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Comissão de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Nova Iguaçu apura representação que pede a cassação do vereador 
Carlos Ferreira (PT) por quebra de decoro parlamentar. Político é autor de lei polêmica que liberava distribuição de material 
sobre orientação sexual para crianças das escolas da rede municipal de ensino. 
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Depois Do barraco...

Vítima conheceu golpista pela internet e, desconfiada, decidiu contar tudo para a polícia que deu o bote

Marcos Vinícius da Silva Alves, de 34 anos, foi localizado no Hospital psiquiátrico 
Philippe Pinel, na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio, onde está internado. O suspei-
to passará por um exame de sanidade mental para saber se realmente sofre de 
distúrbios e se ele pode ser responsabilizado pelo crime. O depoimento dele será 
colhido assim que os médicos derem autorização.
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Marcos teria enviado mensagem para Whatsapp

Don Juan 
dá golpe de 
meio milhão 
em madame 
do Subúrbio

DH enjaula pai que 
teria matado filha 
de 5 anos no Rio

3

Mandato por um fio
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Aos 72 anos, 
Carlos Alberto 

Torres dá adeus 
ao esporte

Saudade eterna, capitão no evento da Copa de 2014

O futebol brasileiro e internacional 
está de luto. Morreu no Rio o ex-joga-
dor Carlos Alberto Torres, o ‘Capita’, res-
ponsável por erguer a taça do tricampe-
onato mundial pela seleção brasileira. 
A morte do ídolo do time de ouro de 
1970 abalou colegas de trabalho.

Uma mulher da Zona Norte do Rio conheceu 
pela internet um estrangeiro que dizia ser da 
Marinha dos Estados Unidos. Depois de me-
ses de trocas de mensagens, esse homem con-
venceu a mulher a mandar dinheiro para ele.
A desculpa usada pelo estelionatário é a de 
que precisava liberar uma mala de dinheiro 
que estava retida em Gana, na África. Para 
ajudar, primeiro ela fez depósitos de R$ 50 mil. 
Depois, de R$ 180 mil. Quando a vítima se 
deu conta de que era um golpe e chamou a 
polícia, já tinha perdido toda grana.

Empresa Blanco 
é denunciada 
por descaso 

contra vítimas 
de acidente 

de ônibus em 
Nova Iguaçu

Divulgação
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Novo tratamento

Não pode separar

o cardiologis-
ta e consultor Ro-
berto kalil revelou 
detalhes sobre o 
medicamento alio-
rocumabe que re-
duz a produção 
do colesterol ruim 
no organismo (lDl). 
para quem tem Ri-
nite, há uma vacina 
que pode ajudar no 
tratamento contra 
esse problema, que 
afeta 30% da popu-
lação brasileira.

o Ministério da Saú-
de publicou uma 
portaria na última se-
gunda-feira, no Diário 
oficial da união, reco-
mendando que mãe e 
bebê não sejam sepa-
rados por, pelo menos, 
24 horas após o parto, 
no mínimo. a nova fa-
mília precisa ficar em 
um alojamento con-
junto. a prática é reco-
mendada pela oMS.

uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de 
ciências Médicas da unicamp mostrou que estu-
dantes com autismo sofrem menos preconceito 
nas escolas públicas. os resultados só refletem que 
é preciso haver uma implantação de políticas pú-
blicas de inclusão a alunos com deficiência. 

um estudo divulgado pela ‘Nature Neuros-
cience’ na última segunda-feira revelou que 
mentiras pequenas podem se acumular e se 
transformar num grande problema. além dis-
so, mentir frequentemente provoca uma re-
dução da resposta emocional do cérebro. ou 
seja, ser desonesto é um caminho sem volta.

o tigre-da-tasmânia é uma espécie declara-
da extinta há mais de 80 anos. Recentemente, 
imagens divulgadas por um grupo de entusias-
tas mostraram animais com as características 
da espécie. a notícia foi recebida com alegria. 
o tigre-da-tasmânia, teoricamente, foi visto em 
adelaide Hills, no sul da austrália. 

Esse tal preconceito

Mentir é uma bola de neve Espécie extinta reaparece

No estado do Texas (eua), a bebê lewisville ‘veio 
ao mundo’ duas vezes. a primeira, quando pesava 
apenas 530 gramas, ela teve que ser retirada do úte-
ro da sua mãe por 20 minutos para uma cirurgia im-
portantíssima na coluna. após o procedimento, ela 
foi recolocada no útero da mãe. 

Bebê ‘nasce’ duas vezes

a chinesa XiongMai, que fabrica circuitos 
usados em câmeras de segurança, prometeu 
reforçar ainda mais seus produtos. a decisão 
aconteceu após a invasão de uma rede-zum-
bi Mirai, um vírus que infectou vários disposi-
tivos da empresa num ataque ao provedor 
Dyn, no último final de semana. 

pela primeira vez, a concentração média 
anual de dióxido de carbono (co2), gás res-
ponsável pelo efeito estufa, superou 400 par-
tes por milhão (ppM), em 2015, dando origem 
a uma nova era climática. a informação é da 
agência ansa. uma das consequências é que o 
calor pode aumentar ainda mais.

Péssima notícia

Vagas na indústria
Trabalhadores da indústria e seus dependentes pode-

rão se inscrever até o dia 27 de outubro, em 1.473 vagas 
gratuitas nas escolas do SeSi para o próximo ano letivo. 
em Nova iguaçu, são 34 vagas, já em Duque de caxias, 
são 75. a inscrição pode ser feita na unidade escolhida, 
de segunda a sexta de 8h às 18h.

Mais de 800 vagas no Rio
o governo do estado e a Secretaria de estado de 

Trabalho e Renda (Setrab) oferecem mais de 800 va-
gas de emprego em todo o estado, com salários de 
até R$ 6 mil e benefícios. as chances são para ambos 
os sexos. as inscrições nas vagas podem ser feitas nos 
postos SiNe/Setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br.

Concurso em Campinas
o centro público de apoio ao Trabalhador está 

com 33 vagas de emprego abertas para 14 cargos. a 
função de assistente administrativo é a que mais tem 
oportunidades, são 16 no total. os salários chegam a 
R$ 2,3 mil. para conhecer mais do concurso e as vagas, 
acesse o site http://cpat.campinas.sp.gov.br/vagas.

Efeitos da crise
apesar do leve aumento nos gastos dos brasileiros 

em viagens internacionais no mês de setembro, uma 
pesquisa do banco central revelou que no acumu-
lado do ano, os gastos no exterior foram de u$ 10,48 
bilhões, uma queda de 26% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Melhor aeroporto do país
o aeroporto de curitiba foi considerado pelo segun-

do trimestre consecutivo o melhor do país. a pesquisa 
foi encomendada pelo Ministério, feita com passagei-
ros e divulgada ontem. o terminal recebeu nota 4,68 
numa escala que vai até 5. em contrapartida, cuiabá 
tem o pior aeroporto, com nota 3,55. 

Dinheiro em caixa
a empresa fabricante de fraldas e detergentes, 

divulgou ontem o seu lucro trimestral com resulta-
dos melhores do que o esperado. as ações da p&g 
subiram 4%. os fatores que colaboraram para esse 
aumento se baseia no foco da empresa em vender 
marcas não rentáveis.  

Reforça a segurança

SESI

CPAT

BANCO CENTRAL

P&G 

Direção imprudente na estrada

Atualização do WhatsApp
o aplicativo pode ganhar uma nova fun-

ção para usuários do android. Será possível 
fazer vídeochamadas. uma versão de testes 
foi liberada na última segunda-feira, a ver-
são 2.16.318. esse novo recurso compete dire-
tamente com o Messenger, do Facebook e 
com o Skype, da Microsoft.

SETRAB

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Divulgação

É clichê, mas é sempre preciso relembrar que misturar álcool com di-
reção não dá certo. No último domingo, o americano glenn livingston 
protagonizou uma cena bizarra com consequências seríssimas. alcooli-
zado, ele dirigia seu carro pelas ruas de gullap, no Novo México, quan-
do bateu em um helicóptero médico e no caminhão de bombeiros que 
realizavam um resgate na rodovia 566. com o impacto, o veículo aéreo 
virou, mas por sorte não havia ninguém na aeronave. o motorista foi 
preso e levado para a cadeia do condado de Mckinley.

Prefeitura assombrada
os fantasmas continuam povoando os 

prédios de um prefeitura da baixada. estra-
nho é saber porque os funcionários invisíveis, 
mas que existem de carne e osso, ainda per-
manecem no governo mesmo depois de se-
rem exorcizados durante uma operação da 
polícia Federal. 

Faxina geral  
a polícia Federal fez uma devassa no go-

verno, e descobriu um esquema de contra-
tação de servidores que onerava os cofres 
públicos do município. Mas, parece que, 
mesmo depois  da faxina geral, os órgãos da 
prefeitura continuaram impregnados com os 
‘garparzinhos’, que ainda estão por lá. 

Salários astronômicos 
os salários que vão de R$ 1 mil a R$ 7.402 

mil são pagos mensalmente e foram  autori-
zados pelo prefeito que foi cassado por cor-
rupção e desvio de dinheiro público.  com 
a expulsão do mentor do esquema, coube, 
então, aos vereadores orquestrarem a movi-
mentação dos fantasmas. 

Sem grana e no escuro 
eleito na votação de 2 de outubro, um 

prefeito da baixada vai segurar uma bomba 
ao assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro. 
com os cofres na seca, o governo acumula 
uma dívida de R$ 2 milhões junto à conces-
sionária de energia, tanto que a light passou 
o alicate e cortou o fornecimento de luz.  

