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A indignação e revolta marcaram o enterro da dentista Priscila Nicolau Soares dos Reis, assassinada na última segunda-feira, na Zona 
Norte do Rio. A mãe da vítima, muito emocionada, não parava de perguntar ‘porque fizeram isso com minha filha?” No começo da tar-
de dois suspeitos foram presos durante operação policial no Morro do Banco, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, perto de onde Priscila 
Nicolau foi morta. Ademilson Luiz Guedes Costa, vulgo “nota preta”, e Rafael Alves Peixoto foram encontrados saindo da mata.

economia

Os pais de Priscila (d) se desesperam no enterro da filha, na Zona Sul do Rio. Dois suspeitos de participação no crime foram presos durante a operação

Conta de luz cai no RJ

2

Agente da PRF 
é baleado em 

roubo de carga

Matheus RodRigues / g1 / divulgação

divulgação

64

Sem transporte
Estudantes de Casimiro 

de Abreu não poderão 
contar com o transporte 
oferecido pela Prefeitura 
para locomoção entre uni-
dades.

 8

Fatalidade
Um grupo de 50 pes-

soas participavam de 
uma missa em uma gru-
ta, quando a estrutura 
desabou. Dez pessoas 
morreram.

Gás de cozinha sobe

“Porque isso aconteceu 
com minha filhinha?”

7

8

Projeto louco!
Vereador cria um 

projeto de lei que dá 
salário alto e vitalício 
a outros vereadores, 
mesmo fora de man-
dato. 

 6

Rodou pelo MP
Dupla de traficantes 

foi indiciada por homi-
cídio doloso pelo Minis-
tério Público pela morte 
de Marcela Fonseca Gi-
balde. 
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Parada obrigatória

Se ‘self-rou’ 

uma perseguição 
entre policiais e um fu-
gitivo terminou de um 
jeito inusitado. o sus-
peito, Joshua adkins, 
teve um mandato de 
prisão expedido contra 
si e decidiu despistar os 
tiras. No meio do cami-
nho, Joshua decidiu pa-
rar numa rede de fast 
food, pediu um lanche 
e seguiu seu trajeto. a 
ação foi filmada pelo 
helicóptero da polícia.

Na Índia, agentes flo-
restais capturaram uma 
cobra grande durante 
patrulha pela floresta. 
um grupo de pessoas se-
gurava a píton quando 
um jovem se aproximou, 
tentando registrar o mo-
mento e bateu uma sel-
fie. No momento do cli-
ck da câmera, a cobra 
deu um bote certeiro e 
mordeu o ombro do ra-
paz. deve ter doído.

a catapora é caracterizada como uma infecção viral, 
principalmente durante um período de aglomeração de 
crianças. a transmissão é feita através do contato com 
secreções respiratórias ou objetos contaminados pelo do-
ente. a catapora precisa ser combatida, pois pode se de-
senvolver em problemas mais sérios.

um seminário sobre oftalmologia veterinária, 
organizado pela ordem dos Médicos veteriná-
rios de Roma, na itália, discutiu a necessidade 
de cães e gatos utilizarem óculos ou lentes de 
contato. a intenção é prevenir os danos pro-
vocados por radiação ultravioleta e para pós-
-operatório de cirurgias de catarata. 

Chegou o mês de conscientização sobre o câncer 
de próstata. e nesse ano, a cor azul tem um signifi-
cado ainda mais importante. Com a campanha de 
novembro a novembro, movimento pela saúde inte-
gral do homem, a ação vai orientar sobre o câncer e 
alertar a importância de cuidar da saúde, deixando 
a vergonha de lado para fazer o exame. 

Doença de primavera

Bichinhos quatro olhos Novembro Azul

a hospitalização por overdose de analgésicos opioi-
des dobrou entre crianças e adolescentes americanos, 
no período de 1997 a 2012, de acordo com um estudo 
publicado na última segunda-feira. Causas como a ten-
tativa de suicídio e ingestão acidental foram os respon-
sáveis por parte das intoxicações. 

Marca negativa

um estudo feito em camundongos machos reve-
lou que a infecção pelo zika pode ter consequências 
para o sexo masculino, principalmente na sua capa-
cidade de ter filhos. os resultados foram publicados 
pela revista Nature, na última segunda e levaram em 
conta o funcionamento do sistema reprodutivo mas-
culino após a inserção do vírus no organismo. 

os novos iPhones sete e sete plus chegam ao 
Brasil a partir de 11 de Novembro. a apple con-
firmou a data na última sexta-feira, entretanto os 
valores não foram confirmados, porém, em com-
paração com os valores americanos, o preço mí-
nimo do aparelho é de R$ 3.499,00, com as espe-
cificações mínimas.

Preço salgado

Estágio no Sudeste 
a empresa está recrutando candidatos para o seu pro-

grama de estágio do ano que vem, com início no mês de 
Janeiro. são 40 vagas para as áreas de marketing, comuni-
cação, recursos humanos, entre outros. o programa pode 
durar dois anos. as inscrições podem ser feitas no site www.
lorealtalentos.com.br até 1º de dezembro.

Estágio no Sudeste II
a vale está com inscrições abertas para seu programa 

de estágio estudantes da região sudeste, mais os do Mara-
nhão, podem participar. a seleção será composta de uma 
etapa de inscrição pelo site, em que haverá uma avaliação 
on line. interessados podem se inscrever no site www.vale.
com.br/oportunidades até o próximo dia 9 de Novembro. 

Líder de Equipe
a empresa busca candidatos com experiência 

em líder de equipe e vendas para compor seu qua-
dro de funcionários. É preciso ser maior de 18 anos. 
a jornada de trabalho é autônoma. interessados 
enviar e-mail para atendente.omnilife@gmail.com 
indicando o assunto da vaga. 

Aumento no gás
o presidente da Petrobras, Pedro Parente, admitiu 

ontem que a redução dos subsídios do glP, o gás de 
cozinha, poderá aumentar o preço do botijão para o 
consumidor. entretanto, ele considerou que esse aumento 
poderá ser pequeno. o objetivo da Petrobras foi eliminar 
os subsídios cruzados de âmbito da logística do gás. 

Conta de luz vai abaixar
a agência aprovou ontem a redução média de 

12,25% nas contas de luz dos clientes da light. a 
distribuidora atende cerca de 3,8 milhões de uni-
dades no Rio de Janeiro, incluindo a capital do 
estado. as novas tarifas começam a valer a partir 
do dia 7 de novembro. 

Com menor e maior valor
a Companhia do agronegócio divulgou uma lista com 

os preços mais baixos no atacado de frutas, hortaliças e 
legumes. o abacate, a banana nanica, a laranja pera, a 
abóbora e a berinjela podem ser comprados a um valor 
menor, enquanto o mamão teve uma alta no preço que 
está afastando os consumidores.  

Zika reduz fertilidade

L’OREAL
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Em nome da cerveja

Vírus do bem
um programador pretende dar uma visão positiva 

a palavra ‘vírus de computador’. ele criou um códi-
go capaz de atacar dispositivos da internet sobre 
as coisas vulneráveis ao vírus central para corrigir de 
vez os aparelhos eletrônicos e os ataques pelo vírus. 
o código foi publicado na semana passada no site 
‘github’, mas foi retirado do ar ontem. 

VALE

ANEEL

vasilJeviC/ReuteRs

uma cervejaria no estado de Niksic, em Montenegro, decidiu 
inovar. instalou uma escultura de cinco metros feita com milha-
res de latinhas de cerveja amassadas. a escultura, chamada de 
‘garrafa e copo’ foi promovida por artistas especialmente para 
a cervejaria. a curiosidade é que a escultura é justamente uma 
garrafa servindo a bebida num copo. 

Festa antecipada 
Cantar vitória antecipada não é impru-

dência, mas burrice. e em se tratando de 
política, o imprevisível acontece sempre. 
alguns candidatos que sairam vitoriosos 
nas últimas eleições parecem não dar a 
mínima para o que poderá acontecer no 
futuro. 

Processos na Justiça 
Com ações tramitando na Justiça, que 

indeferiu diversas candidaturas, esses po-
líticos ainda podem não levar o tão so-
nhado diploma de eleito, caso o tribunal 
superior eleitoral decida pela condena-
ção definitiva do réu. 

Festa com fogos
a comemoração já começou e deve 

se estender nas festas de fim de ano, mas 
não diz um ditado milenar que após a 
alegria não é a tristeza que vem? Pois é 
isso o que vai acontecer quando janeiro 
chegar. Muito político deve chorar derro-
ta quando decidir cassar os respectivos 
diplomas. 

‘Boquinha’ fechada 
e o que dizer daqueles políticos que 

aguardam, com ansiedade, fazer uma 
‘boquinha’ no novo governo, de olho nos 
chamados ‘cargos comissionados’. todos 
os planos vão por água abaixo e a frus-
tração sera´geral. 

Aqui se faz...!
um candidato a vereador por Mesqui-

ta pagou pelo erro do sobrinho, que se 
diz assessor especial. o moço, que tem 
histórico de golpista, é visto como ‘171’ 
pelos adversários políticos do tio. e o elei-
tor, que não é bobo, nem nada, levou 
ao pé da letra o ditado: ‘Quem com o 
porco se mistura, farelo come’. 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

expectativa

Lei de Responsabilidade Fiscal e concessão de novas isenções fiscais na pauta. 

Na volta de Pezão ao governo, 
Alerj vota projetos sobre crise 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

o governador do 
Rio, luiz Fernan-
do Pezão, reas-

sumiu o cargo ontem, 
sete meses após licença 
para tratar um linfoma. 
No mesmo dia em que 
a assembleia legislativa 
do estado fechou ques-
tões importantes sobre 
dois projetos que defi-
nem os rumos da admi-
nistração estadual. 

o primeiro, sobre o 
estado de calamidade 
pública do RJ, é de au-
toria do próprio executi-
vo. a proposta recebeu 
57 emendas e desobriga 

o governo de cumprir 
artigos da lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. o 
texto trata do corte no 
quadro de servidores 
públicos e possibilidade 
de estouro do limite de 
endividamento do esta-
do.

assinado pelo então 
governador em exer-
cício, Francisco dor-
nelles, o decreto cita 
como efeitos da crise 
“a prestação dos servi-
ços públicos essenciais 
e o risco de colapso na 
segurança pública, na 
saúde, na educação, 
na mobilidade e na 
gestão ambiental”.

QueDA nA ARRecADAçãO 
é um DOS FAtOReS 

as considerações pro-
postas pelos parlamen-
tared apontam alguns 
fatores que agravaram a 
crise econômica, como 
a queda na arrecada-
ção de iCMs (imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e serviços), 
royalties e participações 
de petróleo.

