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Ônibus lotado seguia pela Estrada do Mato Grosso, em Nova Iguaçu, quando ficou desgovernado ao entrar numa curva fechada. A maioria 
dos feridos era estudante menor de idade. Duas pessoas sofreram ferimentos graves e seguem internadas no Hospital Geral de Nova Iguaçu. 
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Divulgação

Grave acidente

Edson, que é ex presidiário, invadiu a casa da ex-mulher e quase a matou

Fora de controle!

3

Segundo turno
Eleitor que não votar 

no segundo turno deve-
rá justificar a ausência no 
próprio dia das eleições, 
no próximo domingo.

Tralha espanca mulher a 
socos e chutes em Caxias
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O ônibus lotado, em sua maioria de estudantes, tombou numa curva fechada e quase aconteceu uma tragédia. Uma das vítimas teve o braço dilacerado (d)
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PM mata ex
Estudante é morta 

com um tiro pelo seu ex-
-namorado e policial mili-
tar, que cometeu suicídio 
loge depois.

Reage saRacuRuna

Equipe do Dr. Fábio Cardoso prende André no flagra

DH embrulha 
‘Balinha’ e manda 
pra cela de Bangu

geRalDo RobeiRo / eXtRa

12

Copa Rio
Friburguense bate 

Portuguesa em jogo his-
tórico e se sagra cam-
peão inédito da Copa 
Rio.
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Halloween canino

Em nome da cerveja!

nova York sediou 
no último final de se-
mana a sua parada 
anual de Halloween. 
a festa aconteceu 
no tompkins square 
Park, em Manhattan. 
Diversos cãezinhos fo-
ram fantasiados por 
seus donos de aliení-
genas, Hillary, trump 
e de membros da 
banda de rock Kiss. o 
evento é tradicional 
no estado. 

um motorista do 
vietnã foi flagrado 
andando pelas ruas 
de Hanói, na capi-
tal, com uma moto-
neta sobrecarrega-
da com cervejas. ele 
levava, no mínimo, 
16 caixas sobre o 
veículo de duas ro-
das. Que disposição 
para umas cerveji-
nhas no final de se-
mana, hein! 

usuários do sansumg galaxy note 7 receberam na ma-
nhã de ontem um upgrade para o sansumg galaxy s8 e 
o note 8. o programa vale apenas para clientes da co-
reia do sul, que é o lar da empresa. a empresa promete 
dar a eles celulares de alta tecnologia, que tem previ-
são de lançamento no mercado apenas para o ano que 
vem. lembrando que recentemente, o note 7 teve casos 
de superaquecimento que pode levar a sua explosão.

na tarde da última sexta-feira, uma cobra 
píton enorme apareceu num campo de golfe 
durante o torneio ciMb classic, em Kuala lum-
pur, na Malásia. bombeiros foram acionados 
para retirar o animal. apesar do susto, o tor-
neio, válido pelo Pga tour da liga profissional 
de golfe, prosseguiu normalmente

empresas estudam reduzir o risco de ataques ciber-
néticos usando diversos fornecedores para gerenciar 
servidores de nome de domínio (conhecido pela si-
gla em inglês Dns). a medida foi tomada depois de 
uma invasão hacker, feita na última sexta-feira, que 
tirou grandes sites do ar, como o twitter, o spotify e o 
netflix. os sites já funcionam normalmente. 

Celular novo para funcionários

Que susto Sem hackers

Fiscalizações feitas pela controladoria-geral da 
união (cgu) identificaram que a secretaria de estado 
da saúde (sesa) corre o risco de ter de devolver mais 
de R$ 10 milhões destinados pelo Ministério da saúde 
(Ms) para ações de vigilância em saúde. a vistoria 
apontou que os valores repassados estão “parados” na 
conta do governo, e não estão sendo usados para as 
atribuições da vigilância.

Encrenca no Sesa

Médicos de 11 especialidades foram convidados 
para identificar cinco prescrições feitas em sua área 
de atuação. esse relatório é da campanha ‘escolha 
sabiamente’ e destaca a necessidade de pacientes e 
médicos falarem francamente de como um problema 
de saúde deve ser corretamente tratado. 

os cortes na área da ciência devem afetar não só os 
estudantes, como também aos docentes. uma redução 
de 20 a 30% nas chamadas ‘bolsas de produtividade’ da 
agência federal foi proposta à ciência cnPq no ano que 
vem. a informação foi dada na semana passada durante 
uma reunião dos 220 comitês de área do cnPq.

Problemas na Ciência

Programa de Estágio
 a empresa prorrogou o prazo de inscrições para o Programa 

de estágio 2017. com o novo prazo, os candidatos tem até 30 
de outubro para se inscrever. a empresa busca jovens com per-
fil dinâmico, proativo, empreendedor, que saibam trabalhar em 
equipe e que gostem de desafios. a lista de cursos aceitos e as ins-
crições podem ser verificadas no site www.queroserambev.com.br

Vagas de fim de ano
Diversas lojas do bangu shopping já estão recebendo 

currículos para preencher mais de 50 vagas extra-natal. 
os currículos podem ser entregues pessoalmente nas 
lojas e os cargos não exigem experiência. as funções 
são para vendedores, estoquistas e caixas. lembrando 
que o shopping fica na Rua Fonseca, n° 240, em bangu. 

Analista de backoffice 
empresa está procurando um profissional para preencher a 

vaga de analista de backoffice. as principais atividades são a 
de negociações financeiras, informações sobre inscrições, ava-
liação financeira de clientes e pesquisas demandadas pela ges-
tão e acompanhamento da solicitação de alunos. interessados 
enviar e-mail para vagascallcenter2014@gmail.com.

No caminho certo
na abertura da conferência internacional do setor Rio oil & 

gas, o Presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou ontem que 
a estatal está no caminho certo para a recuperação. a estatal 
anunciou o corte de 25% dos investimentos em seu plano. o pro-
grama anunciado pela gestão é visto como fator importante para 
a forte alta das ações petroleira nesse ano em cerca de 170%.  

Queda nas importações
as importações de soja do brasil para a china sofreram uma 

queda de 27% em setembro. essa diminuição se dá ao fato 
dos estados unidos exportarem o grão para os chineses, que 
está mais competitivo, substituindo o produto brasileiro. o país 
asiático manteve estável as suas compras no exterior. os da-
dos são da administração geral de aduanas da china.

Mas sem queda de preço
em compensação a boa notícia, o presidente da Petrobras, 

Pedro Parente, se diz ‘decepcionado’ o fato de a redução apli-
cada aos preços da gasolina e do diesel nas refinarias ainda 
não terem chegados ao consumidor final. o presidente desta-
cou que a estatal não faz pesquisa de preços, mas já é sabido 
um aumento no valor do combustível em pelo menos 11 estados.

Honestidade nos tratamentos

AMBEV

CAllCEntEr

PEtrOBrAS

PEtrOBrAS

Criança no trânsito

Base nazista encontrada 
uma expedição realizada por pesquisadores russos 

revelou a descoberta de escombros de uma base se-
creta nazista numa ilha no círculo Polar Ártico durante 
a segunda guerra Mundial. a jornada recolheu cerca 
de 500 artefatos, entre uniformes militares, munições, ar-
mas e equipamentos metereológicos.

BAnGU SHOPPInG

rEUtErS

cHesHiRe Police 

Policiais pararam uma menina que estaria dirigindo seu carrinho de 
brinquedo de forma errada pelas ruas de Runcorn, no condado de 
cheshire, no Reino unido. eles entraram na brincadeira e perguntaram 
aos pais da menina se ela tinha bebido, logo depois simularam o teste 
do bafômetro na menina. inocente, ela assoprou a máquina e seu pai 
revelou que ela havia tomado ‘duas garrafas’. a motorista veloz não foi 
presa e vai seguir pelas ruas da cidade com seu carrinho, mas dessa vez 
com cautela pois os policiais podem aparecer a qualquer momento!

Quem tem c..., tem medo!
um político da baixada Fluminense cance-

lou às pressas sua campanha política e cor-
reu para brasília. o motivo?: ele está tremendo 
na base por conta da prisão do ex-deputado 
eduardo cunha, por lavagem de dinheiro.  

Vai delatar geral 
a prisão do deputado está fazendo muitos 

políticos perderem o sono. o que rumou para 
brasília, então, deve encarar o fantasma da 
delação como seu maior pesadelo. Fiel a ciu-
nha até debaixo d’água, ele deve ter mais 
coisas a esconder do que qualquer outro par-
lamentar. Mas, uma certeza já existe: quando 
eduardo cunha abrir a boca, só Deus sabe o 
que pode acontecer.

Barraco na feira
Às vésperas da votação do segundo turno 

das eleições, no próximo domingo, as brigas 
entre cabos eleitorais éstá mais acirrada. no úl-
timo final de semana, aliados dos concorrentes 
a uma Prefeitura da baixada se engalfinharam 
após trocas de farpas e muitos enpurrões. 

Desrespeito total 
Quem estava no local, relatou que os cabos 

eleitorais de um dos candidatos fizeram plan-
tão na tentativa de impedir que o concorrente 
fizesse campanha no local. no confronto houve 
hostilização de ambos os lados, e até a Polícia 
Militar foi chamada para conter os ânimos dos 
brigões. e ainda chama isso de democracia!. 

