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Acabou a farsa. 
Cunha acaba 
engaiolado

Marinha 
Ramo das Forças Ar-

madas lança editais do 
Processo Seletivo para 
Oficiais Temporários de 2ª 
Classe da Reserva. Serão 
ofertadas 450 vagas de 
ensino superior em diver-
sas áreas.

chacina

6

Defesa Civil retira os corpos enquanto policiais levam único sobrevivente para depor (d). Sargento Cristiano (e) entra em desespero após encontrar os corpos 

Mistério na Baixada

7

‘Comédia’
Bandido que tem ape-

lido hilário no mundo do 
crime e é o terror de uma 
comunidade de Duque de 
Caxias está sendo procura-
do pela polícia. O ‘tralha’ 
gosta de se exibir com ar-
mas nas redes sociais. 

Fabiano Rocha / ExtRa

Quatro pessoas de uma mesma família, entre elas duas crianças de 5 e 7 
anos foram mortas a pauladas, facadas e por estrangulamento em São João 
de Meriti. O cão também não foi poupado pelos assassinos. Divisão de Homi-
cídios (DHBF) investiga motivação passional no crime que chocou a região.

Ferreirinha diz ser contra proposta, mas fatos o contradizem

4

Juiz federal Sérgio Moro mandou pren-
der o deputado cassado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) acusado de esquema de pro-
pina.  

Divulgação

Vereador insano 
criou projeto de 

lei que ‘incentiva’ 
atos sexuais entre 

crianças em 
idade escolar
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Sacanagem 
Circulação de trens da Su-

pervia em trecho do ramal 
Saracuruna foi interrompi-
da após bandidos furtarem 
aproximadamente 300 me-
tros de cabos. O traçado en-
tre Gramacho e Saracuruna 
foi um dos afetados. 
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Bonde em cana 
Três homens e dois ado-

lescentes foram detidos por 
agentes do 20º BPM (Mes-
quita), após assaltarem um 
ônibus com uma arma de 
brinquedo. Com o bando, 
os policiais encontraram vá-
rios pertences de vítimas. 

Parlamentar armou o maior barraco, que 
virou caso de polícia, durante sessão de 
votação na Câmara Municipal.

REpRoDução
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Psicanalise

Que saudável

a clínica psicana-
lítica no envelheci-
mento é o tema do 
encontro entre a as-
sociação psicanalíti-
ca de nova Friburgo, 
que será realizada 
no próximo sábado, 
das 9h ás 12h30. as 
psicanalistas cristina 
amendoeira e Mi-
riam Fainguelernt, da 
Sociedade brasilei-
ra de psicanálise do 
Rio, além da psicólo-
ga camila pires leal 
(uFRJ), serão as pales-
trantes do evento.

conhecido pelos in-
gleses como ragworm, 
o verme aquático cos-
tuma enterrar sementes 
de uma espécie de gra-
ma e espera a germina-
ção para se alimentar 
do broto, o que é mais 
macio e rico em proteí-
nas, gorduras e aminoá-
cidos. bem prático...

com o início do horário de verão, seguido 
do calor intenso no Rio de Janeiro, muitas pes-
soas acabam sentindo dificuldades em prati-
car exercicios. isso é comum, já que o sono e a 
alimentação acabam sendo afetados, prejudi-
cando o rendimento dos treinamentos. 

você conhece o airlander 10? Ele fez o seu primeiro 
voo na grã-bretanha e marcou história. considerada 
a maior aeronave do mundo, o dirigível, que é preen-
chido com gás hélio, chamou a atenção dos ingleses 
pelo tamanho ao sobrevoar a região central do país. 

uma pesquisa publicada ontem, em par-
ceria entre especialistas do brasil e do Reino 
unido, revelou que macacos-pregos são ca-
pazes de quebrar pedras e fabricar objetos 
cortantes, assim como os seres humanos.

Exercícios afetados

Maior aeronave do mundo Habilidades de humanos

atenção fãs de the Walking Dead. a partir 
da meia noite de hoje para sexta, a emisso-
ra Fox exibirá todos os 83 episódios da série. 
a maratona durará até domingo, quando a 
série retornará com o primeiro episódio da 
sétima temporada. 

Zumbimaníacos

alunos desenvolveram um robô que funciona 
através de um aplicativo para smartphone que 
vem ajudando na locomoção de deficientes vi-
suais. Esse foi um dos projetos apresentados na 10ª 
Feira tecnológica do centro paula Souza (Fepets), 
que começou ontem. uma excelente notícia.

a plataforma streaming de vídeo ganhou 3,2 mi-
lhões de novos assinantes no mundo entre os trimes-
tres de julho e setembro, superando as previsões dos 
analistas de que a empresa registraria 2 milhões de 
novos usuários. Entre os motivos para o crescimento 
estão os lançamentos de séries originais de sucesso. 

Santo Netflix

Curso de capacitação grátis
Fundação oferece curso de capacitação no 

capacitar hotelaria e Serviços, em volta Redonda. 
os interessados em participar do projeto devem 
ter entre 16 e 29 anos, e cursar o ensino funda-
mental ou médio na rede pública. a participação 
é gratis. 

Vagas temporárias
Empresa oferta mais de 600 vagas temporárias 

para atuar nos centros de Distribuição em todo o 
país para o black friday e o black november. para 
se candidatar, basta enviar um e-mail para atracao.
selecao@netshoes.com, com o currículo ou se can-
didatando pelo site www.vagas.com.br/v1364045.

Concurso
lançou editais do processo Seletivo para oficiais tempo-

rários de 2ª classe da Reserva da Marinha (RM2). Serão ofer-
tadas 450 vagas de ensino superior em diversas áreas. as 
inscrições estão abertas pelo site www.ingressonamarinha.
mar.mil.br até 11 de novembro. os interessados devem ter 
entre 18 e 45 anos. a taxa de inscrição é de R$ 55,00.

Dificuldades na migração
clientes do hSbc brasil relataram dificuldades em fazer 

transações bancárias e falhas na abertura de contas durante 
a migração de clientes para o sistema do bradesco, realiza-
da no dia 8 do mês passado. a média de queixas superou os 
50%. o bradesco informou que a migração foi bem sucedida 
e que o sistema poderá normalizar nos próximos dias.

Fora desemprego?
Entre 2017 e 2020, o brasil terá que qualificar 13 

milhões de trabalhadores para ocupação indus-
triais de nível superior, técnico e de qualificação, 
foi o que divulgou a cni. Segundo o estudo, a área 
que deverá demandar mais trabalhadores é no se-
tor da construção, com 3,8 milhões de vagas.

Ainda não baixou
o sindicato que representa os postos de com-

bustíveis de São paulo, informou ontem ser inviá-
vel qualquer redução no preço da gasolina co-
mum, mesmo após a queda de 2,7% nas refinarias, 
anunciado pela petrobras na semana passada. o 
motivo seria o valor da bomba de cada posto.

Tecnologia I

FUNDAÇÃO CSN

MARINHA DO BRASIL 

BRADESCO

COMBUSTÍVEL

Mc Donald’s presenteia cliente idosa

Tecnologia II
a Faculdade de Saúde pública da uSp 

irá inaugurar ainda esse mês um laboratório 
capaz de reconhecer padrões e tendên-
cias de pacientes clínicos, de modo a fazer 
‘previsões’ seguras, a partir da inteligência 
artificial, sobre saúde e mortalidade  

NETSHOES

SENAI

thE EvEning Sun

Em seu aniversário de 100 anos, nadine baum ganhou um vale 
vitalício para comer quando quiser de graça no Mc Donalds. Sem-
pre que pode, ela manda ver num hambúrguer com batatas fri-
tas. apesar da artrite e de se locomover com dificuldades, nadine 
ainda quer usar o vale o máximo de vezes possível, já que é uma 
fã assídua de fast-food. Que belo presente ganhou a senhora na-
dine baum em seu centésimo aniversário, não?

Factóide 
a onda de divulgar falsas pesquisas eleito-

rais sem registro no tribunal Regional Eleitoral 
(tRE-RJ) saiu cara para candidato a prefeito 
na baixada Fluminense. Ele foi muitado em 50 
mil uFiR´s, o equivalente a R$ 50.250 mil por 
contratar levantamento de intenção de votos 
que o colocavam a frente dos outros concor-
rentes. 

Desespero total 
corre na boca miúda que o político em 

questão respira desespero, e por isso, con-
tratou um instituto de pesquisa para forjar os 
números que o apontam como favorito nas 
urnas, no próximo dia 30. Mal intencionado, 
ele agora vai sentir no bolso o que é ser mau 
caráter. 

Cobrindo a merda
Está soando estranho a articulação de um 

grupo de deputados que quer criar uma lei 
que restringe o acesso a todo tipo de infor-
mação nas redes sociais e internet. a ideia já 
causa polêmica, e muitos levam a acreditar 
que existe um interesse político em omitir, para 
não dizer ‘esconder’, os podres do grupo. 

Até tú, Brutus!
a suposta lei também pretende incluir a res-

trição ao uso as redes sociais como ferramen-
ta de comunicação, provavelmente com o 
intuito de deixar invisível as ‘merdas’ que eles 
mesmos fabriquem, impedindo que viralizem. 

Tarde demais
Se arrependimento matasse, um político 

do Rio já teria sido fulminado. Depois de trair 
um velho correligionário no primeiro turno da 
campanha, e perceber que o mesmo deve 
levar a prefeitura, ele agora se afoga em um 
mar de remorso. o motivo? além de ser derro-
tado, não vai conseguir abocanhar nenhum 
cargo na gestão que começa em janeiro. 



A insanidade de Ferreirinha e 
a criação do projeto polêmico
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Câmara muniCipal de belford roxo

Barraco na câmara de nova Iguaçu  

Vereador que propunha criação de cartilha sobre educação sexual nas escolas surtou e rasgou documento.