Por unanimidade, os 
deputados aprovaram, 
também na mesma ses-
são, o projeto que sus-
pende por dois anos a 
concessão de novos in-
centivos fiscais pelo go-
verno do estado. Pezão retornou no mesmo dia em que a Alerj fechou assuntos sobre administração estadual

Desafio é reequilibrar as contas 
a outra proposta diz 

respeito à proibição do 
governo do estado em 
conceder novas isen-
ções fiscais a empre-
sas. o tema  recebeu 

50 emendas. 
Pelo projeto, qualquer 

tipo de “financiamento, 
benefício, incentivo fiscal 
ou fomento econômico” 
não poderá ser concedi-

do nos próximos quatro 
anos a partir da publica-
ção da norma. 

em meio à crise, Pezão 
tem o desafio de reequi-
librar as contas do esta-

do. Para isso, ainda esta 
semana, o governo deve 
anunciar um pacote de 
cortes de gastos para 
tentar reverter o quadro 
caótico. 

Para isso, estão previs-
tos cortes em secretaria 
e a revisão de benefícios 
como, por exemplo, o Bi-
lhete Único. ume medida 
proposta também deve 

aumentar a contribui-
ção dos servidores de 
11% para 14% e criar, 
ainda, uma nova 
contribuição do servi-
dor de cerca de 15%.

Rio mantém ações de combate 
a secretaria Munici-

pal de saúde (sMs) do 
Rio intensifica os tra-
balhos de prevenção 
da dengue, zika e chi-
kungunya, transmitidas 
pelo aedes aegypti. o 
combate ao mosquito 
é permanente, mesmo 
nos meses de menor in-
cidência das doenças.

Com a expansão 
da rede de atenção 

Primária, que saiu em 
2008 de 3,5% de cober-
tura da estratégia saú-
de da Família para os 
atuais 65,5%, as ações 
de prevenção e orien-
tação da população 
para a eliminação dos 
focos do mosquito tam-
bém foram ampliadas 
e capilarizadas.

a população pode 
solicitar vistorias nos res-

pectivos imóveis pelo 
telefone da Central 
de atendimento da 
Prefeitura do Rio, pelo 
número 1746. de 30.313 
solicitações feitas pelo 
serviço este ano, até o 
momento, 93,6% foram 
atendidas pelos agen-
tes de vigilância am-
biental da sMs dentro 
de prazo de até cinco 
dias úteis. 

PDT ocupa cadeira extra de 
vereador que era do PR em Magé

andré antonio lopes 
do Nascimento, o sargen-
to lopes, eleito vereador 
pelo Pdt, teve candida-
tura confirmada pela Jus-
tiça eleitoral. a decisão 
valida os votos nominais 
a ele conferidos, o que 
lhe garantiu uma das 17 
cadeiras da Câmara Mu-
nicipal. lopes concorreu 
subjudice, com o status 
‘indeferido com recurso’. 

o candidato recorreu 
em instância superior e 
sua homologação aca-
bou enfraquecendo ain-
da mais o PR, que tinha 
elegido três vereadores e 
perdeu uma. Com a reto-
talização o terceiro nome 
mais votado da legenda 
- ex-vereador José silva 
de souza, o Zezinho Perei-
ra, que teve 1.082 votos - 
perdeu a posição e ago-
ra é o primeiro suplente. 
o novo cálculo para a 

distribuição das vagas já foi 
feito e os votos de lopes fo-
ram inseridos no sistema às 
15h51 da última segunda-
-feira. 

andré lopes é o primei-
ro vereador eleito pelo Pdt 
depois de duas décadas. a 
legenda elegeu em 1982 a 

maior bancada da Câ-
mara de Magé e até 
1992 foi um partido forte 
no município, chegando 
inclusive a mandar um 
mageense para a as-
sembleia legislativa, o 
deputado José Barbosa 
Porto.

O Sargento Lopes teve candidatura confirmada

HEVMC tem maternidade fechada 
a maternidade e 

uti neonatal do hos-
pital estadual verea-
dor Melchiades Ca-
lazans, em Nilópolis, 
foram fechadas após 
funcionários da uni-
dade denunciarem a 
falta de insumos bá-
sicos e o reaprovei-
tamento de seringas. 
Parte da uti neonatal 
já estava desativada.

segundo reporta-
gemn do jornalismo 
da Rede globo, os 
funcionários alegam 
que a maternidade 
e a uti neonatal fo-
ram fechados por 
conta da crise, já 
que faltavam mate-
riais básicos. a versão 
apresentada pela 
secretaria estadual 
de saúde é outra. o 
órgão afirma que o 
fechamento acon-
tece por conta da 

abertura de 47 novos 
leitos no hospital da 
Mãe, em Mesquita.

dessa forma, sus-
tenta a versão, o 
Melchiades Calazans 
trataria somente da 

marcação de cirur-
gias e do tratamen-
to de queimados. os 
funcionários reafir-
mam que a situação 
na unidade de saú-
de é de caos. 

Funcionários denunciaram problemas de atendimento

Linha 4 do Metrô funcionará aos sábados
a partir do dia 5 de no-

vembro, a linha 4 do me-
trô, que liga ipanema à 
Barra da tijuca, também 
funcionará aos sábados, 
no mesmo horário estipu-
lado durante a semana, 
das 6h às 21h. o sistema 
chegou a segunda etapa 
de expansão e possibilita 
a abertura do serviço ao 

público por mais um dia 
na semana. anteriormen-
te, o metrô funcionava 
de segunda a sexta. a 
transferência entre linhas 
acontece na estação ge-
neral osório.

eSQuemA eSPeciAL 
nO FeRiADO

durante o feriado de 

Finados, o MetrôRio anun-
ciou um novo esquema de 
funcionamento das linhas 
1 e 2. a operação terá iní-
cio às 7h e será encerrada 
23h. os passageiros deve-
rão realizar a transferên-
cia na estação estácio. a 
linha 4, que funcionará em 
novo horário aos sábados, 
não funcionará amanhã.
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sabe aquela preguiça de se 
exercitar? então, deixa ela em 
casa e vem pro Programa Rio ao 
ar livre! são mais de 300 acade-
mias espalhadas por toda a cida-
de do Rio de Janeiro.

Com uma dívida 
acumulada de R$ 18 
milhões, a empresa hB 
Multiserviços decidiu 
fechar, a partir da pró-
xima segunda-feira, e 
por tempo indetermi-
nado, os restaurantes 
populares da Cen-
tral do Brasil, Méier 
e Cidade de deus. 

o Ministério Públi-
co eleitoral vai notifi-
car os candidatos das 
eleições de 2016 para 
que retirem o material 
de propaganda após 
o pleito de domingo. 
o prazo máximo para 
a retirada será de 30 
dias, como previsto em 
Resolução do tse.

o café da manhã popular a R$ 0,50, que é servido 
nas estações de trem de santíssimo, Japeri, Belford 
Roxo, Campo grande e Caxias também será inter-
rompido. Com a suspensão do fornecimento, vão 
deixar de ser entregues 9.000 cafés da manhã.

Chegou a vez dos corais subirem ao Palco do 
shopping grande Rio, projeto que incentiva artistas 
da região, dando oportunidade aos novos talentos 
de se apresentarem. o evento acontecerá todas as 
quartas-feiras do mês de novembro. 

Prazo máximo Dívidas

Suspensão Cultura 

Eles disseram... nós publicamos!
“A educação aqui tá em último lugar no ideb. Precisa corrigir isso, como? Reformar as 

escolas que já existem, e as creches. Botar salários dos profissionais da educação em dia, 
já tão há 4 meses sem receber”. Waguinho (PMdB) prefeito eleito em Belford Roxo. 

termina na próxima segunda-feira, o 
prazo para os organizadores de des-
files dos blocos realizarem a inscrição 
para o Carnaval de 2017. as inscrições 
devem ser feitas na diretoria de ope-
rações da Riotur, das 10h às 17h.

a ação de redução da população de 
rua em Caxias, continua. o local escolhido 
foi a Praça do Pacificador, no Centro. assis-
tentes sociais fizeram o cadastro de pesso-
as que usavam a Biblioteca Municipal go-
vernador leonel Brizola, para dormir.

diReto ao PoNto

o atraso de salário reforçou a greve dos serven-
tuários do tribunal de Justiça. ontem, eles fizeram 
uma manifestação em frente à assembleia legis-
lativa (alerj) e a Corte. segundo alzimar andrade, 
diretor do  sindicato dos servidores do Poder Ju-
diciário do estado do Rio de Janeiro (sind-justiça), 
pelo menos, quatro mil servidores participaram do 
ato. a entidade calcula que há adesão em quase 
todas as comarcas, com exceção de leopoldina, 
Petrópolis, Nova iguaçu, e sumidouro. 

Finados Finados II Patrimônio 
a Prefeitura de Nilópolis já 

montou um esquema especial 
para receber visitantes no Ce-
mitério Municipal de olinda 
para as homenagens no dia de 
Finados. a secretaria de servi-
ços Públicos já está realizando 
a limpeza e manutenção local.

a Prefeitura também dará 
todo o apoio à paróquia san-
tíssima trindade para a realiza-
ção da tradicional missa, às 9h. 
o cemitério de olinda fica na 
estrada deputado andrade Fil-
gueiras. o horário de funciona-
mento é de 7h às 16h.

ao contrário de boatos, o bus-
to de Zumbi dos Palmares não 
está sendo guardado dentro 
do banheiro do CieP Professora 
stella de Queiroz Pinheiro. o bus-
to, abandonado no antigo tea-
tro municipal, ganhou um lugar 
de destaque dentro da escola.

Carnaval 2017 

Ação em Caxias 

quarta-feira, 02 de novembro de 2016

ETIÓPIA

as aulas do prédio da universidade 
Federal do Rio de Janeiro (uFRJ) onde 
houve o incêndio, estão com início pre-
visto para o dia 7 de novembro. apesar 
disso, muitos alunos ainda se preocupam 
com a falta de informação e recursos.

Falta de pagamento reforça greve

os universitários 
que residem em 
Casimiro de abreu 
e estudam em insti-
tuições localizadas 
em Macaé, Rio das 
ostras, são gonça-
lo, Rio Bonito, Nite-
rói e Cabo Frio não 
mais poderão con-
tar com o transporte 
gratuito oferecido 
em ônibus alugados 
pela Prefeitura ao 
custo de R$ 2 mi-
lhões por ano. ale-
gando dificuldades 
financeiras o prefei-
to antonio Marcos 
lemos decidiu pela 
suspensão do servi-

Universitários ficam a 
pé em Casimiro de Abreu

ço. de acordo com 
informações da ad-
ministração munici-
pal, as perdas de ar-
recadação levando 
em consideração 
as quedas de royal-
ties e outras receitas 
como iCMs e FPM 
deverão chegar a 
R$ 37 milhões em 
dezembro.
segundo a Prefeitu-
ra, a estimativa era 
de que o município 
receberia R$ 60 mi-
lhões em repasses 
de royalties, mas 
esta receita não de-
verá passar de R$ 31 
milhões. 