Muita pretensão 
com um mandato inespressivo, é impossível 

que um vereador consiga levar adiante suas 
pretensões políticas. o sujeito, agora, quer ser 
subprefeito de seu reduto eleitoral, e já se inti-
tula o ‘dono do pedaço’. se ele não está fa-
zendo nada para melhorar a vida de quem 
acreditou em seu trabalho, imagina no novo 
cargo. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

ElEiçõEs 2016

Quem deixar de votar e não se justificar incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral.
Divulgação

Eleitor deve justificar 
ausência no 2° turno 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Cirurgias do Hospital dos Bombeiros foram desmarcadas

o eleitor que 
não vai estar 
em seu do-

micílio eleitoral no 
próximo domingo, 
mas vota em muni-
cípio onde haverá 
segundo turno, deve 
justificar a ausência 
no próprio dia das 
eleições, das 8 às 
17h, em uma das 
mesas de justifica-
tiva instaladas em 
todas as cidades do 
estado do Rio. 
nos municípios onde 
haverá segundo tur-
no, será possível re-
alizar a justificativa 
também em qual-
quer seção eleito-
ral. no estado do 
Rio, esse é o caso 
de são gonçalo, 
Duque de caxias, 
nova iguaçu, ni-
terói, belford Roxo, 
Petrópolis e volta 
Redonda, além da 
capital.

Para realizar o pro-
cedimento, a Jus-
tiça eleitoral reco-
menda que o eleitor 

O formulário de justificativa pode ser preenchido antes, mas só deve ser assinado no dia

Crise financeira deixa Corpo de 
Bombeiros sem materiais básicos

Ação oferece cortes gratuitos 
para quem doar os cabelos

RePRoDução g1

O objetivo da ação é apoiar a campanha Outubro Rosa

Supensão de concessão ameaça Zoológico do Rio de Janeiro

Divulgação

leve, já preenchido, 
o formulário de re-
querimento de justifi-
cativa eleitoral, que 
pode ser baixado 
no site do tRe-RJ ou 
retirado em um car-
tório eleitoral. além 
do requerimento, o 
eleitor deve apre-
sentar o título e um 
documento oficial 
com foto.

COnsEQUênCiAs 
pARA QUEM 

nãO jUstiFiCAR
Quem deixar de 

votar e não se jus-
tificar incorrerá em 
multa imposta pelo 
juiz eleitoral. além 
disso, sem a prova 
de que votou na úl-
tima eleição, pagou 
a respectiva multa 
ou de que se justi-
ficou devidamen-
te, não poderá, por 
exemplo, tomar pos-
se em cargo público 
ou renovar matrícula 
em estabelecimen-
to de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo 
governo, entre ou-
tros impedimentos.

o eleitor que não 
votar nem justificar 
em três turnos conse-
cutivos e não quitar 
a multa devida terá 
sua inscrição can-
celada e, após seis 

anos, excluída do 
cadastro de eleito-
res. as regras não se 
aplicam aos eleitores 
cujo voto seja facul-
tativo (analfabetos, 
maiores de 16 e me-

nores de 18 anos, 
maiores de 70 anos) 
nem aos portadores 
de deficiência física 
ou mental que torne 
impossível ou dema-
siadamente oneroso 

o cumprimento das 
obrigações eleitorais, 
que requererem, na 
forma da Resolução 
tse nº 21.920/04, sua 
justificação pela au-
sência às eleições.

a grave crise financeira 
atravessada pelo estado 
do Rio de Janeiro chegou 
agora aos bombeiros. Fal-
tam materiais básicos de 
primeiros socorros para o 
atendimento das emer-
gências. 

“eu sou do corpo de 
bombeiros do estado do 
Rio e começou a faltar 
material pra gente. não 
tem material de limpe-
za nas ambulâncias. não 
tem cloro. não tem álco-
ol. não tem uma atadura 
para a gente fazer o cura-
tivo de um acidentado”, 
contou um bombeiro que 
preferiu não se identificar.

os profissionais estão 
pegando materiais bási-

cos, como ataduras, ál-
cool e algodão, no Hos-
pital central aristacho 
Pessoa, no Rio comprido, 
que é destinado a oficiais 
da corporação, seus fa-
miliares e pensionistas. 
Mas o hospital também 
enfrenta dificuldades e 

cirurgias estão sendo des-
marcadas por falta de 
material cirúrgico.

o corpo de bombeiros 
afirmou que, por falta de 
pagamento, as empresas 
que fornecem material 
não estão repassando os 
itens.

Quem passar pelo 
Metrô da carioca, hoje 
e amanhã, poderá cor-
tar os cabelos gratuita-
mente. em celebração 
ao outubro Rosa, em 
conscientização do cân-
cer de mama, os irmãos 
Rudi e sergio Werner se 
unem a um time de ca-
beleireiros para convi-
dar os passageiros para 
abraçar a causa.

Para participar do 
‘corte solidário’ e ter 
direito ao serviço gratui-
to, é necessário doar a 
partir de 20 cm de fios 
de cabelo. em seguida, 
os cabelos arrecadados 
serão enviados para a 
Fundação laço Rosa e 

transformados em perucas 
para mulheres em trata-
mento quimioterápico.

o objetivo da ação é 
estimular a doação de ca-
belos para mulheres em 
tratamento de câncer, 
contribuindo para elevar 
sua autoestima e, ainda, 
conscientizar toda a socie-

dade.
o corte solidário foi 

criado em apoio a cam-
panha #fortalizese, uma 
iniciativa da sociedade 
brasileira de Dermato-
logia (sbD) em parceria 
com exímia, a Fundação 
laço Rosa e o laborató-
rio FQM Farmoquímica.

uma placa na porta 
do Jardim Zoológico 
do Rio, na Quinta da 
boa vista, anuncia a 
data de reinaugura-
ção do parque. nin-
guém pode garantir, 
no entanto, que a vi-
sitação será reaber-
ta no próximo dia 10 

de novembro. a limi-
nar que suspendeu o 
contrato de conces-
são entre Prefeitura 
e grupo cataratas, 
concedida pela de-
sembargadora Márcia 
cunha, determina que 
o grupo devolva ama-
nhã o Zoo ao municí-

pio. se nada mudar, a 
preocupação mais ur-
gente é com os 1.300 
animais que vivem no 
local, dos quais 130 
são mantidos proviso-
riamente numa espé-
cie de quarentena, 
enquanto o parque 
passa por reformas.

iBAMA COBRAVA 
AçõEs 

causa apreensão a 
decisão judicial, man-
tida na última quinta-
-feira após recurso da 
Procuradoria geral 
do Município. o Zoo 
do Rio, administrado 
pela Prefeitura, esta-

va muito degrada-
do. o ibama passou 
três anos cobrando 
reformas emergen-
ciais, estimadas pela 
Rio urbe, empresa 
de obras públicas do 
município, em R$ 8,5 
milhões. em janeiro, 
o local foi interditado 

pelo ibama. na oca-
sião, o chefe de fisca-
lização do órgão no 
Rio, vinícius Modesto, 
afirmou que “a visita-
ção ao parque não é 
mais uma experiência 
positiva para as crian-
ças ou a população 
em geral”.
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cerca de 40 estudantes de escolas 
públicas de Duque de caxias farão 
uma apresentação musical gratuita 
no Museu de arte do Rio (MaR), loca-
lizado na região portuária da cidade, 
na próxima quinta-feira, às 12h.

o panorama sobre 
o mercado de tecno-
logia da informação 
e da comunicação, 
atualizado por téc-
nicos do sistema FiR-
Jan, será apresentado 
na próxima quinta-
-feira, às 9h30, duran-
te o giro tic, no sesi 
de Duque de caxias. 

Haverá ainda ven-
da de livros e na 
área gastronômica 
serão oferecidos do-
ces caseiros.  a en-
trada é franca e o 
horário da feira é de 
11 às 18h. o Fórum 
Regional do Meier 
fica na Rua aristides 
caire, 53. 

veículos não poderão ser apreendidos ou multados 
em blitz por falta da realização de vistoria, quando o 
serviço não estiver sendo oferecido de forma regular 
pelo Detran no município da fiscalização.

a alerj vota hoje, em primeira discussão, o projeto 
que aumenta o prazo para a utilização dos vale-trans-
portes para a balsa, metrô, trem e ônibus, válidos no 
estado. os cartões deverão valer por 360 dias.

Feira II Mercado 

Fiscalização Validade

Eles disseram... nós publicamos!
“Acho que o ambiente está favorável, tenho certeza que há um convencimento da maioria dos 

parlamentares”. Rodrigo Maia,  presidente da câmara dos Deputados, ao falar durante evento que 
o “ambiente está favorável” para a votação da Pec 241.

empreendedores criativos da região 
metropolitana, a caravana Rio criativo 
desembarca em belford Roxo hoje, ama-
nhã e quinta-feira, para atender toda a 
baixada Fluminense! oficinas e consulto-
rias estarão à disposição do público.

Profissionais experientes vão facili-
tar oficinas gratuitas de captação de 
Recursos, economia criativa, gestão 
Financeira, Financiamento coletivo, 
elaboração de Projetos, Modelo de 
negócios e Mídias sociais.

DiReto ao Ponto

a Pec 241 não cumprirá o preceito constitu-
cional, eis que os valores dos medicamentos, por 
exemplo, sofrem variações bem mais complexas 
do que o cálculo cartesiano que servirá como base 
para os gastos públicos. Haverá um decréscimo de 
investimentos, já que o orçamento terá apenas a 
reposição da inflação, sem aumento real. a conta 
chegará para toda a sociedade. os setores sensí-
veis, como saúde, educação, segurança pública e 
serviço público, sofrerão grave retrocesso.

Serviço público Tira Livros Feira I 
empresas que prestam serviço 

ao estado podem ser obrigadas 
a comunicar aos funcionários os 
valores recolhidos ao inss sobre 
o total de suas remunerações. o 
comunicado deve ser feito aos 
empregados, por documento 
próprio do estabelecimento. 

a partir de hoje, quem pas-
sar pela entrada destinada aos 
servidores do Palácio tiraden-
tes, sede da alerj, encontrará 
uma novidade: uma estante 
com livros que podem ser com-
partilhados pelos funcionários e 
colaboradores da casa.

o Fórum Regional do Méier 
realiza hoje, a i Feira da Pri-
mavera. o evento contará 
com atrações culturais, edu-
cacionais e gastronômicas. 
serão realizadas também pa-
lestras sobre saúde e autoco-
nhecimento.

