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TRE estoura ‘central de boatos’ 
que plantava farsa contra Bornier

Oportunidade 
Governo do Rio de Janei-

ro anunciou mais de mil va-
gas de emprego em todo o 
estado, com salários de até 
R$ 4 mil. As chances são 
para ambos os sexos.
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alerta na baixada
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Fiscais da Justiça Eleitoral vasculham escritório onde foi achado material de campanha do candidato a prefeito Rogério Lisboa

Guerra de facção  
manda 5 pra vala

RepRodução / Whatsapp

Os cadáveres estavam próximos um dos outros em um sítio em Queimados

Os corpos foram encontrados no começo da manhã da 
última quarta-feira com várias marcas de tiros. E as secre-
tarias de Estado de Segurança (Seseg) e de Administra-
ção Penitenciária (Seap) estão investigando a informação 
de que as duas maiores facções criminosas do Rio e de 
São Paulo romperam um acordo e declararam guerra 
pelo controle do comércio de drogas nas fronteiras do 
país. No complexo de Bangu, a segurança foi reforçada.
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Espancada 
A empresária Renata 

Guerra relatou em rede 
social que foi brutalmente 
agredida por três homens 
na porta de casa, de for-
ma gratuita. 
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Sepultado 
Quatro parentes de um 

policial militar mortos em 
casa, em São João de Me-
riti, foram enterrados no 
Cemitério Tanque do Anil, 
em Caxias. 
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Mais um morto 
Policial civil foi execu-

trado com vários tiros de 
pistola calibre 45 mm, en-
quanto tomava café em 
uma padaria em Nova 
Iguaçu.  
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Recompensa 
Disque-Denúncia au-

mentou a recompensa 
por informações que le-
vem ao paradeiro do trafi-
cante Sérgio Luiz da Silva 
Júnior, o ‘Da Russa’.
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Tragédia 
O Ministério Público Fe-

deral (MPF) denunciou 21 
pessoas por homicídio do-
loso, pela tragédia ocorri-
da no rompimento da bar-
ragem em Mariana.

divulgação
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Sundae gigante

O ‘furto’ do assento

um sundae de 905 
metros entrou para o 
livro guiness de re-
cordes em ludington, 
no estado de Michi-
gan. esse é o maior 
da história. o sundae 
ocupou oito quar-
teirões de uma rua 
que fica as margens 
do lago Michigan. o 
evento foi organiza-
do e patrocinado por 
uma sorveteria local.

um casal de turistas 
chineses devolveu um 
assento de vaso sani-
tário que eles haviam 
levado em visita ao 
Japão. sentindo falta 
do apetrecho, o hotel 
de Nagoya contatou 
a agência de viagens 
responsável pelo casal 
que de imediato entrou 
em contato com seus 
clientes. o assento foi 
devolvido e o casal ale-
gou achar que aquilo 
era uma ‘lembrança’. 

em resolução publicada ontem, a anvisa 
proibiu a fabricação, distribuição,divulgação e 
comercialização, em todo o território nacional, 
do medicamento glucosamina Condroitina 
cápsulas. ele era indicado para tratamento de 
pacientes com glaucoma.

a Fiocruz lançou ontem uma etapa de 
testes de uma vacina contra a dengue. os 
testes em humanos serão feitos em pernam-
buco. Cerca de 1,2 milpessoas serão selecio-
nadas para a terceira fase do estudo, que 
durará pelo menos cinco anos. 

o Ministério da saúde lançou ontem uma ação 
nacional de combate à sífilis. a proposta é mobili-
zar profissionais da saúde sobre a importância da 
detecção e do tratamento da doença durante o 
pré-natal. o anúncio foi feito durante uma reunião 
ordinária da Comissão intergestores tripartite.

Medicamento proibido

Vacina contra a dengue Ação contra o sífilis

a modelo da playboy Katie May, conhecida 
como a ‘rainha do snapchat’, morreu devido a 
um procedimento quiroprático que fez no pes-
coço. as informações são do médico legista ed 
Winter do condado de los angeles. a modelo 
tinha milhares de seguidores nas redes sociais.

Massagem fatal

os americanos que usam o Facebook estão 
aproveitando um novo recurso que a rede social 
ganhou. agora é possível comprar diversos serviços 
entrando nas páginas das empresas. as novidades 
são exclusivas dos estados unidos e o que os ame-
ricanos mais pedem é, justamente, comida. 

o deputado hildo Rocha, administrador do gru-
po do pMdB no What’s app, excluiu o ex-deputao 
federal eduardo Cunha do grupo depois de saber 
que a polícia Federal apreendeu o celular do po-
lítico após sua prisão, ocorrida na última quarta-
-feira a tarde.

Tem algo a esconder?

Rede de vendas on-line
empresa busca profissionais para os cargos de 

analista, líder e supervisor com perfil empreende-
dor. serão ofertadas 10 vagas distribuídas entre os 
setores. para se candidatar, basta acessar o site 
www.mercadolivre.com/empregos e enviar o cur-
rículo indicando a vaga.  

Programa de estágio
 do ramo de aluguel de carros, a empresa está 

com processo seletivo para novos estagiários. são 
45 vagas, todas para atuar em Belo horizonte. os 
candidatos devem se graduar até 2018. para saber 
mais, acesse www.localiza.com/programadeesta-
gio e se inscreva até 5 de Novembro. 

Estado do RJ oferece vagas
governo anunciou mais de mil oportunidades de 

emprego em todo o estado, com salários de até R$ 
4 mil. as chances são para ambos os sexos e exigem 
formação da fundamental a superior. as inscrições 
para as vagas podem ser feitas nos postos siNe ou 
no maisemprego.mte.gov.br

Sem credibilidade de empréstimo
das 27 federações, somente 14 possuem nota a 

ou B quando o assunto é a capacidade de paga-
mento. esses dados foram divulgados ontem pelo 
tesouro Nacional. essas estatísticas são base para a 
aprovação da tomada de empréstimos com juros 
mais baixos pelo estado.

Moeda americana em queda
o dólar comercial atingiu o terceiro dia de que-

da. ontem, o valor da moeda caiu 0,95%, fechan-
do a R$ 3,139 na venda. esse é o menor valor de 
fechamento desde 10 de agosto, quando o preço 
atingiu R$ 3,132. durante o mês, a desvalorização 
do dólar chegou a 3,47% e, no ano, a 20,49%

Queda no desembolso
o banco informou ontem que seus desembolsos concedi-

dos até setembro somaram R$ 62,2 milhões, o que represen-
ta uma queda de 34% no mesmo período em 2015. apesar 
do volume de dinheiro emprestado continuar em baixo rit-
mo, o BNdes destacou que houve uma menor queda nos 
desembolsos nos setores apoiados pela instituição.

Pedir comida pelo Facebook

FUNDAÇÃO CSN

GOVERNO DO RJ

BRASIL

BNDES

Fortuna descoberta em Myanmar

Apetrechos para what’s app
as ferramentas de emojis, stickers, caneta vir-

tual e texto para fotos e vídeos já haviam che-
gado ao what’s app em setembro. dessa vez, 
os recursos chegaram à versão 2.16.12 para 
usuários do ios, lançado na última quarta-feira. 
a ferramenta interage com fotos e textos.

LOCALIZA

DÓLAR

divulgação

uma pedra de jadede 174 toneladas e quase seis metros, ava-
liada em u$ 5,4 milhões pelo parlamentar tint soe, deverá perma-
necer intocável no lugar aonde foi descoberta, por que seus pro-
prietários não dispõem de equipamento para extração. a pedra 
foi descoberta há quase uma semana por mineiros, enterrada a 
cerca de 60 metros de profundidade no interior de uma monta-
nha do estado de Kachin, região conhecida por ser rica em jade. 

Saindo pelo ladrão 
Numa prefeitura da Baixada Fluminense tem 

fantasma saindo pelo ladrão. logo após a res-
saca eleitoral, no dia 2 de outubro, o prefeito 
derrotado começou a limpar a casa. o chefe 
do executivo foi bombardeado de críticas por 
causa da exagerada quantidade de cargos 
comissionados que foram distribuidos durante 
sua gestão. 

Órgãos povoados 
os fantasmas, nada camaradas que sugam 

dinheiro dos cofres públicos sem trabalhar, 
povoam os órgãos da administração pública 
e levam vida de ‘marajá’. Mas após o fim da 
eleição começaram a ser exorcizados pelo 
‘criador’, que ainda tentou limpar a sujeira, 
mas...

Um tiro no pé 
a medida anunciada antes do pleito foi pra-

ticamente um tiro no pé do tal prefeito. primei-
ro, ele contratou e depois ‘expulsou’ da folha 
de pagamento, e acabou levando a pior. Já 
prevendo as exonerações, os ‘fantasminhas’ fi-
caram revoltados e deram o troco nas urnas. o 
resultado, a população viu.  

Execração pública 
Carlos Ferreira, o Ferreirinha do pt, ficou sem 

chão depois do barraco na Câmara de Nova 
iguaçu. o evento amplamente divulgado na 
mídia, não só mostrou a degradação do políti-
co em ‘praça pública’, como provou o grau de 
alienação que acomete muitos parlamentares, 
como é o caso do petista. 

Morreu na praia 
há mais de duas semanas do fim das elei-

ções, um candidato derrotado ainda quebra 
a cabeça na tentativa de entender o que o 
levou a derrota. Mesmo trabalhando que nem 
um condenado no seu reduto eleitoral, e ten-
do certeza que seria eleito, acabou na pior e 
cheio de dívidas. só Freud explica. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

eleições 2016

Operação encontrou material difamatório usado pelos acusados em perfis falsos em redes sociais. 

