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Reginaldo Gomes foi abordado por quatro homens armados, que o levaram até 
o seu carro e o encapuzaram. Em nota à imprensa, o Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Inocentes de Belford Roxo informou que cancelou seu ensaio técnico 
de rua que iria ser realizado na noite de ontem. 

traumatizado

Os dois traficantes foram mortos, enquanto um comparsa (d) está foragido

Bandido tenta assaltar ônibus 
e leva chumbo de ‘justiceiro’

7

Reforço 
Prefeitura de Nova Iguaçu 

e Polícia Militar inauguram 
hoje, uma torre blindada, 
que reforçará a segurança 
em região perigosa.

Tralhas vão pro 
 colo do capiroto

 e dão adeus 
ao Chapadão

Com uma submetralhadora, marginal entrou em ação na altura de Bonsucesso ao embarcar na linha Ponto Chic x Cetral, da viação Tinguá, quando um passageiro reagiu atirando

Presidente da Inocentes 
sofre sequestro-relâmpago 
por quadrilha na Baixada
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Adeus, Capitão! 
O ex-jogador Carlos 

Alberto Torres, o ‘Capita’ 
foi enterrado sob aplau-
sos no cemitério de Irajá, 
na Zona Norte do Rio.
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RepRodução
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RepRodução / FaceBook

Confronto entre policiais militares e traficantes du-
rante operação contra a venda de drogas terminou 
com a morte de dois suspeitos na Zona Norte do Rio. 
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Segurança exagerada

Casos bizarros

Nos estados unidos, 
policiais confundiram 
uma peruca dentro 
de um carro com uma 
criança em perigo. 
alarmados, quebra-
ram o vidro do auto-
móvel para fazer o res-
gate. a proprietária do 
veículo não ficou satis-
feita e disse ter deixa-
do a peruca com uma 
pilha de cobertores. 
ela alegou ser impossí-
vel de aquilo se pare-
cer com uma criança.

um homem de 48 
anos teve que ser 
resgatado após ficar 
entalado em uma li-
xeira em Murcia, na 
espanha. Segundo 
informações de po-
liciais, o homem en-
trou na lixeira para 
tentar recuperar um 
saco que ele achava 
ser de roupas e ficou 
preso a um mecanis-
mo da porta. 

a pepsico anunciou na semana passada que 
reduzirá a quantidade de açúcares em suas bebi-
das, além de gorduras saturadas e sal em suas co-
midas. a medida foi adotada num momento em 
que circulam propostas para por fim a bebidas 
com muito açúcar tentando evitar a obesidade. 

durante um evento realizado na última terça-
-feira, a apple acabou revelando sem querer 
uma das novidades para o Macbook pro. os 
computadores fabricados pela empresa deixa-
rão de ter teclas de controle que serão substituí-
das por uma barra sensível ao toque. a informa-
ção só deveria ter sido divulgada hoje.

o Brasil registrou até o dia 17 de setembro, mais 
de 200 mil casos de zikavírus e outros 236 mil de 
chikungunya, já a dengue atingiu a marca de 
mais de um milhão e meio de casos, no ano pas-
sado, esse mesmo número foi o total de casos de 
2015.. os dados foram divulgados pelo boletim 
epidemiológico do Ministério da Saúde. 

Nova Pepsi

Novidades para o Macbook Pro O preocupante mosquito

a Secretaria do estado de direitos das pessoas com 
deficiência de São paulo, lançou na última terça a Ini-
ciativa Global de Reabilitação em câncer. o projeto 
nasceu nos estados unidos  e tem como objetivo forta-
lecer a ação entre médicos, equipes de reabilitação 
e pacientes, estimulando a melhor qualidade de vida. 

Bela iniciativa

com a nova temporada da NBa, o Twitter 
criou em parceria com a liga os novos emo-
jis dos 30 times participantes da competição 
para usuários da rede social. as imagens já 
estão ativas na plataforma e ficarão dispo-
níveis até 12 de abril de 2017, quando se en-
cerra o torneio.

o novo notebook Sansumg Style S50 é 
bem levinho, pesando apenas 860 gramas 
e com diversas funcionalidades e especifi-
cações técnicas promete entreter seus usu-
ários, porém está com o preço um pouco 
fora da realidade, pois o mais barato custa 
R$ 7.114,00, bem salgado. 

Pesado no bolso

Concurso em São Paulo
as prefeituras de Taciba e Tupi paulista abriram 

oportunidades para concurso. os interessados po-
dem atuar em áreas de educação e saúde. os sa-
lários podem chegar aos R$ 5 mil, conforme o cargo. 
as inscrições podem ser feitas no site das duas pre-
feituras. a taxa é de R$ 38. 

Promotores para o Enem
Instituição procura jovens candidatos para traba-

lhar durante o final de semana em que será realiza-
do o enem. a remuneração é de R$ 70 e o trabalho 
será das 10h às 19h. Quem se interessar deve enviar 
e-mail para renatabastoscosta33@gmail.com, com o 
assunto ‘promotor em niterói’. 

Região Serrana
empresa de Nova Friburgo procura vendedor para pre-

encher vaga. É preciso ter experiência com atendimento 
ao cliente, promoção de produtos e negociações. o salá-
rio é de R$ 980 nos três primeiros meses, podendo aumen-
tar após a experiência. Interessados enviar e-mail para rh@
oskempresarial.com.br indicando o assunto ‘vendedor’. 