Administrar a dívida 
e a coisa vai ficar ainda mais preta. cor-

re na boca miúda que a sujeira empurra-
da para debaixo do tapete da prefeitura é 
maior do que se imagina. infelizmente, quem 
vai pagar o preço da sacanagem da  ad-
ministração anterior será a população. e não 
vai ser nada barato. 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

Falta de decoro parlamentar

Comissão de Ética da Câmara Municipal de Nova Iguaçu analisa 
representação que pede a perda imediata de mandato do vereador. 

Ferreirinha pode ser cassado 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

com o ob-
jetivo de 
dar curso à 

apuração da Re-
presentação do 
vereador carlinhos 
presidente (pHS) 
em face do verea-
dor carlos Ferreira 
(pT) por quebra de 
decoro parlamen-
tar, a comissão de 
Ética e Decoro da 

Vereadores Gilson Cunha (e), Marquinhos da Tia Megue, Arthur Legal, Mauricio Morais e Marcos Rocha

Carlos Ferreira, do PT, está no seu quinto mandato

Usar celular no carro será 
infração gravíssima no país

Motorista que for pego falando ao celular será punido

FeRNaNDa RoDRigueS

Prefeito pode pagar multa 
ao Inca por boca de urna

Cica Machado poderá fugir de processo penal

Projeto revogava lei de vereador 
o projeto 10/2016 

é de autoria de 
Ferreira, e revoga-
va a lei de autoria 
de Denilson am-

brosio que proibia a 
distribuição de mate-
rial, nas escolas mu-
nicipais, sobre orien-
tação sexual. apesar 

Divulgação

câmara Municipal 
de Nova iguaçu se 
reuniu na última se-
gunda-feira. 

No processo, car-
linhos solicita a per-
da do mandato de 
Ferreira, e o acusa 
de ter retirado da 
Mesa Diretora, e 
destruído, o proje-
to de lei 10/2016, 
e ainda de tê-lo 
agredido fisica-
mente, durante a 

sessão plenária da 
última terça-feira 
“Nosso trabalho 
será de apuração 

das responsabilida-
des, oferecimento 
do direito de de-
fesa, análise de 

provas e conclu-
são”, disse o verea-
dor Marcos Rocha 
(pMDb), presiden-

te da comissão. 
o vereador gilson 
cunha será o rela-
tor do caso.

da confusão durante 
a sessão, a polícia Mili-
tar foi chamada para 
conduzir carlos Ferrei-
ra à delegacia, o pro-

jeto foi colocado em 
votação e rejeitado.

a próxima reunião 
da comissão de Éti-
ca acontece no dia 

31, às 14 horas. além 
de Marcos Rocha e 
gilson cunha, são 
membros os vereado-
res Mauricio Morais, 

Marquinhos da Tia 
Megue, arthur le-
gal, Renato do Mer-
cado e Juninho do 
pneu.

a partir do dia 5 de 
novembro, entrará 
em vigor a nova lei 
do código de Trân-
sito brasileiro (cTb), 
que vai transformar 
a infração por ma-
nuseio de celular na 
direção de veículos, 
hoje considerada 
média, em gravís-
sima. Quem for fla-
grado fazendo uso 
do equipamento e 
dirigindo ao mesmo 
tempo vai perder 
sete pontos na car-
teira Nacional de 
Habilitação (cNH) 
e terá que pagar 
multa de R$ 293,47, 
hoje a multa é de 
R$ 85,13 e o infrator 
perde quatro pon-
tos.

Segundo o presi-
dente do Detran-RJ, 
José carlos dos San-
tos araújo, o órgão 
tem investido com 
mais frequência em 

campanhas para 
alertar os motoristas 
sobre o assunto. a 
preocupação pro-
cede. estatísticas do 
Detran-RJ mostram 
que só no ano pas-
sado, 93.221 foram 
multados por falar 
ao celular enquan-

to dirigiam. este ano, 
já foram aplicadas 
mais 71.622. Só na 
capital, 40.517 mul-
tas por esse tipo de 
infração foram emi-
tidas em 2015. este 
ano, essa quantida-
de já foi superada: 
41.293.

o prefeito de 
cachoeiras de Ma-
cacu, na baixada 
litorânea do Rio 
de Janeiro, cica 
Machado (pMDb), 
poderá fugir de 
processo penal se 
pagar multa de 
R$15 mil em favor 
do instituto Na-
cional do câncer 
(inca). acusado de 
fazer boca de urna 
na última eleição, 
ele foi filmado con-
vocando morado-
res do Morro do 
cléber, área da ci-
dade que adminis-
tra, a pedirem vo-
tos nas ruas  para 
os candidatos do 
pMDb a vereador 
nas eleições de 2 
de outubro.

uma ação pe-
nal foi movida 
pela procuradoria 
Regional eleitoral 
no Rio de Janei-

ro (pRe/RJ) contra o 
prefeito e, ao proto-
colar a denúncia no 
Tribunal Regional elei-
toral (TRe), o procura-
dor regional eleitoral 
Sidney Madruga plei-
teou que Machado 
tenha direito ao be-
nefício da transação 
penal, acordo em 
que o processo não 
seria aberto desde 
que ele se disponha 
a pagar a multa. a 

transação penal é 
possível para infra-
ções de menor po-
tencial ofensivo.

o instituto bene-
ficiário da multa 
proposta ao réu foi 
escolhido pela pRe 
devido ao apelo 
do inca pela doa-
ção de alimentos 
neste mês de cons-
cientização pela 
prevenção do 
câncer de mama. 
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a Secretaria Municipal de esporte e 
lazer já está se movimentando para re-
alizar as inscrições do projeto Segundo 
Tempo, abertas pelo governo Federal, 
com o objetivo de trazer para Nilópolis, 
mais esta conquista.

Durante todo o 
mês de novembro, 
os tribunais de Justi-
ça participarão de 
uma mobilização na-
cional para levar a 
julgamento acusa-
dos de crimes dolo-
sos contra a vida, ou 
seja, homicídios e ten-
tativas de homicídio.

Mais um ano se 
completa para o 
Shopping grande 
Rio. o empreendi-
mento celebra o ani-
versário com show 
gratuito de luiz Ferrar. 
o espetáculo acon-
tece hoje, às 19h30, 
na praça de alimen-
tação.

o dispositivo conhecido como botão do pânico tornou-
-se um aliado no combate à violência doméstica sofrida 
por mulheres. Quando acionado, o equipamento emite 
um alerta para que a vítima seja socorrida.

em tempos de crise, quase todos os programas tive-
ram redução nos investimentos. entre 2013 e 2015, os gas-
tos do governo com aluguel Social, por exemplo, caíram 
de R$ 77,1 milhões para R$ 62,2 milhões.

Comemoração Mês do Júri 

Botão do pânico Crise

Eles disseram... nós publicamos!
“Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós juízes é agre-

dido”. Ministra cármen lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) ao 
abrir a sessão do conselho Nacional de Justiça (cNJ).

as condições atuais de fornecimento, 
regulação, segurança e custo de ener-
gia, com panorama atual e expectativa 
para os próximos anos, serão apresenta-
das amanhã, às 14h, na palestra ‘cená-
rio energético para o Rio de Janeiro’.

o evento gratuito, promovido pela 
Federação das indústrias, será realizado 
na Representação Regional FiRJaN/ciRJ 
baixada Fluminense Área i, em Nova 
iguaçu. Mais informações: 0800 0231 231 
ou 4002 0231. vagas limitadas!

DiReTo ao poNTo

Nas últimas semanas, a crise na saúde do Rio 
de Janeiro se agravou entre os funcionários ter-
ceirizados dos serviços de limpeza, segurança e 
manutenção de unidades do estado, que entra-
ram em greve devido ao atraso no pagamento 
dos salários. com isso, em diversos hospitais do 
estado, médicos tiveram que fazer a limpeza em 
ambulatórios e banheiros para poder trabalhar. 
isso demonstra impacto negativo da crise que 
desacelera a economia do país.

Ponto facultativo Cultura Cultura II 
a prefeitura de São João 

de Meriti, transfere o feriado 
do dia 28 de outubro, come-
morativo ao Dia do Servidor 
público, para a próxima se-
gunda-feira e decreta ponto 
Facultativo na terça-feira, 1° 
de novembro. 

a Secretaria de cultura con-
cretizou na última segunda-
-feira, uma parceria com a 
produtora de cinema Morena 
Filmes. a equipe de produção 
de elenco esteve na sede da 
Secretaria para cadastrar e co-
nhecer alunos Nilopolitanos.

a 1º produção que será ro-
dada em Nilópolis é uma co-
média e será provisoriamente 
chamada de ‘como é cruel 
viver assim’. Nos planos de fil-
magem, a cidade foi contem-
plada com quase 1/3 das loca-
ções externas e internas.

Palestra I 

Palestra II  
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brasilia

lixos estão sendo despejados em 
frente ao posto de Saúde na estrada 
de Santana, no bairro cerâmica, em 
Nova iguaçu. Moradores alegam que 
o serviço de limpeza não vai até o lo-
cal, pois a área é considerada de risco.  

Crise na saúde pública 

candidatos que fica-
ram fora do número 
de vagas imediatas 
oferecidas no edital 
que sustentou o con-
curso público reali-
zado pela prefeitura 
de Rio bonito estão 
pedindo a anulação 
do certame. eles ale-
gam, entre outras pos-
síveis irregularidades, 
vazamento de infor-
mações, o que teria 
privilegiado alguns 

Candidatos querem 
anulação de concurso 

em Rio Bonito
inscritos. o resultado 
da prova objetiva apli-
cada no dia 25 de se-
tembro foi divulgado 
ontem. a cargo da 
consulpam consulto-
ria, o processo seletivo 
foi aberto pela prefei-
ta Solange de almei-
da para preencher 
400 vagas em cargos 
de níveis fundamental, 
médio e superior, com 
salário base variando 
entre R$ 880 a R$ 1.101.

