
de salva-vidas, devido à 
redução da escala desse 
profissional para 12 horas 
trabalhadas por 36 horas 
de folga. como é co-
mum em todos os anos, 

os militares receberão 
uma gratificação duran-
te o período. outros 205 
profissionais se juntam ao 
efetivo, além de 64 bom-
beiros que passam por 
avaliação. para agilizar 
o atendimento à popula-
ção, o corpo de bombei-
ros também atuará com 
embarcações de resgate 
como as motos aquáti-
cas. elas são usadas para 
fazer o patrulhamento na 
orla, além de auxiliarem 
nos salvamentos.

ATENçãO AOS 
bANHISTAS

No último final de se-
mana, Robson da silva, 

de 22 anos, sofreu um 
ataque de um tubarão 
gralha preta, na praia de 
itacoatiara, em Niterói. o 
jovem foi levado para o 
hospital com um ferimen-

to profundo no braço. a 
praia está sob alerta da 
capitania dos portos e 
gMaR. há relatos de ou-
tros avistados tubarões 
no local. 

Efetivo de guarda-vidas aumentará para evitar afogamentos

divulgação

Procon autua todos estabelecimentos no Nilópolis Square
o procon realizou na 

última quinta-feira a ope-
ração hora do lanche 
na praça de alimenta-
ção do shopping Nilópo-
lis square. os sete estabe-
lecimentos existentes na 
praça foram autuados 
na vistoria. Fiscais descar-
taram 27 kg e 924g de 
alimentos, além de 30 li-

tros de sorvete impróprios 
para o consumo. 

o sorvete, descartado 
por não ter especifica-
ção da sua validade, es-
tava na loja do bob’s. em 
outros estabelecimentos, 
como trem bão, chopp 
sport e pizza na pedra, 
foram encontrados ali-
mentos sem a etiqueta 

que informa as datas de 
manuseio e de validade. 
No strada grill, embala-
gens de leite condensado 
e de doce de coco com 
chocolate informavam 
que, após abertos, seriam 
válidos por sete dias. No 
entanto, a etiqueta cola-
da pelo estabelecimento 
estabelecia uma validade 

maior, de 30 dias após a 
abertura.

Já no pizza na pedra, a 
máquina de emissão de 
cupom fiscal não estava 
funcionando. os fiscais 
deram um prazo de 15 
dias para que os respon-
sáveis comprovem para o 
procon estadual que a ir-
regularidade foi resolvida.

balho
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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 Fáti-
ma bernardes
11:58-praça tv - 1ª edição
12:35-globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
14:00-vídeo show
14:59-sessão da tardeseis 
dias, sete Noites
16:28-vale a pena ver de 
Novocheias de charme
17:27-Malhação: pro dia 
Nascer Feliz
18:03-sol Nascente
18:53-praça tv - 2ª edição
19:15-haja coração
20:15-Jornal Nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal Nacional
21:03-a lei do amor
21:45-Futebol
23:46-profissão: Repórter
00:27-Jornal da globo
01:03-programa do Jô
01:54-segredos e Mentiras
02:26-corujão2012

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
16:15-MaR de aMoR    
17:00-lÁgRiMas de aMoR    
18:30-a gata 
19:45-sbt bRasil   
20:30-cÚMplices de uM Res-
gate   
21:30-chiQuititas
22:15-pRa gaNhaR É sÓ RodaR  
22:45-pRogRaMa do RatiNho   
00:30-the Noite coM daNilo 
geNtili 
01:30-JoRNal do sbt  
02:15-sbt NotÍcias

REDE TV

aNote Na ageNda 

05:00-igreja interna-
cional 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 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
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

cesar exige que sinhá não faça 
nada contra alice. Mieko fica ner-
vosa na presença de damasceno 
e Yumi acha graça. tanaka passa a 
presidência da empresa para alice. 
vanda sente ciúmes de Nuno. Nuno 
impede cesar e Mario de se enfren-
tarem na estrada. patrick conta para 
cesar sobre o homem que traiu ta-
naka. sinhá aparece na casa de ta-
naka e chica a observa. 

Vanda sente 
ciúmes de Nuno

Zaíra leva alguns 
animais para um ritual

acsa diz ter gostado do presente 
dado por otniel. Josué diz que salmon e 
Melquias serão espias novamente, desta 
vez no reino de ai. salmon se entristece 
ao perceber o ciúme de Jéssica. orias 
diz que vai deixar o acampamento. Mi-
lah pede para o marido ter paciência. 
Zaíra leva alguns animais para um ritual 
de Ravena no palácio.

RESuMOS DAS NOVELAS

apolo encurrala Flávia e a obriga a 
contar tudo que aconteceu para tan-
cinha. beto não se aguenta de culpa 
e procura tancinha para contar tudo o 
que fez, mas Francesca o impede de ver 
a noiva antes do casório. apolo apare-
ce com Flávia no altar. henrique convida 
penélope para conhecer sua mãe. teo-
dora e safira saem no tapa por tarzan.

Camila tem 
novos flashes

Manuela briga 
com Isabela

Meire continua a pedir votos para 
que sua banda consiga se classifi-
car para participar do concurso de 
bandas. paola, que é a internauta 
que tenta destruir a imagem da 
c1R diz na internet que o vídeo das 
gêmeas cantando é falso. Manuela 
briga com isabela por ter gravado 
o vídeo se passando por ela. paola 
segue com o plano para ficar com 
otávio para ela.

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 / programa-
ção local
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 universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

A arte do riso no ‘Gogó’
Considerado um dos novos talentos do humor, Paulinho 
se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. 

BAND
06:00-Jornal bandNews
07:30-café com Jornal
08:00-café com Jornal
09:10-dia dia
10:10-os simpsons
11:00-Jogo aberto
12:30-Jogo aberto deba-
te
13:00-os donos da bola
15:00-game phone
16:00-brasil urgente
19:20-Jornal da band
20:25-sila: prisioneira do 
amor
20:55-show da Fé
21:50-os simpsons
22:10-pré Factor
22:30-X Factor
00:35-Jornal da Noite
01:20-Que Fim levou?
01:25-os simpsons
02:15-glee
02:55-pegadinhas
03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulgação

Condições do
Mar no Rio

intérprete do persona-
gem paulinho gogó 
do programa a praça 

é Nossa, do sbt, o humo-
rista Maurício Manfrini, 
é um daqueles artistas 
que se descobriu talen-
toso ainda nos tempos 
de escola, quando con-
tava piadas e brinca-
deiras para os colegas 
de turma. 

a estreia nos palcos 
foi em 1993, quando fez 
parte do elenco do es-
petáculo infantil ‘a bru-
xinha que era boa’, de 
Maria clara Machado. 
Manfrini atuou já em 
diversos espetáculos 
infantis sendo respon-
sável, inclusive, pela 
composição das trilhas 
sonoras.

agora todo esse ta-
lento será apresentado, 
mais uma vez, no teatro 
Raul cortez, em duque 
de caxias, no próximo 
dia 11. 

em seu site, gogó é 
identificado como um 
contador de histórias. Gogó, o humorista Maurício Manfrini, é um daqueles artistas que se descobriu talentoso ainda nos tempos de escola

com o jeito cheio de 
gírias e troca de sílabas, 
o morador do bairro da 
‘venda velha’, em são 
João de Meriti, vive de 

contar as virtudes e 
derrotas do seu dia a 
dia, que ele mesmo 
chama de ‘fatos vené-
reos’. 