Ferreirinha armou o maior barraco durante sessão na Câmara de Nova Iguaçu

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O mutirão de serviços será realizado na Arena Carioca

Se o vereador car-
los Ferreira, o Fer-
reirinha (pt), que-

ria seus 15 minutos de 
fama, conseguiu! na 
noite da última terça-
-feira, ao interromper 
a sessão que votava 
o projeto de lei que 
cria uma cartilha sobre 
educação sexual nas 
escolas, e furtar o do-
cumento para rasgá-lo 
após se trancar no ba-
nheiro, ele deu provas 
mais do que suficiente 
de sua insanidade po-
lítica. 

a proposta vetada 
pelo Executivo, em fe-
vereiro deste ano, vol-
tou à pauta das discus-
sões na tentativa de 
revogar a lei de proibi-
ção de autoria do ve-
reador Denilson ambró-
sio Soares (pRoS). no 
entendimento da lei 
aprovada pela casa, a 
discussão sobre diversi-
dade sexual é prema-
tura para crianças do 
1º e 2º segmentos do 
ensino fundamental. 

Ônibus do projeto Justiça 
Itinerante chega à Pavuna 

Divulgação

Lei da Ficha Limpa barra 
candidatura de vereador

Divulgação

Wagner Heringer e José Alexandre perderam no TRE. Paulo Dames aguarda julgamento 

o tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio 
de Janeiro (tJRJ) vai 
promover mais uma 
edição do projeto Jus-
tiça itinerante, ama-
nhã. o mutirão de 
serviços será realizado 
na arena carioca da 
praça Enio, na pavu-
na. o ônibus atenderá 
à população no local 
das 9h às 15h, com 
uma equipe formada 
por juízes, promotores, 
defensores públicos e 
médicos peritos, além 
de servidores e volun-
tários.

Quem for à arena 
será atendido em ca-
sos como divórcios, 
ações de alimento, 
investigações de re-
conhecimento de pa-
ternidade, certidão de 
nascimento tardio ou 
fora do prazo, tutela, 
defesa do consumi-
dor e casamento co-
munitário, onde serão 
distribuídas 80 senhas. 
todos os serviços são 
gratuitos.

os casais participan-
tes do casamento de-
verão levar certidão 

de nascimento, iden-
tidade e cpF, compro-
vante de residência e 
identidade e cpF das 
testemunhas. pessoas 
que já foram casadas 
deverão apresentar 
certidão de casa-
mento com o divórcio 
averbado.

coordenado pela 
desembargadora cris-
tina gaulia, o Justiça 
itinerante tem como 
objetivo levar a justiça 
ao cidadão, acele-
rando e ampliando a 
efetivação da presta-
ção jurisdicional, além 
de orientar e educar a 

população sobre seus 
direitos.

o evento desta sex-
ta será o quinto no 
ano. Edições anterio-
res foram feitas em 
campo grande, vista 
alegre, pedra de gua-
ratiba e guadalupe. 
há mais dois encon-
tros marcados, confira 
abaixo:

25/11: lona cultural 
carlos Zéfiro – Estrada 
Marechal alencastro, 
em anchieta.

09/12: lona cultu-
ral hermeto pascoal – 
praça 1° de maio, s/n°, 
em bangu.

Em julgamento reali-
zado ontem o tribunal 
Regional Eleitoral con-
firmou o indeferimen-
to do registro do can-
didato vereador mais 
votado de casimiro 
de abreu, mantendo 
anulados os 1.200 vo-
tos conferidos a ele 
no último dia 2. pela 
segunda vez conse-
cutiva José alexandre 
azevedo se consagra 
nas urnas e perde na 
Justiça, barrado pela 
lei da Ficha limpa. Em 
2012, disputando pelo 
ppS, ele somou 984 
votos que não foram 
contabilizados. Este 
ano ele concorreu 
pelo pSb em aliança 
com pRp, coligação 

que elegeu conquistou 
três vagas. Se a votação 
de alexandre fosse vali-
dada alex neves, genro 
do candidato a prefeito 
pelo pSb, paulo Dames 
- cujos votos também 
não foram contados - 
perderia a cadeira. ain-
da na sessão de ontem, 
por quatro votos a três, 
o tRE também manteve 
indeferida a candidatu-
ra de Wagner heringer, 
que disputou a prefeitu-
ra pelo pR e teve ape-
nas 2.923 votos, ficando 
em terceiro lugar.

Embora a Justiça Elei-
toral tenha declarado 
eleito o segundo colo-
cado no pleito, o candi-
dato do pSc Fábio Kiffer 
(8.503 votos) a eleição 

para prefeito de ca-
simiro de abreu ainda 
não terminou e é possí-
vel até que os eleitores 
tenham que voltar às 
urnas para uma vota-
ção suplementar, pois 
os 11.742 votos conferi-
dos a paulo Dames não 
foram validados e ele 
está tentando reverter 
a situação no tribunal 
Superior Eleitoral em 
recurso que deverá ser 
julgado nos próximos 
dias. Kiffer está apostan-
do que será diplomado 
como prefeito se Da-
mes perder no tSE, mas, 
segundo entendimento 
de vários advogados o 
certo será a convoca-
ção de um pleito suple-
mentar.

Em contagem re-
gressiva para finalizar o 
quinto mandato, o par-
lamentar informou que 
só apresentou o proje-
to porque o Ministério 
público considerou in-
constitucional a lei que 
veta a cartilha. polêmi-
ca armada, Ferreirinha 
foi execrado nas redes 
sociais e fuzilado de crí-
ticas. 

INFluêNCIA SExuAl
 E DISTúRBIO
 A INFâNCIA

o polêmico proje-
to abalou a estrutura 
de pais e responsáveis 
que observaram como 
ameaça a ideia de 
orientar seus filhos na 
prática do sexo prema-
turo, quando normal-
mente a prática sexual 
costuma se iniciar na 
adolescência. 

“o que se passa na 
cabeça desse político 
que apresenta uma 
proposta para estimular 
o sexo entre crianças?”, 
questionou a mãe de 
um aluno da Escola 
Municipal Monteiro lo-

bato, em nova iguaçu. 
uma professora da 

rede estadual de ensi-
no, que pediu para não 
ser identificada, acre-
dita que o vereador 
deva ter sofrido algum 
distúrbio sexual duran-
te a infância. “alguém 
com essa mentalida-
de, que contraria todo 
conceito tradicioal re-
lacionado ao assunto, 
não pode ser normal. 
Ferreiriha precisa de 
tratamento”, afirmou.  

a polêmica envol-
vendo o vereador foi 
motivo de piada no 
programa da Rádio 
globo, transmitido nas 
manhãs. “negócio de 
política é uma compli-
cação. você viu o ne-
gócio em nova iguaçu 
ontem? acabou em 
pancadaria a sessão 
para votação do proje-
to Ferreirinha, vereador 
do pt pegou o projeto 
em cima da mesa do 
presidente, correu pro 
banheiro (pensei que 
ele tava com dor de 
barriga) , aí chegou lá 
rasgou o projeto” (sic). 

Divulgação
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o Rio vai contar com mais uma institui-
ção de assistência e apoio à pessoa com 
deficiência credenciada no programa na-
cional de apoio à atenção da Saúde da 
pessoa com Deficiência. a organização vai 
poder ampliar a prestação de serviços.

para a prefeitura 
do Rio de Janeiro, 
o ano acaba logo 
depois do segundo 
turno das eleições. 
o prefeito Eduardo 
paes (pMDb) decre-
tou, o dia 31 de outu-
bro como data limi-
te para emissão de 
notas de empenho. 

a iniciativa conta 
com a parceria da 
Secretaria Municipal 
de assistência Social 
e do conselho Mu-
nicipal de Saúde. o 
encontro acontecerá 
a partir das 9h30, na 
igreja católica Santo 
antônio, no centro de 
nova iguaçu. 

os estudantes que estão se preparando para disputar 
uma vaga nas universidades através do EnEM, poderão 
contar com aulas preparatórias gratuitas no Shopping 
grande Rio, de segunda a sexta, das 19h às 21h30.

para participar, o estudante deve doar um caderno ou 
um livro, que será destinado à cruz vermelha, de São João 
de Meriti. as inscrições devem ser realizadas no Sac do 
Shopping e o limite máximo será de 50 alunos por dia.

Encontro Último prazo 

Oportunidade Doação 

Eles disseram... nós publicamos!
“A dimensão e o caráter serial dos crimes estendendo -se por vários anos, é 

característico do risco à ordem pública”. Juiz federal Sérgio Moro, ao falar so-
bre a prática serial de crimes por parte de Eduardo cunha.

Sob o sol a pino, moradores do bairro 
Rancho novo, em nova iguaçu, estão pas-
sando o maior perrengue por causa da fal-
ta de água na região. Segundo relatos, há 
exatos quatro dias não cai uma gota nas 
torneiras da maioria das residências. 

Diversas reclamações já foram feitas 
à nova cedae, (companhia Estadual 
de Água e Esgoto). Entretanto, mesmo 
com a deficiência no serviço, os con-
sumidores continuam recebendo a 
conta todo santo mês. 

DiREto ao ponto

cada ano vem aumentando a adesão ao mo-
vimento mundial ‘outubro Rosa’, que visa cha-
mar atenção, diretamente, para a realidade 
atual do câncer de mama e a importância do 
diagnóstico precoce. É sempre importante desta-
car que, o câncer quando diagnosticado ainda 
na fase inicial, as chances de cura são mais de 
95%. a mamografia é capaz de identificar tumo-
res ainda muito pequenos, bem antes de se tor-
narem um risco para a mulher. 

Reclame Rio Solidariedade Ação Social 
no site reclamerio (reclame-

rio.com.br/ranking.asp), a ce-
dae ocupa o terceiro lugar no 
ranking de reclamações com 
18%. atrás apenas da rede Ex-
tra (1,73%) e americanas.com 
e (2,42%), empresas que rece-
bem mais críticas no Rio. 

o instituto nacional do cân-
cer (inca), está realizando uma 
campanha para arrecadar doa-
ções de alimentos para pacien-
tes de baixa renda que lutam 
contra a doença. Maiores infor-
mações no tel: (21)3207-4574. 
Sua ajuda é muito importante! 

a Secretaria de Saúde de 
nova iguaçu realiza hoje o 1º En-
contro de famílias com criança 
microcefálica. o objetivo é fazer 
o direcionamento das crianças 
para garantir o acompanha-
mento adequado nas áreas de 
Saúde e assistência Social. 