TRE-RJ desarticula ‘central 
de boatos’ em Nova Iguaçu 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Sede da Câmara na Rua Tertuliano de Melo, no Centro do município

uma operação 
do tribunal Re-
gional eleitoral 

(tRe-RJ) deteve pelo 
menos três pessoas 
ontem, sob a acusa-
ção de propaganda 
negativa e difamação 
de candidatos pela 
internet em municípios 
da Baixada. os suspei-
tos foram encaminha-
dos à 158ª Zona eleito-
ral, em Nova iguaçu. 

em um escritório em 
Nova iguaçu os fiscais 
encontraram mate-
rial de campanha do 
candidato a prefeito 
e deputado estadual 
Rogério lisboa (pR). 
Responsável pela pro-
paganda eleitoral, o 
juiz Marcelo Rubiolli, 
informou que os acu-
sados comandavam 
uma “central de bo-
atos” através de três 
computadores. 

de acordo com ele, 
os detidos espalha-
vam charges e repor-
tagens com conteú-

Fiscal do Justiça Eleitoral apreende material de campanha do candidato a prefeito Rogério Lisboa

Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu desmente publicação

divulgação

Escola abandonada vira 
centro cultural do funk

 Escola vira Centro Cultural do Funk em São Gonçalo

Mídia negativa contra Bornier
o magistrado en-

fatizou que as pá-
ginas ‘News igua-
çu’ e ‘observatório 
laranja’, ambas no 
Facebook, eram 
utilizadas para a 

propagação da mí-
dia negativa contra o 
candidato à reeleição, 
prefeito Nelson Bornier, 
pela coligação ‘a mu-
dança vai continuar’.

o tRe também reco-

lheu material panfletá-
rio com pesquisas elei-
torais que não foram 
registradas pela Justiça 
eleitoral. 

ainda de acordo 
com o juiz, o artigo 57 

da lei das eleições 
proíbe o gerencia-
mento de escritórios 
para mídia difama-
tória e prevê pena 
de até quatro anos 
de prisão.

Parque Madureira tem luz cortada      

dos difamatórios por 
meio de perfis falsos 
em redes sociais. ain-
da segundo o órgão, 
o trio seria responsável 
por gerenciar o perfil 
oficial da campanha 
de lisboa e também 
produzia pesquisas de 
intenção de voto sem 
registro, o que é proibi-
do por lei.

Rubiolli disse que 
os acusados criavam 
perfis falsos onde es-
tavam ancoradas fan 
pages que criam esse 
conteúdo digital difa-
matório. “os detidos 
trabalhavam para o 
candidato (Rogério 
lisboa). Mas também 
apuramos que pro-
duziam esse tipo de 
propaganda negativa 
contra outros candi-
datos em Queimados, 
Mesquita e Casemiro 
de abreu”, afirmou.

a ação contou ain-
da com a participa-
ção do juiz da fiscaliza-
ção da propaganda 
de Nova iguaçu, al-
berto Republicano.

a presidência da Câ-
mara Municipal de Nova 
iguaçu desmentiu fatos 
publicados na coluna ex-
tra extra!, do jornal extra, 
edição do dia 20 de ou-
tubro de 2016, sob o título 
‘Causa própria’. Na nota 
são veiculadas informa-
ções sobre o reajuste sa-
larial dos vereadores do 
município, que segundo a 
presidência da Casa, não 
condizem com a verdade. 
a Câmara esclarece, que 
não foi ouvida pela colu-
na antes da publicação 
da matéria em questão, 
e que apenas o vereador 
Carlos Ferreira, o Ferreiri-
nha do pt, foi ouvido.

LEia a nOTa
 na ínTEGRa

“Não é verdade que o 
reajuste dos vereadores de 
Nova iguaçu foi aprovado 
“agora, no dia 29 de setem-
bro”. o certo é que o proje-
to foi lido na sessão plenária 
do dia 31 de maio de 2016, 
com a presença de 24 vere-
adores, inclusive do verea-
dor Carlos Ferreira, Ferreirinha 
do pt, tendo sido colocado 
em votação e aprovado, 
por unanimidade, no dia 21 
de junho de 2016, com a 
presença de 26 vereadores, 
entre eles o vereador Carlos 
Ferreira, Ferreirinha do pt.

Não é verdade que o pre-
sidente da Casa legislativa 

terá um aumento de 85%, 
como foi dito. o aumen-
to será de 42%, abaixo dos 
dois principais índices que 
medem a inflação no país - 
ipCa e iNpC -, que entre os 
anos de 2009 e 2015 foram, 
respectivamente, de 55,27% 
e 55,75%.

o título usado na nota, 
Causa própria, também não 
condiz com a realidade. o 
reajuste salarial dos vereado-
res só passará a valer a partir 
de janeiro de 2017, quando 
a maioria dos que votaram 
este projeto não será mais 
vereador. dos atuais 29 ve-
readores, 8 retornarão à Câ-
mara Municipal no ano que 
vem”.

uma escola abando-
nada em são gonçalo, 
Região Metropolitana 
do Rio, foi transformada 
em um centro cultural 
de funk para promover 
inclusão social com cur-
sos e oficinas por meio 
de um ritmo bastante 
carioca.

desativado há quatro 
anos pela secretaria de 
educação (seeduc), o 
pátio do Colégio José 
augusto domingues era 
tomado por poeira, en-
tulho, ferrugem e mato. 
enquanto isso, o Movi-
mento Cultural Rede 
Funk social procurava 
uma sede - mesmo já 
existindo há mais de 10 
anos.

o colégio acabou vi-

rando lugar de encontro e 
palco de parcerias, além 
de sala de aula. No bairro 
do Boassu, o colégio já era 
uma ameaça até mesmo 
para a segurança pública. 
agora, eles querem montar 
um estúdio melhor e recu-
perar equipamentos que 

foram roubados.
Quem quiser colabo-

rar deve entrar em con-
tato com Renato patrão, 
fundador do projeto 
através do número 3583-
4770. ou dos celulares 
97105-1705; 96433-0100; 
96482-0016.

o parque Madureira, 
na Zona Norte, teve a 
luz cortada ontem por 
falta de pagamento. 
de acordo com a li-
ght, a inadimplência 
ocorre há três meses. 
o valor da conta men-
sal é de R$125 mil em 
média e a dívida che-
ga a cerca de R$ 375 

mil. a crise no estado do 
Rio também provocou o 
corte de energia na sub-
prefeitura da Barra da 
tijuca, na última quarta-
-feira. Nas redes sociais, 
internautas afirmam que 
o sentimento é de “ver-
gonha” já que a popu-
lação enfrenta tantas di-
ficuldades para pagar a 

sua conta de luz.
Na Barra, a falta de 

pagamento ocorre há 
11 anos, de acordo 
com a concessionária 
de energia elétrica. o 
valor mensal da fatura 
da subprefeitura é de 
R$ 98 mil, o que soma 
desde 2005 cerca de 
R$ 13 milhões.
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a prefeitura Municipal de Nilópolis re-
aliza no dia 28 de outubro, a i Mostra 
Corpo in Cena Contemporânea. Com 
entrada franca o evento acontece às 
19h no salão Nobre da ordem Rosa 
Cruz, no Centro de Nilópolis. 

durante todo o dia, 
a light também dispo-
nibilizou sua agência 
Móvel de atendimento 
na praça humaitá, no 
Jardim 25 de agosto. a 
unidade esteve à dis-
posição para serviços 
comerciais, mudança 
de titularidade, 2ª via 
de conta, entre outros.

em mais uma ação 
de combate ao furto de 
energia, a light encon-
trou mais 750 fraudes 
em estabelecimentos 
residenciais e comer-
ciais em Caxias. Cerca 
de 600 profissionais atu-
aram ontem na região 
e realizaram mais de 1 
mil inspeções. 

Mais 35 integrantes dos projetos pais trabalhando, Co-
meçar de Novo, Justiça pelos Jovens e Jovens Mensageiros 
passam por cursos de capacitação até o fim do mês pelo 
departamento de ações pró-sustentabilidade (deape).

o tribunal de Justiça do estado do Rio vai instalar 
hoje, a 2ª vara Criminal da Comarca de teresópolis. a 
solenidade será realizada a partir das 14h30, no Fórum 
Juiz ivo de Carvalho Werneck.

Inspeção Serviços 

Inclusão Nomeação 

Eles disseram... nós publicamos!
“É sempre uma notícia triste. Ele foi deputado conosco, foi presidente da Câ-

mara”. Rodrigo Maia (deM-RJ) presidente da Câmara, ao falar sobre prisão de 
eduardo Cunha (pMdB-RJ).

a equipe de fiscalização do tRe baixou 
em duque de Caxias e deu um alívio aos 
ouvidos dos moradores. em operação na 
praça do pacificador, apreendeu 15 carros 
de som que infringiam a lei com volumes 
acima do permitido.

a 13ª edição do Festival Nacional 
de teatro de duque de Caxias chega 
ao fim no próximo domingo, às 16h30, 
com o anúncio dos vencedores no te-
atro municipal Raul Cortez. a edição 
deste ano, reuniu 36 grupos do Rio.

diReto ao poNto

Quando se ouve algum político manobrando em 
causa própria, em detrimento do país, percebe-se que, 
de duas uma: ou o cidadão imagina que jamais será 
atingido, ou já se habituou a assistir e/ou aderir a tantas 
manobras, que passa a achar normal as práticas e en-
riquecimento ilícito. em resumo, os termos que cabem 
a esses infratores sem culpa são: em vez de vergonha, 
despudor; em vez de se arrepender, vangloriar-se das 
conquistas; em vez de remorso, a sensação de esperte-
za por ter agido em causa própria.

Projeto Parlamento juvenil CPI
o executivo deverá elabo-

rar estatísticas sobre a violên-
cia contra crianças e ado-
lescentes. o mapa deverá 
conter todos os dados em 
que conste qualquer agres-
são em que a vítima seja uma 
criança ou um adolescente.

em todo o estado do Rio 
de Janeiro, cerca de 620 
adolescentes se inscreve-
ram para participar do par-
lamento Juvenil. o projeto, 
tem como objetivo aproxi-
mar estudantes do ensino 
médio da vida política.

a Comissão parlamentar 
de inquérito (Cpi) da alerj, 
destinada a apurar as cau-
sas do grande número de 
mortes e incapacitações 
de profissionais de seguran-
ça pública vai realizar uma 
nova audiência pública.  

Apreensão 

Cultura 
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um terreno abandonado na da Rua 
araguaia, no bairro de Moquetá, em 
Nova iguaçu, está tirando o sono dos 
moradores do entorno. além do risco 
de ser usado como esconderijo, a cal-
çada está cheia de lixo acumulado.