SAIbA MAIS 
o espetáculo será 

apresentado a partir das 
21h, no teatro Raul cor-
tez (praça do pacifica-

dor, s/N, em vila Meriti, 
duque de caxias. outras 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
(21) 2771-3062. 
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Trabalho: brevemente, uma 
maré de sorte chegará e você 
poderá progredir de forma 
inesperada. Produtividade 
aumentará e negócios, 
também. Finanças: tende 

pintar aumento de recursos financeiros. 
Amor: a vida amorosa pede mais 
companheirismo. 

Áries

Trabalho: busque a 
companhia de pessoas 
maduras para lhe 
transmitir conhecimentos 
profissionais. Sabedoria 
nunca é demais, não é? 

Finanças: expectativa de uma melhor fase 
financeira, mas segure seu dinheiro. Amor: 
vida a dois promete alegrias. 

Touro

Trabalho: nos 
vindouros dias você, 
você terá oportunidade 
de assumir alguns 
novos compromissos 
profissionais, pois seus 
serviços irão serem 

mais solicitados. Finanças: crescerá de 
acordo com o que produzir. Amor: muita 
compreensão na vida a dois.

Gêmeos

Trabalho: demonstre 
mais segurança 
em seu ambiente 
de trabalho, pois 
futuramente poderá 
tornar-se um líder. O 

futuro lhe reserva muito progresso. 
Finanças: aos poucos alcançará 
seus objetivos financeiros. Amor: 
trocas amorosas alegrarão o seu dia.

Câncer

Trabalho: nas suas 
atividades excelentes 
resultados da sua 
performance começarão 
a impulsionar seu 
crescimento na sua 
carreira profissional. 

Finanças: sua vida financeira tende 
deslanchar e dinheiro tende surgir. 
Amor: assuntos de família exigem 
atenção.

Leão

Trabalho: mais breve 
do que imagina, sua 
carreira profissional 
deslanchará e lhe trazer 
muitas alegrias. Vida 
social: estará bastante 

divertida. Finanças: fique alerta e não 
permita que o vermelho faça parte de 
seu cotidiano! Amor: romance em 
alta. 

Virgem

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

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

Libra

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

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

Escorpião

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

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

Sagitário

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

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

Capricórnio

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

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

Aquário

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

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

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs

PORTARIA Nº 2518 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, 
ALEXANDRE XAVIER CORRADI, do cargo em 
comissão ssM de subsecretário Municipal da 
secretaria Municipal de Governo.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2519 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a  PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, JOSÉ 
CARLOS MACHADO, do cargo em comissão ssM 
de subsecretário de Políticas Públicas da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2520 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, GIOVANA 
MANSUR BORGES, do cargo em comissão cc1 de 
diretora de comunicação social da secretaria Municipal 
de Governo.     

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2521 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta  do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, SÉRGIO 
LUIS DA SILVA,  do cargo em comissão cc1 de diretor 
do departamento de turismo e eventos da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2522 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, THAIS 
GONÇALVES DE LIMA, do cargo em comissão 
cc3 de assessor de apoio Parlamentar da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2523 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, ÉRICA 
AMÉRICO FRAGA, do cargo em comissão cc3 de 
assessora de Gestão e banco de dados da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2524 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º -EXONERAR, a partir de 28/10/2016, 
FRANCILENE FERREIRA DE CARVALHO RIBEIRO, 
do cargo em comissão cc4 de Gerente da casa 
abrigo da secretaria Municipal de assistência social, 
direitos humanos e habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2525 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta eM do MuNIcÍPIo de Porto real, 
No uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, 
LUCAS CIANELLI ASSIS VILHENA, do cargo em 
Comissão CC3 de Assessor de Qualificação Técnica 
e Profissionalizante da Secretaria Municipal de 
desenvolvimento econômico, trabalho e renda. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2526 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, CRISTIANE 
GONÇALVES DOS SANTOS, do cargo em comissão 
cc3 de assessor de Gestão administrativa da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2527 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, ANTÔNIO 
AURÉLIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão cc3 de assessor de coleta de lixo Úmido 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e Infra 
estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2528 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta  do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, JOSÉ 
PAULINO DA SILVA, do cargo em comissão cc3 
de assessor de coleta de lixo Úmido da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e Infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2529 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, EVISON 
FERREIRA DE MOURA, do cargo em comissão 
cc3 de assessor de roçada e capina da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e Infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2530 DE  28 DE OUTUBRO  DE 
2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, ÁLVARO 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão cc3 de 
assessor Nível I da secretaria Municipal de educação, 
Esporte, Lazer e Cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2531 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIto do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, RODOLFO 
CESAR GONÇALVES, do cargo em comissão cc3 de 
assessor Nível I da secretaria Municipal de educação, 
Esporte, Lazer e Cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2532 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016  
DE 2016.

a PrefeIto do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, ROBERTO 
DO NASCIMENTO, do cargo em comissão cc4 de 
assessor Nível II da secretaria Municipal de educação, 
Esporte, Lazer e Cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2533 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, JOSÉ 
CARLOS DA SILVA, do cargo em comissão cc4 de 
assessor Nível II da secretaria Municipal de educação, 
Esporte, Lazer e Cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2534 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, MARIA 
HELENA SOLINI, do cargo em comissão cc4 de 
assessor Nível II da secretaria Municipal de educação, 
Esporte, Lazer e Cultura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2535 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de  28/10/2016, DÉBORA 
ALVES DO NASCIMENTO, do cargo em comissão 
cc1 de diretora de Gestão contratual da secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2536 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, LUCIANO 
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Ingredientes

Torta napolitana

Massa:
250 g de manteiga ou 
margarina
2 ovos
sal a gosto
1 colher (de sobremesa) 
de fermento
Farinha de trigo até soltar 
das mãos (por volta de 1 
kg)
Recheio:
200 g de presunto picado 
(ou atum, frango, salsicha. 
. . )
200 g de mussarela
2 claras em neve
1 pitadinha de sal
orégano a gosto
1 tomate picado
1 lata de creme de leite
2 gemas
100 g de parmesão ralado 
(50g para o recheio e 50g 
para cobrir)

Modo de preparo

Massa:
Junte a margarina com os 
ovos e misture bem
adicione o sal e o fermen-
to
Junte a farinha e sove 
bem
Forre o fundo e a lateral 
de uma forma de fundo 
removível (tamanho mé-
dio)
Recheio:
bata as claras e adicione 
as gemas sem parar de 
bater
pare de bater e acrescen-
te o creme de leite e 50 g 
de queijo ralado e a pita-
dinha de sal
arrume em camadas na 
forma, o presunto, o toma-
te, a mussarela e orégano
cubra tudo com o creme 
e as 50 g restante de quei-
jo ralado
leve ao forno quente até 
dourar
só desenforme frio