Seca total 

Seca total II 
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brasilia

a atual crise política e financeira brasilei-
ra foi apontada como a maior preocupa-
ção por 47% por gestores de saúde. outros 
28% demonstraram preocupação com a 
incapacidade em fazer planos de médio 
prazo em razão das incertezas do país.

Outubro Rosa 

“temos muito que fa-
zer. vamos iniciar o ano 
com a cidade cheia 
de turistas e precisamos 
estar com os serviços 
básicos de saúde, ma-
nutenção e segurança 
funcionando com qua-
lidade. para isso, temos 
que estar cientes dos 
contratos em anda-
mento, e da real situa-
ção orçamentária do 
município”. a afirma-
ção é do prefeito eleito 
de Rio das ostras, carlos 
augusto balthazar, que 

Carlos Augusto anuncia 
equipe de transição

já escolheu a equipe de 
transição que será apre-
sentada oficialmente 
à prefeitura no máximo 
até sexta-feira. a equipe 
é formada de profissio-
nais experientes que já 
passaram pelo gover-
no, entre eles Rosemarie 
teixeira, Renato vascon-
cellos, nelito Esterque, 
luciano Macário, Evan-
dro Minguta, Marcelo 
chebor e ivan noé. o 
vereador Marcelino bor-
ba também integra a 
equipe.

COORDEF entrega novas cadeiras de rodas
ação Social

Neste mês de outubro mais quatro pessoas foram contempladas 
com a doação de equipamentos de locomoção em Japeri.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Cunha é preso por decisão de Sérgio Moro

um terreno localizado 
na Estrada de Santana, 
em frente à unidade bá-
sica de Saúde, do bair-
ro cerâmica, virou uma 
espécie de ‘lixão impro-
visado’, e tem causado 
alguns problemas aos 
moradores, com relação 
ao mal cheiro, enchentes, 
falta de coleta e animais 
transmissores de doenças 
que passam pelo local. 

“o caminhão do lixo 
não sobe a rua, por isso 
os moradores precisam 
deixar o lixo lá em baixo. 
Mas também por cau-
sa de alguns a imundi-

 Carlos Augusto vai suceder Sabino pela segunda vez

REpRoDução 

Divulgação

o ex-presidente da 
câmara e deputado 
cassado Eduardo cunha 
(pMDb-RJ) foi preso on-
tem, em brasília. a prisão 
dele é preventiva, ou 
seja, por tempo indeter-
minado. a decisão foi 
do juiz Sérgio Moro no 
processo em que cunha 
é acusado de receber 
propina de contrato de 
exploração de petróleo 
no benin, na África, e 
de usar contas na Suíça 
para lavar o dinheiro.

o ex-deputado em-
barcou às 15h em um 
avião da polícia Federal 
(pF) no aeroporto de bra-

sília com destino a curiti-
ba, onde ficará preso.

no despacho que deter-
minou a prisão, Moro diz 
que o poder de cunha 
para obstruir a lava Jato 
“não se esvaziou”. o juiz 
havia autorizado a pF a 
entrar na casa de cunha 

Estrada de Santana entregue às moscas 
no Rio de Janeiro para 
prendê-lo.

Moro é responsável 
pelas ações da ope-
ração lava Jato na 1ª 
instância.  cunha repre-
senta risco à instrução 
do processo e à ordem 
pública.

Este é um dos moradores que foi contemplado 

Divulgação  

Eduardo Cunha embarca para Curitiba após ser preso 

REpRoDução

a prefeitura de Jape-
ri, através da coor-
denadoria Munici-

pal de integração Social 
da pessoa portadora de 
Deficiência (cooRDEF), 
órgão ligado à Secretaria 
de ação Social, trabalho 
e Renda (SEMaSt), con-
tinua transformando a 
vida dos japerienses por-
tadores de necessidades 
especiais.
no último dia 3, a equi-
pe da cooRDEF esteve 
na Rua Doze de Janei-
ro, no bairro Jardim Emí-
dia, onde entregou uma 

cadeira de rodas e uma 
cadeira de higienização 
para a idosa augusta 
Sergio cândido, de 82 
anos. Já na Estrada ary 
Schiavo, no bairro teófilo 
cunha, o beneficiado foi 
gilson Francisco gomes, 
65, que foi contemplado 
com os mesmos apare-
lhos.
no Mucajá ii, ivanir car-
doso americo, 50 anos, 
morador da Rua carlos 
alberto azevedo, foi mais 
um a receber uma cadei-
ra de rodas e outra para 
o banho. assim como os-
mar Soares de amorim, 
78, que reside no centro 

de Japeri, na Rua coro-
nel Emídio lemos.
as entregas foram acom-
panhadas pelo coor-
denador da cooRDEF, 
carlos augusto bastos. Se-
gundo ele, mais de 1.600 
pessoas já foram contem-
pladas com a entrega de 
equipamentos. “a cooR-
DEF já distribuiu cerca de 
600 cadeiras de rodas 
comuns, 450 cadeiras de 
higienização, centenas 
de muletas, bengalas e 
andadores, além de 16 
cadeiras de rodas moto-
rizadas”, comemora.
os equipamentos distri-
buídos pela cooRDEF, 

por meio de parceria 
com a aacD, são doa-
dos pelo Sistema Único 
de Saúde (SuS). Quem 
desejar receber algum 
tipo de aparelho voltado 
para a pessoa portado-
ra de deficiência deve 
comparecer à coorde-
nadoria, na praça Mano-
el Marques, no centro de 
Japeri, ao lado da E.M. 
ary Schiavo. para fazer 
a solicitação é preciso 
apresentar o cartão do 
SuS, cópias da identida-
de e do cpF, além de um 
laudo médico atestando 
a necessidade de uso do 
equipamento desejado.

ce aumentou. havia uma 
caçamba onde o lixo era 
depositado, porém alguns 
moradores sem consciên-

cia ateavam fogo no lixo 
dentro da caçamba e 
por isso ela foi retirada” 
disse uma moradora. 
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Empresa fará obras de reparo na ponte

Interdição de ponte causa 
transtornos em Valença

Sul flumInenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Locomoção de pedestres aumentou de 15 minutos para uma hora.

as obras de re-
paro da ponte de-

verão ser feitas pelo 
Departamento de 

Estradas de Roda-
gem (DER), que ain-

da estuda a criação 
de uma passagem 

alternativa para os 
pedestres, mas ainda 

não há um prazo 
para implantá-la.

Rede pública estará recebendo novas matrículas 

Moradores realiza-
ram um protesto na 
noite da última terça-
-feira devido a inter-
dição de uma ponte 
que liga o distrito de 
barão de Juparanã, 
em valença à vassou-
ras. Ela já tinha sido 
fechada para veícu-
los na última semana 
por determinação da 
justiça e, devido às 
péssimas condições 
estruturais, o tráfego 
de pedestres foi proi-
bido. ainda não há 
uma previsão para a 
reabertura da ponte.

a ponte foi interdita-
da após a MRS logís-
tica, responsável por 
um trecho da linha fér-
rea paralelo ao local, 
acionar a justiça ale-
gando melhores con-
dições de segurança 
para a estrutura. para 
reafirmar o pedido, a 
empresa apresentou 
um laudo da Defesa 
civil de vassouras, que 
apontava falhas na 

Ponte interditada tumultua o movimento de pedestres e veículos próximo a linha do trem

Feira de livros agita Resende
Divulgação

Período de matrículas na rede 
pública em Itatiaia é aberto

Grupo se reuniu na internet para manifestar

Feira do livro oferecerá títulos pra todos os gostos

Manifestação contra aumento de salários em Resende

segurança, embora 
não falasse nada so-
bre a travessia entre 
pedestres ou a pas-
sagem de veículos 
leves, mas o pedido 
foi aceito pela juíza 
Flávia beatriz borges 
bastos. ainda segun-
do a empresa de lo-
gística, uma decisão 
da Justiça, publicada 
no fim da tarde da úl-
tima terça-feira, per-
mitiu a circulação de 
trens sobre a ponte.

para tentar driblar 
os transtornos oca-
sionados pelo fe-
chamento da ponte, 
moradores estão le-
vando cerca de uma 
hora para chegar a 
vassouras, num tra-
jeto que era de 15 
minutos, passando 
pela ponte. a auxiliar 
administrativa tânia 
corrêa, de 27 anos, 
enfrenta esse pro-
blema todos os dias. 
“acordo mais cedo, 
chego mais tarde e 
passo por dificulda-
des para chegar ao 
local de trabalho”. Já 

a aposentada Ma-
ria do Socorro, de 67 
anos, revelou dificul-

dades para chegar 
ao hospital “semana 
passada eu precisei 

de atendimento e 
demorei muito mais 
do que o previsto, 

imagina se eu estives-
se com um proble-
ma sério?” indagou. 

a Feira do livro de 
visconde do Mauá 
chegou a sua sex-
ta edição e promete 
bombar na cidade 
com os mais diversos 
materiais de literatu-
ra, música e cultura e 
tudo com programa-
ção gratuita. o centro 
cultural de visconde 
de Mauá (ccMv) é 
quem promove a feira, 
que vai até o dia 31 
desse mês. 

o evento teve início 
ontem e como de cos-
tume, no primeiro dia, 
a venda e troca de 
livros, gibis e revistas 
que estimulem a leitu-
ra entre os frequenta-
dores. a programação 
segue a todo o vapor! 
confira a programa-
ção dos próximos dias

hoje
9h às 13h - Mutirão 

de organização da vi 
Flivima

local: centro cultu-
ral visconde de Mauá

Domingo
11h - Maracatu pe-

dra Sonora e o lança-
mento do cordel “a 
lenda da pedra Sono-

ra”
local: centro cultu-

ral visconde de Mauá
Segunda-feira 
19h - Saurau em ho-

menagem a Fernando 
brant, com coral do 
visconde e Dança cir-
cular

local: centro cultu-
ral visconde de Mauá.