Meriti cumpre meta do Governo Federal 
Mais eduCação

O Ministério da Educação tem como meta para 2016, a Universalização da Educação Infantil.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Onda de protestos muda 21 dos 30 ministros 

os moradores da Rua 
Joaquim Máximo soares, 
no bairro do Cabral, es-
tão revoltados com a Ce-
dae. segundo eles, após 
uma obra realizada pela 
empresa, uma parte da 
rua está sofrendo com 
problemas no abasteci-
mento de água. “desde 
que terminaram de reins-
talar o registro que será 
usado para remanejar a 
água da nova tubula-
ção, nunca mais vimos 
a água nos encanamen-
tos antigos; e o que dirá 
no novo! o registro que 
sempre era remaneja-

A Prefeitura afirma não ter dinheiro para bancar o transporte

RePRodução 

divulgação 

o governo da etiópia 
anunciou a remodela-
ção de grande parte de 
seu gabinete de ministros, 
entre os quais figurarão 
representantes da etnia 
oromo, a maior do país, 
em uma tentativa de pôr 
fim à onda de protestos 
que causou dezenas de 
mortes no país africano.

o primeiro-ministro 
etíope, hailemariam de-
salegn, apresentou ao 
Parlamento a reorgani-
zação do gabinete que 
afeta 21 de seus 30 minis-
tros, alguns dos quais são 
rostos novos e não fazem 
parte do partido gover-

nante.
entre os novos ministros, 

oito pertencem ao grupo 
étnico oromo, que leva 
meses protestando pelo 
que considera uma per-
seguição injustificada por 
parte das autoridades etí-
opes.

a região de oromia, no 
centro do país, foi o epi-
centro dos protestos que 
explodiram no dia 2 de 
outubro, quando pelo 
menos 52 pessoas morre-
ram pisoteadas em uma 
confusão provocada por 
uma intervenção policial 
durante um festival tra-
dicional dos oromo, no 
qual aconteceram ma-
nifestações antigoverna-

Rua em Nilópolis, sofre com a falta d’água 
mentais.

desde que os protestos 
começaram, as autorida-
des etíopes prometeram 
uma mudança de gover-
nabilidade e democrati-
zação. Por isso, com esta 
remodelação aprovada 
pelo Parlamento, o go-
verno pretende solucio-
nar a crise política sem 
precedentes.

A escola municipal José Luiz Viviani Gonçalves é exclusiva para a educação infantil 

divulgação  

Hailemariam Desalegn 

RePRodução

o Ministério da 
educação esta-
beleceu o ano 

de 2016 como o pra-
zo limite para o cum-
primento da meta de 
universalização da edu-
cação infantil. definida 
pelo Plano Nacional de 
educação, a meta in-
dica que os municípios 
precisam obrigatoria-
mente ofertar vagas a 
todas as crianças entre 
4 e 5 anos de idade.
Na cidade de são João 
de Meriti essa meta já 
foi alcançada. a secre-
taria Municipal de edu-
cação, Cultura, espor-
te e lazer disponibiliza 

turmas de educação 
infantil em toda a rede 
pública municipal. 
essa é mais uma con-
quista da Prefeitura da 
cidade, que trata a 
educação como priori-
dade e já realizou uma 
verdadeira transforma-
ção no setor, dobrando 
o número de alunos em 
sala de aula de 14 mil 
para cerca de 35 mil 
estudantes, distribuídos 
em 65 escolas muni-
cipais, das quais 60 já 
foram totalmente refor-
madas e ampliadas.
o trabalho desenvol-
vido com a pré-escola 
meritiense já começou 
a apresentar resultados 
positivos. ao longo dos 

últimos oito anos, são 
João de Meriti foi o mu-
nicípio que alcançou o 
maior crescimento no 
Índice de desenvolvi-
mento da educação 
Básica (ideb) da Baixa-
da Fluminense. o cres-
cimento da educação 
infantil foi um processo 
fundamental para esse 
resultado, uma vez que 
o aluno passou a ser 
acompanhado des-
de o início da sua vida 
escolar, o que contri-
bui para uma melhor 
aprendizagem e desen-
volvimento da criança. 
Para o próximo ideb, a 
expectativa é de que 
as notas sejam ainda 
melhores.

do está inacessível pela 
ferramenta que o abre e 
fecha, por se encontrar 

empenado” Márcia Re-
médio, reclama sobre os 
problemas do bairro.  

a escola Municipal José 
luiz viviani gonçalves, 
no bairro grande Rio, é 
uma unidade exclusiva 

para atender a educa-
ção infantil. Com 114 
alunos matriculados, a 
escola conta com um 

trabalho especial de 
transição dos alunos da 
pré-escola para o ensi-
no fundamental. 
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Apoio popular foi arma fundamental na campanha de Samuca

Prefeito de Volta Redonda 
reafirma o ‘gasto consciente’

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Samuca Silva pretende fazer uma reunião com o atual prefeito da cidade para estudar transições.

Conforme dito 
durante toda sua 
campanha política 
para ser o prefeito 
de volta Redonda, 

o apoio da popula-
ção foi fundamental 
para que samuca 
silva vencesse nas 
urnas o duelo contra 

Paulo Baltazar (PRB). 
No primeiro turno, o 
candidato recebeu 
39.547 votos, ficando 
atrás apenas do pró-

prio Baltazar, que re-
cebeu mais de 50 mil 
indicações. ambos 
foram para o segun-
do turno e, no último 

domingo, o prefeito 
superou o seu ad-
versário e terminou a 
apuração dos votos 
com 89.055 votos váli-

dos, confirmando a 
teoria de que o di-
álogo era a melhor 
forma de alcançar 
a vitória. 

o novo prefei-
to de volta 
R e d o n d a , 

O prefeito alegou que a cidade precisa gastar melhor e planeja se reunir com Antônio Francisco neto para transição

Estacionamentos ganham 
vagas exclusivas à gestantes

Jovens fazem a alegria de 
pacientes em hospitais

divulgação

Grupo se fantasia de heróis e princesas para diversão

Lei prevê que gestantes tenham vagas reservadas nos estacionamentos

divulgaçãodivulgação

samuca silva (Pv), 
revelou seu plano 
de governo duran-
te entrevista a uma 
emissora de televi-
são. temas como a 

saúde pública e a 
mobilidade urba-
na foram debatidos 
pelo político, que 
aproveitou para ex-
plicar os trabalhos 

de transição com o 
atual prefeito da ci-
dade, antônio Fran-
cisco Neto (PMdB). 

uma das propos-
tas do político é pro-

mover uma reforma 
na saúde, focando 
na prevenção de 
doenças a partir de 
serviços como o Pro-
grama de saúde da 
Família e a contra-
tação de novos mé-
dicos, para reduzir 
a superlotação em 
hospitais municipais. 
Já na mobilidade 
urbana, o plano de 
governo do pre-
feito prevê a tarifa 
comercial zero. “No 
hospital são João 
Batista e no hospital 
do Retiro, nós temos 
que tirar o atendi-
mento clínico. temos 
que deixá-los para 
emergência e cen-
tralizar no estádio 
da Cidadania, refor-
mar o Cais aterrado, 
passando para uma 
reforma preventiva. 
também vamos in-
terligar inicialmente 
o Retiro, aterrado, 
a amaral Peixoto e 
a vila santa Cecí-
lia em uma tarifa de 
uma empresa pú-

blica municipal vin-
culada à secretaria 
de desenvolvimento 
econômico, gratui-
ta para a popula-
ção. vamos propor 
um diálogo com as 
empresas de ôni-
bus para melho-
rar a qualidade do 
transporte público. 
vamos revisar as li-
nhas, existem bairros 
que não existiam no 
passado que preci-
sam ser analisados. 
a pessoa vai sair do 
santa Cruz, do açu-
de, da Ponte alta, 
vila Rica, vai saltar 
no Centro Comer-
cial e vai ter uma 
tarifa, um corredor 
gratuito. Custo anu-
al de R$ 18 milhões”, 
explicou.

durante a entre-
vista, samuca não 
quis citar nomes, 
mas deixou claro 
que seu secretaria-
do será formado por 
profissionais que se 
destacaram em sua 
área de atuação.

estacionamento de 
shoppings, centros 
comerciais e hiper-
mercados deverão 
ter vagas reservadas 
para gestantes e pes-
soas com crianças de 
colo até dois anos. É 
o que determina a lei 
7.482/16, de autoria 
da deputada lucinha 
(PsdB) e sanciona-
da pelo governador 
em exercício do Rio 
de Janeiro, Francis-
co dornelles. a lei foi 
publicada em diário 
oficial do executivo 
ontem. 

o projeto que já 
está em vigor e será 
regulamentado pelo 
executivo, passou a 
valer ontem e foi re-

gulamentada pelo 
executivo. segundo 
informações do tex-
to, as grávidas terão 
direito à vaga du-
rante todo o perío-
do gestacional. Caso 
o estabelecimento 
não cumpra com a 
determinação, po-
derá ser multado em 
R$ 500 por dia. o va-
lor da multa deverá 
ser atualizado anu-
almente, de acordo 
com a variação do 
Índice de Preços ao 
Consumidor amplo 
(iPCa). 

segundo a depu-
tada lucinha, a ini-
ciativa serve para 
conscientizar as ne-
cessidades de uma 

gestante em outros 
locais que não sejam 
sua casa. “da mesma 
forma que há vagas 
reservadas para pes-
soas com deficiência 
e idosos, que são pes-
soas com mobilidade 
reduzida, muitas ve-
zes a gestante ou a 
pessoa com criança 
de colo também tem 
dificuldade. Quando 
a grávida está com 
um carrinho de crian-
ça e uma sacola de 
compras, já encontra 
dificuldade, imagine 
estacionando longe. 
essa é uma lei que 
a população estava 
pedindo e que vai 
beneficiar muita gen-
te “, concluiu.

É preciso trazer 
energia positiva 
e felicidade para 
qualquer paciente 
que esteja inter-
nado em um hos-
pital. dessa forma, 
pensando em dar 
mais conforto aos 
pacientes, que um 
grupo de jovens de 
volta Redonda se 
fantasia de super-
-heróis e princesas 
para passar uma 
mensagem de paz 
e amor para quem 
está doente, fugin-
do um pouco da 
realidade compli-
cada para uma 
fantasia prazerosa, 
espalhando alegria 
por onde passam. 
No último sábado, 
eles foram ao hos-
pital são João Ba-
tista para fazer a 
festa da criança-
da. 

os jovens fazem 
parte do proje-
to social ‘orar em 
ação’, que existe 
há seis anos. inde-
pendente de reli-
gião, cada um tem 
a sua, o grupo se 
reúne para levar 
alegria a hospitais, 
comunidades ca-

rentes e qualquer 
outro local que pre-
cise de ações do 
tipo. 