Rio Criativo 

Oficinas 
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iraque

na esquina da Rua oliveira Ro-
drigues alves, lixos e móveis ve-
lhos estão sendo despejados por 
carroceiros. a Prefeitura realiza a 
limpeza semanalmente, mas dias 
depois, sempre está sujo de novo.

Aprovar a PEC 241 é um grave retrocesso 

embora esteja ale-
gando crise finan-
ceira para demitir 
funcionários contra-
tados temporaria-
mente, cortar van-
tagens de servidores 
efetivos e negar di-
reitos devidos aos 
professores, a secre-
taria de educação 
de guapimirim está 
esbanjando dinhei-
ro. Pelo menos é o 
que sugere a tercei-
rização de serviços 
que poderiam ser 
feitos por mão de 
obra própria, já que 
o município tem em 

Terceirização sangra os 
cofres de Guapimirim

seus quadros me-
rendeiras, auxiliares 
de serviços gerais e 
vigias, sem contar a 
guarda Municipal 
que, entre as suas 
atribuições está de 
cuidar dos próprios 
públicos.
Por exatos R$ 

2.653.321,92 o se-
cretário Rui aguiar 
contratou a empre-
sa Rio de Janeiro 
serviços e comér-
cio para fornecer vi-
gias à 22 escolas da 
rede municipal de 
ensino pelo período 
de quatro meses.

Areais clandestinos no Estado voltam a ser discutidos
cPi Da aleRJ 

O encontro contará com o apoio da  Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Alerj.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Mais de 70 integrantes morrem em combates

um amontoado de lixo 
está sendo formado em 
frente ao túnel do bairro 
Rancho novo, em nova 
iguaçu. um dos principais 
acessos usados por po-
pulares da região, está 
tomado pelo mal cheiro 
e roedores que transitam 
por ali. a coleta de lixo 
no local, é realizada pela 
Prefeitura regularmente, 
mas poucos dias depois, 
a sujeira volta a aparecer! 
Moradores e comercian-
tesdo bairro, saem preju-
dicados por uma minoria 
que insiste em fazer das 
ruas, um lixão improvisado. 

A secretaria de Educação de Guapimirim esbanja dinheiro

Divulgação

MaRcelle abReu

as forças iraquianas 
mataram 74 extremis-
tas em Kirkuk, a 170 km 
de Mossul, durante os 
combates após o ata-
que surpresa lançado 
na última sexta-feira 
pelo grupo estado is-
lâmico (ei), informou o 
governador da provín-
cia.

“o ataque terminou 
e a vida voltou à nor-
malidade”, declarou 
à aFP o governador 
da província de Kirkuk, 
najmeddin Karin, afir-
mando ainda que o 
chefe da ofensiva do 
ei foi detido.

na última sexta-feira, 
dezenas de pessoas 
morreram depois que 
os extremistas do ei 
atacaram Kirkuk e en-
frentaram as forças de 
segurança nesta cida-
de do norte do iraque, 
poucas horas depois de 

Lixo acumulado no bairro Rancho Novo vários atentados suici-
das.

o ataque ocorreu 
ao mesmo tempo em 
que as tropas iraquia-
nas e os combatentes 
curdos tentam expul-
sar os extremistas de 
Mossul.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal de são joão de Meriti

RePRoDução

Forças curdas patrulham ruas da cidade de Kirkuk

bRuna leMos/HoRa H 

Hoje às 12h, 
a comissão 
P a r l a m e n t a r 

de inquérito (cPi) da 
assembleia legislativa 
do estado do Rio de 
Janeiro (alerj) destinada 
a investigar os areais 
clandestinos no estado 
,realizará uma reunião. 
o encontro acontecerá 
na sala 311, no Palácio 
tiradentes. criada no 
final de 2015, a cPi 
pretende buscar uma 
redução da burocracia 
para o licenciamento 
da exploração dos 
areais e um aumento na 
fiscalização de empresas 
licenciadas. Desde 
então, a comissão ouviu 

representantes de órgãos 
e instituições referentes 
ao tema, como o instituto 
estadual do ambiente 
(inea), a coordenadoria 
integrada de 
combate ao crime 
ambiental (cicca), 
o Departamento de 
Recursos Minerais do 
estado do Rio de Janeiro 
(DRM-RJ) e a Delegacia 
de Proteção ao Meio 
ambiente (DPMa).

pF FAz OpERAçãO
nA BAixADA 

em fevereiro deste 
ano, a Polícia Federal 
deflagrou a operação 
areia Movediça com 
o objetivo reprimir a 
extração ilegal de areia 
na baixada Fluminense. 

estão sendo cumpridos 
15 Mandados de 
busca e apreensão 
e 14 Mandados de 
condução coercitiva 
nos Municípios do Rio 
de Janeiro, Duque de 
caxias, seropédica, 
Japeri, nova iguaçu e 
belford Roxo. Participam 
da ação cerca de 80 
policiais federais.
as investigações da 

PF contaram com o 
apoio do Departamento 
nacional de Produção 
Mineral (DnPM) e 
ocorreram de forma 
integrada com o 
Ministério Público Federal. 
os mandados foram 
expedidos pela 3ª vara 
Federal de são João de 
Meriti. 
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 Situação é delicada

Médicos decidem entrar em 
greve em Angra dos Reis

sul fluminEnsE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Entre os motivos da greve estão o atraso dos salários e as melhores condições de trabalho.

os problemas na 
saúde pública da 
região se agrava-
ram em março, de-
pois do fechamen-
to da unidade de 
Pronto atendimen-
to (uPa) da região, 

que foi instalada, de 
forma improvisada, 
nas dependências 
do Hospital geral de 
Japuíba (HgJ).o HgJ 
sofre com a superlo-
tação de leitos nos 
setores de emergên-

cia e repouso, por 
falta de leitos no ser-
viço de clínica mé-
dica para absorver 
a demanda de in-
ternações. segundo 
os médicos, faltam 
inúmeros itens como 

insumos básicos e 
medicamentos de 
uso em emergência, 
tais como hidrocorti-
sona, noradrenalina, 
transamin, albumina, 
entre outros. Há tam-
bém, de acordo com 

os profissionais, um 
número insuficiente 
de aparelhos respi-
radores e monitores. 
além disso, os relatos 
dão conta de que as 
condições estruturais 
da sala de cirurgia 

estão com mofo no 
teto, torneiras para 
assepsia das mãos 
com sensores que-
brados e falta de in-
sumos que compro-
metem a segurança 
dos procedimentos.

Baltazar se reuniu com especialistas do esporte

Médicos da rede 
municipal de 
angra dos Reis 

começaram uma gre-
ve geral ontem, por 
estarem há mais de 
um ano com os paga-
mentos fora das datas 
prevista. além disso, os 
profissionais também 
reivindicam por melho-
res condições de traba-
lho. o movimento tem 
o apoio do sindicato 
dos Médicos do Rio de 
Janeiro (sindMed-RJ) e 
do conselho Regional 
de Medicina do esta-
do do Rio de Janeiro 
(cremerj). os casos 
de urgência e emer-
gência serão atendi-
dos normalmente nas 
unidades de saúde.  

no último dia 19, o 
cremerj expôs as con- Hospital Geral de japuíba sofre com superlotação de leitos nos setores de emergência e repouso

Samuca Silva aposta 
no apoio das pessoas

programa tem o objetivo de castrar cães e gatos 

Baltazar busca apoio no 
esporte de Volta Redonda

Divulgação

samuca silva discutiu suas propóstas em programa de rádio

Divulgação
Divulgação

Castração de cães e gatos é oferecida gratuitamente em Paraíba do Sul
Divulgação

dições da crise na 
saúde pública de an-
gra dos Reis, afirman-
do que “chegou a um 
nível insustentável”. 
Representantes do 
conselho se reuniram 
recentemente com 
médicos do Hospi-
tal geral da Japuíba 
e do Pronto atendi-
mento de Jacuecan-
ga, que relataram as 
“péssimas condições 
de trabalho e aten-
dimento” ao público. 

Por ordem da Prefei-
tura, no fim de semana 
anterior a este, a emer-
gência do hospital foi 
fechada, pois só havia 
um médico de plan-
tão em toda a unida-
de. entre os problemas 
que têm se agravado 
nas últimas semanas, 
segundo o cremerj, 
está a falta de recursos 
humanos e de insumos.

no último final de se-
mana, o candidato à 
Prefeitura de volta Re-
donda, samuca silva 
(Pv), se reuniu com mo-
radores do bairro euca-
liptal, para ouvir as de-
mandas da população 
do bairro e apresentar 
suas propostas para a 
cidade. cerca de 100 
pessoas participaram 
do evento num salão 
de festas. 

o candidato apro-
veitou para responder 
várias perguntas a mo-
radores e garantiu que 
segue independen-
te em sua campanha 
desmentindo qualquer 
envolvimento com o 
governo atual. samuca 
aproveitou para reafir-
mar que o apoio rece-
bido nos últimos dias é 
da população volta-
-redondense sem envol-
vimento com partidos 
políticos. 

segundo ele, essas 
pessoas querem o bem 
para a cidade “essas 

pessoas perceberam 
que nós somos a ver-
dadeira mudança para 
nossa cidade. Meu com-
promisso é com pessoas 
e não com partidos” 
garantiu.