Conselho empossa nova diretoria 
poDeR público

Concis se reúne na Câmara de Vereadores toda última terça-feira de cada mês.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Dívida pública sobe e atinge R$ 3 tri

Sofás, televisões, lixos, 
falta de iluminação e 
animais peçonhentos, 
tomam conta do ‘beco 
da triunfo’, é assim que 
a rua é conhecida por 
moradores da região, 
dando acesso à rodo-
via presidente Dutra, 
na altura do bairro ce-
râmica. a coleta de lixo 
no local, costuma ser 
realizada com frequ-
ência, mas moradores 
e carroceiros sempre 
depositam entulhos e 
materiais usados, difi-
cultando o acesso de 
carros e pedestres. 

A Prefeitura abriu concurso para preencher 400 vagas
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 a dívida pública fede-
ral brasileira, que inclui os 
endividamentos interno e 
externo do governo, re-
gistrou alta de 3,1% em 
setembro e chegou a R$ 
3,04 trilhões, informou on-
tem, o Tesouro Nacional. É 
a primeira vez que a dívi-
da supera o patamar de 
R$ 3 trilhões. em agosto, 
o endividamento público 
somava R$ 2,95 trilhões.

De acordo com o go-
verno, o aumento está re-
lacionado com a emissão 
líquida, ou seja, coloca-
ção de títulos públicos no 
mercado acima do valor 
gasto com pagamento 

de títulos vencidos, além 
das despesas com juros.

em setembro, as emis-
sões de títulos públicos so-
maram R$ 78,34 bilhões. Já 
o gasto com os títulos ven-
cidos totalizou R$ 16,36 bi-
lhões. a diferença entre os 
dois valores, R$ 62 bilhões, 
é quanto a dívida pública 

Entulho e falta de iluminação no ‘Beco da triunfo’ 
aumentou somente por 
conta da colocação de 
títulos no mercado.

além disso, também 
houve no mês passado 
uma despesa com juros 
de R$ 29,74 bilhões - que 
contribuiu para elevar a 
dívida na mesma propor-
ção.

Nova diretoria do Concis tomou posse ontem, na Câmara Municipal de Seropédica

Divulgação  

Leandro Secunho, coordenador-geral de operações 
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o conselho da cida-
de de Seropédica 
(concis) se reuniu 

ontem na câmara Munici-
pal de Seropédica (cms). 
Desta vez o encontro 
teve um motivo especial, 
a nova diretoria eleita foi 
empossada oficialmente. 
cerca de 50 pessoas, en-
tre representantes do po-
der público e da Socieda-
de civil, participaram da 
Solenidade de posse.
“o concis tem o apoio da 
administração municipal, 
por isso, temos alguns re-
presentantes da prefeitura 
que atuam no conselho. 
o intuito desse trabalho 

em conjunto é facilitar a 
gestão do município, tor-
nando o governo mais 
acessível para que a po-
pulação possa expor suas 
demandas em relação a 
diferentes áreas. o conse-
lho funciona como um a 
ferramenta de auxílio do 
gestor municipal”, explica 
o prefeito de Seropédica, 
alcir Martinazzo.
o concis é uma ferramen-
ta popular de exposição 
das demandas pertinentes 
à melhoria da cidade e à 
garantia de direitos dos 
cidadãos seropedicenses, 
as reuniões são abertas à 
população e acontecem 
na câmara de vereado-
res toda última terça-feira 

de cada mês, sempre às 
10h.

NoVoS RePReSeNTANTeS 
do CoNCiS 

o concis, a partir de ago-
ra, contará com 16 con-
selheiros representantes 
de diferentes instituições, 
como a prefeitura de Se-
ropédica; a universidade 
Federal Rural do Rio de 
Janeiro (uFRuralRJ); a em-
presa brasileira de pesqui-
sa agropecuária (embra-
pa), tendo também uma 
representante da associa-
ção dos empregados da 
embrapa; a associação 
comercial, industrial e 
agropastoril de Seropédi-
ca (aciaps); o Sindicato es-

tadual dos profissionais de 
educação (Sepe); a or-
dem dos advogados do 
brasil; a cooperativa de 
catadores de Materiais 
Recicláveis de Seropédi-
ca ltda (cotraser); o insti-
tuto de cultura e Religião 

afro-brasileira do Municí-
pio de Seropédica (icrab); 
os agentes de pastoral 
Negros; as associações 
de Moradores dos bairros 
boa esperança e Jardim 
Maracanã; a câmara 
de Dirigentes lojistas de 

Seropédica (cdl/Seropé-
dica); a associação dos 
agricultores orgânicos de 
Seropédica (Serorgânico) 
e o Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores de pes-
quisa e Desenvolvimento 
agropecuário (Sinpaf).
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Prevenção de acidentes melhorou

Defesa Civil já se prepara 
para período de chuvas

Sul FluminenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

As informações são do Mapa de Ameaças Múltiplas, que também destacam precaução com inundações, enxurradas e epidemias. 

Segundo alexan-
dre azevedo de 
almeida, superin-
tendente de pla-
nejamento e ge-
renciamento da 
Defesa civil de an-
gra dos Reis, após 
a tragédia que re-

sultou na morte de 
53 pessoas na ense-
ada do bananal, em 
Dezembro de 2009, 
a prevenção de 
acidentes em de-
corrência da chuva 
melhorou. em con-
trapartida, a cidade 

tem mais de 70 mil 
pessoas morando 
em áreas de risco, 
quase a metade da 
população de an-
gra. “Nossa maior 
preocupação são 
os morros da carmo, 
Santo antônio, cai-

xa D’Água, carioca. 
Hoje, angra tem 80% 
de um método de 
monitorando de mo-
vimento de encosta 
funcionando. São os 
Sensores geotécni-
cos de pesquisa e 
de Monitoramento 

dos Morros para pre-
venção de Desliza-
mentos. É uma éspe-
cie de laser que está 
instalado no prédio 
mais alto no centro. 
ele reflete em pris-
mas que foram co-
locados nos morros 

a luz. com isso é 
possível prever se 
há um movimento 
da massa da en-
consta, conseque-
temente um moni-
toramento maior”, 
explicou alexan-
dre.

Rodrigo também discutiu a possibilidade de cortes em cargos

a Defesa civil co-
meçou a entrar 
em alerta para 

o período de chu-
vas, entre novembro 
deste e abril do ano 
que vem, nas princi-
pais cidades do Sul 
Fluminense e do Rio 
de Janeiro. os proble-
mas já conhecidos, 
como o deslizamento 
de terra, inundações, 
enxurradas e epi-
demia de doenças, 
podem causar trans-
tornos a população. 

Segundo o Mapa 
de ameaças Múltiplas 
do estado do Rio de 
Janeiro, ao todo, são 
736 pontos ameaça-
dos em todo o estado, 

A tragédia que resultou na morte de 53 pessoas, em Angra dos Reis, foi parâmetro para medidas de precaução

Barra Mansa pretende 
reduzir as secretarias

Feriado emenda com dia de finados e dá cinco dias de descanso 

Divulgação

Cidades do sul do Rio 
ficarão sem energia 

Seis cidades do Sul Fluminense devem passar por manutenção

Divulgação

Piraí comemora dia do funcionário público em 1° de Novembro

Divulgação/pMvR

sendo 460 naturais e 
276 tecnológicos. esse 
levantamento foi feito 
pela primeira vez de-
pois da sanção da lei 
12.608 de 10 de abril 
de 2012, aprovada 
após a maior tragé-
dia climática do país 
registrada até hoje, 
a chuva na região 
serrana que deixou 
mais de 900 mortos. 

o estudo também 
levantou as três prin-
cipais ameças tec-
nológicas (com inter-
venção do homem) 
de cada região. Na 
região Sul do Rio, os 
desastres relaciona-
dos ao transporte de 
produtos perigosos e 
liberação de produ-
tos químicos no siste-
ma de água potável 

Divulgação

lideram. Já na costa 
verde, os acidentes 

rodoviários e o derra-
mamento de produtos 

químicos em ambien-
te lacustre, pluvial, ma-

rinho e aquífero são as 
ameças mais comuns.

o prefeito eleito de 
barra Mansa, Rodrigo 
Drable, sinalizou uma 
possível redução das 
secretarias do municí-
pio. Durante encontro 
com empresários, e 
dirigentes de dez enti-
dades, na associação 
comercial, ele deixou 
claro que seu gover-
no será pautado pela 
transparência e a par-
ticipação social. 

Rodrigo confirmou 
o que estava pre-
visto por lei, haverá 
uma comissão encar-
regada para fechar 
as contas de 2016 e 
promover a transição 
do cargo. além disso, 
serão indicados até 
oito secretários, já con-
tabilizando as autar-
quias. em relação aos 
cargos comissionados, 
um possível corte de 
300 cargos para 200 
está previsto no come-

ço de seu mandato e, 
conforme a necessida-
de, a redução pode 
ser ainda maior.

Questionado sobre o 
desenvolvimento eco-
nômico da cidade, o 
prefeito eleito lembrou 
que já esteve reunido 
em brasília com outros 
deputados e membros 
do governo federal 
na intenção de bus-
car parcerias, projetos 
e recursos para barra 
Mansa. “Nossa cidade 

precisa ter um repre-
sentante em brasília 
para acompanhar o 
andamento de proje-
tos e construir o rela-
cionamento com o 
governo federal. a 
agenda de um pre-
feito não permite 
esse acomnpanha-
mento de perto, por 
isso penso em ter uma 
pessoa de confian-
ça na capital federal 
para tomar conta de 
barra Mansa’, revelou. 