No hospital são 
João Batista, a re-
cepção é sempre 
uma surpresa. tanto 
para os super-he-
róis do lado de cá, 
quanto para os do 
lado de lá do leito. 
“É demais, porque o 
que a gente transmi-
te para elas, a gen-
te recebe em dobro. 
então isso é muito 
bom, muda muito o 
nosso dia, melhora 
o nosso sábado... é 
uma coisa sem expli-

cação”, explicou a 
universitária virna 
Freitas de souza.

Como em um 
bom conto de fa-
das, o dia teve um 
final feliz para todo 
mundo. “entra um 
Pedro e sai um Pe-
dro totalmente di-
ferente, um Pedro 
mais leve, um Pe-
dro mais feliz, um 
Pedro que valoriza 
a vida depois que 
sai daqui. acho que 
posso dizer que en-
tra um Pedro e sai 
um super-homem”, 
resumiu um dos vo-
luntários do projeto.



 Seguranças escoltavam carga avaliada em R$ 15 milhões. um deles foi ferido na perna
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Gibi incentiva Lei maria da Penha nas escolas 

Agentes fazem protesto para reivindicar melhorias
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Traficantes roubam carga 
e sequestram seguranças

SequeStro relâmpago 

Houve um tiroteio na via e duas pessoas ficaram feridas. A vítima foi resgatada na Pedreira. 
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

um roubo de 
uma carga 
de cigarros na 

Rodovia Presidente 
dutra, na altura da 
Pavuna, Zona Nor-
te do Rio, terminou 
com um segurança 
sequestrado para o 
interior do Complexo 
da Pedreira, em Cos-
ta Barros, também na 
Zona Norte. Bandidos 
da favela fecharam 
a via, na tarde da 
última segunda-fei-
ra, para roubar uma 
carga avaliada em 
R$ 15 milhões. houve 
tiroteio entre os trafi-
cantes e seguranças 
que faziam parte do 
comboio.

durante a troca 

Agentes da UPP trocam 
tiros na Zona Sul do Rio

Ministério Público denuncia 
traficantes por homicídio

O tiroteio aconteceu na região do chapéu mangueira 

Lei Maria da Penha deverá 
ser ensinada nas escolas Policiais civis fazem protesto na 

Alerj contra ‘pacote de maldades’ 

divulgação 

de tiros, duas pes-
soas que passavam 
pelo local foram fe-
ridas de raspão. elas 
foram socorridas e 
já liberadas. o grupo 
colocou um ônibus 
em um dos acessos 
da Pedreira para difi-
cultar a perseguição.

o 41º BPM (irajá) fez 
uma operação no 
Complexo da Pedrei-
ra e o segurança foi 
resgatado. agentes 
da Polícia Rodoviá-
ria Federal tentaram 
interceptar os bandi-
dos. um traficante foi 
preso e duas armas 
foram apreendidas 
na ação. a ocorrên-
cia foi registrada na 
Central de garan-
tias, na Cidade da 
Polícia. 

Policiais da unidade de 
Polícia Pacificadora (uPP) 
Babilônia/Chapéu Man-
gueira entraram em con-
fronto com traficantes no 
final da noite da última 
segunda-feira. segundo a 
uPP local, a troca de tiros 
aconteceu na região do 
Chapéu Mangueira, no 
leme, Zona sul do Rio. um 
homem teria sido baleado 
durante a ação.

Moradores da comuni-
dade do Chapéu Man-
gueira desceram para 
protestar contra a ação 
da polícia. segundo os po-

liciais, o confronto come-
çou durante um patrulha-
mento de rotina, quando 
foram surpreendidos por 

bandidos. ainda não há 
confirmação da identida-
de nem do estado de saú-
de do homem baleado.

uma dupla de trafi-
cantes foi denunciada 
por homicídio doloso, 
quando há intenção 
de matar, pelo Ministé-
rio Público do estado do 
Rio (MPRJ) pela morte 
de Marcela Fonseca gi-
balde, na comunidade 
conhecida como Mas-
sapê, no bairro de santa 
Cruz da serra, em du-
que de Caxias.

derli teixeira de souza 

Junior e Wilton luiz Paulo 
da silva, vulgo ‘Paraná’ 
foram denunciados pela 
7ª Promotoria de investi-
gação Penal da 3ª Cen-
tral de inquéritos, à 4ª vara 
Criminal de duque de Ca-
xias.

segundo investigações, 
Paraná, instigado por der-
li, que fazia função de ‘ra-
dinho’, disparou contra o 
carro em que Marcela es-
tava com o noivo. a vítima 

foi atingida no tórax, so-
frendo uma grave lesão 
pulmonar que provocou 
sua morte.

o MP já requereu a 
prisão preventiva dos 
envolvidos, que segun-
do o ministério, agiram 
por motivos fúteis. se-
gundo o órgão, no local, 
onde circulam livremen-
te armas de fogo, o que 
impera é a lei do silên-
cio.    

Conscientizar estudan-
tes e professores sobre a 
importância de promover 
a igualdade de gênero, 
prevenindo a violência 
contra a mulher. esse é 
objetivo da lei que cria 
o programa ‘lei Maria 
da Penha vai à escola’, 
do deputado Carlos Minc 
(sem partido). a proposta 
é levar noções básicas 
de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher 
para a rede estadual de 
ensino. a medida foi san-
cionada pelo governa-
dor em exercício Francis-
co dornelles e publicada 
no diário oficial do exe-
cutivo ontem.

além de ensinar sobre 
os direitos que garantem 
a igualdade de gênero, 
a campanha também 
tem como objetivo di-
vulgar disques-denúncia, 
como o sos Mulher da 
alerj (0800 282 0119), e 
alertar sobre a importân-
cia de registrar as ocor-
rências. de acordo com 
o texto, a realização de 
ações educativas devem 
acontecer durante todo 

o ano letivo, mas devem 
ser ampliadas no mês de 
março em alusão do dia in-
ternacional da Mulher.

o deputado Carlos Minc 
(sem partido), autor da me-
dida, explica porque é im-
portante abordar o tema 
no ambiente escolar. “a 
violência contra a mulher 
é terrível, diária, cotidiana, 
e isso vem de uma cultura 
de violência, do machis-
mo, do estupro. Por isso, é 
importante discutir essa lei 
num dos lugares onde isso 
tudo começa: a escola, 
onde é formada a menta-
lidade das crianças. temos 

que dialogar com coisas 
que acontecem nesse 
ambiente, infelizmente, 
um lugar muito opressor”, 
argumenta Minc.

o programa funciona-
rá com uma parceria en-
tre as secretarias de edu-
cação e de assistência 
social e direitos humanos 
(seasdh). a iniciativa ‘lei 
Maria da Penha vai à es-
cola’ contará, também, 
com o apoio do Conse-
lho estadual dos direitos 
da Mulher (Cedim), além 
de outras instituições de 
promoção de igualdade 
de gênero.

após se reunirem 
na Cidade da Polí-
cia, centenas de po-
liciais civis foram até 
a assembleia legis-
lativa do estado do 
Rio de Janeiro (alerj) 
para protestar con-
tra o pacote de me-
didas,  o chamado 
‘pacote de malda-
des’, que o executivo 
irá anunciar em bre-
ve para combater a 
crise financeira do 
estado. eles também 
reivindicam melho-
rias profissionais e 
salariais para a ca-
tegoria, os agentes 
temem cortes das 
gratificações.

ontem à tarde, o 
secretário de estado 
de Fazenda, gus-
tavo Barbosa, parti-
cipou de uma reu-
nião com os líderes 
de partido na alerj, 
onde defendeu a 
aprovação do pa-

cote. alguns parla-
mentares, no entan-
to, são contrários à 
proposta.

“vou votar contra. 
o único objetivo des-
se projeto é dar uma 
espécie de anistia ao 
governo do estado 
pelo crime de respon-
sabilidade que come-
teu. No entanto, a lei 
de Responsabilidade 

Fiscal é clara ao defi-
nir calamidade como 
algo que não podia 
ser previsto, o que 
definitivamente não 
é o caso da adminis-
tração estadual”, dis-
se o deputado Bruno 
dauaire (PR). apesar 
do posicionamento 
contrário, ele acredi-
ta que o pacote de-
verá ser aprovado.

alessandro Ferreira 
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o desabamento de 
uma gruta em santa Ma-
ria do tocantins, região 
central do estado, deixou 
ao menos 10 mortos. as 
vítimas são duas crianças 
e oito adultos. o grupo, 
de cerca de 50 pessoas, 
estava no local para par-
ticipar de uma missa em 
comemoração ao dia 
de todos os santos.

segundo o Corpo de 
Bombeiros e a secretaria 
de estado da saúde, ou-
tras sete ficaram feridas 
após parte do teto da 
gruta desabar. a secre-
taria de estado da saúde 

Desabamento mata dez pessoas 

Mãe de dentista assassinada na Zona Norte  do Rio se desespera durante 
enterro da filha. Cerimônia foi marcada pela indignação dos parentes. 

Agora é esperar pela justiça 

informou que deram entra-
da no hospital Regional de 
Pedro afonso (hRP) cinco 
vítimas do acidente.  

outras duas vítimas que 

tiveram fratura expos-
ta foram encaminhadas 
para o hospital geral de 
Palmas (hgP) e para uni-
dade privada da Capital. 

corpos foram retirados pelo corpo de Bombeiros 

CioPaeR/ssP

a mãe da dentista 
Priscila Nicolau, 
assassinada a ti-

ros dentro de seu carro 
no itanhangá na última 
segunda-feira, esta-
va muito emocionada 
e não queria aceitar 
a morte da filha. “Por 
que isso aconteceu 
com minha filhinha?”, 
perguntou. 

a cerimônia realiza-
da ontem no Cemitério 
são João Batista, em 
Botafogo, na Zona sul 
do Rio, foi marcada 
pela indignação dos 
parentes mais próxi-
mos. amigos e familia-
res fizeram orações pra 
se despedir. o pai de 
Priscila também estava 
muito abalado e preci-
sou ser amparado por 
amigos e parentes. 

OPeRAçãO nO 
mORRO DO BAncO 
ontem, policiais mi-

litares do 31°BPM, que 
contaram com a ajuda 
do Batalhão de ação 
com Cães (BaC) e 
grupamento aeromó-

vel (gaM), fizeram uma 
operação no Morro do 
Banco, no itanhangá, 
na Zona oeste do Rio. 