Brasil luta contra o retrocesso 

o Ministério público Fe-
deral (MpF), núcleo de 
são João de Meriti, ajui-
zou ação civil pública 
contra o empresário pau-
lo Cesar Rodrigues Fa-
ísca, dono da Fazenda 
Faísca turismo eco Rural 
de tinguá, pelo funciona-
mento de sítio recreativo 
sem licença dos órgãos 
ambientais competentes. 
segundo resultado da 
fiscalização, o local ina-
dequadamente promo-
ve atividades como ca-
minhadas, cavalgadas, 
arvorismo e tirolesa em 
área recoberta por Mata 
atlântica. de acordo com 
o proprietário, a fazenda 
tem capacidade de re-
ceber até 100 pessoas, 
sem hospedagem, e com 

MPF enquadra fazenda 
por dano ambiental 

média de 20 visitantes por 
dia na alta temporada. a 
propriedade ocupa uma 
área de 1,16 Km dos limites 
da Reserva Biológica do 
tinguá e vem sendo inves-
tigada pelo MpF por pra-
ticar atividades de lazer e 
turismo, criação de peixes 
e de outras espécies sem 
o prévio licenciamento 
ambiental, pelo municí-
pio de Nova iguaçu e o 
instituto Chico Mendes de 
Conservação ambiental 
(iCMBio). o MpF constatou 
a realização de obras na 
propriedade, com o repre-
samento de rios, supressão 
de vegetação nativa da 
Floresta atlântica, cau-
sando danos ao meio 
ambiente e à unidade de 
conservação federal. 

Meriti realiza campanha contra a raiva
CaMpaNha de vaCiNação

De acordo com a Vigilância Sanitária, serão 40 locais de 
vacinação, que vão funcionar amanhã das 8h às 17h.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Italiana mata filho após fazer sexo com sogro

um cenário de sujeira, 
fedor e abandono. esse é 
o retrato de uma das prin-
cipais travessias de Nova 
iguaçu. diferente do pas-
sado, o túnel da avenida 
Nilo peçanha, em Nova 
iguaçu, hoje é um sinô-
nimo de referência ruim 
para a população, obri-
gada a conviver com 
esses pontos negativos 
todos os dias. a falta de 
iluminação também pre-
ocupa quem passa pelo 
local, diminuindo a falta 
de segurança e aumen-
tando o índice de assaltos 
na região. 

O MPF acusa o proprietário do hotel fazenda de represar rios
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a italiana veronica 
panarello foi condena-
da na última terça-feira 
em Ragusa, na itália, a 
30 anos de prisão pelo 
assassinato de seu filho 
loris stival, de oito anos, 
em 29 de novembro de 
2014. ela também foi 
acusada de ocultação 
de cadáver, segundo o 
jornal “il Messaggero”.

veronica estrangulou 
a criança com fios de 
eletricidade e escon-
deu o corpo em uma 
vala ao lado de um 
moinho de santa Cro-
ce Camerina. a mu-
lher chegou a alegar 

que loris teria sido morto 
depois que ele teria fla-
grado ela fazendo sexo 
com o sogro, que era 
avô da criança.

durante a investiga-
ção, veronica deu várias 
versões para o crime. ini-
cialmente, ela negou 

Túnel de Nova Iguaçu é reduto de sujeira 
qualquer participação 
no assassinato. antes 
de o corpo ser locali-
zado, disse que tinha 
levado o filho para a 
escola e que ele tinha 
desaparecido quando 
foi buscá-lo na parte 
da tarde.

Os animais vacinados podem, sentir dores no local, febre e comportamento mais quieto

divulgação  

Verônica estrangulou filho após garoto flagrá-la fazendo sexo 

RepRodução

a campanha de va-
cinação de cães e 
gatos contra a raiva 

será realizada amanhã, no 
município de são João de 
Meriti. a meta do órgão, 
que estima em cerca de 55 
mil a população de cães e 
gatos na cidade, é imunizar 
40 mil animais este ano. 
o coordenador do progra-
ma de imunização do muni-
cípio, paulo Marcos Ribeiro, 
lembra que a importância 
de vacinar os animais do-
mésticos não é somente 
proteger as pessoas que 
convivem com os animais 

no dia a dia (proprietários, 
tratadores, crianças e tran-
seuntes), mas proteger tam-
bém os próprios animais do 
vírus da raiva.
“a raiva humana é cau-
sada através do contato 
direto da saliva do animal 
penetrando na corrente 
sanguínea da pessoa agre-
dida pela mordedura. a 
doença não tem cura. No 
entanto, não temos notifi-
cação positiva da doen-
ça no Brasil há anos. vale 
a pena ressaltar que uma 
das formas de prevenção 
da doença é a vacinação 
nos animais, que é realiza-
da na rede publica todos 

os anos”, explicou paulo 
Marcos Ribeiro.
para alcançar o número 
estipulado, serão disponibi-
lizados 18 postos de saúde 
e 22 escolas, que funciona-
rão também como pontos 
de vacinação. a orienta-
ção para os proprietários 
dos animais é para levar 
o cartão de vacinação. 
Quem não tiver, vai receber 
na hora. 
o órgão alerta que, na 
hora da vacinação, os pro-
prietários devem colocar 
coleira e guia nos cães. 
os gatos devem estar em 
sacolas de pano ou em 
gaiolas apropriadas. ani-

mais com temperamento 
agressivo devem estar com 
focinheira. após a aplica-

ção da vacina, os animais 
podem apresentar, por até 
36h, sintomas como dores 

no local vacinado, febre e, 
até mesmo, ter comporta-
mento mais quieto.
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Tendência de aumento não se verifica em outras cidades

Pacientes de Barra Mansa 
procuram auxílio médico

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Unidade de saúde de Volta Redonda recebe a demanda do município.

Na região, cida-
des como pinhei-
ral, piraí e Barra do 
piraí enviam regu-
larmente pacien-

tes para o hsJB. esta 
última, por exem-
plo, tem uma média 
de 250 pacientes 
atendidos por mês 

na unidade. pinhei-
ral tem cerca de 
70 atendidos men-
salmente no hsJB, 
e até a cidade do 

Rio de Janeiro tem 
pessoas atendidas 
regularmente no 
hospital público de 
volta Redonda, com 

uma média mensal 
de 10 registros. Mas, 
ao longo de 2016, 
nenhuma dessas ci-
dades apresentou 

um aumento no 
número médio de 
pacientes atendi-
dos no hsJB, a não 
ser Barra Mansa. 

Ministro da Educação, Mendonça Filho em pronunciamento

o hospital são 
João Batis-
ta, em volta 

Redonda, se firmou 
como uma referên-
cia em atendimento 
de saúde para a po-
pulação da cidade 
vizinha, Barra Mansa. 
um levantamento fei-
to pela diretoria da 
unidade revelou que 
dobrou o número de 
barra-mansenses que 
receberam atendi-
mento no hospital. a 
média em setembro 
era de 500 pacientes, 
esse número quase 
dobrou, marcando 
944 entradas hospita-
lares. esse número veio 
crescendo em pro-
gressão desde o mês 
de Maio desse ano.  

o número de pa-
cientes de volta Re-
donda atendidos por 
mês no hsJB gira em 
torno de 7,5 mil pesso-
as. o hospital atendia 

atendimento a pacientes de Barra Mansa quase dobrou de um mês para outro no Hospital São João Batista 

Bairro de Barra Mansa 
ganhará nova escola

MEC libera verba para custeio 
de universidades do estado

Bueiro quebrado

RepRodução

Obras no bairro Boa Vista estão a todo o vapor

Bueiros com problemas são chamarizes de doenças em Resende

gaBRiel BoRges 

divulgação/pMvR

ainda uma média de 
900 usuários de outras 
cidades, mas com o 
aumento do número 
de pacientes de Bar-
ra Mansa, estes aten-
dimentos chegaram 
a aproximadamen-
te 1,2 mil em setem-
bro. até o último dia 
18, segundo levan-
tamento feito pela 
direção do hospital, 
598 pacientes de Bar-
ra Mansa já haviam 
procurado o maior 
hospital público de 
volta Redonda, que 
está sofrendo as con-
sequências do au-
mento da demanda.

segundo o diretor 
geral do serviço au-
tônomo hospitalar 
(sah), sebastião Fa-
ria, o principal pro-
blema que pode ter 
levado a população 
de Barra Mansa ao 
hospital de volta Re-
donda são as dificul-
dades de atendimen-
to na rede básica de 
saúde. “Nós somos 

um hospital de emer-
gência, de portas 
abertas, com atendi-
mento pelo sus (siste-

ma Único de saúde), 
e não podemos re-
cusar pacientes. Mas 
as dificuldades de 

atendimento da rede 
básica de Barra Man-
sa estão trazendo um 
número excessivo de 

pacientes para volta 
Redonda, nos cau-
sando imensos trans-
tornos e dificuldades”. 

a prefeitura de 
Barra Mansa anun-
ciou na manhã de 
ontem a construção 
de uma nova esco-
la na região leste da 
cidade. a unidade 
terá 1,6 mil metros de 
área e será erguida 
no bairro Boa vista 
ii, ao lado da upa. as 
obras já começaram 
e a previsão é que 
sejam finalizadas em 
até seis meses. o in-
vestimento no proje-
to é de R$ 5 milhões e 
deve atender 1,8 mil 
estudantes.

o prefeito Jonas 
Marins explicou que 
a área onde a escola 
será construída foi de 

um terreno desapro-
priado pela prefeitura 
e afirma que com a 
nova escola, os inves-
timentos do Fundeb 
também aumentam. 
“será a maior escola 
de Barra Mansa. a re-
gião leste tem 27 bair-

ros, mas muitos alunos 
estudam em volta 
Redonda por opção. 
Queremos que nossos 
alunos estudem em 
nossa cidade. espero 
que em breve, a es-
cola seja inaugura-
da”, destacou. 

o Ministério da 
educação liberou na 
última terça-feira, a 
importância de R$ 
77,8 milhões de limite 
de empenho às ins-
tituições federais de 
ensino do Rio de Ja-
neiro. Com a ação, 
às universidades e 
institutos federais te-
rão disponíveis 100% 
do orçamento para 
despesas de custeio, 
necessárias para a 
manutenção e a 
continuidade dos 
serviços terceirizados 
prestados. 