Seis cidades do 
Sul Fluminense pas-
sarão por manu-
tenção na rede 
elétrica com du-
ração de três dias. 
Moradores de barra 
Mansa, volta Re-
donda, paraíba do 
Sul, Quatis e Três 
Rios poderão ficar 
sem luz durante o 
processo. Segundo 
a light, concessio-
nária responsável 
pelo fornecimento 
de energia, o ser-
viço, que começa 
hoje, será finalizado 
na próxima quinta-
-feira. 

a manutenção 
programada tem 
previsão para co-
meçar logo cedo, 
por isso moradores 
de Três Rios deve-
rão ficar atentos, 
pois serão os pri-
meiros a recebe-

rem o serviço. entre às 
8h e as 18h30, as ruas 
de boa união e Mon-
te castelo podem ser 
afetadas. a partir das 
10h, o serviço passa 
por valença, em ben-
fica, Santa isabel do 
Rio preto e São ben-
to. Às 10h30, em bar-
ra Mansa, será a vez 
de Nossa Senhora do 
amparo, simultanea-

mente, em Quatis,  
a manutenção será 
feita na Ribeirão de 
São Joaquim e es-
trada de São Joa-
quim.

a previsão da 
light é que haja 
desligamento da 
energia para que 
os técnicos possam 
trabalhar com segu-
rança.

a prefeitura de barra do 
piraí, através do Decreto 
4.471, de 19 de outubro, 
adiou para o dia 1° de no-
vembro as comemorações 
pelo Dia do Funcionalismo 
público, que seria na próxi-
ma sexta-feira. essa altera-
ção mexeu com o calen-
dário da cidade e, por isso, 
foi decretado ponto facul-
tativo no dia 31 de outubro 

em todas as repartições 
públicas do município, com 
a excessão de serviços de 
utilidade pública.

Somando ao feriado de 
Finados, no próximo dia 2 
de Novembro, os piraíenses 
ganharão cinco dias de 
paralisação na administra-
ção municipal. o período 
de folga começa a partir 
da próxima sexta-feira, às 

17h, e as atividades serão 
retomadas só no dia 3 de 
Novembro, às 8 horas. 

Segundo o secretário de 
governo, charles barizon, a 
medida tem finalidade de 
economizar os cofres pú-
blicos municipais e propor-
cionar ao trabalhador um 
merecido descanso. “esses 
dois feriados isolados cau-
sariam muito mais trans-

tornos à população, pois 
teríamos duas semanas 
consecutivas com feriados, 
o que reduz muito a pro-
dutividade. concentrando 
os feriados em uma única 
semana teremos menos 
prejuízos e conseguiremos 
economizar recursos como 
o consumo de energia elé-
trica e combustível” expli-
cou. 
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Pai suspeito de matar a filha é 
preso em hospital psiquiátrico

pai mata FilHa no rio 

Ele teve a prisão decretada pela Justiça. A vítima foi achada morta na casa dos avós paternos.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o golpista foi preso na última segunda-feira
os homens foram capturados pelos agentes na BR-040 em duque de Caxias 

o pai de Ma-
rina luz bar-
bosa alves, 

de 5 anos, foi preso 
na madrugada de 
ontem, por policiais 
da Divisão de Ho-
micídios (DH). acu-
sado de matar a fi-
lha, Marcos vinícius 
da Silva alves, de 34 
anos, foi localizado 
no Hospital psiquiá-
trico philippe pinel, 
na praia vermelha, 
zona Sul do Rio, 
onde está interna-
do. o suspeito teve 
a prisão temporária 
decretada pela Jus-
tiça.

“as equipes foram 
para o local (do cri-
me) e evidenciaram Marcos Vinícius da Silva Alves, de 34 anos

Estelionatário africano faz  
mulher perder R$ 660 mil

o veículo dos marginais colidiu em uma árvore 

Dupla é presa por tráfico 
de drogas em blitz da PRF

PM é baleado durante confronto

Ladrões são pegos com arma de brinquedo

que o pai havia ma-
tado a filha. Teste-
munhas foram ouvi-
das, tivemos acesso 
a troca de mensa-
gens dele com ami-
gos. Tudo indicava 
uma divergência, 
uma raiva da ex, 
que é a mãe da fi-
lha” disse o delega-
do Fábio cardoso, 
titular da DH.

ainda de acordo 
com o delegado, o 
suspeito passará por 
um exame de sani-
dade mental para 
saber se Marcos re-
almente sofre de dis-
túrbios e se ele pode 
ser responsabilizado 
pelo crime. Marcos 
permanecerá preso 
sob custódia. o de-
poimento dele será 
colhido assim que 

os médicos derem 
autorização.

 
MeNSAGeNS 
ReFoRçAM
 SuSPeiTAS 

as suspeitas sobre 
Marcus foram refor-
çadas por mensa-
gens que ele enviou 
a amigos e familiares 
após o crime, pelo 
aplicativo de con-
versas Whatsapp. 
embora não tenha 
revelado o conteú-
do das mensagens 
enviadas, o delega-
do Fábio cardoso, 
titular da Divisão de 
Homicídios (DH) da 
capital, afirmou que 
“as comunicações 
indicam algo que 
ele tenha feito con-
tra a própria filha”. 

De acordo com o 

o Dia, pelo menos 
duas mensagens fo-
ram enviadas: uma 
para um padre e, 
outra, para a própria 
mãe da criança, 
caroline luz. para o 
padre, o pai teria es-
crito “o motivo das 
discussões acabou”. 
Já para a mãe, a 
mensagem foi cruel: 
“você dizia quando 
ela nasceu que nun-
ca mais ficaria sozi-
nha na vida. estava 
errada”. 

caroline esteve no 
velório da filha, mas, 
muito abalada, não 
acompanhou o en-
terro. ela foi ampa-
rada por familiares, 
que estavam incré-
dulos com o crime 
e não quiseram dar 
entrevistas. 

uma mulher da 
zona Norte do Rio, 
conheceu pela in-
ternet um estrangei-
ro que dizia ser da 
marinha dos esta-
dos unidos. Depois 
de meses de trocas 
de mensagens, esse 
homem convenceu 
a mulher a mandar 
dinheiro para ele.

a desculpa usada 
pelo estelionatário é 
a de que precisava 
liberar uma mala de 
dinheiro que estava 
retida em gana, na 
África. para ajudar, 
primeiro ela fez de-
pósitos de R$ 50 mil. 
Depois, de R$ 180 
mil. Quando a víti-
ma se deu conta de 
que era um golpe e 
chamou a polícia, 
já tinha perdido R$ 
660 mil.

o golpista foi pre-
so em flagrante na 
última segunda-fei-
ra, após a vítima, 
ao notar que algo 
estranho ocorria 
naquela relação, 
denunciar o caso 
na 18ª Dp (praça 
da bandeira), na úl-

tima semana.
ele é de um país 

africano que não 
foi divulgado pela 
polícia. a vítima e 
ele tinham se en-
contrado em São 
paulo e depois vin-
do para o Rio de 
Janeiro. 

um confronto se-
guido de persegui-
ção terminou com 
um pM e um suspeito 
baleados, na madru-
gada de ontem, na 
Freguesia, na zona 
oeste. De acordo 
com o 18º bpM (Ja-
carepaguá), o ba-
talhão foi acionado 
para uma ocorrên-
cia de invasão de 
domicílio e os poli-
ciais flagraram os cri-
minosos deixando a 
casa com um carro.

os bandidos atira-
ram contra os poli-
ciais e tentaram fugir. 
Houve perseguição 
e os dois homens 
acabaram batendo 
o carro em uma ár-
vore e em seguida 

na viatura dos pMs, 
acabando presos. o 
policial baleado na 
perna e o criminoso 
foram levados para 
o Hospital lourenço 
Jorge, na barra. o 
pM passa bem e o 

estado de saúde do 
ladrão é desconhe-
cido. com a dupla 
os policiais encon-
traram um revólver e 
uma pistola. o caso 
foi registrado na 32ª 
Dp (Taquara).

Dois homens fo-
ram presos e mais 
de 28 papelotes 
de cocaína foram 
apreendidos pela 
polícia Rodoviária 
Federal (pRF), em 
uma blitz na Rodo-
via Washington luiz 
(bR-040), em Duque 
de caxias, na noite 
da última segunda-
-feira.

policiais rodoviá-
rios federais do gru-
po Tático faziam 
uma blitz na bR-040, 

quando pararam um 
golf com dois ocu-
pantes. após apresen-
tarem versões contro-
versas para a viagem, 
aparentando eleva-
do nervosismo, foi 
iniciada uma busca 
minuciosa no veículo. 
ao revistar a porta do 
motorista, o passagei-
ro alegou que esta-
ria levando pequena 
quantidade de droga 
e apresentou dois pa-
pelotes de substância 
análoga à cocaína.

continuou-se a fis-
calização e foram 
encontrados dentro 
do forro da porta 
mais 26 papelotes 
(valor de R$ 20,00 
cada). o condutor 
alegou que a subs-
tância pertencia a 
ambos e o passa-
geiro informou ser 
dono de apenas 
cinco. os dois sus-
peitos foram presos 
e encaminhados à 
59ª Dp (Duque de 
caxias).

policiais do 20° 
bpM (Mesquita) 
em patrulhamento 
pela estrada Feli-
ciano Sodré, em 
Mesquita, tiveram 
a atenção voltada 
para três homens 
em atitude suspeita 
em duas bicicletas, 
que ao avistarem 
a viatura apresen-
taram inquietação.

ao efetuar a 
abordagem foi 
encontrado uma 
arma de brinque-
do, e os mesmos 

Réplica usada para realizar assaltos na região 

afirmaram que iriam 
efetuar roubos na re-
gião. Diante dos fatos 
com a colaboração 
do Destacamento 

de policiamento 
ostensivo (Dpo) da 
chatuba, conduzi-
ram os acusados à 
53°Dp (Mesquita).

RepRoDução Tv globo

Divulgação

Divulgação pRF

Divulgação 

DIVULGAÇÃO
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um homem de 
34 anos, foi morto 
a tiros na frente da 
companheira, den-
tro de casa, na Rua 
São João, no bairro 
coqueiro, em ana-
nindeua (17 km de 
belém). a polícia Mi-
litar informou que a 
vítima identificada 
como Jovair de Sou-
sa costa, conheci-
da como ‘Neném’, 
estava em casa 
deitado na cama 
conversando com a 
esposa quando um 
assassino invadiu o 
local e disparou vá-
rias vezes contra a 
vítima. 