No começo da tar-
de, dois suspeitos fo-
ram presos saindo de 
uma mata no alto da 
Boa vista, portando 
sacolas com roupas, 
‘em atitude suspeita, 
machucados, visivel-
mente nervosos e des-

confortáveis”. ademil-
son luiz guedes Costa 
e Rafael alves Peixoto, 
ambos do morro da 
Formiga, foram en-
caminhados para a 
16ªdP (Barra da tijuca). 

a PM afirma ainda 
que nos celulares dos 
suspeitos havia áudios 
e fotos com referên-
cias ao tráfico de dro-
gas e a tentativa de 

invasão do Morro do 
Banco na última se-
gunda-feira. Na oca-
sião, o grupo que in-
vadia a favela trocou 
tiros com agentes e, 
na fuga, atirou no car-
ro da dentista, um Kia 
sorento, que foi atingi-
do com 17 disparos. 

PMs informaram 
ainda que as roupas 
vestidas por um dos 

detidos, tem “grande 
fidelidade” com os 
trajes de um indivíduo 
que aparece em ima-
gens de câmera de 

segurança. a polícia 
Civil analisa o mate-
rial, para ver se trata-
-se do momento da 
invasão.

Priscila teria sido vítima de uma tentativa de assalto

mãe de dentista se desespera no cemitério

O Kia de mulher morta na estrada de Furnas tinha 17 perfurações

Matheus RodRigues/g1

Bandidos armados de fuzis 
as imagens de ví-

deo mostram ver cin-
co homens, armados 
de fuzis, que chegam 
à comunidade. o gru-
po é suspeito de ba-
lear a cirurgiã-dentista 

Priscila Nicolau, de 37 
anos, ao tentarem fugir 
do local.

a PM informou que a 
vítima foi encontrada 
após confronto entre 
agentes e homens ar-

mados na parte alta do 
Morro do Banco, que 
fica no itanhangá, na 
mesma região. de acor-
do com o delegado Fá-
bio Cardoso, da divisão 
de homicídios, a vítima 

foi morta numa tentati-
va de roubo de carro.

“a dh já verificou que, 
por volta do meio dia, 
marginais tentaram in-
vadir o Morro do Banco 
e houve um confronto 

com os policiais militares 
que estavam patrulhan-
do no morro. Possivel-
mente, esses marginais 
fugiram pelo acesso da 
estrada de Furnas onde 
ocorreu esse crime. a 

principal linha de 
investigação é que 
ela foi vítima des-
ses marginais que 
tentaram invadir o 
morro”, afirmou o 
delegado. 

Tralha é detido por populares e 
comparsas fogem em Caxias 

três criminosos tenta-
ram roubar um grupo 
de pessoas que estava 
em um ponto de ônibus 
na Rodovia Washington 
luís, na pista sentido 
Centro, altura da vila 
Canaã em duque de 
Caxias na madrugada 
da última segunda-feira. 

Mas os bandidos não 
contavam com a rea-
ção inesperada dos pe-
destres que passavam 
próximo. ao perceber a 
ação, eles reagiram e 
conseguiram imobilizar 
um dos ladrões. thalles 
henrique chegou a ser 
agredido até a chega-
da de políciais militares 
do 15º BPM (duqude 

de Caxias). os compar-
sas acabaram fugindo. 

até o fechamento 
desta edição não ha-

via informação sobre 
para qual unidade de 
saúde o suspeito foi le-
vado.    

Suspeito apanhou antes da chegada da Pm

Detentos da psiquiatria sofrem sem remédios
internados no hospital 

Penal Psiquiátrico Roberto 
Medeiros, no Complexo de 
gericinó, sofrem com a fal-
ta de medicamentos. são 
homens e mulheres com 
doença mental ou depen-
dentes químicos que cum-
prem pena ou esperam 
julgamento. Na unidade o 
estoque está zerado. sem 
serem medicados, muitos 
não podem ser julgados, 
vários entram em surto e 
pelo menos um deles já 
morreu.

de acordo com reporta-

gem do RJtv, da Rede glo-
bo, a defensoria Pública 
do estado denuncia que 
o problema não é a crise 
financeira do Rio de Janei-
ro: de 2006 a 2015, o gover-
no federal repassou mais 
de R$ 9 milhões ao estado 
para atendimento médico 
da população carcerária.

os recursos não conse-
guem chegar a quem re-
almente precisa por causa 
de entraves burocráticos e 
administrativos. hoje, exis-
tem mais de R$ 4 milhões 
para serviços básicos de 

saúde da população car-
cerária que nunca chega-
ram a esses detentos.

atualmente, 127 pesso-
as estão presas no hospital. 
a maioria cometeu crimes 
por causa da condição 
mental, mas outras fica-
ram doentes na cadeia. 
são detentos com proble-
mas mentais graves, que 
mataram ou estupraram; e 
também pessoas que co-
meteram delitos conside-
rados menos graves, mas 
que precisam do remédio 
diário.

Homem é morto na Zona Norte 
um homem foi morto 

na manhã de ontem na 
Zona Norte do Rio. o 4º 
BPM (são Cristóvão) in-
formou que bandidos 
num Fiat Punto pra-
ta passaram pela Rua 
sampaio viana, no Rio 
Comprido, dando vá-
rios tiros na vítima. o 
crime aconteceu perto 
do horário de saída das 
crianças do Colégio sa-
gres, que fica na mes-
ma rua.

a vítima chegou a ser 
levada para o hospital 
Municipal sousa aguiar, 
mas não resistiu aos fe-

rimentos. a divisão de ho-
micídios (dh) foi ao local 
para investigar o crime.

um vídeo compartilha-
do nas redes sociais fla-

grou o momento que o 
homem estava no chão, 
ainda agonizando, à 
espera de atendimento 
médico. 

corpo de vítima é resgatado pela ambulância

divulgação

divulgação
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Em sessão extraordinária, projeto de lei, que tinha saído de pauta, foi vetado.

BRASíLIA

devido a ocupação 
de estudantes em 304 
escolas que seriam utili-
zadas para a realização 
do enem desse ano, o 
inep informou ontem 
que os 191.494 milhões 
de inscritos para o exa-
me não poderão fazer a 
avaliação no próximo fi-
nal de semana. entretan-
to, as novas provas já fo-
ram remarcadas para os 
dias 3 e 4 de dezembro. 
o MeC havia estipulado 
um prazo até a última 
segunda-feira para a de-
socupação dos estudan-
tes, evitando que essa 
solução fosse tomada. 
a lista de colégios afe-
tados pela paralisação 
pode ser conferida no 
site do inep. 

Mesmo que as escolas 

Proposta de salário vitalício 
para vereadores é rejeitada

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

sejam desocupadas até o 
final de semana, a decisão 
já foi tomada e os estudan-
tes que farão o exame em 
um desses locais, só presta-
rão o enem em dezembro. 
das ocupações correspon-
dem a 1,9% dos 16.476 lo-
cais de provas previstos, e 
estão distribuídas em 126 
municípios de 19 estados 
e no distrito Federal. a lista 
inclui 177 escolas de edu-

cação básica e 127 institui-
ções de ensino superior.

segundo informações 
do MeC, os estados que 
mais sofreram com a medi-
da foram o Paraná e Minas 
gerais, somando 133 pon-
tos de prova ocupados. 
Já estados como o acre, 
amazonas, amapá, Ceará, 
Rondônia, Roraima e são 
Paulo, não há ocupações. 
a manifestação é uma res-
posta de estudantes a PeC 
do teto de gastos públicos. 

a presidente do inep, 
Maria inês Fini, disse que 
ainda não há uma uma es-
timativa exata para o custo 
do adiamento das provas. 
“lamentavelmente, [quem 
paga essa conta] vai ser 
o próprio governo federal. 
Bem que gostaríamos de 
dizer para as pessoas que 
estão monitorando esse 
movimento, dando uma 

cor política diferencia-
da, adoraríamos dar 
esse custo a essas pes-
soas, que desconfio não 
serem os alunos”, disse.

ainda segundo a pre-
sidente da entidade, 
apesar das manifesta-
ções, o prejuízo foi imi-
nente aos candidatos 
dessa edição do enem 
e mexeu com toda a 
cúpula da educação. 
“eu devo dizer a vo-
cês que toda a equipe 
do inep, que pensa no 
exame, lamenta profun-
damente a ansiedade 
que esses 191.494 jovens 
ainda manterão espe-
rando mais um período 
para realizar a prova. 
Não é possível um tem-
po menor, em razão de 
toda essa logística de 
segurança que o exa-
me exige”, concluiu.

os efeitos da cafe-
ína dentro do nosso 
organismo já são hoje 
melhor compreendidos 
pela ciência. os bene-
fícios ou prejuízos vão 
depender de um deta-
lhe: a dose. dependo 
da quantidade pode 
ser um santo remédio, 
ou então um veneno.

Benefícios 
da cafeína

Melhora o cansaço 
físico; melhora concen-
tração e estado de 
alerta; diminui a fadiga 
mental; pode funcionar 
como um leve antide-
pressivo; melhora o de-
sempenho nas ativida-
des físicas; possui efeito 
termogênico, ou seja, 
acelera o metabolismo 
(transforma a gordura 
em fonte de energia); 
melhora o humor; atua 
no controle do peso; 
Pode ajudar no trata-
mento de diabetes; 

QuAntO cOnSumiR 
De cAFeínA POR DiA?
a sugestão de es-

tudos é que não de-
vemos ingerir mais de 
300 mg por dia (alguns 
estudos sugerem no 
máximo 200 mg/dia). 
Por exemplo: de 2 a 3 
xícaras de café, ou 5 a 
6 latas de refrigerantes 
cafeinados.

em excesso, a cafeína 
pode causar agitação, 
irritabilidade, ansieda-
de, dor de cabeça, in-
sônia e problemas gas-
trointestinais. também 
causa a contração das 
veias e artérias o que di-
ficulta a circulação san-
guínea e acelera os bati-
mentos cardíacos.

existem casos de in-
toxicação, que pode 
causar: vômito, diar-
reia, letargia – diminui-
ção da atividade das 
funções intelectuais, 
acompanhada de uma 
sensação de desorien-
tação. Nos casos mais 
extremos, a agência 
adverte que a over-
dose pode provocar a 
morte.

Portanto beba mo-
deradamente.

dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do es-
tado do Rio de Janeiro (CReMeRJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MeC (Ministério da educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
e-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Efeitos da Cafeina

A presidente maria inês

Enem será adiado em escolas ocupadas

um projeto de lei 
polêmico que privi-
legiava alguns ve-

readores de ganhar um 
salário vitalício, mesmo 
após o final do manda-
to, foi votado em regime 
de urgência e reprova-
do por unanimidade na 
noite de ontem (40x0). 
os vereadores rejeita-
ram a proposta e agora 
o texto será arquivado. 

o  valor do salário pre-
visto seria igual ao que 
recebe um secretário 
da Prefeitura, ou seja, R$ 
15 mil líquidos por mês, 
como mostrou o Bom 
dia Rio. o autor do proje-
to entende que o salário 
vitalício valeria para ve-
readores que já são fun-
cionários públicos muni-

cipais e que tenham três 
mandatos seguidos ou 
quatro intercalados.

o projeto havia sido 
retirado da pauta no 
início da tarde, depois 
que outros vereadores 
pediam para analisar 
melhor o texto, de au-
toria do vereador João 
Cabral (PMdB).”demos 
um exemplo. Matamos 
esse projeto que causa-
ria prejuízo à Prefeitura 
do Rio e à cidade”, disse 
o vereador leonel Brizo-
la Neto (Psol). 