Durante programa de 
rádio, samuca explicou 
que, caso eleito, preten-
de implantar a creche 
em tempo integral, bus-
cando parcerias para 
oferecer educação 
para 25% dos alunos mu-
nicipais da educação 

básica em volta Redon-
da, além de capacita-
ção, resgatar e valorizar 
os educadores. segun-
do o candidato, o que 
falta na cidade é uma 
gestão que tenha com-
promisso com a popula-
ção. em seus planos de 
governo, também estão 
a criação de duas upi-
nhas e o atendimento 
médico a consultas no 
estádio da cidadania, 
para desafogar o hospi-
tal são João batista.

o candidato a 
Prefeitura de volta 
Redonda, Paulo bal-
tazar (PRb), se reuniu 
na última sexta-feira 
com atletas de di-
versas modalidades 
esportivas, profes-
sores de educação 
física e praticantes 
de esporte, para 
discutir propostas 
para o esporte da 
cidade. o encontro 
aconteceu na aciap 
(associação comer-
cial industrial e agro 
Pastorial). também 
esteve no evento o 
deputado estadual 
nelson gonçalves, 
que declarou apoio 
a baltazar.

Durante a reunião, 
temas como valoriza-
ção profissional, rea-
lização de concurso 
público, integraliza-
ção das secretarias 
e incentivos, além 
dos incentivos às di-
versas modalidades 
esportivas, foram 

itens abordados e que 
ganharam a adesão 
do candidato. a desti-
nação de professores 
de educação Física 
para ministrarem aulas 
de esporte e recrea-
ção nas séries iniciais 
do ensino Fundamental 
foi outro item bastante 
lembrando na reunião. 

ainda pensando nes-
se profissional, baltazar 
garantiu que vai discu-
tir com o sindicato da 
categoria a importân-
cia de se regularizar e 

colocar para funcio-
nar o Pccs (Plano de 
cargos, carreiras e 
salários) da catego-
ria, cuja implantação 
foi iniciada durante 
seu mandato de pre-
feito, mas não saiu 
do papel até hoje. 
“Desta forma nossas 
crianças terão pra-
zer em ir para a es-
cola que, através de 
ações direcionadas, 
terão acesso ao es-
porte, cultura e lazer 
“ completou. 

o Programa castra-
cão e gato chegou 
a Paraíba do sul. o 
serviço atende a po-
pulação que tenha 
fêmeas de cães ou 
gatos em casa e que-
rem fazer a castração. 
Podem participar pes-

soas que recebem até 
dois salários mínimos, 
dando preferência 
aos que tenham me-
nor renda. 

Para participar, os 
donos devem fazer 
o cadastro na secre-
taria do ambiente e 

agrilcutura, localiza-
da na Rua visconde 
de Paraíba, n° 11, no 
centro. É preciso levar 
a identidade, cPF, có-
pia do comprovante 
de renda e cópia do 
comprovante de resi-
dência.

Já o serviço de cas-
tração é feito na clí-
nica veterinária cães 
e cia, na Rua barão 
do Piabanha, nº 46, 
no centro. ainda será 
divulgado o período 
da realização dos ser-
viços. 
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Bandidos agridem seguranças 
em hospital de Duque de Caxias

AgrEssão nA BAixAdA 

Os agentes estavam em um carro de escolta quando foram surpreendidos pelos marginais.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

O hospital Moacyr do Carmo foi palco de uma bárbarie quando bandidos invadiram a unidade

Divulgação 

Dois seguran-
ças foram es-
pancados no 

estacionamento do 
Hospital municipal 
Moacyr do carmo, 
em Duque de ca-
xias, na madrugada 
de ontem. De acor-
do com o 15º bPM 
(Duque de caxias), 
os agentes estavam 
num carro de escol-
ta quando foram sur-
preendidos. ambos 
permanecem inter-
nados.

segundo informa-
ções de uma teste-
munha, os bandidos 
chegaram ao hospi-
tal num Palio preto e 
num sandero. Deste 
último, saltou um ho-
mem com um fuzil e 
seguiu direto para o 
carro onde estavam 
os seguranças. ou-
tros bandidos invadi-
ram a maternidade 
do hospital à procu-
ra de um médico, 

Divulgação 

Quadrilha é presa durante 
patrulha em Nova Iguaçu

Material entorpecente encontrado pelos policiais

Polícia Civil prende quarto 
envolvido em morte de policial 

Ladrões são perseguidos e presos após assalto

Renata escondeu dois tabletes de maconha no casaco

Visitante é pega com drogas em penitenciária

mas não consegui-
ram localizar.

na fuga dos cri-
minosos, um guarda 
da unidade médica 
teria feito disparos. 
ninguém ficou ferido. 
o caso está sendo 
investigado pela 59ª 
DP (Duque de ca-
xias). 

DiREçãO DE HOspi-
tAl nEGA inVAsãO
em nota, a asses-

soria de imprensa da 
Prefeitura de Duque 
de caxias negou a in-
vasão. eles alegaram 
que os seguranças 
agredidos estavam 
sendo perseguidos e 
foram buscar abrigo 
no estacionamento 
do hospital:

“a Prefeitura de Du-
que de caxias, atra-
vés da secretaria de 
saúde, informa que 
não houve tentativa 
de invasão ao Hospi-
tal Municipal Dr. Mo-
acyr Rodrigues do 
carmo, na madru-

gada de ontem. na 
verdade, um veículo 
de uma empresa de 
segurança estava 
sendo perseguido na 

Rodovia Washington 
luís. Para fugir dos 
suspeitos os agentes 
entraram no estacio-
namento da unida-

de de saúde, onde 
foram agredidos.

após a fuga dos 
perseguidores, os vi-
gilantes receberam 

atendimento médico 
no hospital, onde se 
encontram em ob-
servação. o estado 
de saúde é estável. 

Policiais do 20º bPM 
(Mesquita) prende-
ram, no último sábado, 
quatro homens e apre-
enderam um adoles-
cente de 17 anos na 
Rua novo Mundo, na 
comunidade buraco 
do boi, em nova igua-
çu.

De acordo com a 
PM, uma equipe fazia 
um patrulhamento na 
comunidade quando 
encontrou os suspeitos. 
eles teriam tentado fu-
gir, mas foram detidos.

com eles, os poli-
ciais encontraram 282 
sacolés e 50 potes de 
cocaína, 23 frascos de 
loló, um rádio transmis-
sor e R$ 39,00 em es-
pécie. o caso foi regis-
trado na 52ª DP (nova 
iguaçu). 

Polícia civil pren-
deu na manhã do 
último sábado, an-
dré Ávila Franco de 
lima, conhecido 
como balinha, de 
21 anos. segundo o 
delegado Fábio sal-
vadoretti, da Dele-
gacia de Homicídios 
(DH) da capital, ele 
é a quarta pessoa 
presa, que tinha en-
volvimento na mor-
te do policial civil 
Rivagner batista dos 
santos, de 52 anos, 
em abril deste ano. 
ainda estão foragi-
dos aleksander da 
conceição de sou-
za, 20 anos e leon 
de almeida izidro so-
ares, de 22. ontem, 
o Portal dos Procura-
dos divulgou cartaz 
com recompensa 

de R$ 1 mil por infor-
mações que levem a 
captura dos dois.

Rivagner era lota-
do Delegacia de Re-
pressão às ações do 
crime organizado 
(Draco), e foi baleado 
durante uma tentati-
va de assalto, quando 
passava pelo viaduto 
do gasômetro, Re-

gião Portuária, em 
abril deste ano, e se 
deparou com um 
arrastão. ele chegou 
a ficar internando 
no Hospital central 
da Polícia Militar, 
no estácio, na Zona 
norte, mas não resis-
tiu aos ferimentos e 
morreu quatro dias 
depois.

Policiais do 20° 
bPM (Mesquita) fo-
ram informados por 
populares na última 
sexta-feira, que dois 
homens tinham aca-
bado de roubar uma 
pessoa na passarela 
da praça da telemar, 
em Mesquita, e que 
estariam atraves-
sando para o outro 
lado. Rapidamente 
a guarnição proce-
deu às ruas próximas 
para averiguar e 
conseguiu localizar 
os acusados na Rua 
Júlio Macedo. após 
revista pessoal, foi 

pertences da vítima foi levado para a Central de flagrantes

encontrado com os 
marginais uma arma 
de brinquedo, um 
celular, e alguns car-
tões.

a vítima foi loca-

lizada pelos agen-
tes e encaminhada 
para a 52°DP (nova 
iguaçu), central de 
flagrantes, junto com 
os acusados.

uma mulher que 
visitava o instituto 
ismael sirieiro, em 
niterói, foi flagra-
da com drogas por 
agentes da unida-
de prisional. Renata 
silva da conceição 
escondeu dois ta-
bletes de maconha 
em um casaco, mas 
os inspetores de se-
gurança desconfia-
ram do volume da 
roupa.

o caso ocorreu 
no último sábado. 
De acordo com a 

secretaria de estado 
de administração Pe-
nitenciária (seap), ela 
estaria visitando o in-

terno Rodrigo silva da 
conceição. o caso foi 
encaminhado para a 
78ª DP (Fonseca).

Divulgação 

Divulgação 
Divulgação 



SãO jOSé dOS 
CAMPOS

terça-feira, 25 de outubro de 2016 policia

forA dE controlE

7

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

um relacionamento 
terminou de forma trá-
gica no interior de são 
Paulo, na noite do úl-
timo sábado. uma es-
tudante foi morta com 
um tiro pelo ex-na-
morado em uma fes-
ta universitária numa 
chácara em são José 
dos campos (89 km 
de são Paulo). 

a Polícia civil infor-
mou que Mariana an-
gélica, de 22 anos, que 
cursava Direito partici-
pava de um churrasco 
de sua pré-formatura 
ao lado do policial 
militar Wellington lan-
dim, 24. o casal teria 
terminado o namoro 
há pouco tempo.  

testemunhas con-
tam que os dois ini-
ciaram uma discussão 

por causa de ciúmes, e 
Wellington acabou sa-
cando sua arma de fogo 
e atirou contra a jovem 
que morreu no local. 
em seguida, o PM atirou 
contra a própria cabe-
ça e não resistiu aos fe-

PM mata ex-namorada em festa

rimentos.
o corpo de Mariana 

foi enterrado no cemi-
tério do Morumbi. Já o 
policial foi sepultado 
no cemitério Municipal 
de arantina em Minas 
gerais. 