ao todo, serão li-
berados R$ 25,1 mi-
lhões a mais que em 
2015 e a maior parte 

do valor, cerca de R$ 
588,5 milhões, superior 
aos R$ 568 milhões em-
penhados no ano pas-
sado, será repassada 
às universidades fede-
rais.

instituições Científi-
cas e tecnológicas do 
estado também rece-

berão parte do re-
passe. o valor estima-
do é R$ 19,6 milhões, 
chegando a R$ 195,8 
milhões de orçamen-
to para custeio, su-
perando o montante 
do ano passado, de 
R$ 193,1 milhões, nes-
sa mesma finalidade. 

uma internauta de-
nunciou um proble-
ma crônico em um 
dos bueiros da ave-
nida perimetral Norte, 
esquina com o esta-
cionamento da via-
ção são Miguel, em 
Cidade alegria. No 
último final de sema-
na, ela postou uma 
foto na página do 
Conselho Municipal 
de saúde, pedindo 
respostas sobre o es-
tado em que a tam-

pa do bueiro, feita de 
concreto, que que-
brada, pode ser um 
vetor fundamental 
para a proliferação 
do mosquito aedes 
aegypti. 

insatisfeita com a 
situação, a moradora 
angélica santos co-
mentou a publicação 
da foto na página do 
Conselho Municipal 
de saúde, alertando 
justamente para o pe-
rigo da dengue e da 

chikungunya; “Bueiro 
aberto com água na 
perimetral Norte. den-
gue mata!!!”. o buei-
ro não é apenas cha-
mariz para foco de 
doença, como tam-
bém pode se transfor-
mar em uma armadi-
lha para quem passa 
pelo local. “Quase caí 
lá dentro de bicicleta, 
os moradores chega-
ram a colocar galho 
de árvore para evi-
tar acidente. tá feio 

e perigoso, além de 
estar cheio de água 
em metade dele”, re-
lembrou a internauta.

o problema é crô-
nico na região, pois 
no ano de 2014, hou-
ve uma reclamação 
do estado da tampa 
desse bueiro. o lo-
cal estava sinalizado 
com um pedaço de 
madeira em cima, 
pois já apresentava 
problemas e não são 
bueiros de apenas 

um lugar. No bairro 
de santa Cecília, um 
garoto de 12 anos se 
feriu nos vergalhões 
no bueiro, ele foi le-
vado ao hospital da 
região

em nota, a prefei-
tura de Resende in-
formou que fará um 
levantamento das 
tampas de bueiros 
danificadas e depois 
um cronograma para 
execução dos servi-
ços.

divulgação Facebook
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Familiares de policial são 
sepultados em D. de Caxias

chacina em meriti

O sepultamento aconteceu na tarde de ontem no Cemitério Tanque de Anil.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

os quatro pa-
rentes de um 
policial militar 

assassinados em casa, 
no bairro parque tietê, 
em são João de Meri-
ti, foram enterrados às 
15h de ontem, no Ce-
mitério tanque do anil, 
em duque de Caxias. 
os corpos de Marile-
ne José Martins, de 60 
anos, Fernando José 
Martins, de 36, Kauane, 
de 7, e hester, de 5, fo-
ram sepultados juntos.

as mortes foram des-
cobertas pelo sargen-
to Cristiano José Mar-
tins, do 5º BpM (praça 
da harmonia), por 
volta das 8h da última 
quarta-feira. o homem 
chegou em casa na 
Rua Bom Jardim, e viu 
os dois cachorros da 
família mortos. em se-
guida, encontrou os 
corpos da mãe, Mari-
lene, do irmão, Fernan-
do, e das primas Kaua-
ne e hester.

ontem, novos de-

poimentos foram ouvi-
dos pelos agentes: de 
parentes dos mortos 
e também vizinhos da 
família. os investigado-
res já sabem que Ma-
rilene foi a primeira a 
morrer. a delegacia de 
homicídios da Baixada 
Fluminense (dhBF) in-

vestiga o caso.

DELEGaDO COGiTa 
CRiME PaSSiOnaL 
para o delegado, o 

que reforça a suspei-
ta de crime passional 
é o ‘modus operandi’ 
do assassino, que não 
é comum para latro-

cínio, nem tampouco 
para tráfico de drogas. 
“Não temos presen-
ça de armas de fogo, 
como é comum em 
crimes praticados pelo 
tráfico e, por outro 
lado, temos uma car-
ga emotiva grande. 
sempre que há morte 

de criança, essa car-
ga emotiva ressalta. 
e cada vítima morreu 
com um instrumento 
diferente”, explicou gi-
niton.

informações prelimi-
nares da polícia indi-
cavam o envolvimen-
to de traficantes no 

crime, por conta da 
localização da casa, 
em uma passagem do 
tráfico no parque tietê. 
embora não desconsi-
dere essa possibilidade 
por completo, o dele-
gado acredita que a 
chacina tenha traços 
de crime passional.

divulgação 

Enterro da família do PM vítima de chacina em São João de Meriti, gerou comoção entre amigos e parentes

Mais um policial civil é executado 
à luz do dia em Nova Iguaçu 

o policial Civil Mar-
co antônio de olivei-
ra e silva, 48 anos, 
conhecido como 
‘Marquinhos da ara-
guaia’ foi alvo de 
aprox imadamente 
cinco tiros de calibre 
45 mm, por volta das 
8h30 de ontem, en-
quanto tomava café 

em uma padaria do 
bairro Rancho Novo, 
em Nova iguaçu.  

a área foi isolada 
e uma perícia reali-
zada por agentes da 
delegacia de homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (dhBF). policiais 
militares cercaram o 
local em busca de 

pistas sobre o caso.
a especializada 

busca imagens de 
câmeras do comér-
cio da região na ten-
tativa de identificar os 
autores do crime. o 
corpo de Marquinhos 
foi levado para o ins-
tituto Médico legal 
(iMl) de Nova iguaçu. 

Marco antônio foi alvejado com cerca de cinco tiros por criminosos

eluaRdo / hoRa h / divulgação

Polícia aumenta recompensa 
por captura de chefe do tráfico

o disque-denún-
cia aumentou de 
R$ 1 mil para R$ 10 
mil a recompen-
sa por quem der 
informações que 
levem ao para-
deiro do traficante 
sérgio luiz da silva 
Júnior, conhecido 
como ‘da Russa’.

ele é chefe da 
facção crimino-
sa que controla 
o tráfico de dro-
gas no Morro são 
José operário e 
de outras comuni-
dades da região 
da praça seca, na 
Zona oeste do Rio, 
como o Morro do 
Barão. ele também 
é procurado por 
envolvimento no 
estupro coletivo 
de uma jovem de 
16 anos, em maio 
deste ano.

a disputa por 
território entre mi-
licianos e trafican-
tes transformou 
a região da pra-
ça seca em uma 
zona de guerra, 
fazendo com que 

os moradores se sin-
tam reféns da vio-
lência. pelo tercei-
ro dia consecutivo, 
mais de 600 alunos 
ficaram sem aulas 
na última quarta-fei-
ra. pela manhã, mili-

tares do Batalhão 
de operações es-
peciais da polícia 
Militar (Bope) e o 
Batalhão de Cho-
que realizaram 
uma operação no 
local.

divulgação

PM faz operação na comunidade da Pedreira
policiais militares do 

41° BpM (irajá) reali-
zaram na tarde da 
última quarta-feira, 
operação na comu-
nidade da pedreira, 
em Costa Barros, Zona 
Norte do Rio.

Na ação, houve 
confronto e um sus-
peito que estava em 
posse de um fuzil aR15 
e uma granada, foi 
ferido. o armamen-
to foi apreendido e o 
acusado foi socorrido 

no hospital estadual 
Carlos Chagas, tam-
bém na Zona Norte. 
posteriormente, será 

encaminhado para a 
39ª dp (pavuna) onde 
o fato será apresenta-
do.

Fuzil apreendido durante ação em Costa Barros

divulgação 

Dupla é presa com carro roubado na Dutra
policiais do 20° 

BpM (Mesquita) fo-
ram informados pela 
sala de operações 
que havia um carro 
roubado na Rodovia 
presidente dutra, na 
altura de Nova igua-
çu. imediatamen-

te procederam ao 
local onde tiveram 
a atenção voltada 
para um vW gol de 
cor cinza.

logo realizaram a 
abordagem do ve-
ículo e após revista, 
encontraram com os 

suspeitos uma pistola 
calibre 9 mm, quinze 
munições e dois ce-
lulares. a dupla que 
não teve sua iden-
tidade revelada, foi 
encaminhada para 
a 52° dp (Nova igua-
çu).
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a perícia não 
encontrou nenhu-
ma marca no cor-
po do jogador de 
futebol lucas Je-
sus dos santos, de 
16 anos, encontra-
do morto na pisci-
na da portuguesa, 
em são paulo.

segundo o dele-
gado eder pereira 
e silva, do 12º dp 
de são paulo, o 
médico legista es-
teve no local. “Não 
tem nenhuma 
marca no pesco-
ço, que é um lugar 
que a gente aten-
ta muito, não tem 
nenhuma marca. 
No corpo também 
não existe nenhu-
ma aparente ci-
catriz ou algo que 
possa comprome-

ter”, disse. 
Na noite da últi-

ma quarta-feira, os 
atletas da equipe 
sub-17 da portugue-
sa fizeram um chur-
rasco no Canindé, 
na Zona Norte de 
são paulo, para co-
memorar a vitória 
sobre o time Água 
santa. No fim da fes-
ta, os jogadores se 
jogaram na piscina. 
lucas passou mal e 
foi retirado da água 
por alguns colegas. 
Não se sabe como 
ele voltou para a 
piscina depois, se 
mergulhou ou se foi 
jogado.

“depois do inqué-
rito instaurado, va-
mos entender toda 
a dinâmica do que 
aconteceu”, infor-
mou pereira. 

silva disse que a 

Corpo de jogador não tinha marcas

Lucas Jesus dos Santos

água da piscina 
é um pouco turva. 
“Não é uma água 
límpida como de-
veria ser. olhando 
assim, a primeira 
e segunda raias 
você enxerga o 
fundo dela meio 
nebuloso. se você 
olhar o outro lado, 
onde foi encontra-
do o corpo, você 
não vê com facili-
dade.”