Ingredientes

Modo de preparo

Macarrão de 
abobrinha

6 abobrinhas
carne moída refogada
1 xícara de molho de to-
mate
2 dentes de alho picados 
e amassados
azeite para refogar
1 copo de requeijão light
2 colheres de leite
sal, pimenta-do-reino e 
orégano a gosto

corte a abobrinha em fa-
tias fininhas no sentido do 
comprimento e depois em 
tirinhas fininhas com um 
apontador de legumes, 
pra quem não tem pode 
ser na faca mesmo
coloque a abobrinha 
para cozinhar como se 
fosse macarrão, e retire 
quando estiver “al dente”
escorra a água da abo-
brinha e coloque água 
gelada pra que encerre o 
cozimento
Numa panela, aqueça 
o azeite, o alho, o sal, o 
orégano e a pimenta-do-
-reino a gosto
coloque a abobrinha 
apenas pra temperar
Molho:
coloque o requeijão no 
micro-ondas com um 
pouco de orégano, sal, 
pimenta-do-reino e 2 co-
lheres de leite
Misture com a carne mo-
ída já refogada, o leite e 
temperos
coloque sobre a abobri-
nha e leve para gratinar

SOARES DA SILVA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de Patrimônio da secretaria Municipal de 
saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2537 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, JEAN 
CARLOS COSTA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de farmácia da secretaria Municipal de 
saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2538 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, MARIA 
ÂNGELA DE CARVALHO MAGELA JULIO, do 
cargo em comissão cc3 de assessora do setor de 
ambulância da secretaria Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2539 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, VANESSA 
APARECIDA GODINHO, do cargo em comissão cc3 
de assessor do centro de atenção Psicossocial  da 
secretaria Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2540 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR a partir de 28/10/2016, 
ALEXANDRE DEZOS DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão cc3 de assessor do ambulatório de saúde 
Mental  da secretaria Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha

Prefeita

PORTARIA Nº 2541 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º -EXONERAR, a partir de 28/10/2016, LUCIANA 
MARIA DE OLIVEIRA, do cargo em comissão cc4 

de Gerente da Atenção Especializada da Secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2542 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, MELISSA 
ALVES DAMASCENO, do cargo em comissão cc4 
de Gerente da Atenção Especializada da Secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2543 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, ANA 
PAULA FRANCISCA AGUIAR, do cargo em comissão 
cc3 de assessora de educação no trânsito da 
secretaria Municipal de ordem Pública. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2544 DE 28 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, no período de 22 de outubro de 
2016 a 29 de Novembro de 2017, o servidor DOUGLAS 
ANDRÉ DE SOUZA, Guarda civil Municipal, Matrícula 
2858, para prestar serviços à 183ª Zona eleitoral de 
Porto real e Quatis - tribunal regional eleitoral do rio 
de janeiro. 

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 2545 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, RAQUEL 
PINESCHI FERREIRA, do cargo em comissão cc4 de 
assessora de almoxarifado  da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2546 DE 28 OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, LUIZA 
HELENA DE ALMEIDA, do cargo em comissão cc1 

de Diretora do Departamento Médico da Secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2547 DE 28 DE OUTUBRO  DE 2016.

a PrefeIto do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 28/10/2016, MARCOS 
CIRILO DOS SANTOS, do cargo em comissão cc2 
de subdiretor da defesa civil da secretaria Municipal 
de ordem Pública. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

PORTARIA Nº 2516 DE  26  DE OUTUBRO  DE 
2016.

a PrefeIta do MuNIcÍPIo de Porto real, No 
uso de suas atrIbuIÇoes leGaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 26/10/2016, SILVIO 
MARASSI NETO, para o cargo em comissão cc4 
de assessor de desenvolvimento empresarial da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva

Prefeita

rePublIcado Por INcorreÇÃo

eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo Nº 08 
ao coNtrato Nº 012/2014

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – coNtratada: dita construções e Infraestrutura 
em tI ltda-Me.
03 – objeto: conclusão da construção de creche 
Pró-Infância, localizada na Avenida Salvador, Bairro 
jardim das acácias (obra remanescente).
04 – PraZo: 60 (sessenta) dias.
05 – Processo adMINIstratIVo: 1268/2014.
06 – data da assINatura: 06/09/2016.

eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo Nº 04 ao 
coNtrato Nº 041/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – coNtratada: jens engenharia e construção 
ltda - Me
03 – objeto: execução de serviços de obras 
complementares para construção do entorno da 
creche Pró-Infância situada na avenida salvador no 
bairro jardim das acácias, no município de Porto real.
04 – PraZo: 60(sessenta) dias.
05 – Processo adMINIstratIVo: 975/2015.
06 - data da assINatura: 06/09/2016.

eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de 
PraZo Nº 01 ao coNtrato Nº 049/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – coNtratada: daniel de carvalho alves servicos 
eletricos – Me
03 – objeto: serviço de manutenção preventiva e 
corretiva nas estações elevatórias de esgoto sanitário.
04 – PraZo: 03 (três) meses.
05 – Processo adMINIstratIVo: 1795/2015.
06 - data da assINatura: 06/09/2016.
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Hereda pede erro zero no 
clássico com o Flamengo

Anderson Luiz

38

geral

Lateral direito quer atenção total e ressalta que time precisa manter postura ofensiva. 

Restaurante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 13900 - Loja 14 
A 29 - Jardim Tropical, Nova Iguaçu - RJ, 26015-005

Telefone: (21) 2695-9365
Horário: Aberto hoje· 11h30 a 01h

vasco e Fla-
mengo esta-
rão se enfren-

tando pela primeira 
partida da decisão 
do torneio octávio 
pinto guimarães, 
hoje, às 16h na gá-
vea. este ano, as 
duas equipes se en-
frentaram quatro ve-
zes, com o rubro ne-
gro vencendo duas, 
o vasco uma vez e 
ocorreu um empa-
te. Mas, dessa vez, o 
jogo tem outro peso, 
vale o título. o vas-
co quer conquistar 
depois de sete anos 

o torneio, e para 
isso não adotará a 
postura defensiva, 
mesmo atuando na 
casa do adversário. 
segundo o lateral di-
reito hereda, um dos 
jogadores que este-
ve presente no triun-
fo sobre o Flamengo, 
o time sabe que não 
pode cometer erros 
e precisa levar para 
são Januário uma 
boa vantagem. 