Após briga, pM atirou na ex-namorada e se suicidou

Acidente aconteceu na estrada Cabuçu-Queimados e motorista não tem explicação para o fato.

Ônibus tomba em curva e deixa 
vários feridos em Nova Iguaçu

um grave aci-
dente envolven-
do um ônibus 

da empresa blanco 
deixou pelo menos 17 
feridos em nova igua-
çu, na manhã de on-
tem. as vítimas, muitas 
com ferimentos gra-
ves, foram encami-
nhadas para o Hos-
pital geral de nova 
iguaçu (Hgni), na 
Posse, e para o Hospi-
tal estadual adão Pe-
reira nunes (HeaPn).  

De acordo com 
informações de tes-
temunhas, o coleti-
vo que fazia a linha 
cabuçu-Queimados 
seguia pela estrada 
do Mato grosso em 
direção a praça de 
cabuçu. ao chegar 
na altura do Para-

Acidente em rodovia chamou atenção da população. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar feridos

diso clube, o moto-
rista não conseguiu 
manobrar o veículo 
numa curva e per-
deu o controle. a em-
presa não informou 
quantos passageiros 
eram transportados, 
mas muitos deles fo-

ram lançados para 
fora do coletivo. 

pOpUlAREs FAzEM 
Os pRiMEiROs 
sOCORROs

após o ônibus ca-
potar, moradores da 
região ajudaram no 

socorro às vítimas 
até a chegada do 
corpo de bombeiros. 
algumas delas fica-
ram presas dentro do 
veículo. um homem, 
que não teve o nome 
identificado, teve 
parte do braço direi-

to dilacerado. uma 
outra passageira so-
freu um grave feri-
mento na cabeça. 

um morador de-
nunciou que os mo-
toristas da empre-
sa costumam dirigir 
em alta velocidade, 

mesmo nas curvas fe-
chadas. “eles não res-
peitam preferência 
e nem os pedestres. 
e só passam nesse 
trecho pisando fun-
do no acelerador”, 
denunciou uma apo-
sentada. 

Dois feridos graves no Hospital da Posse
no final da tar-

de de ontem, a 
direção do Hgni 
(Hospital da Pos-
se) divulgou um 
boletim médico 
sobre o estado 

de saúde dos 14 
feridos que deram 
entrada na unida-
de. a maioria so-
freu escoriações 
consideradas leves, 
foi avaliada pela 

equipe médica de 
plantão e passou 
por exames de to-
mografia computa-
dorizada e raios-x.

ainda segundo a 
nota, dois pacientes 

tiveram ferimentos 
graves: vagner viei-
ra de oliveira, de 33 
anos, que apresen-
ta escoriações pelo 
corpo, foi internado 
pela  cirurgia geral 

para realização de 
procedimentos mé-
dicos nos ferimen-
tos. 

Maria aparecida 
cunha Patrício, 47, 
também sofreu es-

coriações e fratu-
ras na clavícula e 
perna esquerda. 
“Foi necessário 
realizar sutura em 
ferimento na ca-
beça”, informou.

Ex-presidiário é suspeito de 
agredir antiga companheira

A ex-mulher de Edson Clemente foi agredida brutalmente por socos e pontapés

um ex-presidiário é 
apontado pela Po-
lícia civil como sus-
peito de invadir a 
casa da ex-mulher 
e agredi-la a socos, 
chutes e tapas por 
não aceitar o fim do 
relacionamento. o 
crime aconteceu na 
madrugada do últi-
mo sábado no bairro 
Pilar, em Duque de 
caxias. 

De acordo com a 
polícia, edson cle-
mente Rodrigues se-
ria usuário de drogas 
e viveu com a vítima 
durante 15 anos. a 
mulher contou em 
depoimento que 
sempre foi agredida 
pelo acusado, mas 

nunca registrou quei-
xa por medo. 

AssAssinOU 
CUnHADO 

segundo investiga-
ções, em 1991 o sus-
peito assassinou um 
cunhado por motivo 
torpe e ficou foragi-
do por 10 anos. 

após ser captura-
do, ele foi conde-
nado a 6 anos e 3 
meses de prisão em 
2001, quando ficou 
em regime fechado 
por somente 2 anos e 
alguns meses devido 
ter ganho o benefí-
cio de trabalhar na 
rua e dormir no pre-
sídio. 

não satisfeito, se-

guiu foragido por 
mais 8 anos, quando 
foi recapturado em 
2012 e ficou mais 2 
anos preso, até con-
seguir a liberdade 
em 2014. 

Depois de agredir 
a ex-mulher, edson 
fugiu.

as marcas da vio-
lência ficaram pela 
casa. 

a vítima, que é mãe 
de cinco filhos de um 
outro relacionamen-
to, agora teme pela 
própria vida. o caso 
foi registrado na De-
legacia especializa-
da de atendimento à 
Mulher (Deam), que 
realiza diligências em 
busca do agressor. 

WhatsApp reforça suspeita 
de que pai seria o assassino 

Mensagens do aplica-
tivo Whatsapp enviadas 
pelo pai da menina de 5 
anos encontrada morta 
em casa, na tijuca, no 
subúrbio do Rio, no últi-
mo domingo, reforçam a 
hipótese de que ele é o 
assassino. 

o titular da Divisão de 
Homicídios (DH) da capi-
tal, delegado Fabio car-
doso, afirmou que os re-
cados foram enviados a 
parentes e amigos após 
a morte da vítima. o teor 

das conversas não foi divul-
gado pela especializada. 

o principal suspeito do 
crime, de 34 anos, está 
desaparecido. a criança 
foi encontrada morta no 
apartamento em que o pai 
morava. ele tinha guarda 
compartilhada da filha.

o delegado disse ainda 
que não há nenhuma in-
formação de que os pais 
estavam tentando uma re-
conciliação. eles estavam 
separados há quatro anos. 
a polícia tem informações 

de que teria havido al-
guns desentendimentos 
entre eles recentemente.

os exames comple-
mentares da perícia ain-
da estão sendo realiza-
dos para apontar causa 
e horário da morte, mas 
já está descartada a pos-
sibilidade de crime sexu-
al. a menina foi enterra-
da na tarde de ontem, 
no cemitério Jardim da 
saudade, em sulacap, 
Zona oeste do Rio.

DIVULGAÇÃO
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Programa possibilita a contribuíntes que estejam em débito o direito à anistia de multas e juros.

BrASílIA

o ex-ministro an-
tonio Palocci foi indi-
ciado por corrupção 
passiva em meio à 
investigação da 35ª 
fase da operação 
lava Jato. a Polícia 
Federal (PF) anexou 
no sistema da Justi-
ça Federal, ontem, o 
ofício no qual comu-
nica o indiciamento 
ao juiz sérgio Moro e 
ao Ministério Público 
Federal (MPF).

Preso em setem-
bro deste ano, an-
tônio Palocci foi mi-
nistro da casa civil 
durante o governo 
Dilma Rousseff e mi-
nistro da Fazenda no 
governo lula. atual-
mente, o ex-ministro 
está na carceragem 

Palocci é indiciado por corrupção 

da superintendência 
da Polícia Federal em 
curitiba.

também foram in-
diciados Juscelino 
antonio Dourado e 
branislav Kontic, que 
trabalharam com Pa-
locci; João cerqueira 
de santana Filho e Mô-

nica Regina cunha 
Moura, publicitários; 
Marcelo bahia ode-
brecht, ex-presidente 
da odebrecht “Mas 
pelo que pude ob-
servar trata-se de 
uma obra prima de 
ficção literária”, afir-
mou.

Antonio palocci foi preso na 35ª fase da lava jato

Prazo para aderir parcelamento 
de IPVA termina dia 31 de outubro

Divulgação 

contribuintes em 
dívida com o 
iPva no estado 

do Rio de Janeiro, en-
tre 2012 e 2015, pode-
rão parcelar seus dé-
bitos em até 12 vezes, 
para pagamento até 
o dia 31 de outubro e 
30 de novembro para 
quitar o débito a vista. 
a medida faz parte do 
programa ‘Recupera 
Rio de Janeiro’, lança-
do pelo governo do es-
tado que oferece anis-
tia total de acréscimos 
moratórios e/ou parce-
lamento. 

Para usufruir das van-
tagens do programa, 

todos os débitos de-
vem ser consolidados, 
tanto em pagamentos 
à vista quanto o parce-
lado. Já para a anistia 
total, o plano de paga-
mento deverá ser pro-
gramado de tal modo 
que o vencimento e o 
pagamento da última 
parcela ocorram até o 
fim de 2016.

os proprietários Pes-
soa Física poderão 
aderir ao programa 
pelo site da secretaria 
de Fazenda (www.fa-
zenda.rj.gov.br). a solici-
tação será feita de for-
ma simples, semelhante 
à retirada da guia para 
o pagamento do im-
posto anualmente. será 

necessário informar o 
número do cPF/cnPJ 
e do Renavam. os pro-
prietários que possuam 
mais de dez veículos 
deverão procurar uma 
unidade de atendi-
mento para adesão ao 
programa.

Já os donos de veícu-
los que possuem débi-
tos já inscritos na dívida 
ativa estadual também 
poderão negociar os 
débitos. as regras são 
semelhantes e a ne-
gociação deve ser fei-
ta diretamente com a 
Procuradoria geral do 
estado. Às informações 
podem ser obtidas no 
site: http://www.divida-
ativa.rj.gov.br/. programa permite que débitos de ipVA sejam quitados à vista ou até em 12 parcelas

Programa contempla compradores de veículos
neste caso, é 

necessário que a 
comunicação de 
venda esteja devi-

damente registrada 
no cadastro do De-
tran-RJ. no caso de ar-
rendamento mercan-

til (leasing), somente 
o arrendador (Pessoa 
Jurídica) poderá re-
querer o benefício. Já 

os proprietários Pessoa 
Física contribuintes de-
verão dar preferência, 
no acesso ao site da 

secretaria de Fazenda 
para adesão ao pro-
grama, à utilização dos 
navegadores chrome 

e Firefox, já que o in-
ternet explorer apre-
senta problemas de 
desempenho.