Posteriormente, o pre-
sidente da Câmara, 
Jorge Felipe disse que 
a sessão extraordinária 
foi convocada para as 
18h, para votar o pro-
jeto. “Peço uma sessão 
extraordinária para que 
esse caso seja decidido 

hoje”, disse o vereador 
Marcelo arar. “eu já te-
nho quatro mandatos e 
nunca vi tanta reação 
com uma notícia. acho 
que é preciso ter mais 
respeito com a gente”, 
comentou o vereador 
Marcelino d’almeida 
(PP).

o Projeto de lei 
(1442/2015) é de João 
Cabral (PMdB), que é 
professor e não foi ree-
leito. o Pl tira a necessi-
dade do servidor ter que 
optar por uma de suas 
remunerações, e assim, 
os parlamentares pas-
sarão a receber os seus 
salários de profissão, so-
mado ao salário de se-
cretário municipal, sem 
abrir mão de nenhuma 
vantagem ao se apo-
sentar. idealizador do projeto de lei, João cabral discursa na câmara

alessaNdRo FeRReiRa/g1

RePRodução

Internautas criam petição online para barrar a medida
a turma chamada 

de ‘Meu Rio’, com-
posta por jovens 
que usam a inter-
net para protestar 
contra políticos ca-
riocas, lançou uma 

petição online com 
o nome ‘não vai ter 
mesada’, para tentar 
barrar a incorpora-
ção dos rendimentos 
dos vereadores, já 
sabendo que, caso 

aprovado, o projeto 
de lei beneficiaria aos 
parlamentares com 
salário de R$ 15 mil, 
mesmo após o fim do 
mandato. 

a proposta conta 

com outros 34 co-
-autores, além do au-
tor do projeto de lei, 
João Cabral. são eles 
o Babá (Psol), Cesar 
Maia (deM), Jefferson 
Moura (Rede) e Pau-

lo Pinheiro (Psol) são 
listados como apoia-
dores.

de acordo com a 
lei orgânica do Mu-
nicípio, o projeto é 
inconstitucional por 

aumentar as des-
pesas públicas.

a mobilização 
online #Nãovaiter-
Mesada já conta 
com quase sete 
mil assinaturas.

Multas de trânsito ficam mais caras
entrou em vigor on-

tem uma nova regra de 
trânsito que estabelece 
o aumento no valor das 
infrações em todo o país. 
segundo o Ministério das 
Cidades, desde 2000 os 
valores das multas não 
eram reajustadas. as re-
gras, ainda mais rígidas 
para o Código de trânsi-
to, foram estabelecidas 
pela lei n° 13.281, sancio-
nada em maio desse ano.  

segundo o Código de 
trânsito, a receita arre-
cadada com a cobran-
ça das multas de trânsito 
deve ser aplicada, ex-
clusivamente, em sina-

lização, engenharia de 
tráfego, de campo, poli-
ciamento, fiscalização e 
educação de trânsito. o 
Fundo Nacional de se-
gurança e educação de 
trânsito recebe, para a 
mesma finalidade, 5% da 
receita arrecadada com 
as multas.

Com a nova medida, 
as infrações gravíssimas 
passam a valer R$ 293,47, 
as graves a R$ 195,23, as 
multas médias valerão R$ 
130,16. e atenção motoris-
tas, a infração para quem 
for flagrado manuseando 
telefone celular enquan-
to estiver ao volante, que 

era considerada média, 
agora é considerada gra-
víssima. 

inFRAçãO AOS Que 
PiLOtARem A cinQuentinHA 

Sem AutORiZAçãO
a nova lei também pre-

vê sanções para quem 
conduzir ciclomotores 
sem habilitação ou per-
missão na categoria a ou 
autorização para Condu-
zir Ciclomotor. Não portar 
um dos documentos men-
cionados será caracteriza-
do como infração gravís-
sima, com multa no valor 
de R$ 880,41, sete pontos 
na carteira e retenção do 

veículo até apresentação 
de condutor habilitado.

a exigência de forma-
ção para conduzir as cha-
madas ‘cinquentinhas’ já 
estava prevista na Reso-
lução nº 572 do denatran, 
com início da fiscalização 
em 1º de junho de 2016. 
entretanto, a resolução 
não trazia as sanções em 
caso de descumprimen-
to, que foram inseridas 
na lei que estabeleceu as 
modificações no Código 
de trânsito. Como a apli-
cação dessas sanções já 
está valendo, mas quem 
já foi multado poderá re-
correr.
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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

Nova geRação

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 se faz de vítima e deixa 
Mario irritado. alice e Mario deci-
dem morar juntos. tiago devolve o 
dinheiro emprestado para Yumi. vit-
torio conta para Milena por que lo-
retta foi embora. Carolina finge pas-
sar mal e pede para elisa chamar 
Mario. Cesar fala com um grande 
fornecedor de produtos e pesca ar-
tesanal e impressiona alice. Carolina 
implora para Mario ficar com ela. 

Alice e Mario decidem 
morar juntos

Arauto 
suplica por sua vida 

Yana diz ser uma hebreia e aruna 
oferece ajuda. a forasteira diz que não 
pode falar muito sobre sua vida e vai em-
bora. a guerreira fica encafifada. Cale-
be procura acã e diz que não permite o 
casamento entre acsa e gibar. Kamir e 
Yussuf descobrem a presença de arauto 
na sala do trono. arauto suplica por sua 
vida e diz não gostar de durgal.

RESUMOS DAS NOVELAS

giovanni fica inconformado com a 
armação de Bruna. vitória não aceita o 
casamento de Felipe e shirlei. tancinha 
afirma a Beto que só ficará com ele por 
três meses. apolo diz a Nair que não quer 
se afastar de tamara. lucrécia e Fedora 
vão à feira livre ver agilson e leozinho. 
Bruna ameaça giovanni. em casa, tanci-
nha não fala com Beto. 

Leonora se enfurece 
com Dinalda

Neusa e Omar vão jantar 
na casa de Flora

Fiorina entra em pânico ao saber que 
téo quase foi atropelado, mesmo ele 
estando bem. isabela, com ajuda de 
Manuela, colocam a iguana na bolsa 
de sabrina sem que ela veja. Neusa e 
omar vão jantar na casa de Flora. Meire 
invade o apartamento e acha que os 
Cúmplices e os insanos estão fazendo 
um complô para prejudicar sua banda. 
Neusa explica que é apenas um jantar 
amigável entre vizinhos.

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

O Borogodó de Thaís Macedo 
Sangue novo no mundo do samba, cantora se apresenta no Teatro Sesi 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

 Passeio pelo pop

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulgação

Condições do
Mar no Rio

Pela primeira vez, 
a cantora thais 
Macedo apre-

senta no teatro sesi 
Caxias, o show Bo-
rogodó, no dia 5 de 
novembro. No palco, 
ela canta alguns de 
seus principais suces-
sos e recebe Juliana 
diniz como convida-
da especial. o es-
petáculo é inspira-
do no eP Borogodó, 
lançado em 2015, 
pelo qual críticos lhe 
deram o título de re-
velação do samba 
pop.

a temporada inclui 
nove shows até o fim 
do ano no estado do 
Rio. depois do lança-
mento em agosto, 
na Casa de Cultu-
ra Paraty, a turnê já 
passou pelo teatro 
sesi de Macaé, im-
perator (Méier), solar 
do Jambeiro (Nite-
rói), a Casa de Cul-
tura adolpho Bloch 
(teresópolis), a lona 
Cultural gilberto gil 
(Realengo) e agora 

no palco, ela canta alguns de seus sucessos e recebe Juliana Diniz como convidada especial

finalmente chega à 
Baixada. thais Mace-
do ainda vai se apre-
sentar este ano em 
Campos e Rio das 
ostras.

FiQue POR DentRO 
o show Borogodó, 

com thais Macedo, 
será apresentado 
no teatro sesi Caxias 
(Rua artur Neiva, 100 
– 25 de agosto, em 
duque de Caxias), a 
partir das 20h. os in-
gressos estão sendo 
vendidos no local (R$ 
20 - inteira e R$ 10 - 
meia). a classifica-
ção é 14 anos. Mais 
informações pelo te-
lefone (21) 3672-8341. 

Nascida em 
Macaé, a canto-
ra passeia pelo 
samba pop com 
a segurança de 
uma veterana. 
No repertório do 
show, destaque 
para a faixa títu-
lo do eP, Borogo-

dó (dênio Braga e 
orlando emmeri-
ch), a seu critério 
(Pretinho da serri-
nha, leandro Fab 
e gabriel Moura), 
Meu nêgo(parceria 
do produtor Wilson 
Prateado com luiz 
Cláudio Picolé) e 

se é pra fazer, faz 
direito (Marcelinho 
Moreira, Fred Ca-
macho e Cassiano 
andrade). 

a formação do 
show no teatro sesi 
Caxias conta com 
bateria, piano, bai-
xo e violão acom-

panhando a voz 
de thais, que já 
se apresentou 
ao lado de no-
mes consagra-
dos do samba, 
como arlindo 
Cruz, Jorge ara-
gão, dudu No-
bre. 
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A família e as pessoas 
próximas pedem atenção. 
Por isso, demonstre seu 
afeto. Aproveite a fase. 
No entanto, fique alerta às 
solicitações profissionais e 

mantenha o equilíbrio. O amor está no ar 
para os arianos que souberem perceber a 
sublime brisa desse sentimento. Número: 
01.

Áries

Aproximação com seus 
relacionamentos pessoais, 
trazendo sentimentos de 
cumplicidade. Trabalho: 
seja mais audacioso ao falar 
de seus planos e conseguirá 

ajuda para concretizá-los. Você tende a 
colocar suas obrigações em primeiro lugar e 
deixar de lado seus prazeres.

Touro

O interesse por coisas 
diferentes auxilia na 
criação de alternativas 
para a resolução das 
situações apresentadas. 
É tempo de ser flexível 
para não ter dificuldades 

ao expressar suas opiniões. Você está um 
tanto tímido(a) e ressabiado(a) na vida 
afetiva. Número: 04.

Gêmeos

É hora de fazer 
uma pausa para 
reexaminar seus 
recursos e ver se não 
existe alguma fonte 
mal aproveitada? Sua 

força de vontade abrirá caminhos e 
mostrará que você acredita no que 
faz. O período é excelente para a 
sua vida de um modo geral. Cor: 
verde-claro. Número: 07.