“sabemos que não 
será um jogo fácil, 
assim como são to-
dos os clássicos. es-
tamos trabalhando 
para sairmos com 
uma vitória no sá-

bado. Respeitamos 
o time do Flamengo, 
mas temos que fazer 
o nosso jogo. Nosso 
objetivo é trazer uma 
vantagem boa para 
são Januário, até 
mesmo para termos 
mais tranquilidade. 
Jogar um final já é 
algo especial, imagi-
na então decidir um 
título num clássico 
contra o nosso maior 
rival. É mais motivan-
te ainda. Não pode 
faltar é vontade de 
vencer. 

isso é fundamental 
para alcançarmos a 
taça”, afirmou diogo 
hereda. Jogador esteve em campo na única vitória do Vasco sobre o time rubro negro

divulgação



SEGUNDO
CADERNO
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Ingredientes

Modo de preparo

BACALHOADA

1,5 kg de bacalhau salga-
do
800 g de batatas descas-
cadas e em fatias entre 
0,5 e 1 cm
1 pimentão verde cortado 
em tiras
1 pimentão vermelho cor-
tado em tiras
2 cebolas grandes fatia-
das
2 dentes de alho picadi-
nhos
2 tomates maduros sem 
pele e sem semente corta-
dos em pedaços grandes 
salsa picada
100 g de azeitonas pretas 
sem caroço
1 pitada de pimenta-do-
-reino (se gostar)
3 ovos cozidos
azeite para regar
sal a gosto

deixe o bacalhau de mo-
lho de um dia para o ou-
tro, trocando a água pelo 
menos 3 vezes
desfie e reserve
em uma panela grande, 
coloque as batatas, cubra 
com água e cozinhe por 
cerca de 20 minutos, com 
a panela tampada
escorra, corte as batatas 
em rodelas finas e reserve
em um refratário retan-
gular untado com azeite, 
faça camadas, começan-
do com os tomates, de-
pois a cebola, as batatas, 
o bacalhau, as ervilhas, os 
pimentões, as azeitonas e 
o cheiro-verde
tempere com 1 colher 
(chá) de sal e 1 colher 
(café) de ajinomoto, e re-
gue com o azeite
Repita o processo e fina-
lize com os ingredientes 
que restarem
Finalmente, distribua sobre 
a superfície as rodelas de 
ovo cozido, regue nova-
mente com o azeite de 
oliva e leve ao forno baixo 
(150°), pré-aquecido, por 
cerca de 1 hora ou até 
que os ingredientes este-
jam “al dente”
sirva em seguida
sirva com arroz branco, 
salada verde e o vinho da 
sua preferência
se sobrar, sirva frio no dia 
seguinte
É uma delícia também

MOuSSE DE LIMÃO

1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1/2 copo (americano) de 
suco puro de limão
bis de limão

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, bata o 
leite condensado e o cre-
me de leite por 3 minutos
acrescente aos poucos o 
suco de limão e continue 
batendo
despeje o mousse em um 
refratário e leve à geladei-
ra
Na hora de servir, triture o 
bis e coloque por cima do 
mousse para decorar

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs

DECRETO N° 4.140, DE 28 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre em favor da Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 13.500.000,00 
(Treze milhões e quinhentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto ao Gabinete do Prefeito (GP), à secretaria Municipal de 
assistência social e direitos humanos (seMasdh), à secretaria Municipal de 
Fazenda (SEMFA), à Secretaria Municipal de Obras (SMO), à Secretaria Munici-
pal de saúde (seMus), à Procuradoria Geral do Município (PGM), à secretaria 
Municipal de segurança Pública (seMseP), à secretaria Municipal de controle 
(seMuc), à secretaria Municipal de ciência e tecnologia (sMct), à secretaria 
Municipal de Meio ambiente e saneamento (seMas), à secretaria Municipal de 
comunicação (secoM), à secretaria Municipal de trabalho e renda (sMtr), 
á secretaria Municipal de administração e serviços Públicos (seMasP), à se-
cretaria Municipal de Governo e desenvolvimento econômico (seMGe), à se-
cretaria Municipal de Políticas Públicas (seMPoPu), à secretaria Municipal de 
transporte, transito e segurança Institucional (seMttI) e à secretaria Muni-
cipal de Educação, Esporte e Turismo (SEMEST), Crédito Suplementar de R$ 
13.500.000,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais), para atender à programa-
ção constante do anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II 
deste decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da 
lei federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNI-
dade PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-

TAÇÃO

GP GP 02.01..4.122.001.2.0016 3.1.90.11.00 00 250.000,00

seMas-
dh

se-
Mas-
dh

03.01.04.122.001.2.020 3.1.90.11.00 00 340.000,00

seMfa seMfa 05.01.04.122.001.2.031 3.1.90.11.00 00 1.300.000,00

sMo sMo 06.01.04.122.001.2.034 3.1.90.11.00 00 340.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 00 1.100.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.05.00 00 15.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.11.00 00 2.600.000,00

PGM PGM 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 820.000,00

seMseP seM-
seP

18.01.04.122.001.2.045 3.1.90.11.00 00 690.000,00

seMuc se-
Muc

22.01.04.122.001.2.060 3.1.90.11.00 00 70.000,00

sMct sMct 24.01.04.122.001.2.066 3.1.90.11.00 00 60.000,00

seMas se-
Mas

28.01.04.122.001.2.081 3.1.90.11.00 00 60.000,00

secoM se-
coM

29.01.04.122.001.2.063 3.1.90.11.00 00 70.000,00

sMtr sMtr 31.01.04.122.001.2.084 3.1.90.11.00 00 40.000,00

seMasP adM 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 500.000,00

seMasP adM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.04 00   
295.000,00

seMasP sP 37.02.04.122.001.2.052 3.1.90.11.00 00 1.000.000,00

seMGe seMGe 39.01.04.122.001.2.057 3.1.90.11.00 00 1.100.000,00

seMPo-
Pu

seMPo-
Pu

42.01.04.122.001.2.104 3.1.90.11.00 00 220.000,00

seMttI seMttI 43.01.04.122.001.2.101 3.1.90.11.00 00 460.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.04.00 15 1.550.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 15 20.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 00 500.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 15   
100.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNIda-
de

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 1.568.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.92.00 12 62.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.039.1.004 3.3.90.39.00 12 100.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.059.1.006 4.4.90.51.00 12 1.100.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.062.1.007 3.3.90.35.00 12 500.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.062.1.007 3.3.90.39.00 12 1.000.000,00

sMo sMo 06.01.17.512.014.1.009 3.3.90.39.00 12 1.000.000,00

sMo sMo 06.01.17.512.014.1.009 4.4.90.51.00 12 140.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 00 794.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.91.13.02 00 626.000,00

seMhur se-
Mhur

12.01.15.451.087.1.036 3.3.90.39.00 12 4.215.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 15 1.510.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 15 16.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.36.00 15 14.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 26.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 15 66.000,00

seMest educ 44.01.12.361.026.2.043 3.3.90.30.00 15 23.000,00

seMest educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.30.00 15 2.000,00

seMest educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.36.00 15 13.000,00

seMest et 44.02.27.812.068.1.020 3.1.90.04.00 12 644.000,00

seMest et 44.02.27.812.068.1.020 3.1.90.13.03 12 81.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO N° 4.141, DE 28 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 660.000,00 (Seis-
centos e sessenta mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento 

vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de saúde (seMus), à secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos (seMasP) e à secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Turismo (SEMEST), Crédito Suplementar de R$ 660.000,00 
(seiscentos e sessenta mil reais), para atender à programação constante do anexo 
I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo II deste 
decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da lei 
federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNI-
dade PROGRAMA DESPESA FONTE

SUPLE-
MENTA-

ÇÃO

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 00 200.000,00

seMasP adM 37.01.11.331.009.2.029 3.3.90.46.00 00 190.000,00

seMasP adM 37.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 110.000,00

seMest educ 44.01.12.122.001.2.037 3.3.90.46.00 00 30.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.46.00 15 60.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.49.00 15 70.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNI-
dade

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULA-
ÇÃO

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 130.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.13.03 00 530.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO N°, 4.142 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016.