 Facções do Rio e São Paulo 

a secretaria de 
estado de segu-
rança (seseg) e 

a secretaria de ad-
ministração peniten-
ciária (seap) estão 

investigando a infor-
mação de que as 
duas maiores fac-
ções criminosas do 
Rio e de são paulo 
romperam um acor-
do e declararam 
guerra pelo controle 
do comércio de dro-
gas nas fronteiras do 
país. 

segundo o órgão, 
o motivo da briga en-
tre o grupo criminoso 
liderado por Márcio 
Nepomuceno da 
Costa, o Marcinho vp, 
e luiz Fernando da 
Costa, o Fernandinho 
Beira-Mar, e a facção 
criminosa paulista es-
taria ligada à atua-
ção de traficantes 

cariocas que atuam 
como matutos (tra-
ficantes que impor-
tam drogas em gran-
des quantidades).

Na manhã de on-
tem, a seseg negou 
a informação sobre 
a ruptura pela dispu-
ta da venda de dro-
gas e o domínio de 
presídios. 

a seap reforçou a 
vigilância no presídio 
Jonas lopes de Car-
valho, Bangu 4, em 
gericinó, na Zona 
oeste do Rio. de 
acordo com infor-
mações, o aumento 
de agentes peniten-
ciários na unidade 
foi decidido na úl-

tima segunda-feira, 
após a informação 
de que detentos de 
uma facção paulista 
que cumprem pena 
no local tentariam fu-
gir.

desde o início do 
mês, a polícia Fede-
ral e as polícias do 
Rio e de são paulo 
investigam um ‘ra-
cha’ entre as maio-
res facções dos dois 
estados.

o rompimento en-
tre os dois grupos 
preocupa autorida-
des da área de se-
gurança que temem 
uma disputa pela 
venda de drogas 
nas favelas do Rio, 

além de uma série 
de execuções em 
diferentes presídios 
espalhados pelo 
Brasil, onde há sim-
patizantes das duas 
facções.

segundo levan-
tamento, 18 presos 
foram mortos em 
diferentes rebeliões, 
mas números não 
oficiais falam em 
25 assassinatos. dez 
morreram em Rorai-
ma, na penitenciá-
ria agrícola Monte 
Cristo; e outros oito 
detentos foram su-
focados na peni-
tenciária Êmio dos 
santos, em porto 
velho.

divulgação

a guerra entre 
facções em 
comunidades 

de dois municípios da 
Baixada Fluminense 
está deixando uma 
baixa na disputa pelo 
dominio de pontos 
de venda de drogas. 
No último confronto 

Os corpos foram encontrados em um sítio localizado na região dominada por tráficantes de drogas

Renata postou imagem com o rosto inchado

Facções criminosas dos bairros São Simão e Pedreira mais uma vez entraram em confronto.

Guerra do tráfico manda cinco 
para o buraco em Queimados

RepRodução/Whatsapp

ocorrido no começo 
da semana, cinco 
suspeitos foram mor-
tos na comunidade 
são simão, em Quei-
mados. 

de acordo com in-
formações, os corpos 
foram encontrados 
no começo da ma-
nhã da última quarta-
-feira com várias mar-
cas de tiros. a divisão 

de homicídios da 
Baixada Fluminense 
(dhBF) investiga a in-
formação de que as 
vítimas teriam envolvi-
mento com o tráfico 
de entorpecentes. 

a especializada já 
começou a ouvir fa-
miliares sobre o mas-
sacre e faz buscas na 
região na tentativa 
de prender criminosos 

das duas facções. 
Na última segunda-

-feira, agentes do Ba-
talhão de operações 
policiais especiais 
(Bope), realizaram 
operação no Morro 
são simão. Na ação, 
criminosos armados 
atiraram contra os 
pMs e houve confron-
to. durante patrulha-
mento na área da 

mata as guarnições 
apreenderam três fu-
zis, três pistolas, seis 
carregadores, muni-

ções e 176 pinos de 
cocaína. o mate-
rial foi encaminhado 
para a 53ª dp.

Empresária é agredida no Rio
a empresária Rena-

ta Cordeiro guerra, de 
42 anos, relatou em 
sua página no Face-
book que foi espanca-
da por três homens na 
porta de casa, na Rua 
Joaquim Nabuco, em 
ipanema, na Zona sul 
do Rio. segundo ela, 
os suspeitos só deixa-
ram o local porque o 
porteiro apareceu. a 
vítima disse que eles 
não levaram nada. as 
fotos mostram Renata 
com o rosto roxo e in-
chado.

“três homens me 
atacaram, não leva-
ram celular nem bolsa, 
só me agrediram e fo-
ram embora. eu estava 
na porta do meu pré-
dio esperando para 
entrar. Cuidado, princi-
palmente as meninas. 
os caras ainda sairam 
rindo da situaçao. Fo-
ram embora porque 

o porteiro apareceu. 
Cuidem-se por favor”, 
alertou ela.

Renata é fundadora 
da oNg Felipe Cordei-
ro guerra Nigri depois 
que seu filho morreu, 
em abril de 2014, aos 
13 anos, com câncer 
no cérebro. ela traba-
lha por melhores trata-
mentos para crianças, 
sobretudo com cân-
cer.

Nestas eleições, a 
empresária foi candi-
data a vereadora pelo 
partido Novo (pN), ob-
teve 16 mil votos, mas 
não foi eleita. 

a polícia Civil infor-
mou que a vítima não 
fez registro de ocorrên-
cia. a 14ª dp (leblon) 
tenta contato com a 
empresária para saber 
mais detalhes do ocor-
rido.
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A jornalista Cláudia Cruz também é alvo da Lava Jato, por crimes como a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas.

mINAS GERAIS

o Ministério público 
Federal (MpF) denun-
ciou 26 pessoas, sen-
do 21 por homicídio 
doloso, quando há 
intenção de matar, 
pela tragédia ocor-
rida no rompimen-
to da barragem em 
Novembro de 2015, 
em Mariana, Minas 
gerais. Naquela oca-
sião, 19 pessoas mor-
reram. a conclusão 
das investigações 
foi feita ontem, em 
Belo horizonte. entre 
os denunciados es-
tão Ricardo vescovi, 

MPF denuncia acusados da tragédia de Mariana

Esposa de Cunha desembarca 
no Rio de Janeiro em silêncio

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o diretor-presidente li-
cenciado da samarco, 
Kléber terra, diretor-ge-
ral de operações e ou-
tros três gerentes ope-
racionais da empresa, 
além de 11 integrantes 
do Conselho de admi-
nistração. os denun-
ciados também são 
acusados por crimes 
de inundação, desa-
bamento, lesão corpo-
ral e crimes ambientais. 

em entrevista cole-
tiva, o procurador da 
República José adér-
cio leite sampaio afir-
mou que a investiga-
ção se baseia em três 
eixos, entre eles o pe-

Desastre transtornou centenas de famílias 

aFp photo/ euRopeaN spaCe ageNCY/ d. duCRos

Repor as energias 
do dia com uma boa 
noite de sono é mais 
do que importante, é 
essencial! um estudo 
da american acade-
my of sleep compro-
vou que dormir bem 
é um dos segredos 
para a longevidade. 
dos 2.800 participan-
tes da pesquisa, os 
46% que relataram 
insatisfação com a 
saúde tinham tam-

bém má qualidade 
de sono. uma outra 
pesquisa da associa-
ted professional sleep 
societies afirma que 
quem sofre de insônia 
crônica corre três ve-
zes mais risco de mor-
rer em comparação 
à pessoas que não 
sofrem com o proble-
ma. para os pesqui-
sadores, o ideal são 
pelo menos 7 horas e 
meia de sono por dia.

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 

Durma bem
nal, com a responsa-
bilização das pessoas 
consideradas respon-
sáveis pelas mortes e 
pelo dano ambiental 
provocado. “a barra-
gem de fundão apre-

sentava sinais claros 
de que poderia se 
romper. esse rompi-
mento se tornou cada 
vez mais indicativo no 
final de 2014”, expli-
cou.

Relembre o caso
a tragédia, que 

ocorreu no dia 5 
de Novembro de 
2015, é conside-
rada o maior de-
sastre ambiental 
do Brasil. a barra-
gem do Fundão, 
da samarco, se 
rompeu e vazou 

62 milhões de metros 
cúbicos de lama de 
rejeitos de minério. a 
destruição ganhou 
repercussão em todo 
o mundo. Milhares de 
pessoas ficaram desa-
brigadas e ainda ten-
tam retomar suas vi-
das por Minas gerais. 

outra consequên-
cia foi  poluição do 
Rio doce, dano que 
se estendeu pelos 
estados do espírito 
santo e da Bahia. os 
rejeitos despejados 
parecem um tsunami 
de lama. o distrito de 
Bento Rodrigues foi o 

mais afetado. Cer-
ca de 80% de 257 
construções da re-
gião foram devas-
tadas. inclusive, a 
água do Rio doce 
foi contaminada 
no processo e ad-
quiriu coloração 
mais escura. 

a esposa do ex-
-deputado fe-
deral, eduardo 

Cunha (pMdB-RJ), Cláu-
dia Cruz, desembarcou 
na tarde de ontem no 
aeroporto santos dum-
mont. ela seguiu para a 
casa do casal na Barra 
da tijuca, Zona oeste 
do Rio e não quis falar 
com a imprensa. vale 
ressaltar que Cláudia é 
réu da lava Jato e res-
ponde pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e 
evasão de divisas.

sem tumultos no de-
sembarque, ela saiu 
pelo portão a do ae-
roporto acompanha-
da de dois assessores 

e seguiu até um carro. 
abordada por jornalis-
tas, Cláudia Cruz ape-
nas revelou que ia ver 
os filhos, mas não quis 
falar sobre a prisão do 
marido. Questionada se 
visitaria Cunha, a mulher 
limitou-se a fazer um si-
nal positivo com a mão. 

vale ressaltar que 
Cláudia Cruz teve seu 
pedido de defesa acei-
to pelo juiz Moro, para 
que seu passaporte, 
que estava retido junto 
à Justiça, fosse devol-
vido. ela é acusada de 
receber u$ 1,5 milhão, 
parte da propina rece-
bida por seu marido. 