Segundo infor-
mações, a mulher 
dele identificada 
como valdirene da 

Silva Sodré foi poupa-
da pelo criminoso que 
empreendeu fuga 
após a execução 
tomando rumo até 
então ignorado. val-
direne prestou depoi-
mento na delegacia 

Homem é executado a tiros 

de polícia civil da 
região e posterior-
mente foi liberada. 
o caso segue em 
investigação e a po-
lícia trabalha na ten-
tativa de identificar 
o autor do homicídio. 

Divulgação

o homem foi morto dentro de casa na frente da esposa

Famílias das vítimas do acidente com o ônibus da viação Blanco em 
Nova Iguaçu acusam a empresa de não prestar suporte e assistência.

Após a dor, o descaso!
Familiares das víti-

mas do aciden-
te com o ônibus 

da empresa blanco 
que tombou na es-
trada do Mato gros-
so, em Nova iguaçu, 
na manhã de on-
tem, convivem com 
uma outra dor: a do 
descaso. 

o acidente deixou 
17 feridos. Dois de-
les estão em estado 
grave e seguem in-
ternados no Hospital 
geral de Nova igua-
çu (HgNi) aguardan-
do por cirurgia. vag-
ner vieira de oliveira 
de 33 anos, teve vá-

rias escoriações e se-
gue internado para 
realização de pro-
cedimentos médicos 

nos ferimentos. 
a outra vítima é 

Maria aparecida 
cunha patrício, 47, 

que sofreu escoria-
ções pelo corpo e 
fraturas na clavícula 
e perna esquerda, 

além de um feri-
mento profundo na 
cabeça. a família 
denunciou que a 

empresa de ônibus 
praticamente aban-
donou os passagei-
ros feridos. 

Após o acidente com a viação, feridos encaminhados para o hospital denunciaram a ausência da empresa da prestação de auxílio

Família diz que vai processar Blanco
ana Maria Ra-

mos, irmã de Maria 
aparecida, relatou 
que a família não 
tem condições de 
transferi-la para um 

outro hospital, embo-
ra o HgNi, conheci-
do como Hospital da 
posse, seja dotado de 
recursos para atendê-
-la, segundo informou 

a direção da unidade. 
ela lamenta que ne-
nhum funcionário da 
blanco a tenha procu-
rado ou ligado para o 
esposo da irmã, José 

carlos cunha. 
“Minha irmã está so-

frendo de dor e até 
agora nenhum repre-
sentante da empre-
sa nos procurou para 

saber se estamos pre-
cisando de alguma 
coisa. Mais do que ir-
responsabilidade, es-
tamos lidando com o 
descaso. vamos entrar 

com uma ação 
judicial contra a 
blanco. o mínimo 
que nós merece-
mos é atenção”, 
protestou. 

o conselho comuni-
tário de Segurança de 
Nova iguaçu (ccS/Ni) 
realizou ontem encon-
tro no auditório da sede 
da oab Nova iguaçu/
Mesquita. um dos as-
suntos abordados foi 
a possibilidade de im-
plantação do progra-
ma ‘Nova iguaçu pre-
sente’, assim como já 
existe no centro do Rio, 
lapa e Méier. 

presidente do ccS/Ni, 
adriano lima, mais co-
nhecido como adriano 
Naval, acredita que a 
população precisa de 
um policiamento osten-
sivo e de proximidade, 

direcionada aos pontos 
com maiores indíces de 
violência em nosso mu-
nicípio. “Desta forma, a 
taxa de criminalidade, 
certamente, iria dimi-
nuir”, disse, acrescen-
tando que o programa 
iria contribuir de forma 
contundente no com-
bate à violência em 
Nova iguaçu.

o encontro, aber-
to ao público, con-
tou com a presença 
do presidente da oab 
Nova iguaçu/Mesquita, 
Jorge Rosenberg, além 
de diversas autoridades 
da área de segurança 
pública que atuam no 

município, dentre eles 
o delegado da 58ª Dp 
(posse), paulo Roberto 
lima de Freitas; repre-
sentante do conselho 
Municipal de Seguran-
ça, coronel Falcão e o 
tenente do 4º grupa-
mento de bombeiros 
Militar, Silva passos.

a próxima reunião 
do ccS/Ni acontece 
no próximo dia 22 de 
novembro no auditório 
da sede da oab Nova 
iguaçu, a partir das 09 
horas, e será aberta ao 
público. a sede da enti-
dade fica na Rua gentil 
baroni, nº 137, no cen-
tro de Nova iguaçu.

Celulares ‘x9’ vão denunciar roubos 
a polícia civil do 

Rio vai adotar um 
protocolo para 
que nos casos de 
roubos e furtos de 
celulares possa 
ser encaminhada 
pelas operadoras 
de telefonia uma 
mensagem para 
o iMei (número de 
identificação) do 
aparelho, no qual 
o usuário terá co-
nhecimento de 
que o telefone é 
produto de roubo. 
Segundo o chefe 
da polícia, dele-
gado carlos leba, 
a decisão de ado-
tar tal prática foi 
tomada após esse 
pedido ter sido fei-
to e aceito pela 
Justiça num inqué-

rito da 19ª Dp (Tiju-
ca).

a solicitação foi 
feita numa investi-
gação do roubo de 
mais de cem celula-
res de uma loja de 
departamentos na 
Tijuca. após o pe-
dido ao juiz andré 
Ricardo de Francis 
Ramos, da 28ª vara 
criminal da capital, 

determinou que 
as operadoras de 
telefonia enviem 
mensagem por 
SMS e Whatsapp 
para os telefones, 
pedindo a devo-
lução do aparelho 
na 19ª Dp em cinco 
dias e solicitando 
que o dono com-
prove a aquisição 
lícita do mesmo.

Conselho de Segurança discutiu a possibilidade de implantar o programa Nova iguaçu Presente

Medida será usada através do iMei para detectar roubo

Furto de petróleo desviou R$ 55 mi
policiais da Delegacia 

de Homicídios da bai-
xada Fluminense (DHbF) 
encontraram um ponto 
de desvio de petróleo 
na Refinaria Duque de 
Daxias (Reduc). Segundo 
informações da polícia, 
essa é uma nova fonte de 
renda da milícia e a sus-
peita é que há muitos ou-
tros pontos na região. em 
um ano, a milícia desviou 
da petrobras combustível 
equivalente a R$ 55 mi-
lhões somente nesses cin-
co pontos.

De acordo com o bom 
Dia Rio, no quinto local 
descoberto, a polícia en-
controu quatro tanques 
para armazenar o óleo 
que é retirado clandes-
tinamente dos dutos da 
Reduc, refinaria da petro-
bras na baixada Fluminen-
se.

em menos de dois me-
ses de investigações, a 
polícia já encontrou cin-
co pontos de desvios. Na 
última semana, quando 
fechava um outro ponto, 
os policiais apreenderam 

um caminhão que che-
gava para abastecer. o 
óleo roubado seria ven-
dido para refinarias clan-
destinas.

as investigações come-
çaram após os assassina-
tos de dois candidatos a 
vereador em Duque de 
caxias: Sérgio da con-
ceição de almeida e le-
andro da Silva lopes. a 
polícia diz que eles eram 
ligados à milícia e os cri-
mes teriam sido motiva-
dos pela disputa por pon-
tos de desvio de petróleo.

CS realiza reunião na sede da OAB 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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Incidência de casos é o que vai determinar a distribuição. Resultado do exame sai em 20 minutos. 

ISLAMABAD

Três homens arma-
dos atacaram na noi-
te da última segun-
da-feira um centro 
de formação de po-
liciais, perto de Quet-
ta, Sudoeste do pa-
quistão, que deixou 
pelo menos 60 mortos 
e mais de cem feri-
dos. o grupo terrorista 
estado islâmico (ei) e 
os talibãs paquistane-
ses (Tpp) assumem a 
autoria do atentado. 

os criminosos con-
seguiram entrar na 
academia de polícia, 
onde moram quase 
700 cadetes, às 23h30 
locais (16h30 de bra-
sília). Rapidamente o 
exército iniciou uma 
operação, com o 
apoio de helicópte-
ros. após várias horas 
de confrontos, os três 
homens foram mortos, 
seja por ação dos mi-
litares ou por detona-
rem explosivos presos 
ao corpo.

Segundo autorida-

Atentado à polícia mata 60 no Paquistão

Saúde anuncia a compra de novos 
testes para detectar vírus da zika 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

des, a maior parte dos 
cadetes morreu quan-
do os terroristas deto-
naram explosivos. o TTp 
afirmou em um comu-
nicado que o atentado 
pretende “vingar o as-
sassinato indiscrimina-
do de nossos mujahe-

dines” por membros 
das forças de segu-
rança na província de 
punjab. Já o ei utilizou 
sua agência de pro-
paganda, amaq, para 
afirmar que o ataque 
foi executado por “três 
homens-bomba do es-

tado islâmico”. o 
balanço foi divulga-
do pelo porta-voz do 
governo da provín-
cia de baluchistão, 
anwarullah kakar. 
parentes das vítimas 
seguiram para o lo-
cal do ataque.

em geral, as cicatri-
zes de lipoaspiração 
medem cerca de meio 
centímetro, mas podem 
ficar quase imperceptí-
veis com o tempo, e não 
causam incômodo.

indicação para
 a lipoaspiração 

pacientes com gor-
dura localizada e que 
dificilmente responde 
com exercícios, dietas 
ou exercícios. a lipoaspi-
ração não é considera-
da um tratamento para 
obesidade, tampouco 
para emagrecimento. 
Seu objetivo é a mode-
lagem corporal e não a 
eliminação de peso.