a rede municipal 
de ensino de itatiaia 
receberá até o próxi-
mo dia 27, inscrições 
para creche, pré-es-
cola e ensino funda-
mental para o letivo 
de 2017. as matrícu-
las deverão ser feitas 
nas secretarias das 
próprias escolas.

para o caso de alu-
nos, pais e responsá-
veis deverão procu-
rar as escolas aonde 
queiram matricular o 
estudante, levar toda 
a documentação e 
finalizar a inscrição. 
Já para crianças de 
três anos, completa-
dos até 31 de Março 
de 2017, o processo 

é o mesmo.
os documentos ne-

cessários para a ma-
trícula são a cópia da 
certidão de nascimen-
to do aluno, cópia do 
comprovante de resi-
dência, cópia da car-

teira de identidade e 
do cpF do estudan-
te (caso tenha) e do 
responsável. no caso 
da creche, é preciso 
entregar antecipada-
mente um atestado 
de saúde da criança.

um grupo de 100 ma-
nifestantes esteve 
presente na noite da 
última terça-feira na 
câmara de Resende, 
para protestar contra 
o aumento previsto 
nos salários do prefei-
to, vice-prefeito, e de 
secretários da cidade, 
além da alteração nos 
vencimentos do verea-
dor. a leitura da vota-
ção da pDc n° 002/16 
e o pR n°040/16, ambas 
estariam programadas 

para entrar em vigor 
no ano que vem e va-
ler até 2020. o projeto 
é de autoria da Mesa 
Diretora.
após se reunirem atra-
vés de uma rede social, 
um grupo compareceu 
em massa ao plenário 
para protestar contra 
os projetos. com eles 
estavam faixas defen-
dendo não o aumento, 
mas sim a redução dos 
salários dos vereadores 
de R$ 10 mil para um 

salário mínimo. a mani-
festação parece ter sur-
tido efeito, já que Mesa 
Diretora recuou e deci-
diu adiar a sessão de 
leitura dos projetos. Mas 
em nota, a câmara in-
formou que “o projeto 
de Resolução nº 040/16 
e o Decreto legislativo 
nº 002/16 foram lidos 
em plenário – um tra-
tando especificamente 
dos vencimentos dos 
vereadores e o ou-
tro, do poder executi-

vo, conforme prevê a 
constituição Federal, 
que estabelece, ain-
da, que os subsídios 
deverão ser fixados de 
quatro em quatro anos, 
sempre antes do início 
da nova legislatura”.
Essa foi a segunda vez, 
em duas semanas, que 
a população de Resen-
de se manifestou con-
tra o aumento salarial 
de prefeitos e vereado-
res. a primeira, aconte-
ceu no último sábado. 

Divulgação
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Divulgação



polIcia6 quinta-feira, 20 de outubro de 2016

Bandidos executam família 
de PM em São João de Meriti

chacIna em merItI

Mãe, irmão, duas crianças e o cachorro da família foram encontrados assassinados.   

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Fabiano Rocha / ExtRa

Quatro pesso-
as da mesma 
família e um 

cachorro, foram as-
sassinados dentro de 
casa, por volta das 
8h de ontem, em São 
João de Meriti. cristia-
no José Martins, era 
lotado no 5º bpM (pra-
ça harmonia) e quan-
do abriu a porta de 
sua residência, na Rua 
bom Jardim, no bairro 
parque tietê, encon-
trou a mãe, o irmão, 
duas crianças e o ani-
mal mortos.

as vítimas foram 
identificadas como 
Marine José Martins, 
de 60 anos, o irmão 
do pM, Fernando José 
Martins, de 36, e as 
crianças hester, de 5, 
e Kauane, de 7.

De acordo com in-
formações do 21° bpM 
(São João de Meriti) 
o pM ao chegar em 
casa, encontrou sinais 
de arrombamento na 
porta dos fundos, indi-

cando que bandidos 
entraram por ali. ain-
da segundo a polícia, 
a chacina teria sido 
cometida por crimino-
sos do Morro azul, do-
minado pela facção 
comando vermelho.

agentes do 21° bpM 
com o apoio do 20° 
bpM (Mesquita), fa-

zem buscas na região 
para tentar localizar 
os suspeitos do crime. 
ainda não há infor-
mação sobre o que 
teria motivado o ata-
que. a Delegacia de 
homicídios da baixa-
da Fluminense (DhbF) 
foi acionada para a 
local.

SOBREvIvENTE DE 
CHACINA é lEvADO 

PARA DEPOR 
um homem que so-

breviveu à chacina, 
andava com dificul-
dade, mas conseguiu 
ir à delegacia para 
prestar depoimento. 
Ele foi ouvido na De-
legacia de homicídios 

da baixada Fluminen-
se (DhbF), que investi-
ga o crime. Ele contou 
a pMs do 21º bpM (São 
João de Meriti) que 
estavam no local do 
crime, que conseguiu 
escapar dos crimino-
sos, pois teria se tran-
cado no quarto.

leonardo gomes 

gregório, de 29 anos, 
também foi ouvido 
pela polícia. Ele era 
pai das crianças mor-
tas na chacina. o ra-
paz trabalha no ae-
roporto internacional 
tom Jobim, na Zona 
norte do Rio e che-
gou à DhbF inconso-
lável. 

Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense ainda investiga o caso. Tio do PM foi o único sobrevivente da chacina

Pais brigavam pela guarda das crianças 
o delegado titu-

lar da DhbF, giniton 
lages, informou que 
leonardo e Marile-
ne José Martins, de 
60 anos, uma das 
vítimas da chacina, 

brigavam pela guar-
da das crianças que 
também foram mortas: 
Kauane, de 7, e hester, 
de 5. a mulher era tia 
das meninas. Já o ra-
paz visitou os filhos pela 

última vez no dia 20 do 
mês passado.

“Eles tinham uma au-
diência pela guarda 
provisória hoje. Ela tinha 
interesse na guarda. 
Esse rapaz não morava 

na comunidade (onde 
ocorreu o crime). Já 
foi envolvido no tráfico 
daquela comunidade, 
mas agora está moran-
do na ilha (mais espe-
cificamente, no Morro 

do barbante)” contou o 
delegado.

giniton disse ainda 
que não pode apontar 
leonardo como um dos 
suspeitos do crime. Se-
gundo o policial, a mãe 

das crianças é vicia-
da em crack, por 
isso não pode ficar 
com elas. o con-
selho tutelar, então, 
deu a guarda provi-
sória à Marilene.

Mulher foi a primeira a morrer
“Ela vai abrir a 

porta, tenta fe-
char, mas a pessoa 
avança e a matou 
a pauladas. o se-
gundo a morrer foi 
o outro adulto (Fer-

nando José Martins, de 
36 anos, irmão do pM). 
Ele foi morto com uma 
faca, levada pelo as-
sassino. chegou a lutar 
com o assassino, mas 
foram muitos golpes. 

os próximos a morrer, 
infelizmente, foram as 
crianças. Elas foram 
estranguladas com 
um barbante” relatou 
giniton.

logo após as mor-

tes, o suspeito fugiu. 
Quanto ao sobrevi-
vente, o delegado 
acredita que a pre-
sença dele nao tenha 
sido notada pelo as-
sassino.    Defesa Civil e policiais trabalharam juntos essa manhã

Bandidos em fuga matam homem e 
deixam outro ferido na Praça Seca

um homem mor-
reu e outro foi ba-
leado por bandidos 
em fuga na noite 
da última terça-fei-
ra, na praça Seca, 
Zona oeste do Rio. 
a ação ocorreu em 
um campo de fute-
bol, na Rua Floria-
nópolis. De acordo 
com informações 
da polícia, crimino-
sos teriam abordado 
uma vítima que esta-
va de moto no local. 
o homem, que não 
teve sua identidade 
revelada, tentou es-
capar dos bandidos, 
mas terminou atingi-
do e morto.

um dos disparos, 
atingiu Elton Ribeiro 
Duarte, de 26 anos, 
que estava no local. 
o jovem foi socorri-
do por uma ambu-
lância e levado para 
a unidade de pronto 

atendimento (upa) 
campinho, antes de 
ser transferido para 
o hospital municipal 
lourenço Jorge, na 
barra da tijuca.

o caso está sob 
a investigação da 
Delegacia de homi-
cídios (Dh) da ca-
pital. os agentes da 

especializada esti-
veram no local dos 
disparos e realizaram 
a perícia. os crimi-
nosos fugiram. ainda 
não há informações 
se bandidos foram a 
campo para roubar 
a moto ou teriam 
outro motivo para 
cometer o crime.

vítima recebeu primeiros socorros na uPA de Campinho

Divulgação

Furto de cabos para ramal Saracuruna
a circulação de 

trens em trecho do 
ramal Saracuruna da 
Supervia não iniciou 
suas operações ontem. 
isso porque, de acordo 
com a concessionária 
que administra o trans-
porte, ocorreu um furto 
de aproximadamente 
300 metros de cabos 
da rede aérea próximo 
a campos Elíseos, em 
Duque de caxias, por 
volta das 1h45.

Segundo a Supervia, 
o traçado entre gra-
macho e Saracuruna, 
além das extensões 
vila inhomirim e gua-
pimirim, foi afetado. 
técnicos realizam os 

reparos para normalizar 
a circulação. ainda não 
há previsão, entretanto, 
de quando o problema 
será resolvido.

ainda conforme infor-
mou a concessionária, os 

passageiros estão sen-
do informados sobre o 
incidente por meio do 
sistema de áudio dos 
trens e estações. o fur-
to será registrado em 
delegacia.

Circulação de trens ficou paralizada por 1h 45m

Trio de assaltantes é preso em flagrante 
policiais do 20° bpM 

(Mesquita) faziam patru-
lhamento no centro de 
nilópolis quando avista-
ram três homens em ati-
tude suspeita, após re-
alizarem a abordagem, 

encontraram uma arma 
de brinquedo na cintura 
de um dos marginais.

os agentes foram infor-
mados pelos mesmos que 
todos moravam na co-
munidade da chatuba, 

em Mesquita, e que iriam 
praticar assaltos à mulhe-
res com a intenção de 
roubar aparelhos telefôni-
cos. o trio foi preso e en-
caminhado para a 53ªDp 
(Mesquita).

Divulgação
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um adolescen-
te de 17 anos foi 
apreendido usan-
do uma máscara 
de palhaço e um 
facão para assustar 
moradores no bair-
ro Santa luiza, em 
capão da canoa, 
no litoral norte do 
Rio grande do Sul. 

agentes da polí-
cia Militar aborda-
ram o jovem e o 
levaram para dele-
gacia da região.

De acordo com 
informações da po-

lícia civil, ele correu 
atrás de moradores 
e os assustou mos-
trando a faca, por 
volta das 22h, perto 
de uma escola mu-

Menor é apreendido com máscara de palhaço 

Daniel da Silva Alecrim deu uma de ‘comédia’; chegou a ser preso no ano passado e agora está foragido na região de Jardim Primavera, em Duque de Caxias

Policial apreendeu marginal no litoral Norte do Estado

nicipal. Ele foi libe-
rado poucas horas 
depois na presença 
da mãe. não há re-
latos de feridos na 
ação.

Bandido ‘Mexa’ ordena ações
as investigações 

apontam que ele 
age sob as ordens 
de um bandido 
identificado como 

cristiano, o ‘Mexa’. 
E também teria pro-
ferido várias amea-
ças ao comando da 
2ª cia do 15º bpM, à 

polícia Federal, às For-
ças armadas e até à 
grupos paramilitares, 
como a mícilia. 

a polícia civil não 

divulgou se há expe-
dido mandado de 
prisão contra o ban-
dido, que vem ater-
rorizando a região 

de Duque de caxias. 
Quem tiver informa-
ções que possam aju-
dar na localização e 
captura do marginal, 

basta ligar para o 
Disque Denúncia 
(21- 2253-1177). o 
anonimato é garan-
tido. 

Divulgação

o mundo do cri-
me parece ser 
uma escola 

para o marginal iden-
tificado apenas como 
Yuri, ou ‘Di Karol’, como 

Diretor de presídio é encontrado

Rayene foi capturada após denúncia enquanto Aleksander segue foragido

Esculachado entre os comparsas, ele chegou a ser preso com farto material entorpecente em Duque de Caxias. 

é mais conhecido em 
Duque de caxias. Entre 
os comparsas, ele ga-
nhou o apelido de ‘co-
média’ porque recla-
mava por não poder 
ostentar armamentos e 
também não ser desig-
nado para um cargo 

mais a altura com suas 
pretensões criminosas. 

agora, na função de 
‘vapor’ na comunida-
de do Rasta, no Jardim 
primavera, o bandido 
já chegou a ser preso 
por transportar farta 
quantidade de entor-

pecente. 
De acordo com o 

serviço reservado (p2) 
do 15º batahão de po-
lícia Mlitar do municí-
pio, após cumprir uma 
pena leve de resso-
cialização numa das 
unidades do Departa-

mento geral de ações 
Socioeducativas (novo 
Degase), ‘Di Karol’ re-
tornou para o reduto 
do crime. 

MORADORES
 INTIMIDADOS 

ainda segundo os 

agentes da corpora-
ção, Yuri é filho de um 
marginal que morreu 
em um confronto com 
a pM. o criminoso es-
taria circulando arma-
do pela comunidade 
onde ameaça mora-
dores. 

Rayene Rodrigues da 
Silva, conhecida como 
‘Monoco’, de 19 anos, que 
está na lista de acusados 
de matar o policial civil Ri-
vagner batista dos Santos 
no viaduto do gasômetro, 
na região portuária, em 
abril deste ano, foi presa 
ontem, com o auxílio do 
Disque Denúncia.

as investigações apon-
tam que Rayene, Werneck 
Macedo Soares, aleksan-
der da conceição de Sou-
za e um adolescente de 17 
anos mataram o agente 
para roubar seus perten-
ces.

com base nas provas, a 
Divisão de homicídios da 

baixada Fluminense (DhbF) 
representou pela decreta-
ção da prisão dos assassi-
nos e pela busca e apreen-
são do menor, expedidas 
pela Justiça. Em julho, Wer-
neck foi preso e o menor 
apreendido.

o delegado Fábio car-
doso, titular da Dh da ca-
pital, disse que o adoles-
cente vai responder por 
ato infracional análogo ao 
crime de latrocínio e, de 
acordo com o Estatuto da 
criança e do adolescente, 
as medidas socioeduca-
tivas previstas vão até a 
internação em estabeleci-
mento educacional pelo 
período máximo de três 

anos. Já para Werneck, 
aleksander e Rayene as 
penas pelo crime de latro-
cínio podem chegar a 30 
anos de prisão.

Quem tiver qualquer in-
formação que possa con-
tribuir para a localização 
de aleksander, que ainda 
se encontra foragido, 
pode entrar em contato 
com a central de aten-
dimento ao cidadão 
(cac) pelos telefones 
(21) 2334-8823, (21) 2334-
8835 e pelo chat https://
cacpcerj.pcivil.rj.gov.br/. 
a denúncia também 
pode ser realizada pelo 
Disque Denúncia 2253-
1177.

agentes da Secreta-
ria Estadual de admi-
nistração penitenciária 
(Seap) e da coorde-
nadoria de Recursos 
Especiais (core) entra-
ram na comunidade 
cidade de Deus, na 
Zona oeste do Rio, em 
busca do agente pe-
nitenciáro Eliel ogawa 
de Figueiredo Junior, 
diretor da cadeia pú-
blica de Resende, no 
Sul Fluminense, que 
desapareceu na ma-
nhã de ontem. 

na ação, houve 

um intenso tiroteio entre 
os agentes e traficantes 
que gerou protestos. vá-
rias barricadas foram co-
lacadas em vias próximas 
ao confronto. ogawa é 
morador da Freguesia 
e não foi mais visto de-
pois de sair de casa com 
uma viatura da Seap. Ele 
saiu com o carro e pega-
ria colegas de trabalho 
para dar uma carona, 
mas não apareceu. a 
inteligência da Seap in-
formou que o último sinal 
do gpS do agente peni-
tenciário apontou para 

uma localidade dentro 
da favela. 

a core, então, foi 
chamada para apoiar 
a operação. um ven-
dedor ambulante foi 
atingido por estilhaços 
e deu entrada na upa 
da cidade de Deus. 

no final da tarde, a 
core informou que o 
agente penitenciário, 
que era mantido em 
cativeiro por trafican-
tes, na mata da região 
conhecida como Reta 
dos barracos foi liber-
tado.

Bandido ‘figurão’ tira onda 
com policiais e milicianos

Acusada de matar policial 
é presa em Belford Roxo

Divulgação
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Empréstimo junto ao Governo Federal não foi suficiente para quitar folha salarial.

RúSSIA

a agência Espacial 
Europeia (ESa) voltou 
a ser destaque com 
a missão ExoMars. a 
idealização do com-
promisso está divi-
dida em duas fases 
e a sonda ExoMars 
i - trace gas orbiter, 
que transportou o 
módulo de aterra-
gem Schiaparelli, é 
apenas o começo 
da exploração que 
durará pelos próxi-
mos quatro anos. a 
sonda foi lançada 
pelo programa espa-
cial há sete meses, 
e fez o pouso no fim 

Missão ExoMars chega a órbita de Marte

Estado não tem previsão para 
pagar RAS olímpico à segurança

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

da tarde de ontem. o 
objetivo da missão é 
encontrar vestígios de 
vida em Marte.  

Depois da longa via-
gem, de mais de 500 
milhões de quilômetros 
pelo espaço, entre a 
terra e Marte, a son-
da finalmente chegou 
ao objetivo. no último 
domingo, foi dado a 
ordem do centro de 
controle da ESa deu 
a ordem para separar 
a sonda tgo ‘Schia-
parelli’ começando a 
efetuar a descida a 
Marte. 

De acordo com a 
agência Espacial Euro-
peia, a Schiaparelli en-

Sonda entrou na órbita de marte na tarde de ontem

aFp photo/ EuRopEan SpacE agEncY/ D. DucRoS

por falar em respira-
ção, não é só da sua 
que você precisa cui-
dar não. Já parou para 
pensar que seu cigarro 
causa males terríveis ao 
seu organismo, mas tam-
bém das pessoas ao seu 
redor. um estudo da uni-
versity college london, 
do Reino unido, desco-
briu que a exposição à 
fumaça do cigarro dos 
outros pode aumentar 
em 50% os riscos de so-
frimento psicológico. E 
outro estudo vindo do 
canadá trouxe também 

que o fumo passivo está 
por trás do aumento de 
40% dos casos de sinusite 
crônica. portanto, o fumo 
passivo pode ser pior que 
a poluição. Mas, os fu-
mantes precisam prestar 
atenção aos males do 
cigarro para o próprio 
organismo. Estima-se que 
cerca de 200 mil mortes 
por ano, no brasil, são de-
correntes do tabagismo, 
responsável pelos riscos 
aumentados de câncer 
de pulmão, de boca e 
doenças cardiovascula-
res.

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 

Apague o cigarro

trou na atmosfera mar-
ciana depois das 13h, 
no horário de brasília, 
protegida por um disco 
ovalado de 1,65 metros 
de diâmetro e 577 qui-
los de peso, antes da 
abertura do paraque-

das e o pouso final. 
lembrando que a 

agência Espacial Eu-
ropeia obteve suces-
so da missão espacial 
Rosetta, quando a 
sonda atingiu seu alvo 
em meados de 2014. 

Durante as olimpía-
das Rio 2016, um 
forte esquema de 

segurança foi montado e 
diversos servidores ligados 
a segurança trabalharam 
horas extras para garan-
tir a boa fluência dos jo-
gos, mas até hoje, o valor 
dos adicionais ainda não 
foram pagos. Segundo a 
Secretaria de Estado de 
Fazenda, também não 
há previsão para o pa-
gamento do Regime adi-
cional de Serviço (RaS) 
olímpico e os beneficios 
adicionais. Entretanto, a 
pasta garante estar pes-
quisando uma data para 

quitar as dívidas. 
com os cofres vazios, 

nem mesmo o emprésti-
mo feito junto ao gover-
no federal de R$ 3 bilhões 
foi o suficiente para o es-
tado quitar salários e pa-
gamentos de horas extras 
entre seus servidores. ain-
da segundo a Secretaria, 
faltou dinheiro para qui-
tar a folha e a pasta pre-
cisou colocar ainda mais 
R$ 200 milhões do Erário. 

De acordo com a Fa-
zenda, o valor arreca-
dado pelo empréstimo 
tinha como prioridade 
pagar as folhas salariais 
de junho, julho, agosto e, 
somente agora, a de se-
tembro da segurança. Seguranças que trabalharam nas olimpíadas ainda não receberam horas extras e o RAS

PM’s revoltados com a situação
policiais milita-

res estão trans-
tornados com o 
atraso no paga-
mento das horas 
extras obriga-
tórias. Segundo 
eles, houve uma 

promessa de que 
receberiam o adi-
cional e caso dei-
xassem de prestar 
o serviço, estariam 
sujeitos a punições 
internadas, que 
vão desde adver-

tências até a prisão 
em quartéis. 

para o presidente 
da coligação dos 
policiais civis do Es-
tado do Rio de Ja-
neiro (copol), Fabio 
neira, a dívida é 

um caso de inves-
tigação. Segundo 
ele, assim como os 
policiais militares, 
os da civil também 
haviam recebido 
a promessa do pa-
gamento do RaS 

olímpico que supos-
tamente estaria ca-
rimbado pela verba 
federal.”É uma frus-
tração, uma indig-
nação. 

o melhor discur-
so que o secretário 

e chefe de poli-
cía poderia nos 
dar é a regulari-
zação do nosso 
calendário, pa-
gamento inte-
gral até o 3º dia 
util”, concluiu.

gEttY iMagES

Prefeitura reforça sinalização no bairro da luz
após receber de-

núncias de cons-
tantes acidentes 
no bairro da luz, a 
prefeitura de nova 
iguaçu, junto a Se-
cretaria de transpor-
tes, realizou ontem, 
um reforço na sinali-
zação na região, no 
trecho da via light, 
entre as ruas tertulia-
no pimenta e carlos 
chagas. a medida 
tem como objetivo 
facilitar a circulação 
de veículos com to-
tal segurança. 

Segundo o secre-
tário Rubens borbo-
rema, já existia sinali-
zação clara no local, 
mas a equipe deci-
diu distribuir outras 
seis placas, além de 
quatro controlado-
res de trânsito, que 

ficarão por tempo 
indeterminado para 
chamar a atenção 
de motoristas. 

o professor alfredo 
araújo, que transi-
ta pelo bairro da luz 
no trecho reforçado, 

alegou que a ação 
pode ajudar no trân-
sito, principalmen-
te de pessoas que 
passam pelo local 
sem conhecer. “Mui-
ta gente passa por 
aqui para ir a outros 

locais, como a estra-
da de madureira ou 
outros bairros e aca-
bam se perdendo a 
partir do erro de ou-
tros motoristas. agora 
as coisas podem me-
lhorar”, contou.

Trecho teve reforço de sinalização e novas placas para facilitar o trânsito

Divulgação

Patati e Patatá faz festa 
das crianças em B. Roxo

o instituto Educacio-
nal Sol de verão pro-
porcionou uma bela 
festa para alunos e 
crianças de belford 
Roxo. a festa que teve 
distribuição de doces, 
bolos, picolés, pipoca, 
refrigerante, cachorro 
quente e balas, contou 
ainda com pula-pula, 
escorrego e mesa de 
pebolim. a atração da 
brincadeira que durou 

o dia inteiro foi a dupla 
de palhaços patati e 
patatá, que fez a festa 
da garotada com mú-
sicas, piadas e brinca-
deiras. Recentemente, 
o Sol de verão orga-
nizou e realizou sua 
Feira integrada, onde 
as crianças puderam 
interagir mais se apro-
fundando no tema na 
luta contra a desigual-
dade social. 
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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 Fátima 
bernardes
11:56-praça tv - 1ª Edição
12:33-globo Esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
13:59-vídeo Show
15:03-Sessão da tardeDireito 
de Mãe
16:32-vale a pena ver de no-
vocheias de charme
17:33-Malhação: pro Dia nas-
cer Feliz
18:08-Sol nascente
18:57-praça tv - 2ª Edição
19:18-haja coração
20:15-Jornal nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal nacional
21:17-a lei do amor
22:25-the voice brasil
23:40-adnight
00:28-Jornal da globo
01:08-programa do Jô
01:58-Segredos e Mentiras
02:31-corujãoleis da atração
03:41-corujãoSem Remorso

TV RECORD

SBT
06:00-pRiMEiRo iMpacto  
08:00-caRRoSSEl aniMa-
Do    
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 
RESgatE   
21:30-chiQuititaS
22:00-pRogRaMa Do 
Ratinho   
23:00-a pRaça É noSSa   
00:30-thE noitE coM Da-
nilo gEntili 
01:30-JoRnal Do Sbt  
02:15-Sbt notÍciaS

REDE TV

FESta litERatuRa 

05:00-igreja internacional da 
graça de Deus 
08:30-americaShop 
09:00-tá Sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do Reino 
de Deus 
15:00-a tarde é Sua 
17:10-igreja universal do Reino 
de Deus 
18:10-Master game 
19:10-Redetv news 
20:30-tv Fama. 
20:50-igreja internacional da 
graça de Deus. 
21:50-tv Fama 
23:00-Documento verda-
de 
00:00-leitura Dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-igreja universal do Reino 
de Deus. 
03:00-igreja da graça no Seu 
lar

Mieko avisa a cesar sobre o infar-
to de tanaka e pede segredo para 
alice. Ralf elogia Felipe para vittorio. 
gaetano pede a ajuda de Damas-
ceno para esconder de geppina 
que Mario está hospitalizado. Mario 
conta para Ralf que alice se decla-
rou para ele. chica faz uma oração 
com as caiçaras pela saúde de ta-
naka. alice é avisada sobre o estado 
de tanaka e se desespera. 

Lenita pensa 
em Vittorio

Léia se entristece 
e desata a chorar

Jéssica questiona a presença de Ra-
abe na tenda de Salmon e ele explica 
que ela é a cananeia que o salvou. Jés-
sica faz questão de reforçar que ele é 
seu noivo, e Salmon explica que Raabe 
e sua família ficarão hospedados em 
sua tenda até arrumarem outro lugar. 
Raabe sem graça. Quemuel conta so-
bre a queda das muralhas.

RESuMOS DAS nOVELAS

tancinha se enfurece com aparício, 
e guido tenta acalmá-la. Felipe deci-
de contar a Shirlei sobre a chantagem 
de Jéssica. adônis sonda nilton sobre 
nair. giba confirma para os repórteres 
que tamara provocou o acidente que 
o tirou da corrida. tancinha desconfia 
de guido. tamara assume a culpa pelo 
acidente na corrida. 

Adônis descobre 
o segredo de nair

 Manuela tira fotos 
com Maurício

Maurício vai até a igreja evangélica 
e encontra Manuela, Mateus e Dóris. o 
homem convida os três para irem até 
a sorveteria. isabela estranha a impro-
visação do consultório do médico. téo 
volta com venda nos olhos e diz estar 
ansioso para começar a ver. o oftalmo-
logista diz que irá cuidar da sala de ci-
rurgia e já volta. Manuela tira fotos com 
Maurício. Sandro vai atrás de navarro e 
vargas para voltar ser um capanga. 

06h00-Faixa Regional
06h30-balanço geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala brasil
10h00-hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
13h00-horário político
13h20-Faixa Regional
14h45-amor e intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-cidade alerta
18h00-cidade alerta
19h30-Escrava Mãe
20h30-horário político
20h50-a terra prometida
21h50-Jornal da Record
23h00-câmera Record
00h15-programa do porchat
01h15-Fala Que Eu te Escuto
02h00-programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Contagem regressiva em Paraty 
O evento ‘Off Flip de Literatura’ vai oferecer R$ 30 mil 
em prêmios, além de passeio de escuna e cota de livros.

BAND
06:00-Jornal bandnews
07:30-café com Jornal
08:00-café com Jornal
09:10-Dia Dia
10:10-os Simpsons
12:30-Jogo aberto 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
22:30-Melhores Momentos
23:00-polícia 24h
00:50-Jornal da noite
01:40-Que Fim levou?
01:45-os Simpsons
02:10-glee
02:50-pegadinhas
03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

Divulgação

Condições do
Mar no Rio

as inscrições para 
o prêmio off Flip 
de literatura es-

tão abertas até 12 de 
dezembro. o evento 
vai oferecer aos ven-
cedores 30 mil, além de 
estadia em paraty, pas-
seio de escuna e cota 
de livros.

De acordo com os 
organizadores, os tex-
tos serão avaliados por 
escritores de expres-
são no cenário literário 
brasileiro e o sarau de 
premiação acontecerá 
no centro cultural Sesc 
paraty, durante a Festa 
literária internacional 
de paraty. os contos e 
poemas selecionados 
serão publicados em 
coletânea a ser lança-
da durante a Flip em e-
-book, com download 
gratuito aos leitores.

vENCEDOR vAI 
ASSINAR CONTRATO 

o vencedor no gê-
nero infantojuvenil vai O vencedor no gênero infantojuvenil vai assinar contrato de edição com o Selo Off Flip e terá sua obra publicada

assinar contrato de edi-
ção com o Selo off Flip 
e terá sua obra publi-
cada em livro ilustrado, 
com lançamento tam-
bém durante a Flip.

os vencedores serão 
conhecidos em 10 de 
abril de 2017 e entre 
os primeiros colocados 
será escolhido um au-
tor que cumprirá resi-

dência em paraty para 
desenvolver um projeto 
literário por um período 
de 30 dias (esse autor 
receberá bolsa no va-
lor de 5 mil reais e terá 

despesas pagas com 
transporte, estadia e 
alimentação). o regula-
mento pode ser lido no 
site (www.premio-offflip.
net).



Essa impressão de que 
as coisas estão girando, 
que faz com que muito 
bêbado por aí acabe 
preferindo ficar deitado 
ou sentado, acontece 
pelo efeito que o álcool 
tem em nossos ouvidos, 
mais especificamente na 
região minúscula cha-
mada labirinto membra-
noso, que armazena o 
líquido endolinfa, respon-
sável por nos manter em 
equilíbrio.

Dizem que quem en-
che a cara quer mesmo 
é passar mal, caso con-
trário, tomaria leite. ain-
da que tomar um porre 
não seja uma atitude 
muito inteligente, espe-
cialmente em termos 
de saúde e segurança, 
a verdade é que muita 
gente bebe além da 
conta de vez em quan-
do, e os sinais de em-
briaguez incluem falta 
de equilíbrio, mudança 
de comportamento, en-
joo e, claro, a sensação 
de que tudo está giran-
do.

DO
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Origem dos sinais matemáticos
C u R I O S I D A D E S
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MC Gui anuncia fim de 
namoro com Luiza Cioni

Celso Portiolli confessa que já 
trabalhou por R$ 500 no SBT

celso portiolli foi um dos convidados do 
‘programa Raul gil’ no último sábado e 
contou que o início de sua carreira no Sbt 
seu salário era de R$ 500. "Eu tinha uma 
loja de cD, eu trabalhava em duas emis-
soras de rádio, promovia shows, ganhava 
uns R$ 2,5 mil. Quando o Silvio Santos me 
contratou, ele me falou que a televisão 
não pagava muito bem e me daria R$ 
500", lembrou celso portiolli. 

"Respondendo a todas as dúvidas vin-
das de vocês, eu não estou mais em um 
relacionamento sério!", escreveu Mc gui 
na legenda de uma foto em que aparece 
em uma praia. logo que o post foi publi-
cado, o funkeiro começou a receber uma 
enxurrada de mensagens de suas fãs. algu-
mas lamentavam pelo do relacionamento, 
enquanto outras se ofereciam para ser a 
próxima namorada do cantor. "Melhor notí-
cia do meu dia", comentou uma delas.

adição ( + ) e sub-
tração ( – ): o empre-
go regular do sinal + 
( mais ) aparece na 
aritmética comer-
cial de João Widman 
d’Eger publicada em 
leipzig em 1489. En-
tretanto, representa-
vam não à adição ou 
à subtração ou aos 
números positivos ou 
negativos, mas aos 
excessos e aos défi-
cit em problemas de 
negócio. os símbolos 
positivos e negativos 
vieram somente ter 
uso geral na inglater-
ra depois que foram 

usados por Robert Recor-
de em 1557. os símbo-
los positivos e negativos 
foram usados antes de 
aparecerem na escrita. 
por exemplo: foram pin-
tados em tambores para 
indicar se os tambores 
estavam cheios ou não. 
os antigos matemáticos 
gregos, como se observa 
na obra de Diofanto, limi-
tavam-se a indicar a adi-
ção juntapondo as par-
celas, sistema que ainda 
hoje adotamos quando 
queremos indicar a soma 
de um número inteiro 
com uma fração. como 
sinal de operação mais 

usavam os algebristas 
italianos a letra p, ini-
cial da palavra latina 
plus. Multiplicação ( . ) 
e divisão ( : ): o sinal 
de x, como que indi-
camos a multiplica-
ção, é relativamente 
moderno. o matemá-
tico inglês guilherme 
oughtred empregou-
-o pela primeira vez, 
no livro clavis Mate-
maticae publicado 
em 1631. ainda nesse 
mesmo ano, harriot, 
para indicar também 
o produto a efetuar, 
colocava um ponto 
entre os fatores. 
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Revista afirma que Beyoncé 

aumentou o bumbum

Cientistas descobrem 
como converter CO2 

 em combustível

Já pensou que incrí-
vel seria se pudéssemos 
converter dióxido de 
carbono atmosférico em 
combustível, em escala 
industrial? pois esse não 
é um sonho maluco. gra-
ças a uma descoberta 
acidental, pesquisadores 
do Departamento de 
Energia do laboratório 
nacional de oak Ridge, 
nos Eua, desenvolve-
ram um processo que 
pode conseguir transfor-
mar poluição em etanol, 
usando um único cata-
lisador. Recentemente, 
atingimos os mais altos 
níveis de co2 atmosféri-
co em milhões de anos. 
É improvável que esse 
número diminua no fu-
turo, o que significa que 

nunca mais seremos ca-
pazes de ter níveis 'segu-
ros' novamente. Mas, se 
pudermos transformar 
co2 em uma fonte de 
combustível, pelo menos 
abrandaremos um pou-
co a situação. “nós des-
cobrimos por acaso este 
material”, disse um mem-
bro da equipe, adam 
Rondinone. “nós estáva-
mos tentando estudar o 
primeiro passo de uma 
reação, quando perce-
bemos que o catalisa-
dor estava fazendo toda 
a reação por conta pró-
pria”. Rondinone e seus 
colegas fizeram um ca-
talisador utilizando car-
vão, cobre e nitrogênio, 
medindo apenas 50 a 
80 nanômetros de altura. 

REpRoDução

O site MediaTakeOut garante que Beyoncé 

está estreando bumbum. A polêmica publica-

ção assegura que a estrela fez 'algumas me-

lhoras' em seu traseiro e deu uma levantada 

na parte de trás. O tabloide diz que a cantora 

se recusava a fazer qualquer coisa cirúrgica 

no bumbum, mas aparentemente acabou 

'cedendo à pressão'. E os boatos começaram 

depois da última apresentação da intérprete 

no último sábado, onde supostamente apa-

receu com o bumbum mais durinho e mais 

levantado do que de costume.

na medida em que 
nos movimentamos, a 
endolinfa vai se ajustan-
do de modo a ficar nive-
lada dentro dessa estru-
tura que temos em nosso 
ouvido interno.
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Você está mais alegre 
nesses dias, e isso torna 
sua relação amorosa mais 
suave e prazerosa. Procure 
falar de um jeito mais leve 
e descontraído na hora de 

discutir a relação. Dedique-se mais à sua 
vida afetiva e seja feliz. Abra seu coração 
para os amigos verdadeiros.

Áries

Neste período, um novo 
ciclo anual está para 
começar. Todos os seus 
sonhos devem ser lembrados 
e novas metas estudadas. 
Há momentos distintos, 

mas este é todo seu. Não perca tempo com 
bobagens. Vá direto ao assunto e utilize seu 
carisma. Cor: grená. Número: 03.

Touro

Os nativos deste signo 
estão recebendo vibrações 
excelentes, que agilizam 
a mente e ainda clareiam 
as idéias. Além disso, a 
sua vida profissional está 
recebendo uma grande 

proteção, aumentando sua capacidade de 
vencer as disputas profissionais. Sorte no 
amor. Número: 06.

Gêmeos

Favorável aos 
romances e namoros, 
disposição afetuosa 
e sonhadora 
procurando um par 
para compartilhar as 

alegrias da vida. Aproveite e divirta-
se bastante. No plano profissional 
boas oportunidades começam a 
surgir nesta fase. Esteja atento(a). 
Cor: verde-escuro. Número: 09.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Aquário. Regente: 
Sol. Hora de colocar 
suas idéias em ordem 
para poder pensar em 

seus projetos. Aproveite o dia para 
relaxar e esvaziar a mente das 
tensões. O seu pensamento está 
mais claro. Número: 12.

Leão

A leveza e os bons 
sentimentos estão no ar. 
Serenidade é a palavra 
destes dias. Com ela, 
será possível acertar 
o passo com quem 

for necessário, aproximar quem se 
distanciou e ainda seduzir para valer 
quem está reticente em relação a um 
compromisso sério. Número: 15.

Virgem

Amor: Sem que você 
mexa um só dedo, as 
mudanças começarão 
a ocorrer. O que não é 
bom deve ser revisto. 
Se não melhorar, 
convém deixar 

espaço aberto para quem chegar 
querendo construir uma história 
com você. Alie-se a pessoas que 
tenham objetivos e interesses 
comuns.

Libra

Talvez seja preciso 
abrir espaço para 
cuidar mais de si, 
pois um novo ciclo 
se anuncia. Se as 
suas estruturas 

estiverem sólidas, as mudanças 
serão mais aproveitadas. No 
amor, você precisa dar uma 
chance para alguém que está 
muito próximo de você. Número: 
18.

Escorpião

Muita imaginação e 
inspiração criadora; 
ligação com o mundo 
espiritual. Percepções 
que ultrapassam os 
limites da razão. 

Descontração e alegria. Seu 
poder de atrair pessoas está no 
auge. Quando falar ou escrever, 
encantará com sua criatividade. 
Cor: havana. Número: 21.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Câncer. Regente: 
Saturno. Hoje você 

presta mais atenção aos seus 
sentimentos. A fase pede que 
você busque o recolhimento para 
identificar exatamente o que 
está havendo. Cor: azul-escuro. 
Número: 24.

Capricórnio

Tenha fé e siga uma 
crença, seja ela qual 
for, acreditando 
que existe um 
poder superior 
nos protegendo. 

Benefícios inesperados podem 
acontecer a qualquer momento 
neste período. O ser amado 
lhe proporcionará momentos 
maravilhosos. Cor: amarelo-
canário. Número: 27.

Aquário

Ame-se em primeiro 
lugar para que os 
outros te valorizem. 
Olhe para dentro 
de você e mostre o 
quanto é especial. 

Fique longe de gente negativa e 
procure descansar. Você cativa 
as pessoas com seu carisma. Suas 
melhores qualidades estão em 
destaque. Número: 30.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais
PORTARIA Nº 2488 DE 19 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 - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2455 de 11 de outubro de 2016. 
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 2440 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016
a Prefeita do MunicÍPio de Porto real, no uso de suas atribuiÇÕes 
leGais.
                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, até 31/12/2016, os contratos de trabalho dos servidores abaixo 
relacionados, em razão de ainda existirem excepcional necessidades dos serviços dos 
mesmos:

Nomes        Função

aline bernardo Guerra    docente iV – educação física
andreia de jesus eurico    docente i – ens. fundamental
carlos jose de souza    docente iV – educação física
djalma regis Martins de Medeiros   docente iV – artes
erica rodrigues luiz    docente iV – educação física
erika Gonçalves dos santos alves   orientador Pedagogico
evelyn Maia de oliveira    docente i – educação especial
Glaucia Pires Madureira    docente i – educação especial
heloisa helena dos santos    docente iV – artes
jaqueline da silva santos    docente i – educação especial
jessica Maria da silva    docente i – ens. fundamental
joice de almeida dias    orientador educacional
juliana ramos Pereira    docente iV – história
leonardo Gonçalves    docente iV – história
luciana david da conceição    o r i e n t a d o r 
Pedagogico
Maiara Machado da silva    docente i – educação infantil
Marta cristina reis souto bistene   docente i – educação especial
Monalisa duarte Gomes    orientador educacional
raija adriane da silva Pereira   docente iV – artes
rosane de Morais faria nunes   docente i – educação especial
solange de Miranda nunes da costa   orientador Pedagogico

ART. 2º - PRORROGAR, por prazo de 06 (seis) meses, o contrato de trabalho da servidora 
abaixo relacionado, em razão de ainda existir excepcional necessidades dos serviços da 
mesma:

Nome      Função

 celina nogueira de carvalho almeida    nutricionista

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 2058 DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias Municipais, crédito suplementar 
no valor global de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para reforço das 

dotações consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei 
Municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 540.000,00 
(quinhentos e quarenta mil reais),  para atender as programações constantes do 
anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo ii 
deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da lei 
federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.302.105.2.086 33903905 1612 65.000,00

29.01.12.361.102.2.036 33903905 0500 15.200,00

29.01.12.361.118.2.060 33903905 0500 156.800,00

29.01.12.366.118.2.060 33903004 0000 100.000,00

29.01.12.365.118.2.060 33903005 0000 100.000,00

29.01.12.365.118.2.060 33903006 0000 100.000,00

29.01.12.361.101.2.073 33903601 0000 3.000,00

Total 540.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.302.105.2.086 33903002 1612 65.000,00

29.01.12.361.118.2.061 33903905 0500 172.000,00

29.01.12.361.118.2.063 33903905 0000 300.000,00

29.01.12.361.101.2.034 44905200 0000 3.000,00

Total 540.000,00
Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 0500 – Salário Educação
 1612 – Média Alta Complexidade - MAC 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita Municipal –

atos oficiais
Extrato de Dispensa Para Passagens Aéreas

Processo: 2016/00754

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$1.972,40 (Hum mil novecentos e setenta e 
dois reais e quarenta centavos).

 Data: 18/10/2016.

decreto n° 4.136, de 19 de outubro de 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 1.450.000,00 (hum 
milhão quatrocentos e cinquenta 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 março 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 assistência social e direitos humanos 
(seMsadh), à secretaria Municipal de fazenda (seMfa) e à secretaria Municipal de 
saúde (seMus), crédito suplementar de r$ 1.450.000,00 (hum milhão quatrocentos e 
cinquenta mil reais), para atender à programação 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 unidade ProGraMa desPesa fonte suPleMentaÇÃo

seMasdh fMas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 00 30.000,00
seMfa seMfa 05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 250.000,00
seMus fMs 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 1.155.000,00
seMus fMs 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.30.00 00 15.000,00

anexo ii           

                               em r$

ÓrGÃo unidade ProGraMa desPesa fonte anulaÇÃo

seMasdh fMas 03.02.08.243.045.2.023 3.3.90.36.00 00 30.000,00
seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.30.00 16 75.000,00
seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 190.000,00
seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 890.000,00
seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 4.4.90.61.00 00 1.000,00
seMus fMs 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 00 50.000,00
seMus fMs 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 00 214.000,00

adenildo braulino dos santos
Prefeito

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº.2096/GP/2016, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.
Exonerar, a contar de 19 de outubro de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art.87, da lei orgânica Municipal, DINAMAR SOARES BARBOSA ROSA, do cargo 
em comissão de diretor iii, símbolo d-3, da Escola Municipal de Educação Especial 
Albert Sabin da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria n° 027/seMus/ 19 de seteMbro de 2016

o secretário Municipal de saúde de belford roxo, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando os princípios da constituição federal, bem como o artigo 2.º da lei 
federal 8080/90 e seus parágrafos; 

resolVe: 

art. 1º. designar  jeanne ferreira da silVa , matrícula 60/055449 para responder, 
sem prejuízo de suas funções, pela superintendência do departamento de reabilitação 
e coordenação da equipe da saúde lotada no colégio albert sabin . 

art.2º a servidora deverá. coordenar e orientar o corpo clínico, supervisionar a execução 
das atividades de assistência médica;  Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno 
do Corpo Clínico;  Promover e exigir o exercício ético da medicina; Zelar pela fiel 
observância da administração e manutenção da parte clinica no colégio albert sabin.   

art. 3º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 
em contrário. 

Márcio ValÉrio ribeiro da silVa
secretário Municipal de saúde

secretaria MuniciPal de educaÇÃo, esPorte, cultura e turisMo – se-
Mect

PORTARIA Nº 034/SEMECT/2016.

designar, o subsecretário de educação, esporte, cultura e turismo da seMect, Pro-
fessor julio Maia ferreira dos santos, para responder interinaMente pela 
escola Municipal de educação especial albert sabin, a contar de 20 de outubro de 2016.

Wagner Luiz Rodrigues Turques

secretário Municipal de educação, 

esporte, cultura e turismo - seMect
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Copa Sinno/Danopé conhece 
todos os seus semifinalistas

Anderson Luiz

38

BaIxada

Molecada botou pra ferver e quatro clubes brigam pelo direito de disputar a grande final em Juscelino.

o clube da bola 
viveu um grande 
momento no últi-

mo fim de semana com 
a realização dos jogos 
válidos pela quarta de 
final da copa Sinno/Da-
nopé. as quatro partidas 
realizadas na praça de 
esportes em Juscelino 
tiveram dois confron-
tos que chamaram a 
atenção dos torcedores 
presentes. Devido a boa 
rivalidade, nova opção 
e Juscelino ac agitaram 
a galera. no primeiro 
confronto, no sub-15, 
empate eletrizante em 
3 a 3. vitinho abriu o 
marcador para o nova 
opção e luquinha am-
pliou. não demorou mui-
to, e bonecão diminuiu 
o prejuízo para o Jac e 
iuri deixou tudo igual, in-
cendiando a partida. o 
goleiro do nova opção 
Mathues arriscou de 
sua intermediária, em 
seu chute forte, a bola 
desviou pelo caminho 

e estufou a rede reco-
locando o nova opção 
na frente do placar: 3 
a 2. Já próximo do fim, 
bonecão tratou de em-
patar o jogo marcando 
um belo gol, fechando o 
placar em 3 a 3. as duas 
equipes já estavam clas-
sificadas para a semifi-
nal e jogaram apenas 
para cumprir tabela. na 
semifinal o nova opção 
enfrenta o Resenha e o 
Juscelino pega o laran-
ja Mecânica.

nova opção: Ma-
theus; Jonathan, Rondô-
nia e batata; luquinha, 
natan e vitinho. técnico: 
Marcelo e pirulito. Entra-
ram: João vitor; bismar-
ck, thiago, ari e gabriel.

Juscelino ac: pedro 
henrique; Jesus, Maicon 
e bruno; vitor azevedo, 
bonecão e brendon. 
técnico: bruno Silva e vi-
tor Santos. Entraram: Jor-
dilson; João victor, iuri, 
guilherme, Rian e Edmar. 
Quente como o primeiro 
encontro entra as duas 
equipes, a categoria de 

sub-18 valia mais para o 
nova opção, que pre-
cisava pelo menos do 
empate, do que para 
o Jac, já classificado. 
com isso, os ânimos es-
tavam à flor da pele e 
o Jac saiu na frente 
com Marcelo, logo no 
início do jogo: Jac 1 a 
0. a pressão ficou para o 
nova opção, mas não 
demorou muito e che-

gou ao empate com 
Renan cobrando pênal-
ti: 1 a 1. antes de termi-
nar o primeiro tempo, 
Renan marcou o gol da 
virada, dando tranquili-
dade para sua equipe: 
nova opção 2 a 1. a 
etapa complementar 
prometia e pegou fogo. 
com várias oportunida-
des desperdiçadas pe-
las duas equipes, o gol 

de empate veio no final 
do jogo, com topeira 
pegando bem na bola 
e estufando a rede: 2 
a 2. o resultado clas-
sificou o nova opção 
que pega novamente o 
Jac, agora, pela semifi-
nal da competição. na 
outra semifinal, Resenha 
e laranja Mecânica se 
enfrentam.

nova opção: Dani-

lo; Jonathan, breno e 
Renan; caio, gabriel e 
paulinho. técnico: Mar-
celo. Entraram: Wesley, 
lucas vinícius, lucas e 
bill.

Juscelino ac: Matheus 
Mendes; João Marcos, 
Meio Quilo e Marcelo; 
topeira, Fabinho e hugo. 
técnico: Feijão. Entra-
ram: vitor, gabriel, car-
los e apis.   

Nova Opção e JAC estão nas semifinais de sub-15 e sub-18. laranja e Resenha também

anDERSon luiZ