Vascaínos 
doaram sangue 

no Hospital 
da Posse

na última sexta-feira, 
a torcida organizada 
Força Jovem do vasco 
da gama promoveu 
uma iniciativa para sal-
var vidas. os integrantes 
criaram o projeto ‘vas-
caíno sangue bom’ e 
mostraram que o espor-
te também pode servir 
para ajudar os hospitais. 
os torcedores foram até 
o hemonúcleo do Hospi-
tal geral de nova igua-
çu, conhecido como 
Hospital da Posse, para 
fazer a doação e pro-
mover a campanha, 
com o intuito de atingir 
o maior número possí-
veis de doadores.

a verdadeira inten-
ção do projeto é atrair, 
não só torcedores, 
como pessoas para fa-
zer doações pontuais a 
diverso centros de saú-
de. 

um dos idealizadores 
do projeto e líderes da 
8ª família da Força Jo-
vem, composta por tor-
cedores da baixada Flu-
minense, agenor Júnior 
organizou o evento para 
desvirtuar a imagem ne-
gativa de torcidas or-
ganizadas e provar que 
também podem fazer 
o bem, principalmente 
com iniciativas nobres 
como essa. “Queremos 
tirar o preconceito que 
existe em torno das 
torcidas. as pessoas só 
veem as coisas nega-
tivas e não acabam 
sabendo que existem 
muitos projetos sociais 
e diversas campanhas. 
também esperamos 
quebrar esse medo e re-
ceio que as pessoas têm 
de doar sangue e trans-
formar essa atitude em 
algo normal para elas”, 
explicou.

Baixada oferece bate-papo sobre 
rotulagem de alimentos e bebidas

o sindicato das in-
dústrias de Massas 
alimentícias, Panifi-
cação, confeitaria e 
afins da baixada Flu-
minense (siMaPan), 
em parceria com o 
sistema FiRJan e com 
o apoio do sebRae, 
convida empresários 
e profissionais do se-
tor para o ‘bate-papo 
com o Mercado’. com 
o tema ‘Rotulagem 
de alimentos e bebi-
das’, o evento gratui-
to, realizado através 
das Representações 
Regionais FiRJan/ciRJ 
baixada Fluminense 
Área i (nova iguaçu) 
e ii (Duque de ca-
xias), acontece ama-
nhã às 15h, na Rua 
arthur neiva (sesi), 

número 100, bairro 25 
de agosto. Para mais 
informações e inscri-
ções: (21) 2667-5353 
ou (21) 2673-3394. 

Henrique balbino 
seita, presidente do 
siMaPan, destaca 
que é fundamental 
o empresário estar 
sempre em busca 
de qualificação para 
tornar o setor cada 
vez mais competitivo. 
“em tempos de crise, 
a melhor solução é 
se capacitar. a par-
ceria com o sistema 
FiRJan é de extrema 
importância porque 
a Federação ofere-
ce toda estrutura e 
conteúdo necessários 
para a qualificação 
e capacitação dos 

empresários e profis-
sionais da área”, en-
fatizou.

aspectos como ges-
tão de qualidade, se-
gurança de alimen-
tos, meio ambiente e 
sustentabilidade que 
impactam as empre-
sas do setor serão 
tratados no evento 
através de palestras 
como: ‘setorial de ali-
mentos e bebidas’, do 
gerente executivo do 
setor de alimentos e 
bebidas antônio tava-
res, e ‘Rotulagem de 
alimentos e bebidas’, 
do especialista em 
serviços tecnológi-
cos do instituto senai 
tecnologia ambiental 
(ist ambiental) Rafael 
barros.

a cirurgia de li-
poaspiração con-
siste na aspiração 
de gordura atra-
vés de cânulas. 
ela pode ser feita 
em diversas partes 
do corpo, desde 
que haja gordura 
localizada. a lipo-
aspiração pode 
ser classificada em 
pequena, média 
ou grande, varian-
do de acordo com 
a quantidade de 
gordura retirada 
e partes do corpo 
abordadas. geral-
mente é retirado, 
no máximo, 5 a 7 % 
do peso do corpo-
ral.

como é feita a li-
poaspiração?

Primeiramente é 
infiltrada a solução 
de Klein - composta 
por soro fisiológico 
e adrenalina - para 
diminuir as chances 
de sangramento e, 
consequentemen-
te, de trauma cirúr-
gico. as cânulas são 
introduzidas através 
da pele e chegam 
ao tecido adiposo 
(camada que vem 
logo após a pele), 
de onde aspiram, 
através de um sis-
tema de vácuo, a 
gordura localiza-
da. os pontos em 
que são inseridas as 
cânulas variam de 
acordo com a ana-
tomia do paciente 
e a técnica usada 
pelo cirurgião. 

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 

Lipoaspiração - Parte I

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
05:02-Hora um
05:59-bom Dia local
07:30-bom Dia brasil
08:50-Mais você
10:16-bem estar
10:58-encontro com Fátima 
bernardes
11:59-Praça tv - 1ª edição
12:36-globo esporte
13:00-Horário político
13:20-Jornal Hoje
13:59-vídeo show
14:56-sessão da tardesexta-
-Feira Muito louca
16:30-vale a Pena ver de no-
vocheias de charme
17:33-Malhação: Pro Dia nas-
cer Feliz
18:08-sol nascente
18:59-Praça tv - 2ª edição
19:18-Haja coração
20:15-Jornal nacional
20:30-Horário político
20:50-Jornal nacional
21:14-a lei do amor
22:21-globo Repórter
23:14-lista negra
00:02-Jornal da globo
00:42-Programa do Jô
01:22-segredos e Mentiras
02:05-corujão
04:08-corujãoa Honra do Po-
deroso Prizzi

TV RECORD

SBT
06:00-cHaves  
07:00-sÁbaDo aniMaDo   
10:00-PaRQue Patati PatatÁ    
10:30-MunDo DisneY   
12:30-Kenan e Kel    
14:15-PRogRaMa Raul gil
18:30-cHaves   
19:15-Duelo De Mães 
19:45-sbt bRasil   
20:30-esQuaDRão Da MoDa   
21:30-Hells KitcHen   
22:45-sabaDão coM celso 
PoRtiolli
01:00-cine belas aRtes    
02:45-longMiRe o XeRiFe    
04:30-Duas gaRotas eM aPu-
Ros    
05:15-MiKe & MollY  
05:45-JoRnal Da seMana sbt

REDE TV

na telona 

05:05-Programa ultrafar-
ma 
08:09-america sub 
08:44-Familia Debaixo da gra-
ça. 
09:19-camisaria Fascynius 
09:54-Rompendo em Fé 
10:24-Proclamai 
11:00-igreja universal do Reino de 
Deus 
12:00-vitória em cristo 
13:00-PolisHoP 
13:24-assembleia de Deus no 
bras 
14:24-voz da verdade 
14:57-super Faixa do esporte 
16:15-série b 
18:30-Ritmo brasil 
19:30-amaury Jr. show 
20:30-tv Fama. 
20:50-greja internacional da gra-
ça de Deus. 
21:50-Redetv news 
22:30-operação de Risco 
23:30-Mega senha 
01:00-encrenca - Reprise 
01:30-Desafio Premiado 
02:30-igreja bola de neve 
03:00-igreja da graça no seu 
lar 

alice pede para cesar assinar o con-
trato com o investidor. vittorio incenti-
va Mario a assumir o filho de carolina. 
Milena se desculpa com vittorio. Mieko 
e Damasceno trocam olhares. carolina 
exige dinheiro de sinhá. Mario desiste 
de ficar com carolina, mas se compro-
mete a dar todo o amparo ao filho. a 
cirurgia de tanaka é um sucesso. Mario 
vai para são Paulo atrás de alice. ce-
sar entrega dinheiro para sócrates. 

Mario desiste de 
ficar com Carol

Melina se recusa 
a casar com Yussuf

gibar acerta um soco na cara de 
Zuma e o chama de covarde. o guerreio 
núbio tenta se controlar e o encara furio-
so. tobias intervém e os alerta sobre o pe-
rigo de provocar o lutador. acã e os filhos 
zombam do Monstro Hebreu. tobias fica 
furioso e parte pra cima. Zuma o segura. 
Melina se recusa a casar com Yussuf. ula 
pede para a filha repensar. 

RESuMoS DAS NoVELAS

tamara se sente culpada quando 
o juiz declara que ela e apolo não 
poderão ter a guarda das crianças. 
shirlei conta a Francesca que Felipe 
a pediu em casamento, e carmela 
ouve. carmela conta a Jéssica que 
Felipe e shirlei estão juntos. tancinha e 
beto conseguem a guarda provisória 
de carol e seus irmãos. 

Dinamite conta 
tudo para Estelinha

 Manuela apresenta 
Joaquim ao pai

andré segue doente. as pessoas do 
vilarejo dos sonhos vão assistir à corrida 
de cavalos com nico. téo explica para 
sabrina como tocar a música "alcan-
çar a liberdade". nico vence a corrida 
com o cavalo Dourado e leva todos ao 
delírio. Rebeca não gosta que Maurício 
foi até a corrida. Manuela apresenta Jo-
aquim ao pai. Priscila segue navarro e 
vargas até o galpão para tentar desco-
brir o paradeiro de geraldo.

06h30-Programação universal
07h00-Fala brasil especial
10h15-esporte Fantástico
12h00-the love school
13h00-Horário Político
13h20-Pica-Pau
16h00-cine aventura
18h00-cidade alerta especial
19h50-Jornal da Record especial
20h30-Horário Político
20h50-Programa da sabrina
23h00-legendários
01h15-Fala Que eu te escuto
03h00-Programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

‘Anima Mundi’ agita no Rio 
Edição de 2016 do segundo maior festival do 
mundo, que começa hoje, exibirá mais de 400 filmes. 