Partes do corpo que 
podem ser submetidas à 
lipoaspiração 

a lipoaspiração pode 
ser feita em qualquer 
parte do corpo em que 
haja gordura localizada. 
abdômen, região dorsal, 
coxas, lateral das ma-
mas, braços, submento 
(papada) são regiões 
comumente submetidas 
a esta cirurgia.

Tempo da cirurgia
 o tempo de duração 

da lipoaspiração de-
pende muito da exten-
são e área ser aspirada, 
mas, em média, o pro-
cedimento leva de 1 a 
3 horas. 

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 II

equipes de resgate e voluntários ajudaram a encaminhar os feridos para hospitais

aRSHaD buTT / ap

ap o s t a n d o 
em medidas 
para detec-

tar e combater a 
zika, o ministro da 
Saúde, Ricardo bar-
ros, anunciou on-
tem, a compra de 
3,5 milhões de testes 
rápidos para detec-
tar o vírus. Segun-
do ele, o item terá 
produção nacional 
e será distribuído 
preferencialmente 
a gestantes. o ma-

terial também esta-
rá a disposição de 
crianças até 3 anos. 
o resultado do exa-
me fica pronto em 
20 minutos. 

a previsão da pas-
ta é de que 2 mi-
lhões de testes che-
guem aos pontos de 
saúde até dezem-
bro, mas as primei-
ras unidades da no-
vidade podem surgir 
já no mês que vem. 
o contrato do minis-
tério com a Funda-
ção bahiafarma, um 

laboratório público, 
tem o valor de R$ 
119 milhões e deve 
abastecer a rede 
pública por um ano, 
segundo estimativa 
do Ministério. ainda 
sobre o documen-
to, ele determina 
que a distribuição 
deva ser concluída 
em até 12 meses. o 
material poderá ser 
entregue segundo 
a incidência da do-
ença registrada em 
cada localidade no 
ano passado. 

o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a compra de testes contra o zika e 
afirmou que os testes devem chegar aos pontos de saúde pública até dezembro

Empresa sul-coreana desenvolveu o teste
o desenvolvimento 

do teste foi resultado 
de uma parceria entre 
o governo da bahia 
e uma empresa sul-

-coreana. o primeiro tes-
te rápido nacional para 
detecção do vírus foi 
lançado em Maio, em 
Salvador. Ronaldo Dias, 

diretor-presidente da 
bahiafarma, afirmou que 
o nível de confiança do 
teste é superior a 95% e 
a tendência é disponi-

bilizar o material ape-
nas no SuS. o exame 
detecta a doença em 
qualquer fase de desen-
volvimento e pode cola-

borar para um diagnós-
tico precoce através de 
anticorpos desenvolvi-
dos pela pessoa infecta-
da. em fevereiro, a anvi-

sa aprovou um teste 
sorológico de uma 
empresa canadense 
para diagnosticar o 
vírus da zika no país. 

Divulgação

Educadores dão dicas para o Enem
Faltando um pou-

co mais de uma se-
mana para o exame 
Nacional do ensino 
Médio (eNeM), edu-
cadores de diversos 
colégios espalhados 
pelo Rio de Janei-
ro se concentraram 
para aconselhar e 
orientar aos estu-
dantes que farão o 
exame, de forma a 
colaborar num bom 
resultado individual 
para o aluno, con-
seguindo vaga na 
universidade, como 
coletivo às escolas. 

Mais de 9,2 mi-
lhões de estudantes 
de todo o brasil se 
inscreveram para o 
enem, ou seja, pode 

ser considerado um 
‘mundo’ de concor-
rentes, mas isso pre-
cisa ser deixado de 
lado no momento 
da prova. professo-
res explicam que a 
organização é fun-
damental, desde o 
momento da inscri-
ção no exame até o 
dia da prova. estudar 
demais às vésperas 
não é muito bem vis-
to, por que o organis-
mo, como um todo, 
precisa de descanso. 

Desmitificando o 
fato de que, para 
passar o estudante 
precisa ‘comer os li-
vros’ todos os dias, o 
grupo de professores 
também definiu que 

passeios e momen-
tos de lazer, que an-
tecedem a prova, 
são muito bem vin-
dos. No momento 
em que o exame 
começar, o candi-
dato precisa estar 
bem alimentado, 
comidas leves, frutas 
e bastante água são 
recomendados. le-
var consigo caneta 
em material trans-
parte, mais de uma 
se possível, e o do-
cumento de identifi-
cação com foto. os 
detalhes são funda-
mentais. ao receber 
o cartão-resposta e 
a folha de redação, 
confira seus dados. 
identifique e mar-

que calmamente o 
cartão-resposta e 
preencha tudo com 
atenção, inclusive o 
gabarito. 

o enem será re-
alizado nos dias 5 
e 6 de novembro. 
lembrando que o 
resultado obtido na 
prova é utilizado na 
seleção para bolsas 
do prouni (programa 
universidade para 
Todos) e para o Fies 
(Fundo de Financia-
mento ao estudante 
do ensino Superior). 
além disso, ele tam-
bém serve como 
processo seletivo de 
muitas instituições de 
ensino superior no 
país. 

Operações em Caxias 
seguem a todo vapor

as constantes opera-
ções que a Secretaria 
de assistência Social 
e Direitos Humanos de 
Duque de caxias vem 
fazendo em várias áre-
as da cidade, principal-
mente na região cen-
tral, está dando certo. 
ontem, assistentes so-
ciais e guardas muni-
cipais percorreram o 
local, visando encami-
nhar os moradores de 
rua para suas famílias 
ou ao centro de Refe-
rência.

Segundo a secretária 
de assistência Social e 

Direitos Humanos, le-
tícia D’Ávila, as ações 
são realizadas em todos 
os quatro distritos, no 
entanto, a área do cen-
tro tem recebido maior 
atenção, por ser de fácil 
acesso. “a maior parte 
destas pessoas vem de 
municípios da baixada 
Fluminense e dos bairros 
da zona Norte do Rio, 
onde o acesso é mais 
fácil.  encontrar a praça 
do pacificador sem mo-
radores de rua, revela o 
efeito positivo das ope-
rações constantes”, res-
saltou a secretária.



Parabéns Pedro Miguel!
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GLOBO
05:02-Hora um
05:59-bom Dia local
07:30-bom Dia brasil
08:50-Mais você
10:17-bem estar
10:58-encontro com Fáti-
ma bernardes
11:58-praça Tv - 1ª edição
12:35-globo esporte
13:00-Horário político
13:20-Jornal Hoje
14:00-vídeo Show
14:59-Sessão da TardeSeis 
Dias, Sete Noites
16:28-vale a pena ver de 
Novocheias de charme
17:27-Malhação: pro Dia 
Nascer Feliz
18:03-Sol Nascente
18:53-praça Tv - 2ª edição
19:15-Haja coração
20:15-Jornal Nacional
20:30-Horário político
20:50-Jornal Nacional
21:03-a lei do amor
21:45-Futebol
23:46-profissão: Repórter
00:27-Jornal da globo
01:03-programa do Jô
01:54-Segredos e Mentiras
02:26-corujão2012

TV RECORD

SBT
06:00-pRiMeiRo iMpacTo  
08:00-caRRoSSel aNiMaDo    
08:30-MuNDo DiSNeY  
10:30-boM Dia e cia  
14:15-FoFocaNDo   
15:15-caSoS De FaMÍlia
16:15-MaR De aMoR    
17:00-lÁgRiMaS De aMoR    
18:30-a gaTa 
19:45-SbT bRaSil   
20:30-cúMpliceS De uM ReS-
gaTe   
21:30-cHiQuiTiTaS
22:15-pRa gaNHaR É SÓ RoDaR  
22:45-pRogRaMa Do RaTiNHo   
00:30-THe NoiTe coM DaNilo 
geNTili 
01:30-JoRNal Do SbT  
02:15-SbT NoTÍciaS

REDE TV

a peDiDa Da SeXTa 

05:00-igreja interna-
cional da graça de 
Deus 
08:30-americaShop 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do 
Reino de Deus 
15:00-a Tarde é Sua 
17:10-igreja universal do 
Reino de Deus 
18:10-Master game 
19:10-RedeTv News 
20:30-Tv Fama. 
20:50-igreja internacional 
da graça de Deus. 
21:50-Tv Fama 
22:30-Superpop 
00:00-leitura Dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-igreja universal do 
Reino de Deus. 
03:00-igreja da graça no 
Seu lar

Milena afirma a lenita que não 
aceitará que vittorio se relacione com 
outra mulher. cesar acerta com Mas-
sao o esquema sobre a lavagem de 
dinheiro através da empresa de Ta-
naka, e Sinhá comemora. Mario reve-
la a alice que carolina está grávida. 
cesar exige que carolina separe Ma-
rio e alice. carolina conta para ana 
que está grávida. Mario diz à família 
que não se casará com carolina. 

Alice termina o 
namoro com César

Ioná conversa 
com Elói

acã pede que zuma seja apedrejado. 
Josué avisa que é preciso ouvir os dois 
lados.Durgal diz que decidirá na sorte 
quem vai morrer na caçada humana. 
ioná conversa com elói e diz já saber da 
união entre Josué e aruna. Samara e léia 
estranham o comportamento de aruna. 
Durval usa dois gravetos para decidir a 
sorte de Rafi e arauto. 

RESUMOS DAS NOVELAS

giovanni fica ansioso para saber o 
que aconteceu com guido e avisa a 
Tancinha que deseja ver o pai. aparício 
revela a agilson que Dinamite fez uma 
delacão premiada envolvendo seu 
nome. leozinho confessa a Fedora que 
pensava em tirar sua vida, mas acabou 
se apaixonando por ela. Teodora expulsa 
agilson da mansão. 