DELaçãO PREMiaDa 
após a prisão de edu-

ardo Cunha, aumen-
taram os rumores de 
uma possível delação 
premiada do peeme-
debista. para reduzir a 
sua pena de reclusão, 
é possível que o ex-de-
putado colabore com 
a investigação feita 
pelo Ministério público 
Federal. para que a 
delação se confirme, 
é preciso que investi-
gadores da lava Jato 
aceitem ajuda exter-
na, o que não é con-
senso no órgão. 

Fontes próximas a 
Cunha explicam que, 
caso sua esposa tam-
bém seja presa, ele 
se manifestará sobre 
uma possível colabo-
ração.  Cláudia Cruz seguiu para a Barra da Tijuca para visitar os filhos

alessaNdRo FeRReiRa/g1

Discussão em programa de esporte e 
lazer beneficia população de Seropédica

uma reunião en-
tre agentes dos 12 
núcleos do progra-
ma esporte e lazer 
da Cidade (pelC), 
realizada ontem, no 
auditório da secre-
taria Municipal de 
educação, Cultu-
ra e esporte discu-
tiu as atualizações 
do programa que 
fará uma reformu-
lação nos trabalhos 
realizados por esses 
agentes para ofere-
cer a sociedade o 
melhor dos benefí-
cios que as ativida-
des podem propor-
cionar. 

através de uma 
parceria entre o 

governo Federal e 
Municipal, as unida-
des escolares Muni-
cipais (ueM) bene-
ficiam atualmente 
4.800 vagas para a 
medida ao longo do 
município. ao todo, 
85 agentes traba-
lham nos 12 núcleos 

de seropédica. “o 
pelC é mais uma 
ferramenta adotada 
pela prefeitura de 
seropédica na luta 
pela inclusão social 
e formação da ci-
dadania de nossos 
jovens”, afirmou o 
prefeito alcir Marti-

nazzo.
o programa conta 

com atividades que 
visam proporcionar 
a prática de ativida-
des físicas, culturais 
e de lazer em todas 
as faixas etárias e 
pessoas com defici-
ência, além de esti-
mular a convivência 
social e a formação 
de líderes comunitá-
rios. a pelC também 
colabora para a 
pesquisa e a socia-
lização do conheci-
mento, colaborando 
para que o esporte 
e o lazer sejam tra-
tados como políticas 
públicas, um direito 
de todos.

agentes de Seropédica se reuniram para reformular a PELC

divulgação

Japeri realiza capacitação 
de equipe de fiscalização

a prefeitura de Ja-
peri promoveu na 
última quarta-feira, 
a capacitação da 
equipe técnica de 
fiscalização ambien-
tal sobre o monitora-
mento de incêndios 
florestais e urbanos. o 
evento contou com a 
participação do pro-
fessor José Francisco 
de oliveira Júnior, do 
departamento de Ci-
ências ambientais do 
instituto de Florestas 
da uFRRJ.

o exercício foi or-
ganizado pelo setor 
de Fiscalização am-
biental da seMades, 
dentro de seu progra-
ma de capacitação 
continuada, estiveram 
presentes o fiscal am-
biental paulo garcia, 
a subsecretária Mi-
chelle oliveira, o esta-
giário Julio Cezar van-

derlei e o estudante 
de doutorado giva-
nildo de gois, do re-
ferido departamento.

o objetivo principal 
do encontro foi pôr 
em prática o convê-
nio de cooperação 
técnica entre a pre-
feitura de Japeri e 
a universidade Rural 
(uFRRJ), garantindo o 
ensino e a transferên-
cia do conhecimento 
técnico e científico e 
suas aplicações para 
os serviços de moni-
toramento e controle 
ambientais. 

esta é uma primeira 
etapa da integração 
institucional, no qual 
será estabelecido um 
conjunto de ações 
voltadas para a ca-
pacitação de produ-
tores rurais, lideranças 
locais e ambientais e 
gestores públicos.
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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-pRiMeiRo iMpaCto  
08:00-CaRRossel aNiMado    
08:30-MuNdo disNeY  
10:30-BoM dia e Cia  
14:15-FoFoCaNdo   
15:15-Casos de FaMÍlia
16:15-MaR de aMoR    
17:00-lÁgRiMas de aMoR   
18:30-a gata  
19:45-sBt BRasil   
20:30-CÚMpliCes de uM Resgate   
21:30-ChiQuititas
22:00-pRogRaMa do RatiNho   
23:15-ela de suCessos   
01:00-the Noite CoM daNilo 
geNtili 
02:00-JoRNal do sBt    
02:45-diÁRios de uM vaMpiRo    
03:30-dallas
04:15-dois hoMeNs e Meio   
05:00-MiKe & MollY

REDE TV

Festa CultuRal

05:00-igreja internacional da 
graça de deus 
08:30-americashop 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do Reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:10-igreja universal do Reino 
de deus 
18:10-Master game 
19:10-Redetv News 
20:30-tv Fama. 
20:50-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:50-tv Fama 
22:55-Mariana godoy entrevis-
ta 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury Jr 
01:30-igreja universal do Reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

Mario deixa o hospital. Chica visita 
alice. Cesar comemora com sinhá por 
ter conseguido a procuração. Júlia es-
tranha o comportamento de Wagner. 
lenita pede para Felipe levar um pre-
sente para sirlene em são paulo. de-
legado Mesquita considera a hipótese 
de que a explosão na traineira pode 
ter sido criminosa. alice pede ajuda a 
Chica para honrar seus compromissos 
com os clientes da empresa..

Cesar 
ameaça Wagner

O rei bate o olho em Arauto 
que está encolhido no chãoa

Kamir diz a durgal que ele poderá ca-
çar qualquer homem do povo e que fará 
a seleção. o rei bate o olho em arau-
to que está encolhido no chão. ele diz 
para Kamir colocar duas presas ao invés 
de uma. o prefeito de ai gosta da ideia. 
durgal diz que já escolheu um dos ho-
mens que terá que correr das flechadas 
e aponta para arauto. 

RESuMOS DAS NOVElAS

tancinha sente-se mal e Beto a leva 
para casa. adônis pressiona Nair para 
contar a verdade para ele e os irmãos. 
tamara pede para penélope deixar que 
ela fique com apolo. aparício não con-
segue se entender com Rebeca. Nair de-
cide contar a verdade para apolo, adô-
nis e larissa. Camila se diverte na sessão 
de fotos que faz com crianças. 

Tancinha vai ao 
encontro de Guido 

 Isabela faz uma 
festa surpresa para Téo

lola, Meire e dinho ensaiam. os ir-
mãos vaz questionam priscila para sa-
ber se foi ela quem vazou a notícia na 
imprensa sobre as gêmeas trocarem 
de lugar na C1R. isabela faz uma festa 
surpresa para deixa téo mais feliz. todos 
os familiares e amigos cantam juntos a 
música "pra Não ter Fim". téo se emo-
ciona. Frederico faz um pedido de na-
moro para lurdinha, que não dá certo 
por ela estar distraída. 

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
22h45-super tela
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Cerveja e arte num só espaço 
Em sua quarta edição, evento acontece no Casarão 
de Ipiabas em Barra do Piraí com entrada gratuita. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-dia dia
10:10-os simpsons
12:30-Jogo aberto debate
13:00-atenção
13:00-os donos da Bola
14:45-Copa do Mundo de 
Futsal da FiFa 2016
19:20-Jornal da Band
20:25-sila: prisioneira do 
amor
20:55-show da Fé
21:50-os simpsons
22:30-pânico na Band
00:15-o Mundo segundo 
os Brasileiros
01:05-Jornal da Noite
01:55-Que Fim levou?
02:00-os simpsons
02:45-pegadinhas
03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulgação

Condições do
Mar no Rio

a Rota da Cer-
veja será re-
alizada des-

ta vez em um ícone 
da história do vale 
do Café. Conhecido 
como Casarão, com 
arquitetura do século 
XiX, o espaço locali-
zado em ipiabas, Bar-
ra do piraí, recebe o 
festival que está em 
sua quarta edição 
e reúne desde 2014 
cervejarias artesanais 
de várias cidades. 
além de diversos ró-
tulos de chopes ar-
tesanais e especiais 
dos mais variados 
estilos, para todos 
os gostos e bolsos, o 
evento terá atrações 
culturais e musicais, 
e espaço gastronô-
mico, incluindo food 
trucks. Com entrada 
gratuita, o encontro 
está marcado para 
os dias 12 e 13 de no-
vembro. 

o evento terá a 

apresentação de um 
inusitado Combate 
viking, e outras atra-
ções culturais, como 
a banda de música 
folclórica celta tail-
ten. o rock e o blues 
dão o tom das de-
mais atrações musi-
cais, e os 100 anos do 
samba também se-
rão lembrados.

HOMEnaGEM 
aOS MaMOnaS 

amanhã, haverá 
uma homenagem 
pelos 20 anos de 
morte dos Mamonas 
assassinas, pelos 20 
anos da do precoce 
final da banda, víti-
ma de acidente aé-
reo. Caracterizados e 
levando para o pal-
co o humor e a irre-
verência do grupo, a 
turma do pelados em 
santos é a responsá-
vel pela apresenta-
ção. 

ainda no sábado, 
no início da noite, a 
banda Nacional Blues 

toca o melhor do es-
tilo já produzido no 
Brasil, com canções 
de Celso Blues Boy, 
Blues etílicos, Raul sei-
xas, entre outros. a 
banda the Black Bul-
lets faz o encerramen-
to, com os clássicos 
do rock internacional.

No domingo, o fes-
tival volta no tempo, 
e o Casarão será a 
arena para a apre-
sentação de um em-
polgante combate 
viking, para em se-
guida a banda tail-
ten cantar e dançar 
músicas tradicionais 
irlandesas, fazendo a 
diversão do público 
cervejeiro. o encer-
ramento do evento 
faz uma homenagem 
aos 100 anos do sam-
ba, conduzido pelo 
músico e a banda 
Fino trato.

outras informa-
ções podem ser ob-
tidas nos seguintes 
endereços: https://
www.facebook.com/



sexta-feira, 21 de outubro de 2016

Por conta das influências da 
Lua, suas emoções estarão 
intensas. Preste atenção 
nas ordens dos chefes e 
superiores, mas guarde sua 
opinião apenas para você. 