BAND
06:00-Minúsculos
06:10-ei! arnold
06:30-avatar
06:50-as aventuras de Jimmy 
neutron
07:00-infomercial vendo na tv
07:15-conexão com Deus
07:30-Palavra de vida
08:30-seicho-no-iê na tv
09:00-Mudança de vida
09:30-infomercial galinha Morta
10:00-cristo eterno
10:30-Família Debaixo da graça
11:00-true Jackson
11:20-Planeta sheen
11:30-infomercial top therm
11:45-Mackenzie em Movimento
12:00-vitória em cristo
13:00-vídeos incríveis
13:30-Magazine da liga ueFa
14:00-icarly
14:50-sábado animal
19:20-Jornal da band
20:25-sila: Prisioneira do amor
21:05-show da Fé
22:00-os simpsons
22:35-show business Preview

Previsão do tempo - rio de janeiro

Divulgação

Condições do
Mar no Rio

Prêmio Especial do Júri

segundo maior 
festival de cine-
ma de anima-

ção do planeta, a 
24ª edição do Fes-
tival anima Mundi 
começa hoje no Rio 
e vai até o próximo 
domingo. serão mais 
de 400 curta-metra-
gens e seis longas 
de animação, de 45 
países.

nos seis dias do 
evento, do total de 
produções que se-
rão exibidas, 108 são 
nacionais. as exibi-
ções serão feitas no 
cine odeon, na ci-
nemateca do MaM, 
na livraria cultura, 
no oi Futuro ipa-
nema e no Ponto 
cine (em guadalu-
pe). Haverá ainda 
sessões gratuitas no 
espaço cultural bn-
Des, no centro cul-
tural da Justiça Fe-
deral e na Maison 
de France.

nos seis dias do evento, do total de produções que serão exibidas, 108 são nacionais

entre os destaques 
deste ano está o longa 
a tartaruga vermelha, 
que recebeu o Prêmio 
especial do Júri na mos-
tra un certain Regard 
do último Festival de 
cannes. a coprodução 

de França, bélgica e Ja-
pão terá sua estreia na-
cional no dia 29.

além das exibições, ha-
verá oficinas e bate-pa-
pos com os produtores 
das animações. uma das 
palestras será ministrada 

pelo brasileiro leo Matsu-
da, que trabalha no es-
túdio Walt Disney há oito 
anos. em seu currículo 
está a participação nas 
equipes de produção de 
filmes como operação 
big Hero, Detona Ralph, 

os simpsons, o Filme e 
Rio, o Filme.

Depois de passar 
pelo Rio de Janeiro, 
o festival irá para em 
são Paulo, onde fica 
entre os dias 2 e 6 de 
novembro.



a descoberta apro-
funda nossa compre-
ensão da física quân-
tica e poderia levar 
ideias para novas 
aplicações da duali-
dade onda-partícula.

Patrick coles, Je-
drzej Kaniewski e 
stephanie Wehner fi-
zeram a descoberta 
no centro de tecno-
logias Quânticas da 
universidade nacio-
nal de cingapura. 
eles descobriram que 
a ‘dualidade onda-
-partícula’ é sim-
plesmente a versão 
quântica do “princí-
pio da incerteza” dis-
farçada, reduzindo 
dois mistérios em um.

uma agradável 
surpresa para os ha-
bitantes do universo: 
a física quântica é 
menos complicada 
do que pensáva-
mos. uma equipe 
internacional de 
pesquisadores de-
monstrou que duas 
características pe-
culiares do mundo 
quântico anterior-
mente consideradas 
distintas são mani-
festações diferentes 
da mesma coisa.

DO
Entretenimento

10 geral

Como funciona a bateria?
C u R I o S I D A D E S
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Camila Queiroz posa de shortinho 
e barriga de fora para foto

Síndrome do pânico impede 
internação de Núbia Óliiver
nubia oliiver está passando por um mo-

mento difícil. a modelo foi diagnosticada 
com pneumonia no fim de semana, mas 
não pode ser internada para tratar da do-
ença. tudo isso porque núbia sofre de sín-
drome do Pânico e os médicos temem que 
ela tenha uma crise no hospital. a assesso-
ria de imprensa da modelo contou ao ego 
que ela está  de repouso absoluto em casa, 
onde está recebendo os cuidados médicos.

na manhã de ontem, camila Queiroz 
esbanjou beleza em suas redes sociais. a 
atriz posou de shortinho e uma blusa, que 
deixou sua barriga sequinha de fora. a 
imagem foi para relembrar a viagem ao 
ceará. "Que saudade de acordar nesse 
lugar...", disse sobre a viagem que fez a jeri-
coacoara junto com o namorado Klebber 
toledo. em breve, camila Queiroz vai es-
trelar a nova campanha da Maybelline e 
revelou ser fã dos produtos de beleza. 

Raíssa, que em 2015 foi a responsável por 

conseguir patrocínio para o enredo daquele 

ano de sua escola, agora encarou a própria ira-

cema, no ensaio fotográfico pilotado pelo fotó-

grafo josé Ricardo da silva. Além de Raíssa, a 

musa Elaine lima, os passistas Ruan Montes, Ra-

mon Montes e Carla Cachoeira; e a ritmista ste-

phanie Albuquerque se vestiram de índio, fize-

ram pinturas no corpo e passaram seis horas na 

cachoeira Véu de noiva, em Muriqui, na região 

da Costa Verde, no estado do Rio de janeiro.

existem dois proces-
sos químicos opostos, 
a Redução e a oxi-
dação. você tem um 
material químico que 
vai perder elétrons e 
um que vai receber 
elétrons. enquanto 
um perde, ele vai oxi-
dando (tipo enferru-
jando, ferrugem é um 
tipo de oxidação), e 
o outro recebe elé-
trons. esse processo 
é chamado ReDoX. 
essa reação aconte-
ce independente do 
celular estar ligado 
ou desligado. Quan-

do ele liga, acontece da 
mesma forma que na to-
mada de luz de casa: o 
circuito se põe no meio 
desse ‘caminho’, e come-
ça a catalisar a reação, ou 
seja, acelera o processo. 
conforme ele pede mais 
energia, mais rápido o pro-
cesso ocorre. chega um 
momento em que o ma-
terial começa a não con-
seguir soltar elétrons, então 
acaba o processo e a ba-
teria acaba. Quando você 
coloca na tomada, o car-
regador consegue inverter 
isso, fazendo o processo 
de redução do material 

oxidado, coisa que não 
acontece em qualquer 
pilha comum por exem-
plo. isso só acontece 
porque os materiais que 
compõem a bateria de 
celular são muito over-
power e conseguem 
fazer e refazer o proces-
so várias vezes. a dife-
rença desse processo 
para o outro é que em 
condições normais essa 
‘carga’ da bateria não 
volta para a condição 
inicial, então você pre-
cisa ‘injetar’ eletrecida-
de para que o material 
2 tenha energia. 
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Raíssa de oliveira, rainha da 

Beija-Flor, se veste de índia

Finalmente inventaram 
uma camiseta preta que 

não esquenta no sol

ser gótico no calor 
não é uma tarefa sim-
ples, mas nem mesmo o 
sol escaldante vai atra-
palhar o uso da ama-
da camiseta preta. no 
entanto uma empresa 
alemã acaba de anun-
ciar uma ajuda e tanto 
na vida de quem não 
abre mão de sair todo 
‘trevoso’ por aí. a marca 
Phoebe Heess desenvol-
veu uma camiseta preta 
que não esquenta no 
sol. o tecido desenvolvi-

do a partir de nanotec-
nologia adiciona íons 
de prata no tecido e é 
semelhante ao proces-
so usado na fabricação 
de automóveis. a peça 
batizada de ‘vampire-
black’ ainda conta com 
uma extensão central 
criada especialmente 
para aumentar a ven-
tilação, o que também 
colabora para que a 
camiseta seja ainda 
mais confortável para 
ser usada no calor. 

RePRoDução
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Trabalho: responsabilidades 
de cunho profissional 
poderão ser assumidas por 
você, que por sinal. Dará 
conta de tudo. Vida social: 
bom momento para trocas 

intelectuais. Finanças, ganhos deverão 
ser satisfatórios. Amor: clima amoroso 
deve permanecer. 

Áries

Trabalho: permita que esse 
momento de produtividade 
continue. Diversão em 
excesso pode atrapalhar 
o seu desenvolvimento 
profissional. Pense 

nisso. Finanças: você saberá correr atrás 
de interesses e progredir. Amor: muita 
animação na vida a dois. 

Touro

Trabalho: cuidado ao 
negociar. Fique longe de 
quem você não confia. 
Irá produzir muito 
e será difícil alguém 
acompanhar o seu pique, 
pois você deseja crescer 

na sua atividade. Finanças: muita grana 
na sua rota. Amor: a dois mostre seu lado 
amoroso.

Gêmeos

Trabalho: procure 
conhecer novas 
culturas, pois isso 
expandirá sua visão 
de vida e melhorar 
seus conhecimentos 

profissionais. Finanças: imponha 
limites nos seus gastos para não 
se aproximar do vermelho! Amor: 
romance ganha encanto. Felicidade 
a dois. 

Câncer

Trabalho: serviço feito 
em equipe renderá 
muito e aumentar os 
seus recursos. Você 
saberá valorizar o que 
ganhar. Finanças: 
êxito financeiro 

se aproximando e em fuga as 
preocupações. Amor: uma amizade 
pode virar paixão. Alegrias na vida 
amorosa. 

Leão

Trabalho: você percebe 
que precisa investir 
em melhorias práticas 
para desenvolver suas 
atividades. Use suas 
energias para embalar o 

que faz ou produz. Finanças: saberá 
usar sua inteligência para ganhar 
dinheiro. Amor: sucesso na vida 
amorosa. 