Câncer

Amor: Otimismo, 
entusiasmo são normais 
para seu signo. A crença 
de que o melhor está 
sempre por vir, torna 
tudo mais gostoso, mas 
convém ver apenas um 

lado da história. A fase é ótima, 
mas nem tudo é perfeito o tempo 
todo. Procure sempre o caminho 
da luz.

Leão

Sua determinação, 
ousadia e segurança 
estarão a mil, 
levando você a ter 
um desempenho 
profissional brilhante. 

Sua vida precisa de renovação. 
Comece doando roupas e objetos 
que já não lhe servem. Não é hora 
de grandes decisões, mas de articular 
planos. Número: 10.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
Coloque em prática, 
planos que estavam 
apenas no mundo das 

idéias. Procure refletir antes de agir, 
especialmente quando envolve o seu 
dinheiro. Supere o medo de expor suas 
opiniões.

Libra

Bom para as coisas 
materiais e para o 
progresso sólido. 
Amigos novos 
surgirão, aproveite 
a oportunidade. 

Condições astrais favoráveis ao 
ambiente doméstico. Confiança 
em suas possibilidades. Apoio de 
pessoas da família e boas surpresas 
no amor. Número: 13.

Escorpião

Poderá construir um 
convívio harmonioso 
entre as emoções e 
a razão. O que não 
aconteceu até agora 
precisa ser revisto 

rapidamente. Êxito em suas 
iniciativas de trabalho. Você vai 
colher os frutos de seus esforços 
e seus desejos se realizarão. Cor: 
laranja claro. Número: 16.

Sagitário

As vezes, mesmo 
morando tão perto de 
pessoas queridas, não 
temos tanto tempo para 
saber como elas andam. 

É necessário parar a correria, olhar 
para o rosto do parente e perguntar: 
“Como vai você?” Aproveite! 
Atrações irresistíveis e atitudes 
radicais poderão lhe abalar.

Capricórnio

Os astros estão 
facilitando tudo 
o que se refere 
a documentos, 
transação e 
negociações em 

geral. É provável que finalmente 
você aceite as condições do 
outro. Faça um acordo que seja 
altamente lucrativo para todo 
mundo. Bom momento no campo 
pessoal. Número: 19.

Aquário

A criatividade está em 
alta, então aproveite 
para escrever, pintar, 
redecorar ambientes 
e preparar sua casa 
para receber boas 

energias. Fique atento(a) aos 
sonhos, eles podem indicar as 
tendências em seu futuro. Supere 
o medo de expor suas opiniões. 
Número: 22.

Peixes
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Extrato de Dispensa Para Passagem Aéreas
Processo: 2016/00792
Fundamento: Art.24, inciso II, da lei 8.666/93.

Objeto: Passagens Aéreas
Firma: LOPESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ:00.626.885/0001-39

Valor: R$ 3.848,22 (Três mil, oitocentos e quarenta e 
oito reais e vinte e dois centavos). 
Data: 28/10/2016.

Portaria nº 2154/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

Exonerar a  pedido, a contar de 01 de Novembro de 2016, com fundamento no dis-
posto no inciso v,do art.87, da lei orgânica municipal, ISABEL CRISTINA REZEN-
DE CARNOTA FERREIRA,  do cargo em comissão de coordenador - símbolo DAS 
10 da secretaria municipal de assistência social e direitos humanos – semasdh.

Portaria nº 2155/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

Exonerar a  pedido, a contar de 01 de Novembro de 2016, com fundamento no dis-
posto no inciso v,do art.87, da lei orgânica municipal, CARLA DA SILVA BARROS,  
do cargo em comissão de  coordenador - símbolo DAS 10 da secretaria municipal 
de assistência social e direitos humanos – semasdh.

Portaria nº 2156/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

Exonerar a  pedido, a contar de 18 de Outubro de 2016, com fundamento no dis-
posto no inciso v,do art.87, da lei orgânica municipal, ALESSANDRA MENEZES 
BATISTA,  do cargo em comissão de  - assessor administrativo iii - Símbolo DAS 
8 - da secretaria municipal de assistência social e direitos humanos – semasdh.

Portaria nº 2157/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

Exonerar, a contar de 07 de Outubro de 2016, com fundamento no disposto no 
inciso v,do art.87, da lei orgânica municipal, FAUSTO BARROSO CUNHA,  do 
cargo em comissão de  - assessor administrativo iii - Símbolo DAS 8 - da secretaria 
municipal de assistência social e direitos humanos – semasdh.

Portaria nº 2158/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

Nomear, a contar de 06 de Outubro de 2016, com fundamento do disposto inciso v, 
do art.87, da lei orgânica municipal e ainda, consubstanciado no que restou estabe-
lecido pela comissão criada pelo decreto 3.954/2015, STEFANY LOPES MENDES, 
para  exercer o cargo em comissão  – digitador do Programa bolsa família - Sím-
bolo DAS 09 - da secretaria municipal de assistência social e direitos humanos 
– semasdh.

Portaria nº 2159/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1933 de 12/08/2016, publicada no Jornal 
hora H, em 27/08/2016.  João Vitor Dias Gomes.

Portaria nº 2160/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº. 2110/GP/2016 de 25/10/2016, publicada no 
jornal hora h em 26/10/2016.

Portaria nº 2161/GP/2016 de 01 de novembro de 2016.

exonerar, com fundamento do disposto no inciso v, do art. 87, da lei orgânica mu-
nicipal, os servidores relacionados abaixo, da secretaria municipal de administração 
e serviços Públicos.

NOME FUNÇÃO A CONTAR
01 valdair silva dos santos Ass.Téc. V 01/09
02 ricardo de oliveira Ass.Téc. V 01/09
03 marcos Paulo rempem 

ribeiro
Ass.Téc. V 01/10

04 andré Gonçalves teixeira Ass.Téc. V 03/10
05 matheus de oliveira vende-

roscky
Ass.Téc. V 06/10

06 fernando silva da cruz Ass.Téc. V 06/10
07 luciano moreira Ass.Téc. V 06/10
08 reginaldo feitoza Ass.Téc. V 06/10
09 cleiferson andrewa ferreira 

lavoura
Ass.Téc. V 06/10

10 rogério da silva santos Ass.Téc. V 07/10
11 josé neves de oliveira Ass.Téc. V 07/10
12 matheus dos santos sena Ass.Téc. V 11/10
13 joaquim santos dos anjos Ass.Téc. V 13/10
14 tiago de freitas santos Ass.Téc. V 13/10
15 dariel josé meier velloso Ass.Téc. V 13/10
16 rômulo fernandes de sou-

za
Ass.Téc. V 15/10

17 tiago da silva bezerra Ass.Téc. V 17/10
18 jairton andrade do nasci-

mento
Ass.Téc. V 18/10

19 deivison Guimarães viegas Ass.Téc. V 21/10
20 Gustavo Pinto Ass.Téc. V 22/10
21 robson ferraz da silva Ass.Téc. V 22/10
22 cleinaldo moreira de souza Ass.Téc. V 22/10
23 reginaldo Koerner da silva Ass.Téc. V 24/10
24 jonas augusto cordeiro 

filho
Ass.Téc. V 25/10

25 izaquiel de jesus lima Ass.Téc. V 27/10
26 marcos Paulo de carvalho Ass.Téc. V 27/10
27 andré de mello freire Ass.Téc. V 27/10
28 cristiano artur silva de 

souza
Ass.Téc. V 27/10

29 Guilherme borges Pardal Ass.Téc. V 28/10
30 tiago henrique rodrigues 

alves
Ass.Téc. V 28/10

31 carlos adriano barros da 
silva

Ass.Téc. V 28/10

32 elenece maria leandro de 
araujo

Ass.Téc. V 28/10

33 renato ferreira Ass.Téc. V 29/10
34 anderson ferreira de oli-

veira
Ass.Téc. V 31/10

35 josé francisco rodrigues Ass.Téc. V 31/10
36 jorge de souza farias Ass.Téc. V 31/10
37 Gilmar rodrigues macedo 

junior
Ass.Téc. V 31/10

38 ailton de souza junior Ass.Téc. V 31/10
39 jorge ramos de souza Ass.Téc. V 31/10
40 aloisio cassiano da silva 

filho
Ass.Téc. V 31/10

41 ailton de souza Ass.Téc. III 31/10
42 adonias aleixo da silva Ass.Téc. V 01/11
43 Wellington andré Pereira Ass.Téc. V 01/11
44 claudio da silva sodré Ass.Téc. V 01/11
45 elson dos santos Groppo Ass.Téc. V 01/11
46 roberto soares joão Ass.Téc. V 01/11
47 valdemir dos santos Ass.Téc. V 01/11
48 amaro da silva Ass.Téc. V 01/11
49 ricardo augusto mesquita 

da conceição
Ass.Téc. V 01/11

50 Waldyr martins nunes Ass.Téc. V 01/11
51 antonio marcos ayres Ass.Téc. V 01/11
52 sebastião jorge da silva 

filho
Ass.Téc. V 01/11

53 carlos roberto da silva 
manhãs

Ass.Téc. V 01/11

54 adailton francisco da silva Ass.Téc. V 01/11
55 anderson Gomes santos Ass.Téc. V 01/11
56 alisson Penedo de Paula Ass.Téc. V 01/11
57 carlos henrique machado 

dos santos
Ass.Téc. V 01/11

58 Gilberto Paiva Gonçalves Ass.Téc. V 01/11
59 josafa da Gama cardoso Ass.Téc. V 01/11
60 manoel da silva tomé Ass.Téc. V 01/11
61 valdemir mendonça fon-

seca
Ass.Téc. V 01/11

62 lívio soares Gomes Ass.Téc. V 01/11
63 marco antonio dos santos 

barbosa
Ass.Téc. V 01/11

64 sebastião dos reis fran-
cisco

Ass.Téc. V 01/11

65 alexandre vieira dos santos Ass.Téc. V 01/11
66 francisco carlos da silva 

damasceno
Ass.Téc. V 01/11

67 dejalmir soares ferreira Ass.Téc. V 01/11
68 orlando conceição dias Ass.Téc. V 01/11
69 sidney cipriano costa Ass.Téc. V 01/11
70 raphael alves da silva Ass.Téc. V 01/11
71 marcelo da silva venâncio Ass.Téc. V 01/11
72 jhonatas martins santana Ass.Téc. V 01/11
73 anderson machado lou-

renço
Ass.Téc. V 01/11

74 Wesley da silva rodrigues Ass.Téc. V 01/11
75 clayton do nascimento 

Gomes
Ass.Téc. V 01/11

76 emerson da silva costa Ass.Téc. V 01/11
77 anderson alves de assis Ass.Téc. V 01/11
78 maicon de jesus santos Ass.Téc. V 01/11
79 josé Pinheiro Gomes Ass.Téc. V 01/11
80 irandir carvalho da silva Ass.Téc. V 01/11
81 diego coelho da silva Ass.Téc. V 01/11
82 jorge canmdeias Ass.Téc. V 01/11
83 vanderson agostinho da 

silva
Ass.Téc. V 01/11

84 jorge francisco de oliveira Ass.Téc. V 01/11
85 fabio cazuza dias da cruz Ass.Téc. V 01/11
86 abdré luis do nascimento 

costa
Ass.Téc. V 01/11

87 carlos Wagner ramos de 
oliveira

Ass.Téc. V 01/11

88 ronny cícero moreira Ass.Téc. V 01/11
89 tiago monteiro da silva Ass.Téc. V 01/11
90 rodrigo arantes da silva Ass.Téc. V 01/11
91 robson cristiano Galdino 

da silva
Ass.Téc. V 01/11

92 bruno dos santos de oli-
veira

Ass.Téc. V 01/11

93 alex riger Ass.Téc. V 01/11
94 alexsandro de souza fer-

nandes
Ass.Téc. V 01/11

95 carlos roberto Gomes ma-
druga

D-II 01/11

96 Paulo rafael dantas cris-
pim

D-II 01/11

97 maycon da silva Precioso D-II 01/11
98 sidney Pinheiro rangel 

junior
D-II 01/11

99 rodrigo simpliano costa D-II 01/11
100 carlos lima Gonçalves Subdiretor 01/11
101 ailton abreu da silva D-II 01/11
102 carlos henrique antunes do 

santos
D-II 01/11
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Ingredientes