Enéas pede demissão 
do Grand Bazzar

Meire vai até 
a casa de Paola

a banda 'a Turma da Meire' vai até a 
gravadora Top Records para tentar falar 
com paola. vicente revela para arthur e 
Safira que andrês e andré são a mesma 
pessoa. otávio diz para Rebeca que está 
preocupado com o fato de Maurício ser 
o novo pastor da igreja. um perfil falso na 
internet diz que quem canta na c1R é a 
Manuela e não a isabela. Meire vai até a 
casa de paola para pedir para entrar na 
gravadora. Téo volta para a banda.

06h00-Faixa Regional
06h30-balanço geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
13h00-Horário político
13h20-Faixa Regional
14h45-amor e intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-cidade alerta
18h00-cidade alerta / programa-
ção local
19h30-escrava Mãe
20h30-Horário político
20h50-a Terra prometida
21h50-Jornal da Record
22h30-gugu
00h15-programa do porchat
01h15-Fala Que eu Te escuto
02h00-programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

A poderosa Sandra de Sá 
A voz grave da cantora chamada por Cazuza de ‘Billie 
Holliday brasileira’ vai encantar no Shopping Nova Iguaçu.

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

Previsão do tempo - rio de janeiro

Na última sexta-
-feira (21/10) o pe-
queno pedro Miguel 
completou seu pri-
meiro mês de vida. 
Seus papais corujas,  
alessandro e Marina 
estão superfelizes e 
agradecidos a Deus 
pelo abençoado 
presente recebido. 
“Nossas vidas mu-
daram com a che-
gada do nosso prín-
cipe e só temos a 
agradecer a Deus 
por este presente 
de valor inestimá-
vel. prometemos te 

aRQuivo peSSoal 

Divulgaçãochamada por 
alguns de 
‘Tim Maia de 

saias’, por se identi-
ficar com o ‘síndico’ 
da Mpb no balanço 
e no timbre grave 
da voz, e por ca-
zuza como a ‘billie 
Holliday brasileira’, 
Sandra cristina Fre-
derico de Sá, a San-
dra de Sá, é uma 
daquelas artistas 
que iluminam o pal-
co onde canta. 

Na próxima sexta-
-feira, ela se apre-
senta no palco do 
Shopping Nova 
iguaçu. o show, que 
começa às 19h30, 
faz parte do projeto 
de Happy Hour ‘bar 
Mpb’, e será gratuito. 
cantora e composi-
tora, ela é expoente 
da música popular 
brasileira, com foco 
no black music mun-
dial. Sandra, que 
também é atriz, can- Sandra ganhou vários prêmios como cantora e compositora em diversos festivais de MPB

amar, educar e pro-
teger com todas as 
nossas forças até o 
fim de nossas vidas”. 

ta sucessos como 
‘olhos coloridos’, 
‘Retratos e can-
ções’ e ‘Solidão’.

o palco Shopping 
Nova iguaçu (pra-
ça de alimentação) 
fica na avenida abí-
lio augusto Távora, 
número 1.111. Mais 
informações podem 
ser obtidas pelo tele-
fone: (21)3812-1999.

a classificação in-
dicativa é livre e o 
evento é gratuito.

CoNSCieNTizA-
ção SoCiAL 

Sandra ganhou 
vários prêmios como 
cantora e compo-
sitora em diversos 
festivais de Mpb por 
suas letras de forte 
conscientização so-
cial. a maioria das 
letras eram escritas 
pela amiga Fafy Si-
queira. 

em 1977, começou 
a estudar psicolo-
gia na universidade 
gama Filho, curso 

que teve que aban-
donar quase no mo-
mento de concluir, 

ao despontar como 
compositora, tendo 
uma de suas com-

posições da época, 
‘Morenando’, grava-
da por leci brandão.

Te amamos muito! 
Seus pais, alessan-
dro e Marina, e seu 
vovô, Jorge Miguel
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Trabalho: as atividades 
profissionais estão 
favorecidas. Marte, regente 
deste signo, estimula 
iniciativa que vise progresso 
no seu serviço. Finanças: 

excelente momento para negociar e 
faturar bem. Amor: hoje, pequenos 
gestos enriquecerão o romance.

Áries

Trabalho: essa fase amplia 
sua capacidade profissional. 
Não faltará perfeição no 
que produzir, pois sua 
criatividade está em alta. 
Finanças: bons contatos 

aumentarão seus rendimentos. Amor: 
modere suas palavras para não magoar a 
pessoa amada, viu? 

Touro

Trabalho: otimismo vai 
prevalecer e vontade 
de produzir muito 
será prioridade. Você 
tende crescer através de 
esforços profissionais. 
Êxito acompanhará suas 

atividades. Finanças: possível aumento de 
rendimento. Amor: bom dia para iniciar 
um romance.

Gêmeos

Trabalho: aposte 
na produtividade. 
Serviço de excelente 
qualidade marcará o 
seu dia. Possível êxito 
profissional. Nas 

finanças: grana tende se aproximar 
mais de você. Pode pintar excelentes 
negócios. Amor: bom entrosamento 
com a pessoa amada. 

Câncer

Trabalho: aposte na 
sua força de vontade 
para atingir seus 
objetivos. Você pode 
se destacar na sua 
atividade profissional, 
pois o Sol, regente deste 

signo, estimula seu lado realizador. 
Finanças: êxito financeiro! Amor: 
mantenha-se fiel a pessoa amada. 

Leão

Trabalho: mudança 
inesperada pode 
beneficiar sua atividade. 
Uma nova forma 
de conduzir o setor 
produtivo poderá 

melhorar muito o rendimento do que 
faz. Finanças: possível ganhos extras. 
Amor: o romantismo está no ar! 
Felicidade no romance. 

Virgem

Trabalho: o astral do 
momento favorece 
atividades intelectuais. 
Ótimo momento para 
estudantes, jornalistas 
e escritores, pois, o 
intelecto está em alta. 

Finanças: situação estável. Amor: a 
vida amorosa tem muita coisa para lhe 
oferecer. Alegrias à vista! 

Libra

Trabalho: bons 
r e s u l t a d o s 
começarão a 
impulsionar sua 
carreira profissional. 
Está na hora de 

pensar mais em sucesso na sua 
atividade para atrair positividade. 
Finanças: bons negócios à vista! 
Amor: romantismo poderá 
fortalecer muito a vida a dois.

Escorpião

Trabalho: criatividade 
tende lhe acompanhar 
nesse período de 
muita produtividade e 
destaque profissional. 
O seu serviço será 

bem-aceito por todos. Finanças: 
terá que gastar menos para 
equilibrar o orçamento. Amor: 
Vênus acena muita felicidade a 
dois. 

Sagitário

Trabalho: fase propícia 
para avaliar o que 
precisa ser posta em 
prática e melhorar o 
rendimento da sua 

atividade. Finanças: procure 
investir só em negócios claramente 
lucrativos. Amor: boa nova para seu 
coração a fase será imensamente 
romântica. 

Capricórnio

Trabalho: a fase é 
positiva para colocar 
sua vida profissional 
nos eixos. Inove 
o que não mais 
corresponde ao 

desejado. Finanças: existem 
perspectivas de algumas 
de chances de crescimento 
financeiro. Amor: afeto gera 
afeto. É tão fácil ser feliz. Não é?

Aquário

Trabalho: seu 
potencial criativo está 
com tudo. Aproveite 
o momento para 
criar tudo que sua 
mente deseja. Sua 

cabeça fervilha de boas idéias o 
que facilitará êxito profissional. 
Finanças: muita grana está 
chegando! Amor: sucesso na vida 
amorosa.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2493 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, JOÃO FLOR 
DA SILVA, para cargo em comissão cc3 de assessor 
regional ii da secretaria Municipal de Governo. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2494 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, JOSÉ 
LUIZ DE MORAES, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de Gestão administrativa da secretaria 
Municipal de Meio ambiente. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2495 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, JOSÉ 
OLIMPIO RODRIGUES JÚNIOR para o cargo em 
comissão cc3 de assessor da divisão de resíduos 
sólidos da secretaria Municipal de Meio ambiente. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2496 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, LUIZ 
ANTONIO DOS SANTOS, para cargo em comissão  
cc3 de assessor do sistema de água da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2497 DE 25 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, ANTONIO 
CARLOS DA COSTA para o cargo em comissão cc3 
de assessor de operação de tratamento de agua  da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2498 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, ELVES 
CARLOS BRÁZ AFONSO, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de Varrição da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2499 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, LUIS 
GUSTAVO NUNES, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Varrição da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA N°  2500 DE 25 DE OUTUBRO  DE 
2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, SÉRGIO 
JUSCELINO DA SILVA, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de coleta e destinação de entulho 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura.    

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2501 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, LEONARDO 
ODILON DE NOVAIS, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de Programas sociais da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2502 DE 25 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, PAULO 
GRACIANI, para o cargo em comissão cc4 de 
assessor de Patrimônio da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação.  

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2503 DE 25 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR  a partir de 13/10/2016, MARIA JOSÉ 
DA SILVA ALMEIDA, para cargo em comissão cc3 de 
assessor de infra estrutura, conservação e transporte  
da secretaria Municipal de educação. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2504 DE 25 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, JADSON 
TEIXEIRA LEOPOLDINO, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor Nível i da secretaria Municipal de 
educação, esporte, lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2505 DE 25 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, TANIA 
MARA GUIMARÃES, para o cargo em comissão cc4 
de Gerente da atenção especializada da secretaria 
Municipal de saúde. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2506 DE 25 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 2471 de 11 
de outubro de 2016. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2507 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR , a partir de 13/10/2016, JOSÉ 
ADEMIR BITENCOURT, para o  cargo em comissão 
cc2 de coordenador do setor de contabilidade da 
secretaria Municipal de fazenda e Planejamento. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2508 DE 25 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, RUDIMAR 
ANTONIO CHIAPARINI, para o cargo em comissão 
cc4 de assessor de desenvolvimento empresarial da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2509 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, MAURO 
ANTONIO MARTINS, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de coleta e destinação de entulho 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura.    