“dispõe sobre a exclusão de servidores do decreto 4.132 e   dá outras providên-
cias”.

o Prefeito do Município de belford roxo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento do disposto no artigo 88, da lei orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - ficam excluídos do decreto nº ° 4.132 de 05/10/2016, publicado em 06 de 
outubro de 2016, a secretaria Municipal de ciência e tecnologia e os demais   servi-
dores ocupantes de cargo em comissão relacionados no aNeXo ÚNIco.

Art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

ANEXO ÚNICO

serGIo de souZa MaXIMINIaNo

rodrIGo dos saNtos basIlIo

bruNa Motta bItteNcourt aNdrade

erIca de alMeIda MarQues

roseNeI botelho de freItas

GleIce Matos leMos baIeNse

Marcele PrIscIla VIaNNa dos saNtos
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Ingredientes

Torta napolitana

Massa:
250 g de manteiga ou 
margarina
2 ovos
sal a gosto
1 colher (de sobremesa) 
de fermento
Farinha de trigo até soltar 
das mãos (por volta de 1 
kg)
Recheio:
200 g de presunto picado 
(ou atum, frango, salsicha. 
. . )
200 g de mussarela
2 claras em neve
1 pitadinha de sal
orégano a gosto
1 tomate picado
1 lata de creme de leite
2 gemas
100 g de parmesão ralado 
(50g para o recheio e 50g 
para cobrir)

Modo de preparo

Massa:
Junte a margarina com os 
ovos e misture bem
adicione o sal e o fermen-
to
Junte a farinha e sove 
bem
Forre o fundo e a lateral 
de uma forma de fundo 
removível (tamanho mé-
dio)
Recheio:
bata as claras e adicione 
as gemas sem parar de 
bater
pare de bater e acrescen-
te o creme de leite e 50 g 
de queijo ralado e a pita-
dinha de sal
arrume em camadas na 
forma, o presunto, o toma-
te, a mussarela e orégano
cubra tudo com o creme 
e as 50 g restante de quei-
jo ralado
leve ao forno quente até 
dourar
só desenforme frio

Ingredientes

Modo de preparo

Macarrão de 
abobrinha

6 abobrinhas
carne moída refogada
1 xícara de molho de to-
mate
2 dentes de alho picados 
e amassados
azeite para refogar
1 copo de requeijão light
2 colheres de leite
sal, pimenta-do-reino e 
orégano a gosto

corte a abobrinha em fa-
tias fininhas no sentido do 
comprimento e depois em 
tirinhas fininhas com um 
apontador de legumes, 
pra quem não tem pode 
ser na faca mesmo
coloque a abobrinha 
para cozinhar como se 
fosse macarrão, e retire 
quando estiver “al dente”
escorra a água da abo-
brinha e coloque água 
gelada pra que encerre o 
cozimento
Numa panela, aqueça 
o azeite, o alho, o sal, o 
orégano e a pimenta-do-
-reino a gosto
coloque a abobrinha 
apenas pra temperar
Molho:
coloque o requeijão no 
micro-ondas com um 
pouco de orégano, sal, 
pimenta-do-reino e 2 co-
lheres de leite
Misture com a carne mo-
ída já refogada, o leite e 
temperos
coloque sobre a abobri-
nha e leve para gratinar

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs

crIstINa saNtos da sIlVa

djalMa dos saNtos aZeVedo

fraNcIsca de fatIMa sIlVa

jose carlos da sIlVa

Marcelo alVes farIa

alaN carlos dIas GoNÇalVes

eMersoN aNdre PereIra PIres

aNa carolINa alVes da sIlVa

rIcardo PINto NeVes

Mara lucIa PereIra MarIaNo

aNa rosa areIas

flaVIo da sIlVa VaNderleI

reNata ferreIra dIas de olIVeIra

doralIce dos saNtos feler

fabIaNa VIeIra de olIVeIra

sIMoNe de olIVeIra alMeIda

rIcardo PereIra da sIlVa

jose fraNcIsco da GlorIa ValeNtIM

aNdressa GoNÇalVes sIlVa

aMaNda de olIVeIra Mota

aNtoNIo roberto ferNaNdes

carlos eduardo l da sIlVa

joÃo batIsta de olIVeIra sIlVa

PatrIcIa reGINa saNtos da Mota

jorGe luIZ cabral de lIMa

PatrIcIa MaraNhÃo NaZareth

daVId fortuNa Neto

edsoN tadeu de Paula sIlVa

Paulo cesar loPes

lucas dos saNtos Machado

lItoN lYdIo MartINs

NelsoN GoMes de sousa seGuNdo

WaNderleY da GlorIa NascIMeNto

carlos alberto da hora caldeIra

uIlsoN MoreIra

alessaNdra PerdoMos GoMes dos saNtos

fraNcI jose teIXeIra cordeIro

roGerIo oNofre rodrIGues

thoMas brasIlIaNo barreto

ferNaNdo bastos

aNtoNIo c soNsIM alPorGes

farMe sIlVares GoNÇalVes

Paulo roseMberG GoMes de souZa

luIs brIstaMaNte MarcelINo

edsoN raNGel

carlos alberto da sIlVa MarcelINo

cleber ferNaNdes PIres

reGINaldo de Paula saNtos

aldacI barbosa aNtuNes

MarIa crIstINa trIGo MoreIra

NIVea MarIa de carValho de olIVeIra

lucIleNe MartINs teIXeIra

aNdressa loureNÇo correa

tereZa lobato das NeVes

tatIaNa fraNco de araujo

alessaNdra loureNÇo correa

daNIel GoMes da sIlVa

fláVIo aNtoNIo do NascIMeNto

PortarIa Nº 2138/GP/2016 de 28 de outubro de 2016.

Exonerar  a contar de 06 de Outubro de 2016,  TIAGO COUTINHO SOUZA, 
com fundamento do disposto inciso V, , do art.87, da lei orgânica Municipal do 
cargo em comissão de coordenador Municipal da coordenadoria do bolsa famí-
lia  - Símbolo DAS 10  da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
humanos – seMasdh.

 

PortarIa Nº 2139/GP/2016 de 28 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016,  ALDEIR JUNIOR MORAES COR-
TES, com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e 
ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo De-
creto 3.954/2015, para exercer o cargo em comissão de coordenador Municipal da 
coordenadoria do bolsa família  - Símbolo DAS 10  da secretaria Municipal de 
assistência social e direitos humanos – seMasdh.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

PortarIa Nº 2113/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016,  RIVERSON MEDEIROS FONSECA 
DA SILVA , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Mu-
nicipal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada 
pelo decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio 
administrativo - Símbolo D-4 - Diretor da secretaria Municipal de assistência social 
e direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2114/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, GABRIEL DO COUTO GOMES , 
com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio administrativo 
- Símbolo D-4 - Diretor da secretaria Municipal de assistência social e direitos 

humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2115/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, JULIO CESAR DE MENEZES PES-
TANA , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo De-
creto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio admi-
nistrativo - Símbolo D-4 - Diretor da secretaria Municipal de assistência social e 
direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2116/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, ROBSON JOSÉ DA SILVA , com fun-
damento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, consubs-
tanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 3.954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio administrativo - Símbolo 
D-4 - Diretor da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos – 
seMasdh.