Não se arrisque! Período favorável para 
investimentos em bens duráveis. Cor: 
vermelho sangue. Número: 02.

Áries

Boas oportunidades vão 
surgir na sua vida. Você 
pode se sentir estimulado(a) 
a enfrentar os desafios. Não 
importa se eles forem novos, 
ou forem para resolver 

coisas do passado que se arrastaram ao longo 
do tempo. O relacionamento com as pessoas 
ganha um enfoque especial.

Touro

Para os geminianos, o 
momento profissional é 
dos mais promissores. 
Você encontra portas 
abertas, pessoas 
interessadas no seu 
trabalho e até possíveis 

sócios. Aliás, as associações em geral estão 
favorecidas, incluindo casamento. Nas 
relações afetivas, paz. Número: 05.

Gêmeos

As associações feitas 
nesse período serão 
favorecidas e poderão 
durar muito tempo. 
Dia favorável para 
resolver problemas 

práticos. Tudo se esclarece, toma 
o rumo certo, e você enxerga 
novas saídas para as possíveis 
dificuldades. Excelente capacidade 
de planejamento.

Câncer

Saiba ponderar antes de 
decidir. Mantenha-se 
alerta para entender o 
que passa à sua volta. 
Um ciclo está chegando 
ao fim para que novos 
começos ocorram. Os 

sinais logo aparecerão. Vida social 
em alta. Aproveite para ampliar o 
círculo de amizades. Cor: havana. 
Número: 08.

Leão

Bom momento para 
repensar antigas 
experiências, seja no 
terreno amoroso ou 
profissional e tentar 
aprender com o passado. 

Evite cometer os mesmos erros para 
não colher as mesmas decepções. Fase 
de estabilidade no setor de trabalho. 
Cor: verde-esmeralda. Número: 11.

Virgem

Você pode ter alguns 
problemas no amor e se 
estiver só, é melhor não 
iniciar nenhum romance. 
Aja com os pés no chão 
e não se iluda só porque 
está carente. Procure 

corrigir o que anda errado em sua 
relação e também na área profissional. 
Você precisa se organizar. Afinal, os 
próximos dias devem trazer-lhes boas 
surpresas. Cor: salmão. Número: 14.

Libra

Elemento: água. 
M o d a l i d a d e : 
fixo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Touro. Regente: 
Plutão. Este período 

oferece para você um momento 
alegre e muito animado. Aproveite 
o pique e a imaginação para 
curtir seu amor nos momentos 
de intimidade. Momento de 
entusiasmo no trabalho.

Escorpião

Não receie demonstrar 
afeto, será muito bem 
recebido. No campo 
profissional, resposta 
positiva às suas 
experiências. Descanse 

mais, para ter mais ânimo, e 
procure estar consciente do que 
lhe acontece. Bom momento no 
campo financeiro. Cor: amarelo-
ouro. Número: 17.

Sagitário

É tempo de ter 
sensibilidade para 
perceber o que estiver 
acontecendo à sua 
volta. Foque sua 

atenção nas necessidades pessoais. 
Este é um bom momento para 
cuidar das finanças. Você deverá ter 
notícias de alguém que está longe. 
Os astros evidenciam sonhos de 
mudanças.

Capricórnio

Seja sempre otimista 
e disposto(a) a 
fazer esforços 
constantes em seu 
trabalho. Mostre-se 
mais conciliante. 

Favorecido o plano profissional. 
Você receberá propostas 
interessantes. Saiba discutir as 
condições financeiras desses 
novos projetos. Cor: bege. 
Número: 20.

Aquário

Sentirá vontade de 
curtir uma aventura. 
Use a sua criatividade 
para superar os 
desafios. Hoje você 
sente vontade de 

mudar sua vida para melhor, já 
que tem facilidade de perceber 
seu valor. O momento ajuda a 
conviver pacificamente. Saúde 
boa. Cor: azul-claro. Número: 23.

Peixes

10 atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2489 DE 20 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 - DESIGNAR o engenheiro, LUIZ TAVARES DE MELO crea/rj 1981117342, 
para acompanhamento do contrato  017/2016 referente aos serviços de limpeza e 
despoluição da lagoa do Village, a partir de 29/08/2016, nos termos do art. 67 da lei 
federal nº 8666/93.  

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA N° 2490 DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 11/10/2016, o servidor relacionado abaixo, para exercer 
a Função Gratificada de Chefe de Setor:

                     Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Matrícula       Simbologia 

918       fGriii

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2491 DE 20 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 - EXCLUIR, a partir de 18/10/2016, a Função Gratificada (FGR) do servidor  abaixo 
relacionado, de Chefe de Setor da secretaria Municipal de Meio ambiente.

 Matrícula      Simbologia

7140       fGr i

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2492 DE 20 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 2447 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016-FMS.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo Odontológico. Retirada do edital em horário 
comercial. Local: Departamento de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Porto Real 
localizado na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj – cep 
27570-000, maiores informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. Abertura da proposta 
dia 08/11/2016 às 09:00horas no endereço acima. Informações gerais: o interessado 
deverá trazer 02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de preposto munido 
de procuração com firma reconhecida em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016-FMS.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Manutenção Preventiva e corretiva, com substituição de Peças de Valor limitado, dos 
Equipamentos Medico/ Hospitalares e Fisioterápico, Conforme Tabela Descritiva Dos 
Equipamentos Em Anexo. Retirada do edital em horário comercial. Local: Departamento 
de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Porto Real localizado na Rua Hilario 
ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj – cep 27570-000, maiores 
informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. Abertura da proposta dia 09/11/2016 09:00 
horas no endereço acima. Informações gerais: o interessado deverá trazer 02 (duas) 
resmas de papel sulfite modelo A4, através de preposto munido de procuração com firma 
reconhecida em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

DECRETO Nº 2059 DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

Abre ao Orçamento, a favor da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, Crédito 
suplementar no valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 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$ 35.000,00 
(trinta e cinco 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 35.000,00

Total 35.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.302.105.2.086 33903002 1612 35.000,00

Total 35.000,00
Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 1612 – Média Alta Complexidade - MAC 
Maria Aparecida da Rocha Silva

-- Prefeita Municipal –

rePublicada Por iNcorreÇÃo
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Ingredientes

Modo de preparo

lASANHA DE 
CARNE MOÍDA

500 g de massa de lasa-
nha/500 g de carne moí-
da/2 caixas de creme de 
leite/3 colheres de mantei-
ga/3 colheres de farinha 
de trigo/500 g de presunto
500 g de mussarela/sal a 
gosto/2 copos de leite/1 
cebola ralada/3 colheres 
de óleo/1 caixa de molho 
de tomate/3 dentes de 
alho amassados/1 pacote 
de queijo ralado.

lasaNha:

Cozinhe a massa segundo 
as orientações do fabri-
cante, despeje em um re-
fratário com água gelada 
para não grudar e reserve.
Molho À BoloNhesa:

Refogue o alho, a cebola, 
a carne moída, o molho 
de tomate, deixe cozinhar 
por 3 minutos e reserve.
Molho BRaNCo:

derreta a margarina, colo-
que as 3 colheres de fari-
nha de trigo e mexa.
despeje o leite aos poucos 
e continue mexendo.
por último, coloque o cre-
me de leite, mexa por 1 
minuto e desligue o fogo.
MoNtageM:

despeje uma parte do 
molho à bolonhesa em um 
refratário, a metade da 
massa, a metade do pre-
sunto, a metade da mus-
sarela, todo o molho bran-
co e o restante da massa.
Repita as camadas até a 
borda do recipiente.
Finalize com o queijo ra-
lado e leve ao forno alto 
(220° C), preaquecido, por 
cerca de 20 minutos.

MACARRÃO DE 
CONCHA RECHEADO

100 g de tomate cereja/1/2 
cebola/6 dentes grandes 
de alho/4 pimentas ma-
lagueta, dedo de moça, 
caiena ou reino/salsa a 
gosto/cebolinha a gosto/2 
pimentas de cheiro sem se-
mentes/macarrão conchi-
glione/10 tomates cerejas 
para rechear o macarrão/
queijo gorgonzola em cubi-
nhos para rechear o ma-
carrão/1 lata de tomate 
pelados/1/2 lata de molho 
de tomate/queijo mussare-
la a gosto para gratinar.

Ingredientes

Modo de preparo
em uma panela com 
água, coloque os macar-
rões para cozinhar al dente
Corte a cebola em peda-
ços, a salsa e a cebolinha, 
depois amasse o alho e 
despeje tudo dentro do li-
quidificador
Misture e depois coloque 
os tomates pelados e o 
molho de tomate, bata no-
vamente, depois adicione 
em uma panela e aqueça 
essa mistura
Com os macarrões cozidos 
e frios, recheio-os com os 
tomates e a gorgonzola
em um refratário, coloque 
os macarrões recheados 
e cubra com o molho, de-
pois salpique o queijo rala-
do mussarela
Coloque no forno por apro-
ximadamente 15 minutos 
ou até o queijo derreter

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº.2097/GP/2016, DE 20 DE OUTUBRO 
DE 2016.

NoMear, a contar de 07 de outubro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
Orgânica Municipal, e ainda , consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
n.º 3954/2015, alexaNdre caMPelo da silVa 
para exercer do cargo em comissão de diretor Geral, 
símbolo d-1, na diretoria Geral da diretoria de 
serViÇos coNcedidos da secretaria Municipal de 
Serviços Públicos.

PORTARIA Nº.2098/GP/2016, DE 20 DE OUTUBRO 
DE 2016.