Modo de preparo

CHULETA CREMOSA

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

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

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

Ingredientes

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

YAKISSOBA DA CASA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.º 031/ SEMUS DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 

o secretário municiPal de saÚde no uso de suas atribuições e, considerando 
o objetivo de apurar supostas transgressões disciplinares cometidas, em tese, por 
servidores e, considerando também o capítulo i do titulo v da lei complementar n.º 
14 de 31 de outubro de 1997 e suas alterações posteriores; 

                                                                                        RESOLVE: 

art. 1 - fica instaurada sindicância para apuração dos fatos ocorridos durante 
os plantão do dia 25/04/2016 no hospital municipal jorge julio costa dos santos; 
de acordo com Processo nº 08/0001515/2016

art. 2 – a comissão o qual trata esse caput será composta pelos servidores abaixo 
listados, sendo presididos pelo primeiro: 

1)elenice araujo de oliveira silveira matricula:80/043335

2)josefa Gomes do nascimento   matrícula: 80/047649

3) renata lugão Pimentel   matricula:80/043370

art. 3 – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as 
disposições em contrário.  

MARCIO VALERIO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELFORD ROXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO – SEMEST.

PORTARIA Nº. 035/SEMED, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

o secretário municipal de educação de belford roxo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto na deliberação cme nº 16/2008, e ainda, a solici-
tação expressa no Processo nº 44/0000550/2016.

     R E S O L V E: 

Art. 1° - designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Esco-
lares Externos: ANTONIO CARLOS LUSTOSA- Matrícula10/014714, FRANCI 
ROSE JACINTHO DE OLIVEIRA DE ARAUJO, matrícula 10/22622, e INES DOS 
SANTOS MARINS, matrícula – 10/044895, sob a presidência do primeiro, para 
acompanhar o processo de nº 44/0000550/2016 de autorização e funcionamento do 
CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA- ESCOLA CASTELINHO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL,  sito a av. jose mariano dos Passos, 1734 centro - belford roxo- rio de 
janeiro.

 Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º verificará “in loco” se o referido 
imóvel está adequado para a finalidade pretendida.

Art. 3° - a comissão dispõe do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração 
de relatório e emissão de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso pre-
tendido.

Art. 4° - esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

“Designa Comissão verificadora para acompanhar processo de au-
torização e funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO MODER-
NA- ESCOLA CASTELINHO DE EDUCAÇÃO INFANTIL processo nº 
44/0000550/2016.”

PORTARIA Nº. 36/GS/SEMEST, 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

o secretário municipal de educação de belford roxo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto na deliberação cme nº 16/2008, e ainda, a solici-
tação expressa no Processo nº 44/0000487/2016”.

     R E S O L V E: 

Art. 1° - designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Esco-
lares Externos: ALINE DE PAULA ALVES DRUMOND, matrícula – 10/022615, 
ELAINE DOS SANTOS ESPADEIRO, matrícula 10/022621 e ERIKA SUHETT 
MARQUES - Matrícula10/046295, sob a presidência do primeiro, para acompanhar 
o processo de nº 44/0000487/2016 de autorização e funcionamento do JARDIM 
ESCOLA PROGRESSINHO, sito a av. benjamin Pinto dias, 800- centro - belford 
roxo- rio de janeiro.

Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º verificará “in loco” se o referido 
imóvel está adequado para a finalidade pretendida.

Art. 3° - a comissão dispõe do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração 
de relatório e emissão de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso pre-
tendido.

Art. 4° - esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

PORTARIA Nº. 037/SEMED, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

o secretário municipal de educação de belford roxo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto na deliberação cme nº 16/2008, e ainda, a solici-
tação expressa no Processo nº 44/0000489/2016.

     R E S O L V E: 

Art. 1° - designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Escola-
res Externos: MARCIO LUIZ ALIANO- Matrícula10/047397, INES DOS SANTOS 
MARINS, matrícula 10/014895, e MARIA CECILIA DE CARVALHO VALIM, matrí-
cula – 10/047362, sob a presidência do primeiro, para acompanhar o processo de nº 
44/0000489/2016 de autorização e funcionamento do CENTRO DE EDUCACIONAL 
MACIEL SALGADO,  sito a av. jose mariano dos Passos, casa 1- centro - belford 
roxo- rio de janeiro.

 Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º verificará “in loco” se o referido 
imóvel está adequado para a finalidade pretendida.

Art. 3° - a comissão dispõe do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração 
de relatório e emissão de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso pre-
tendido.

Art. 4° - esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Turismo - SEMEST

“Designa Comissão verificadora para acompanhar proces-
so de autorização e funcionamento do JARDIM ESCOLA 
PROGRESSINHO, processo nº 44/0000487/2016”.

“Designa Comissão verificadora para acompanhar processo de autoriza-
ção e funcionamento do CENTRO DE EDUCACIONAL MACIEL SALGADO, 
processo nº 44/0000489/2016.”

É possível um pinguim morrer de frio?
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Para muitos de 
nós, gelo e pin-
guins, são uma 
combinação per-
feita. Não é atoa 
que os pinguins 
são um dos ani-
mais mais simbóli-
cos da antártida. 
a resistência as 
baixas tempera-
turas dessas pe-
quenas aves sur-
preendem, mas 
será que é pos-
sível um pinguim 
morrer de frio?. 
Bem, para come-
ço de conversa é 
necessário saber 

que apenas 4 das 18 
espécies existentes 
de pinguins vivem no 
‘friozão’. essa ideia 
que nós temos, de 
que o pinguim vive 
apenas no gelo está 
errada. uma espécie 
de pinguim que não 
vive cercado de 
gelo, é o pinguim-
-de-magalhães, que 
vive confortavel-
mente em tempera-
turas de 0ºC a 28ºC, 
já em temperaturas 
negativas ele não se 
sente bem e pode 
sim vir a falecer. Para 
fugir do inverno, di-

versas espécies 
migram para o 
Brasil, chegando 
até a Bahia. al-
guns ao se depa-
rarem com esse 
animal na praia, 
acabam se assus-
tando, e na ten-
tativa de ajuda-
-los, o colocam no 
gelo, porém isso 
pode acabar ma-
tando o pinguim, 
que pode estar 
cansado e com 
a imunologia bai-
xa. Concluindo, os 
pinguins podem 
sim morrer de frio.

Anticoncepcional 
masculino finalmente é 

desenvolvido, e funciona

de acordo com um 
novo estudo de colabo-
ração internacional, os 
homens podem ter em 
breve uma boa opção 
de injeção anticoncep-
cional, que funciona na 
maioria dos casos. os pes-
quisadores ainda estão 
trabalhando para aper-
feiçoar a combinação de 
contraceptivos hormonais 
e reduzir o risco de efeitos 
colaterais, incluindo de-
pressão e outros distúrbios 
de humor. os mais comuns 
disponíveis incluem pre-
servativos e vasectomia. 
“o estudo descobriu que 
é possível ter um contra-

ceptivo hormonal para 
homens que reduz o risco 
de gravidezes não pla-
nejadas nas suas parcei-
ras”, disse um dos autores 
do estudo, Mario Philip 
Reyes Festin, da organi-
zação Mundial da saúde 
em genebra, na suíça. 
“Nossos resultados con-
firmam a eficácia deste 
método contraceptivo 
visto anteriormente em 
pequenos estudos”. o es-
tudo, já na segunda fase, 
testou a segurança e a 
eficácia dos anticoncep-
cionais injetáveis em 320 
homens saudáveis com 
idade entre 18 a 45 anos. 

RePRodução
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Brasileirão feminino pode 
ser novidade no ano que vem 

Anderson Luiz
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geral

Clubes de futebol masculino ganham espaço para criarem times femininos.
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o Campeona-
to Brasileiro 
feminino foi 

ampliado. Com gran-
de atenção dos clu-
bes e maior pedido 
de duração, atrain-
do mais investido-
res e lucros, o novo 
torneio representará 
um marco no espor-
te. sem contar, no 
início do ano, uma 
nova medida foi to-
mada, em que os 
clubes que investem 
no futebol masculino 
também precisam 
ter um time femini-
no para disputar tor-
neios da Conmebol, 

como a Copa liber-
tadores da américa 
e a sul-americana. 

uma das novida-
des foi o pedido de 
maior volume de 
jogos e para isso, 
novas datas serão 
disponibilizadas, au-
mentando o tem-
po de duração do 
campeonato. sendo 
assim, o Campeona-
to Brasileiro Feminino 
ganhou uma espé-
cie de segunda di-
visão. Já na elite do 
futebol nacional, o 
torneio contará com 
16 equipes que for-
mam dois grupos de 
oito equipes cada, 
no qual eles se en-

frentam em turno e 
returno em que os 
quatro primeiros de 
cada grupo passam 
para a próxima fase. 
a partir daí, o torneio 
se torna eliminatório 
até o final. Com isso, 
cada equipe jogará, 
no mínimo, 14 parti-
das por ano. 

Já a segunda di-
visão, que será cha-
mada de série a2, 
também terá 16 
equipes, mas apenas 
62 jogos. as equipes 
serão divididas em 
dois grupos com oito 
times cada, mas com 
disputa de apenas 
um turno. apenas as 
duas primeiras equi-

pes de cada grupo 
avançam para a se-

mifinal e depois final. 
assim, cada equipe 

fará, no mínimo, sete 
jogos por ano.

campeonato Brasileiro de 2017 foi lançado ontem na sede da cBF

site da CBF