PortarIa Nº 2117/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016,  ELIANE VIEIRA PEREIRA , com 
fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessoria especial de Gabinete- 
Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2118/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016,  ALBERTO MOTA DUARTE , com 
fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessoria especial de Gabinete- 
Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2119/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, RICARDO LOURENÇO DE AL-
MEIDA , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo 
decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessoria especial de 
Gabinete- Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2120/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, CLEBER MONTERIO DE REZENDE 
, com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessoria especial de Gabinete- 
Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2121/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, TALITA CRISTINA  SOARES DE 
FREITAS , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo 
decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo 
I- Símbolo DAS 10 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos huma-
nos – seMasdh.

PortarIa Nº 2122/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, DIRCILENE DE LIMA FONTES , 
com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015,para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo I- Sím-
bolo DAS 10 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2123/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, DENILSON DOS SANTOS SILVA 
, com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015,para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo I- Sím-
bolo DAS 10 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2124/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, RHAFAELY DA ROCHA DAS NE-
VES , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e 
ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo De-
creto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo II- 
Símbolo DAS 09 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2125/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, LAURO MATHEUS RODRIGUES 
ALVES , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo 
decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo 
II- Símbolo DAS 09 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos hu-
manos – seMasdh.
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Ingredientes
Cupim de forno

1 peça de cupim peque-
na (aproximadamente 1,5 
kg)
300 g de bacon
2 batatas grandes
1 cebola grande
2 cenouras
1 pimentão verde
5 limões

Modo de preparo

Faça furos na carne com 
uma faca pontiaguda de 
aproximadamente 4 cm 
de profundidade
tempere com o suco de 
limão, sal e pimenta-do-
-reino a gosto
corte a cebola bem pica-
dinha e espalhe sobre a 
carne
corte o bacon em tiras de 
1 cm de largura e insira-
-os nos buracos que foram 
feitos na carne
Reserve-a por 24 h na ge-
ladeira para que pegue o 
sabor do tempero
lave as batatas e corte-as 
em rodelas de aproxima-
damente 2 cm de espes-
sura (não é para cozinhar 
nem descascá-las)
corte as cenouras e o pi-
mentão (sem sementes) 
em tiras de 1 cm de es-
pessura
abra um papel filme (ce-
lofane pra churrasco) em 
uma mesa e coloque a 
peça de cupim já tempe-
rada sobre ela
coloque as batatas em 
rodela ao redor da car-
ne e distribua o restante 
do bacon, a cenoura e o 
pimentão em tiras sobre a 
mesma
agora, enrole a carne 
com o filme dando pelo 
menos 4 voltas na peça
Muita atenção neste mo-
mento, pois depois de en-
rolada, suas pontas deve 
ser amarradas firmemente 
com um barbante
ela terá um aspecto de 
uma bala gigante
Na hora de assar coloque 
esse embrulho diretamen-
te sobre o grelha do forno 
(sem forma)
para que não suje o fogão 
com a gordura, costumo 
colocar uma forma gran-
de embaixo do forno
deixe assar em fogo mé-
dio por 4 horas, virando a 
cada 2 horas
após assado sirva-o com 
arroz branco e vinagrete
o cupim irá derreter em 
sua boca

Ingredientes

Modo de preparo

Mousse de limão

1 lata de leite con-
densando
1 lata de creme de 
leite
1/2 xícara de suco 
de limão , esse suco 
é puro mesmo. sem 
água, é só espremer 
o limão.

coloque no liquidi-
ficador o creme de 
leite (com soro mes-
mo) e o leite con-
densado
bata um pouco
depois vá acrescen-
tando o suco do li-
mão aos poucos
ele vai ficar bem 
consistente
leve pra geladeira
quando eu faço, eu 
dobro a receita
fica maravilhoso!!!!!

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs

PortarIa Nº 2126/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, IZABEL DA COSTA NAZARÉ , 
com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo II- Sím-
bolo DAS 09 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2127/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

17- Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, BETTY SÁ DA SILVA  , com fun-
damento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, consubs-
tanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 3.954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo II- Símbolo DAS 09 
- da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2128/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, BRUNO HENRIQUE QUINTANILHA 
MOREIRA DA SILVA  , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgâ-
nica Municipal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão 
criada pelo decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor 
administrativo II- Símbolo DAS 09 - da secretaria Municipal de assistência social e 
direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2129/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, CARLOS EDUARDO SANTOS FI-
DELIS   , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo 
decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo 
III- Símbolo DAS 08 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos hu-
manos – seMasdh.

PortarIa Nº 2130/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, ALINE BETHANIA DA SILVA DU-
TRA   , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo De-
creto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo III- 
Símbolo DAS 08 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2131/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016,  MARCIA MARIA FERREIRA CAM-
POS   , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo De-
creto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo V- 
Símbolo DAS 06 - da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
– seMasdh.

PortarIa Nº 2132/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, THAIENE DOS SANTOS GOMES, 
com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015,para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo da coor-
denadoria do bolsa família – assessor administrativo II - Símbolo DAS 9 da secre-
taria Municipal de assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2133/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, NATHALIA TELLES DE MELLO, 
com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015,para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo da coor-
denadoria do bolsa família – assessor administrativo II - Símbolo DAS 9 da secre-
taria Municipal de assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2134/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 08 de Outubro de 2016, MICHELE LEMOS SANTOS, com 
fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
3.954/2015,para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo da coor-
denadoria do bolsa família – assessor administrativo II - Símbolo DAS 9 da secre-
taria Municipal de assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2135/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016,  JORGE ALVES DA COSTA, com fun-
damento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, consubs-
tanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 3.954/2015, 
para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo da coordenadoria do 
bolsa família – assessor administrativo II - Símbolo DAS 9 da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PortarIa Nº 2136/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, CRISTIANE DE SOUZA ,  com fun-
damento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Municipal e ainda, consubs-
tanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 3.954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio administrativo - Símbolo 
D-2 - Diretor da secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos – 
seMasdh.

PortarIa Nº 2137/GP/2016 de 27 de outubro de 2016.