RETIFICAR, a Portaria nº 2373/GP/2013, de 02 de julho 
de 2013, que concedeu a Aponsentaria por Invalidez 
a servidora iNes fatiMa raMos rodriGues, 
matrícula 10/17.632, no cargo efetivo de Médica 
Pediatra, da seMus, com fundamento no art.40, § 1º, 
inciso i, da constituição federal, com redação dada pela 
ec 41/2003 c/c art. 60, §§ 1º e 6º, da lc 083/2006, com 
proventos mensais e integrais de R$ 2.068,94 ( dois mil, 
sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), de 
acordo com a EC nº 070/2012, sendo: R$ 1724,12 (um 
mil, setencentos e vinte e quatro reais e doze centavos) 
a título de vencimento base (Lei nº1.059/05); R$ 344,82 
( trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta dois 
centavos) correspondentes a 20% de triênio (artigo 7º da 
lei nº 003/93, conforme contido nos autos do processo 
admintrativo PMbr nº 04/00696/2013 e PreVide nº 
2013/00210. esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 21 
de fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº.2099/GP/2016, DE 20 DE OUTUBRO 
DE 2016.

Exonerar, a contar de 21/10/2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal, ROSELANE GONÇALVES JARDIM, do cargo em 
comissão de diretor iii, símbolo d-3, da Creche Muni-
cipal Jandira Castelar da secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº.2100/GP/2016, DE 20 DE OUTUBRO 
DE 2016.

Exonerar, a contar de 21/10/2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal, ADRIANA FERREIRA DE JESUS PIRES, do car-
go em comissão de diretor iii, símbolo d-3, da Escola 
Municipal Pedro Antônioda secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº.2101/GP/2016, DE 20 DE OUTUBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 21/10/2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
ADRIANA FERREIRA DE JESUS PIRES, no cargo em 
comissão de diretor iii, símbolo d-3, na Creche Muni-
cipal Jandira Castelar da secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº.2102/GP/2016, DE 20 DE OUTUBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 21/10/2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
ALINE PEREIRA BOTELHO DOS SANTOS, no cargo 
em comissão de diretor iii, símbolo d-3, na Escola Mu-
nicipal Pedro Antônio da secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, cultura e turismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 03/00667/2015.
coNtrato Nº 018/seMasdh/2016. 
PreGÃo PreseNcial Nº 007/2016.
coNtrataNte: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
coNtratada: AQUARIUS RIO COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA,
DO OBJETO: o Presente contrato tem por a contra-
tação de Empresa na Confecção de materiais gráficos, 
carimbos, vestuário e identificação visual, visando aten-
der as necessidades desta secretaria.
DO PRAZO: o prazo previsto para o objeto do presente 
CONTRATO é de 12 (doze) meses,
do Valor: de R$ 45,924.50 (Quarenta e cinco mil 
novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta cen-
tavos).    
ProGraMa de traba-
lho. 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 
-03.02.08.244.045.2.024.000
DESPESA: 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00
FONTE: 017 – fNas - 017 – fNas -017 – fNas
NOTA DE EMPENHO: 0185 de 17/10/2016 - 0186 de 
17/10/2016 - 0187 de 17/10/2016
data : 20/10/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 44/0028/2016.
coNtrato Nº 039/seMect/2016. 
PreGÃo PreseNcial Nº 011/2016.
coNtrataNte: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
coNtratada: VICTORIGOR IMPRESSÃO DIGITAL 
LTDA ,
DO OBJETO: o Presente contrato tem por a contrata-
ção de empresa especializada na Prestação de servi-
ços de vários tipos de materiais gráficos, com o intuito 
de suprir as necessidades da secretaria Municipal de 
educação
DO PRAZO: o prazo previsto para o objeto do presente 
CONTRATO é de 12 (doze) meses,
do Valor:R$269.875,00 (Duzentos e sessenta e 
nove mil oitocentos e setenta e cinco reais).
ProGraMa de trabalho. 
44.01.12.361.017.2.040.000
DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 005 – salário educação
NOTA DE EMPENHO: 1002 de 10/10/2016
data : 20/10/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

INSPETORIA GERAL DE RECEITA E 
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – IGRF

PORTARIA Nº001/IGRF/2016 DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2016.

o iNsPetor Geral de receita e fiscaliZaÇÃo 
tributária – iGrf, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, e,  

Considerando as delegações de competência do chefe 
do Poder executivo, constante do art. nº 6º do decreto 
nº 4088 de 19 de julho de 2016, publicado no jornal 
hora h de 20 de julho de 2016,

Considerando ser necessário que não haja solução de 
continuidade a operação do exercício das atividades 
inerentes à iGrf, 

RESOLVE:

designar rômulo cid de senra lopes, auditor fiscal i, 
superintendente de fiscalização tributária, para substi-

tuir o titular da iGrf nos seus impedimentos.

EDIRALDO MATOS SILVA
Inspetor Geral de Receita e Fiscalização Tributária

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO - FUNBEL

PORTARIA Nº 008/FUNBEL DE 20/10/2016.

a Presidente da fuNbel no uso de suas atribuições 
regimentais e legais e considerando a necessidade de 
estruturar e operacionalizar os serviços técnico-admi-
nistrativos da fuNbel.

Considerando que as atividades de Almoxarifado e Pa-
trimônio são essenciais e fundamentais ao sistema de 
controle administrativo e financeiro.

CESSAR O EFEITO: A portaria n°014/FUNBEL/2015 
de 14/08/2015.Publicada no jornal hora h em 15 de 
aGosto.

RESOLVE DESIGNAR, a servidora Ana Carolina Vi-
cente Barbosa - Mat.: 60/59004 para responder pelas 
seções de almoxarifado e Patrimônio da fuNbel, a 
contar de 05/10/2016, sem aumento nos seus dispên-
dios administrativos remuneratórios mensais.

Em substituição ao servidor relacionado abaixo:

Roberta Fernandes Pires Lima – Matrícula 60/52653 - 
almoxarifado e Patrimônio.

PORTARIA Nº 009/FUNBEL DE 20/10/2016.

EXONERAR, a contar de 05 de outubro de 2016 Pau-
lina da Costa, do cargo em comissão de assessor iii, 
símbolo DAS 08, do Gabinete da Presidência da FUN-
bel.

PORTARIA Nº 010/FUNBEL DE 20/10/2016.

EXONERAR, a contar de 05 de outubro de 2016 Regi-
na Célia Zaniboni , do cargo em comissão de asses-
sor III, símbolo DAS 08, do Gabinete da Presidência da 
fuNbel.

PORTARIA Nº 011/FUNBEL DE 20/10/2016.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO - FUNBEL, no 
uso das atribuições legais, RESOLVE:

DESIGNAR contar de 05 de outubro de 2016 a servi-
dora relacionada abaixo, para responder sem prejuízos 
de suas atribuições pecuniárias, pelo atesto de notas 
fiscais de entrada de materiais e serviços prestados a 
fundação.

NATALIA ALVES MARINI – Matricula 10/56339 – con-
tador

Em substituição a servidora abaixo:

ROBERTA FERNANDES PIRES LIMA – Matricula 
60/52653 – assessora adM.

sendo assim, os responsáveis para responder sem pre-
juízos de suas atribuições pecuniárias, pelo atesto de 
notas fiscais de entrada de materiais e serviços presta-
dos a Fundação, passam a ser:

DOUGLAS ANDRÉ RIBEIRO – Matricula 60/0255 – 
Coordenador Administrativo e financeiro

NATALIA ALVES MARINI – Matricula 10/56339 – con-
tador

ANA CRISTINA LOPES DA SILVA
PRESIDENTE



SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2016  12 esporte

Japeri está focado na 
decisão da Copa Zeca 

Anderson Luiz

38

baixada

A final da competição será entre Barça Japeri e Chacrinha, no campo do Dragagem.

No próximo sá-
bado, enfim 
será conheci-

do o grande cam-
peão da Copa Zeca 
leão. depois de três 
meses de muito fute-
bol onde equipes de 
Belford Roxo, duque 

de Caxias, Queima-
dos, engenheiro pe-
dreira, Nova iguaçu 
e Japeri se enfren-
taram, duas equipes 
chegam a grande 
decisão. Barça Japeri 
e Chacrinha lutarão 
pelo caneco. doze 
equipes divididas em 
dois grupos participa-

ram da competição.
 o Barça chegou 

a grande final depois 
de vencer o Águias 
por 2 a 1, de virada, 
no campo do draga-
gem. Já o Chacrinha 
teve uma caminha-
da mais complicada. 
empatou em 1 a 1 
com o união e ven-

ceu nos pênaltis por 4 
a 3 após dez cobran-
ças.

união e Águias 
decidem a terceira 
colocação. os dois 
confrontos da final e 
decisão de terceiro 
colocado serão rea-
lizados no campo do 
dragagem, em Jape-

ri, e os organizadores 
do evento esperam a 
presença maciça dos 

torcedores e aman-
tes do futebol de Ja-
peri.

Barça e Chacrinha fazem a grande final amanhã

aNdeRsoN luiZ

STJD arquiva pedido do Flu, e Fla segue com 60 pontos
o presidente do 

stJd, Ronaldo pia-
cente, aceitou os 
argumentos da pro-
curadoria-geral do 
tribunal. assim, foi re-
considerada a deci-
são de dar prossegui-
mento ao pedido de 
impugnação de par-
tida feito pelo Flumi-
nense, que contestou 
a validade do Fla-Flu 
alegando que houve 
interferência externa. 

ou seja, o processo 
foi arquivado.

Na decisão de ar-
quivar o caso, o pre-
sidente do stJd já 
pede para que a CBF 
homologue o resulta-
do do clássico reali-
zado no último dia 13.

o Fluminense con-
testou a decisão do 
árbitro sandro Meira 
Ricci e do assistente 
emerson augusto de 
Carvalho de anular o 

gol irregular de henri-
que - que seria o do 
empate de 2 a 2 -, 
argumentando que 
o inspetor de arbitra-
gem teria informado 
aos juízes que "a tv 
sabe que não foi gol".

No despacho de 
ontem, o presiden-
te do stJd citou que 
entendeu "que essa 
prova é relativa, pois 
não há certeza que 
o inspetor de arbi-

tragem (sérgio san-
tos) realmente teria 
dito essas palavras, 
e mesmo que tiver 
dito, seria necessária 
a prova dessa inter-
ferência externa, ou 
seja, que a decisão 
do árbitro foi com 
base nessas pala-
vras 'a tv sabe, a tv 
sabe que não foi gol' 
supostamente ditas 
pelo inspetor de arbi-
tragem".

Fluminense contestou a decisão do árbitro Sandro 
Meira Ricci e do assistente Emerson augusto

divulgação