Virgem

Trabalho: esse é o 
momento ideal para 
você promover expansão 
na sua atividade, pois 
você está com muita 
visão de negócio e 
d e m a s i a d a m e n t e 

objetivo. Finanças: bom momento 
para fazer investimento financeiro. 
Amor: curta mais a vida a dois. 

Libra

Trabalho: que tal 
se aprofundar mais 
nas suas atividades 
profissionais? Elas 
poderão render 
mais, se você se focar 

na produtividade delas. Finanças: 
situação tende melhorar. Muita 
badalação na vida social. Amor: 
afaste a rotina na vida a dois, viu?

Escorpião

Trabalho: aposte 
na flexibilidade 
e fará excelentes 
negócios. Seu 
sucesso profissional 
dependerá muito da 

sua habilidade. Ceder um pouco, 
sempre ajuda fechar grandes 
negócios. Finanças: possível 
êxito financeiro. Amor: mostre 
seu lado romântico a dois. 

Sagitário

Trabalho: procure 
acreditar no seu 
potencial realizador. 
Invista no que deseja e 
alcançará o desejado. 

Finanças: Saturno, regente 
deste signo prevê muito sucesso 
financeiro. Amor: um pouco de 
romantismo será bom na hora da 
conquista. 

Capricórnio

T r a b a l h o : 
seu potencial 
profissional está 
evidente. Ótimo 
momento para 
dinamizar o que 

faz ou produz, pois você está 
muito eficiente e empreendedor. 
Finanças: parece que o dinheiro 
vai rumar para o seu bolso! 
Amor: sua vida amorosa tende 
ficar alegre. 

Aquário

Trabalho: deixe para 
trás o que não condiz 
mais com sua visão 
profissional. Você 
vê novas formas de 
produzir e expandir o 

seu ramo de atividade. Finanças: 
não faltará êxito financeiro nas 
suas atividades. Amor: Vênus 
prevê sucesso na vida amorosa.

Peixes

11atos oficiais

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

aviso de licitação

Pregão Presencial nº 069/2016

contratação de empresa para fornecimento de vacinas 
veterinárias e utensílios para aplicação, atendendo 
a solicitação efetuada pela secretaria Municipal 
de desenvolvimento econômico trabalho e renda 

(sMdetr). retirada do edital em horário comercial. 
local: departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua hilário ettore, 442 – 
centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-
000 ou então através do portal de transparência link 
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura 
da proposta dia 10/11/2016 às 09:00 h no endereço 

acima. as sociedades empresariais interessadas 
deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite modelo 
A4, procuração com firma reconhecida em cartório e 
contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

decreto Nº 4.137 de 24 de outubro de 2016.

“Dispõe sobre Decretação de Ponto Facultativo e dá ou-
tras providências.”

o Prefeito do MuNicÍPio de belford roso, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, e
CONSIDERANDO, a observância do decreto Municipal 
nº 4.123, de 15 de setembro de 2016,

CONSIDERANDO que a administração Pública, não 
pode deixar a população desassistida dos serviços 
essenciais;

DECRETA:

art. 1º. fica transferido o feriado do dia 28 de outubro 
de 2016 - dia do servidor (sexta-feira), para o dia 03 de 
novembro de 2016 (quinta-feira).

art. 2º. fica decretado Ponto facultativo nas reparti-
ções da administração direta e indireta da Prefeitura 
Municipal de belford roxo, no dia 04 de novembro de 
2016 (sexta-feira).

Art. 3º. Em decorrência ao contido do art. 2º., funcio-
narão normalmente os seguintes serviços:

I - da área da saúde como as Unidades de 
Emergência e a SAMU, 

II - repartições de prestação continuada de 
serviço como coleta e remoção de lixo, 

III - da área de trânsito, 

IV - de segurança pública,

  

V - os expedientes nos órgãos cujos serviços 
não admitam paralisação, a critério do secretário da 
pasta, em especial os órgãos da Secretaria Municipal 
de fazenda.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrá-
rio.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº 2104/GP/2016 de 24 de outubro 
de 2016.

tornar sem efeito a Portaria Nº 2099 e 20101/
GP/2016 de 20 de outubro de 2016, publicada 
em 21 de outubro de 2016.

Portaria Nº 2105/GP/2016 de 24 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido HUGO RODRIGUES DA SILVA 
FERREIRA, Professor Educação Física, da secre-
taria Municipal educação, esporte, cultura e turis-
mo – seMect, matrícula nº 10/52.884, a contar de 
26/08/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/4487/2016.

Portaria Nº 2106/GP/2016 de 24 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido MARCIA CARVALHO DOS SAN-
TOS, Professor II, da secretaria Municipal educação, 
esporte, cultura e turismo – seMect, matrícula nº 
10/44.732, a contar de 02/02/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/0455/2016.

Portaria Nº 2107/GP/2016 de 24 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido RICARDO GOMES PINTO, Pro-
fessor Educação Física, da secretaria Municipal edu-
cação, esporte, cultura e turismo – seMect, matrí-
cula nº 10/44.941, a contar de 26/08/2016, conforme o 
contido nos autos do processo nº 37/4504/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 0470 DE 02 DE JULHO DE 2004

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

       
 RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora SANDRA LU-
CIA SOUZA GOUVEA, matrícula 10/006.041, ocupante 
do cargo de Professor II, lotado na secretaria Muni-
cipal de educação, esporte, cultura e turismo – se-
Mect. o tempo de contribuição de 1.277 (Hum mil, 
duzentos e setenta e sete ) dias, correspondendo a 03 
(três) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia, conforme 
certidão de tempo de expedida pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social - INSS que integram o processo 
administrativo nº. 04/0252/2004. a publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

 joÃo MaGalhÃes da silVa

      secretário Municipal de administração e serviços 
Públicos

Republicado por Incorreção

 PORTARIA N.º 411 DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.

o secretário MuNiciPal de adMiNistraçÃo 
e serViços Publicos, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o artigo 7º da lei com-
plementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do 
artigo 91 da lei complementar 014/97,

R E S O L V E:

conceder a CRISTIANE DE OLIVEIRA MARTINS 
CARVALHO, ocupante do cargo de Professor II, lo-
tado na secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – seMect, matrícula n.º 10/15.666 
PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo pe-
ríodo de 01 (um) ano, a contar de 01/07/2016, conforme 
o contido nos autos do Processo n.º. 37/2044/2015. a 
publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 412 DE 24 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o artigo 7º da lei com-
plementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do 
artigo 91 da lei complementar 014/97,

R E S O L V E:

conceder a VIVIANA FERREIRA COUTO, ocupan-
te do cargo de Professor II, lotado na secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo 
– seMect, matrícula n.º 10/43.646. LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE 
PARTICULAR, pelo período de 01 (um) ano, a contar 
de 23/08/2016, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso n.º. 37/0033/2016. a publicação deste ato visa 
a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA N.º 413 DE 24 DE OUTUBRO DE 2016

o secretário MuNiciPal de adMiNistraçÃo 
e serViços PÚblicos, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:

tornar sem efeito a Portaria n° 0392, de 09 de junho de 
2004, publicada no jornal hora h de 23/06/2004, re-
ferente a servidora MARIA APARECIDA GONÇALVES 
DA SILVA.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Pú-

blicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 029/SEMUS DE 24 DE OUTUBRO E 
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 plantões de sexta 
feira dos meses  de setembro e outubro no hospital 
Municipal jorge julio costa dos santos.

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)diego Xavier de almeida   matrícula: 60/047965

3) débora Kehdy Quaresma  matricula:60/46631

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

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/


TERÇA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2016  12 esporte

Friburguense bate Portuguesa 
e é campeão da Copa Rio

lucas Mendes

38

BAixAdA

Apesar da vitória em campo, TJD pode anular a conquista do Tricolor da Serra.

anDeRson liMa - agência aMs

o estádio luso-
-brasileiro foi 
o palco da 

emoção na partida 
final da copa Rio 
2016, que sagrou o 
Friburguense o cam-
peão, pelo menos 
em campo, do tor-
neio. após perder no 
tempo normal por 
4 a 3 para a Portu-
guesa, a partida foi 
levada para os pê-
naltis, pois o Frisão 
havia ganho o pri-
meiro duelo por 3 a 

2, e nas penalidades 
o placar foi o mesmo 
dos 90 minutos, mas 
dessa vez a favor do 
tricolor da serra. 

o confronto foi 
eletrizante e o Fri-
burguense adminis-
trou bem a partida 
marcando duas ve-
zes com lohan de 
pênalti. victor Hugo, 
de cabeça, diminuiu 
a vantagem dos vi-
sitantes ainda no 
primeiro tempo. na 
segunda etapa, a 
partida pegou fogo. 
com gols de Roma-

rinho, Rodrigo almei-
da e allan, a Portu-
guesa virou o jogo 
para 4 a 2. no últi-
mo minuto de jogo, 
o goleiro luiz Felipe 
do Friburguense foi 
para a área e mar-
cou o terceiro gol 
do tricolor da serra, 
que levou a parti-
da para os pênaltis. 
nas penalidades, a 
Portuguesa desper-
diçou duas cobran-
ças, enquanto o Fri-
são não titubeou e 
marcou em todas as 
cobranças.  

Título pode ser anulado pelo TJD
apesar do título 

inédito, uma de-
cisão da justiça 
pode mudar o 
rumo dessa parti-
da. 

uma decisão 

do tribunal de Jus-
tiça Desportiva do 
Rio (tJD - RJ) julgará  
uma denuncia fei-
ta pela Portuguesa, 
que aponta irregu-
laridade na situação 

contratual e na ins-
crição do zagueiro 
Diego guerra, do 
Friburguense. ainda 
não há data mar-
cada para a defini-
ção judicial. Goleiro luiz Felipe comemora o gol que levou o jogo para as penalidades