Nomear  a contar de 06 de Outubro de 2016, PEDRO HENRIQUE DE ARANTES 

RODRIGUES , com fundamento do disposto inciso V, do art.87, da lei orgânica Mu-
nicipal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada 
pelo decreto 3.954/2015, para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio 
administrativo - Símbolo   D-2 - Diretor da secretaria Municipal de assistência so-
cial e direitos humanos – seMasdh. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Republicado por incorreção

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 383 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

        
RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora VERA LUCIA CLAUDINO DA SILVA, ma-
trícula 10/14.774, ocupante do cargo de Supervisão Escolar, lotado na secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de serviço 
de 238 (Duzentos e trinta e oito) dias, correspondendo a 07 (sete) meses e 26 
(vinte e seis) dias, conforme certidão de tempo de serviço expedida pela Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo - PMBR, que integram o processo administrativo 
nº. 37/1024/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

                  joÃo MaGalhÃes da sIlVa

                      secretário Municipal de administração e serviços Públicos

                   Republicado Por Incorreção

PORTARIA N.º 414 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006,  

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO D

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ANA LUCIA VIEIRA 
DA SILVA

37/5187/2016 56.371 PSICOLOGO 60 14/10/16 A 
12/12/16

ARLENE DE OLI-
VEIRA CARDOZO 
BARROS

37/5199/2016 53.057 PROFESSOR II 30 09/10/16 A 
07/11/16

BRUNA LIMA DE OLI-
VEIRA ALMEIDA

37/5160/2016 19.809 AUX. ENFER-
MAGEM

30 08/10/16 A 
06/11/16

CARLA CRISTINA NE-
VES NEPOMUCENO

37/5211/2016 22.721 PROFESSOR II 30 10/10/16 A 
08/11/16

CLAUDIA REGINA 
MARIA SANTOS

37/5155/2016 18.800 GARI 30 10/10/16 A 
08/11/16

DESIREE OLIVEIRA 
SOUZA DE FIGUEI-
REDO

37/5212/2016 47.395 PROF. CINE-
CIAS

30 05/10/16 A 
03/11/16

ELIZANE GOMES DA 
SILVA

37/5210/2016 6077 PROFESSOR II 60 10/10/16 A 
08/12/16

FRANCISCO PERES 
CAVALCANTE

37/5224/2016 22.504 PROF. EDUC. 
ARTISTICA

60 26/09/16 A 
24/11/16

IERENE CRISTINA 
RIBEIRO

37/5182/2016 15.940 PROF. PRE-
-ESCOLAR

30 16/10/16 A 
14/11/16

ISAUTMA FRANCISCA 
DO NASCIMENTO

37/5218/2016 10.347 PROFESSOR II 60 13/10/16 A 
11/12/16

JOSE DE BARROS 
SANTANA FLHO

37/5215/2016 18.568 CALCEITEIRO 90 15/10/16 A 
12/01/16

KARINA DA COSTA 
BARBOSA

37/3951/2016 44.690 PROFESSOR II 02 14/07/16 A 
15/07/16

KARINA DA COSTA 
BARBOSA

37/5185/2016 44.690 PROFESSOR II 45 04/10/16 A 
17/11/16

LETICIA JANOTTI 37/5186/2016 25.432 MEDICO CLINI-
CO GERAL

60 06/10/16 A 
04/12/16

LUCIANA FERREIRA 
DA SILVA

37/5192/2016 15.000 PROFESSOR II 60 01/10/16 A 
29/11/16

MARCIA MELLO DE 
AVOLIO CAETANO DA 
SILVA

37/5196/2016 25.335 ASSISTENTE 
SOCIAL

30 05/10/16 A 
03/11/16

MARIA ALICE AREIAS 
DA FONTE

37/5216/2016 14.730 PROF. LINGUA 
PORTUGUESA

60 14/10/16 A 
12/12/16

MARIA DE LOURDES 
IASSUIK VERGAST 
TEIXEIRA

37/5197/2016 54.538

5973

PROFESSOR II 15 06/10/16 A 
20/10/16

MILENA DE OLIVEIRA 
FERREIRA

37/5193/2016 15.445 PROF. PRE-
-ESCOLAR

15 06/10/16 A 
20/10/16

MIRIAM DA SILVA 
ROZEIRA ALVES 
BAHIENSE

37/5213/2016 14.705 PROD. CIEN-
CIAS

30 15/10/16 A 
13/11/16

PATRICIA CAROLINA 
GOMES PEREIRA

37/5189/2016 44.526 PROFESSOR II 30 07/10/16 A 
05/11/16

ROSANGELA PEREI-
RA DE SANT ANNA 
DOS SANTOS

37/4965/2016 9921 PROFESSOR II 30 21/09/16 A 
20/10/16

ROSANGELA VITORIA 
DOS SANTOS RUFINO

37/5219/2016 17.843 AUX. ENFER-
MAGEM

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

VALDEMIRO MARIA 
DA CONCEIÇÃO 
PEIXOTO

37/5214/2016 18.535 GARI 30 15/10/16 A 
13/11/16

VERA LUCIA MILEZI 
ARAUJO

37/5147/2016 17.080 MERENDEIRO 30 10/10/16 A 
08/11/16

VIRGINIA DOLAVALE 
MAYWORM

37/5132/2016 17.838 FISOTERA-
PEUTA

10 03/10/16 A 
12/10/16

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

           JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

       secretaria Municipal de administração e serviços Públicos
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Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
dessalgue a carne seca
cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
passe a gema por cima da 
massa
coloque para assar por 35 
minutos a 230ºc
desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
sal a gosto

deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
bom apetite

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs
PORTARIA N.º 415 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITIVO

PERÍODO DA 
LICENÇA

ALESSAN-
DRO DOS 
SANTOS 
SOUZA

37/0512/2015 19.548 GARI 31/05/05 A 
30/10/10

01/11/16 A 
31/01/17

AMANDA DA 
SILVA SAN-
TOS

37/1933/2016 22.226 ORIENT. EDUCA-
CIONAL

17/04/02 A 
16/04/07

03/10/16 A 
02/01/17

AMILTON 
MACEDO

37/3873/2015 18.533 MOTORISTA 29/05/05 A 
28/05/10

01/10/17 A 
31/12/17

ANDRE 
ROBERTO 
DA SILVA 
MESQUITA

37/4409/2015 18.361 GARI 25/05/05 A 
24/03/14

01/11/16 A 
31/01/17

CARLOS 
ROBERTO 
VICENTE

04/2822/2005 15.301 INSP. ALUNOS 04/03/98 A 
03/03/03

03/10/16 A 
02/01/17

CECILIA DE 
LIMA CA-
BRAL

04/3306/2004 14.810 ORIENT. PEDA-
GOGICO

27/02/98 A 
27/02/03

03/10/16 A 
02/01/17

DEISE DE 
SOUZA OLI-
VEIRA

37/5657/2013 14.718 INSP. ESCOLAR 27/02/03 A 
26/02/08

03/10/16 A 
02/01/17

EDILSA DOS 
SANTOS 
VALLIM DE 
ANDRADE

37/0875/2016 15.181 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

03/03/98 A 
02/03/03

03/10/16 A 
02/01/17

EDSON VIEI-
RA SUHETT

37/3577/2016 19.749 MOTORISTA 14/06/00 A 
13/06/05

01/01/17 A 
31/03/17

GUIOMAR 
COSTA TEI-
XEIRA 

37/0827/2016 15.251 INSP. DISCI-
PLINA

04/03/08 A 
03/03/13

03/10/16 A 
02/01/17

JACKSON 
MUNIZ DOS 
SANTOS

37/6015/2015 5562 PROF. CIENCIAS 02/03/00 A 
01/03/05

03/10/16 A 
02/01/17

JORGE DOS 
REIS

37/2930/2014 17.975 GARI 16/05/05 A 
15/05/10

01/11/16 A 
31/01/17

JUBICIARA 
DE SANTANA 
BARBOSA 

37/3024/2011 15.661 PROFESSOR II 23/04/98 A 
22/04/03

03/10/16 A 
02/01/17

JUCINEA 
GUIMARAES 
MONCORES

37/0949/2016 6320 MERENDEIRO 02/03/10 A 
01/03/15

03/10/16 A 
02/01/17

JULIETE 
DUARTE 
TAVARES

37/2285/2016 10.743 INSP. ALUNOS 10/06/11 A 
09/08/16

17/10/16 A 
16/01/17

LEA PEREI-
RA

37/2216/2016 15.607 PROF. HISTORIA 22/04/98 A 
21/04/03

03/10/16 A 
02/01/17

MARCIO SEI-
XAS LIMA

37/3229/2015 19.790 MOTORISTA 23/06/05 A 
22/12/10

01/01/17 A 
31/03/17

MARIA 
FRANCISCA 
DA SILVA

37/0322/2016 14.999 ROFESSOR II 02/03/03 A 
01/03/08

03/10/16 A 
02/01/17

MARIA 
PAULA ELE-
OTERIO DA 
ROSA

37/2577/2008 14.857 SUPERVISOR 
ESCOLAR

27/02/03 A 
26/02/08

03/10/16 A 
02/01/17

MARIA RE-
GINA DA 
CONCEIÇÃO 
SILVA

04/4519/2006 15.257 INSP. DISCI-
PLINA

04/03/03 A 
03/03/08

03/10/16 A 
02/01/17

MAURO 
TADEU MAR-
QUES DE 
OLIVEIRA

37/1910/2016 5313 PROF. HISTORIA 02/03/05 A 
01/09/10

10/10/16 A 
09/01/17

PAULO 
ROBERTO 
IZAIAS

37/1559/2016 20.391 MOTORISTA 14/12/05 A 
13/12/10

01/10/16 A 
31/12/16

REGINA LU-
CIA JORGE 
GOMES

37/1626/2016 17.014 PROF. EDUC. 
FISICA

23/09/99 A 
22/09/04

03/10/16 A 
02/01/17

ROSEMEIRY 
DE ALMEIDA 
AMORIM

37/0007/2016 5219 ORIENT. EDUCA-
CIONAL

02/03/05 A 
01/02/11

03/10/16 A 
02/01/17

ROSIANE DA 
SILVA SAN-
TOS

37/2612/2015 15.164 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

03/03/98 A 
02/03/03

03/10/16 A 
02/01/17

RUBENS 
LUCIO

37/0391/2016 5430 PROF. PORTU-
GUES

02/03/10 A 
01/03/15

02/05/16 A 
01/08/16

SONIA GE-
NILZA OR-
NELLAS 

37/1861/2015 22.354 PROFESSOR II 02/08/07 A 
01/08/12

03/10/16 A 
02/01/17

VANIA DOS 
SANTOS 
RIBEIRO

37/5798/2015 6250 MERENDEIRO 02/03/10 A 
01/03/15

03/10/16 A 
02/01/17

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

PORTARIA N.º 416 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.      
    RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ma-
trícula 10/15.803, ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa lota-
do na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect. 
o tempo de serviço de 391 (Trezentos e noventa  e um) dias, correspondendo 
a 01 (um) anos e 26 (vinte e seis) dias, conforme certidão de tempo de serviço 
expedida pelo Ministério do Exército, que integram o processo administrativo nº. 
37/2791/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 417 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

o secretárIo MuNIcIPal de adMINIstraÇÃo e serVIÇos PublIcos, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da lei comple-
mentar n.º. 014 de 31/10/97,

conceder a CARLOS HENRIQUE LIMA PINTO, no cargo de Inspetor de Disci-
plina, lotado na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – 
seMect, matrícula nº 10/10.214, LICENÇA NOJO, de 08 (oito) dias, a contar de 
04/10/16 e término em, 11/10/2016, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
37/5134/2016.  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 418 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da lei comple-

mentar n.º. 083 de 27/12/2006.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ALINE DE FREI-
TAS DE SOUZA

37/5157/2016 44.695 PROFES-
SOR II

120 08/09/16 A 
05/01/17

GELIANA DIAS 
DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO

37/5233/2016 51.434 PROFES-
SOR II

120 13/10/16 A 
09/02/17

MILENA DE 
OLIVEIRA FER-
REIRA

37/5194/2016 15.445 PROF. PRE-
-ESCOLAR

120 21/10/16 A 
17/02/17

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

PORTARIA N.º 419 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006, 

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ANDERSON MA-
CHADO SANTANA

37/3160/2016 49.060 PROF. MATE-
MATICA

03 09/05/16 A 
11/05/16

IGOR SILVA DE 
SOUZA

37/2612/2016 22.582 PROF. HISTO-
RIA

01 06/04/16 A 
06/04/16

ROMINA FONSECA 
FABIAO GOMES

37/3086/2016 25.366 PEDIATRA 33 07/05/16 A 
08/06/16

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais.

PORTARIA N.º 420 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora FERNANDA DE OLIVEIRA, matrícula 
10/5769, ocupante do cargo de Supervisor Escolar, lotado na secretaria Municipal 
de educação, esporte, cultura e turismo – seMect. o tempo de serviço de 1.833 
(Hum mil, oitocentos e trinta e três) dias, correspondendo a 05 (cinco) anos e 
08 (oito) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/4226/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 421 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora IVONE BAPTISTA LANDIM, matrícula 
10/6520, ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa, lotado na se-
cretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – seMect. o tempo de 
serviço de 659 (Seiscentos e cinqüenta e nove) dias, correspondendo a 01 (um) 
ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, conforme certidão de tempo de con-
tribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram 
o processo administrativo nº. 37/4862/2016. a publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 422 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
   RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARCIA REGINA GOMES GONZALEZ 
CARRILO, matrícula 10/5875, ocupante do cargo de Professor II, lotado na se-
cretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – seMect. o tempo 
de serviço de 1.034 (Hum mil e trinta e quatro) dias, correspondendo a 02 (dois) 
anos e 10 (dez) meses, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrati-
vo nº. 37/3333/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

ERRATAS:

Na portaria nº 395 de 27 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
01/10/16, referente à Elaine Lopes de Sousa 

Onde se lê: Matricula 47.192                     
Leia-se: Matricula 47.194

Na portaria nº 377 de 14 de setembro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
21/09/16, referente à Talita Goes Dias.

Onde se lê: Matricula 44.587                 
Leia-se: Matricula 44.587 e 52.868

Na portaria nº 408 de 10 de outubro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
12/10/16, referente à Leandro de Oliveira Almeida.                                                    

Onde se lê: Processo n°37/3034/2016                     
Leia-se: Processo n°37/5034/2016

Na portaria nº 408 de 10 de outubro de 2016, publicada no Jornal Hora H de 
12/10/16, referente à Eliana Koch.

Onde se lê: Matricula 7552
Leia-se: Matricula 7552 e 15.042

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos