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2510 DE 25 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 2465 de 11 
de outubro de 2016. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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Ingredientes

Modo de preparo

EMPADÃO

1 kg de farinha de tri-
go sem fermento
1 gordura vegetal
1 ovo inteiro
sal a gosto
2 gemas para pince-
lar por cima
1 peito de frango 
grande, cozido, des-
fiado e temperado a 
gosto
50 g de azeitonas
catupiri (opcional)

em uma tigela, mistu-
re todos os ingredien-
tes, menos as gemas, 
até soltar da mão
vá espalhando em 
volta do tabuleiro de 
tamanho médio
preaqueça o forno a 
180° c enquanto pre-
para
coloque o recheio e 
as azeitonas e cubra 
com o restante da 
massa
espalhe a gema e 
leve ao forno por 
aproximadamente 20 
minutos ou até dourar 
a massa
Se for usar o catupiri, 
coloque antes do re-
cheio
Se sobrar massa, ela 
dura 7 dias na gela-
deira, coloque em um 
saquinho e amarre

ORELHA DE GATO
Ingredientes

5 ovos
1 xícara de leite
1 xícara de banha
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de 
fermento em pó
farinha de trigo até 
dar o ponto de amas-
sar
canela a gosto.
açúcar a gosto.

Modo de preparo

em uma bacia bata 
os ovos e depois adi-
cione o leite, a ba-
nha, o açúcar e o fer-
mento em pó
Misture bem, depois 
coloque a farinha 
de trigo aos poucos 
e sove bem a massa 
com as mãos
estique a massa com 
um rolo de macarrão, 
na espessura que de-
sejar, depois corte em 
fileiras e em peque-
nos retângulos com 
um corte no sentido 
vertical
passe a ponta supe-
rior no corte para dar 
o formato e depois fri-
te em óleo quente, se 
desejar passe no açú-
car e na canela

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2511 DE 25 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 - DESIGNAR a engenheira Glauce cabral de 
aquino Melo, crea/rj 15345, para acompanhamento 
da obra, no ano de 2016, relativas ao contrato 038/2015-
fMs, 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 Nº 2512 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 13/10/2016, ANDRÉ 
GOMES DE OLIVEIRA , para o  cargo em comissão 
cc3 de assessor de  coleta de lixo Úmido da  secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 2462 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, ADRIANA 
SOARES DE OLIVEIRA,  do cargo em comissão 
cc2 de coordenadora de orçamento da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 2454 11 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, EDISON 
LOPES DA COSTA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de cadastros imobiliário e Mobiliário da 
secretaria Municipal de fazenda e Planejamento.   

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 2458 DE 11 OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, RENAN 
SOUZA SILVA FERNANDES, do cargo em comissão 
cc4 de assessor de desenvolvimento empresarial 
da secretaria Municipal de  desenvolvimento 
econômico, trabalho e renda.

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 2461 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, CARLOS 
EDUARDO DE FREITAS MOURA, do cargo em 
comissão cc2 de coordenador de Projetos da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 2472 DE 11 DE OUTUBRO  DE 2016.

a Prefeita do MuNicÍPio de Porto real, No 
uso de suas atribuiÇoes leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 11/10/2016, LETÍCIA 
DA COSTA FONSECA, do cargo em comissão cc4 
de assessora de Patrimônio da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação. 
Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 2371 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, PRISCILA 
PEDRO DELFINO DA SILVA, para o cargo em 
comissão cc2 de coordenador do setor de eventos 
da secretaria Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

Republicado por Incorreção.

DECRETO N° 4.136, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 1.450.000,00 (hum 
milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), para reforço das dotações consignadas 
no orçamento vigente.

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos 
(seMsadh), à secretaria Municipal de fazenda (seMfa) e à secretaria Municipal 
de saúde (seMus), crédito suplementar de r$ 1.450.000,00 (hum milhão qua-
trocentos e cinquenta mil reais), para atender à programação constante do anexo i 
deste decreto;

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

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNi-
dade PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-

TAÇÃO

seMas-
dh

fMas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 00 30.000,00

seMfa se-
Mfa

05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 250.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 1.155.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.029.2.013 3.3.90.30.00 00 15.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNi-
dade

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

se-
Masdh

fMas 03.02.08.243.045.2.023 3.3.90.36.00 00 30.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.30.00 16 75.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 190.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 890.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 4.4.90.61.00 00 1.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 00 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 00 214.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

decreto Nº 4127 de 26 de seteMbro de 2016.

“dispõe sobre o acréscimo de inciso e dá outras 
providências”.

o Prefeito de belford roxo, em pleno exercício do cargo e no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a lei orgânica Municipal.

decreta:

art. 1º - fica acrescentado o inciso iV, do art. 1º, do decreto Municipal nº 4117 de 
02/09/2016 publicado no jornal hora h de 03/09/2016.

inciso iV – ficam excetuadas as Portarias: 0085/2014, 2885/2013, 1436/2014, 
0399/2014, 2344/2013, 0486/2014, 2346/2013, 2347/2013, 2879/2013, 1570/2016, 
0401/2014, 2462/2013, 0172/2016, 2481/2015, 0600/2015, 2364/2015, 2482/2015, 
2467/2013, 1572/2016, 2480/2015, 2878/2013, 2468/2013, 2338/2013, 2469/2014, 
2339/2013, 3211/2013, 2881/2013, 1571/2016, 2882/2013, 2473/2015, 3549/2013, 
1392/2015, 2473/2015, 1530/2015, 2340/2013, 0230/2014.

art. 2º – a secretaria Municipal de administração e serviços Públicos adotará as 
medidas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

art. 3º - a secretaria Municipal de fazenda adotará as medidas necessárias 
visando à adequação e a implementação do orçamento, considerando o previsto 
no presente diploma.

art. 4º - este decreto entra em vigor da data de sua publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

Portaria Nº 2108/GP/2016 de 25 de outubro de 2016.

excluir os nomes da Portaria Nº 1990/GP/2016 de 02 de seteMbro de 
2016, publicada em 03 de setembro de 2016.
Gisele dos saNtos
Valessa NasciMeNto soares de souZa
Valeria sueli caliXto dos saNtos

Portaria Nº 2109/GP/2016 de 25 de outubro de 2016.

Exonerar, a contar de 10/10/2016, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art.87, da lei orgânica Municipal, SALATIEL SIQUEIRA LIMA, do cargo em comis-
são de Função Gratificada, símbolo FG-V, da secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo. 

Portaria Nº 2110/GP/2016 de 25 de outubro de 2016.

Nomear, a contar de 10/10/2016, 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 nº. 3954/2015, LIDIANE ALENCAR PONCE 
GOMES, para exercer o cargo de comissão de Função Gratificada, símbolo FG-V, 
da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo

adeNildo brauliNo dos saNtos
Prefeito
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Morre Carlos Alberto Torres
Anderson Luiz

38

geral

Na Copa de 1970, em meio a grandes destaques como Gérson 
Tostão e Pelé, o capitão Torres é quem ergueu a Taça Jules Rimet.

o futebol brasi-
leiro perdeu 
um de seus 

maiores símbolos. 
capitão da Seleção 
brasileira na copa de 
1970 e responsável 
por erguer a Taça Ju-
les Rimet, o ex-lateral-
-direito e ex-treinador 
carlos alberto Torres 
morreu ontem, aos 72 
anos, no Rio de Ja-
neiro (RJ), vítima de 
enfarte fulminante. o 
“capita” era comen-
tarista do Sportv.

lateral-direito que 
despontou no Flumi-
nense, logo sagrou-se 
campeão carioca 
em 1964. em seguida, 
transferiu-se para o 
Santos, para jogar ao 
lado de nomes como 

pelé, pepe, gilmar 
dos Santos Neves e 
zito. pelo clube, ven-
ceu cinco paulistas, 
dois brasileiros e um 
Rio-São paulo.

Na copa de 1970, 
em meio a nomes 
como gérson Tostão 
e pelé, Torres é quem 
ergueu a Taça Jules 
Rimet ao final da vi-
tória por 4 a 1 sobre 
a itália (na qual, com 
a camisa 4, marcou o 
último gol).

após defender o 
Flamengo em 1977 
onde zico dava seus 
primeiros passos, 
foi ao lado de pelé 
desbravar o futebol 
dos estados unidos, 
atuando por clubes 
como o New York 
cosmos e o califor-
nia Surf. Maior capitão de todos os tempos, o ‘Capita’, faleceu aos 72 anos, vítima de enfarte fulminante

Divulgação

Definida as quartas de final do 
Baixada Champions League

Na única partida 
da copa baixada 
champions league, 
jogo de volta, reali-
zado no campo do 
aceMpa, foi conhe-
cido o último quarto 
finalista do baixada 
champions league. 
Depois de ter perdido 
o jogo de ida por 2 a 
0, o estrela vermelha 
devolveu o placar ao 
califórnia, e com gols 
de alessandro e Mar-

cos, venceu e levou 
a decisão da vaga 
para as cobranças 
de pênaltis. Mais con-
centrado, o califór-
nia levou a melhor 
e triunfou por 5 a 3 
conquistando o di-
reito de seguir na dis-
puta da competição. 
com isso, os jogos 
das quartas de final 
ficaram assim defi-
nidos: São vicente x 
Milionários, às 15h, no 

campo do união de 
coelho da Rocha; 
pombal x califórnia, 
às 13h, no campo 
do união de coelho 
da Rocha; chácara 
x kaneteiros, às 13h, 
no campo do eden; 
e Nova esperança 
x alta voltagem, às 
10h, no campo do 
pedrinhas. 

os jogos serão re-
alizados no próximo 
domingo. 