Inadimplência bancária bate recorde
a taxa de inadimplência dos clientes bancários de pes-

soas físicas e das empresas em operações com recursos 
livres, voltou a subir no mês de setembro, atingindo 5,89%. 
esse é o maior patamar registrado desde o início da série 
histórica do Banco central, em março de 2011. em agosto 
a porcentagem das operações estava em 5,87%. 

Forum Econômico Mundial
um levantamento realizado pelo Fórum econômi-

co Mundial, em Genebra, revelou que estamos a um 
século de igualar os valores salariais entre homens e 
mulheres no país. o relatório é baseado num estu-
do que mede condições econômicas e políticas de 
saúde e educação.

Órgão federal fará leilão
o leilão para a concessão de linhas de transmissão de ener-

gia que será realizado pelo governo federal na próxima sexta-
-feira, pode ter resultado melhor que as últimas licitações do 
setor, nas quais metade dos empreendimentos não atraiu os in-
vestidores. a expectativa entre especialistas ouvidos pela Reu-
ters é de que mais lotes sejam arrematados.

Temporada da NBA

OESTE PAULISTA 

OSK

BANCO CENTRAL 

ANEEL

Ossada misteriosa encontrada

Dados alarmantes
a cada três minutos, mais de dois brasileiros mor-

rem por falhas médicas. esses erros são chamados 
de ‘eventos adversos’, que representam má dosa-
gem de medicamentos ou uso incorreto de equipa-
mentos. o estudo feito pela uFMG e pelo IeSS divul-
gado ontem, aponta que os erros podem ser uma 
das principais causas de morte no país. 

NITERÓI

gENEBRA

dIvulGação

Quatro esqueletos do século 17 foram encontrados enterrados 
na praça da igreja Senhor do Bonfim, na cidade de Marechal de-
odoro, em Maceió, alagoas. as duas primeiras foram encontradas 
em agosto desse ano e o restante na semana passada. o material 
foi retirado por arqueólogos para estudo na universidade Federal 
de alagoas.  Informações revelam que operários encontraram a 
ossada, durante obras de revitalização na praça. 

Leite derramado 
Quem vive de passado é museu! e um candi-

dato derrotado nas últimas eleições está aí para 
não deixar o Sombra mentir. passados o dia da 
votação, em 2 de outubro, ele continua choran-
do pelo leite e não para de lamentar o mon-
tante de dinheiro perdido que foi investido na 
campanha. 

Ficaram as dívidas 
a quantidade de grana investida na campa-

nha é equivalente a dívida herdada pelo político 
que chegou a pedir empréstimo aos ‘amigos’. 
corre na boca miúda que parte desses credo-
res seria formada por agiotas. e, agora, como 
não tem como pagar a dívida, é assombrado 
pelo pesadelo em que os criminosos batem à 
sua porta para cobrar o que ele deve. 

Adeus, política!
longe foi o tempo em que um conhecido 

vereador da Baixada, petista fervoroso, tinha a 
imagem de político que falava a língua do povo. 
Hoje, polêmico, ele virou inimigo daqueles que o 
mantiveram no poder mais de dois mandatos, e 
deve amargar nos próximos anos a execração 
pública por cuspir no prato que come. 

No escuro 
Tem político que não aprende com os erros. 

o exemplo vem daquela ‘cidade-dormitório’, 
onde a aparente calmaria esconde as falcatru-
as do prefeito que nada fez durante quase oito 
anos de mandato. obrigado a largar o osso a 
partir de 1º de janeiro quando deixará o gover-
no, ele gasta o seu tempo planejando fórmulas 
para sabotar administração do seu sucessor. 

Mas, pode isso?
ele já dá provas de que o processo de tran-

sição não será um mar de rosas para o futuro 
prefeito, que terá que administrar uma cidade à 
beira de um colapso financeiro. e só deus sabe 
como isso tudo terminará. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

campanha contra o cÂncer

A expectativa é de que milhares de pessoas sejam orientadas sobre o câncer de mama.

Nova Iguaçu terá caminhada de 
conscientização do Outubro Rosa

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Hoje tem cami-
nhada em co-
m e m o r a ç ã o 

ao outubro Rosa, em 
Nova Iguaçu. a par-
tir das 9h, centenas 
de pessoas vão se 
concentrar no paço 
Municipal, em frente 
à prefeitura e depois 
circular pelas ruas 
do centro da cida-
de distribuindo folhe-
tos informativos, para 
alertar sobre a impor-
tância do diagnóstico 
precoce do câncer 
de mama. a iniciativa 
é da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e pre-
tende atingir milhares 
de pessoas. para par-
ticipar basta ir vestida 
de rosa ou branco. 

“durante o mês de 
outubro realizamos 
diferentes atividades 
para chamar a aten-
ção, principalmente 
das mulheres, sobre 
o câncer de mama. 
a caminhada é um 
evento marcante 
nas comemorações 
do outubro rosa. É 
sempre importante 
lembrar que o diag-
nóstico precoce é 
fundamental para o 
tratamento e que a 
cura é possível”, expli-
cou o secretário Muni-
cipal de Saúde, emer-
son Trindade.

o câncer de mama 
é o segundo tipo de 
tumor mais frequente 
no mundo e o mais 
comum entre as mu-
lheres, perdendo ape-

nas para o câncer de 
pele. de acordo com 
o Inca (Instituto Na-
cional do câncer), 
em 2016, são espe-
rados 57.960 casos 
novos de câncer de 
mama no país, sendo 
8.020 só no estado do 
Rio de Janeiro. 

Nova Iguaçu ofere-
ce uma ampla rede 
para diagnóstico e 
tratamento do cân-
cer de mama, onde 
as mulheres recebem 
atendimento médico, 
além de serviços de 
orientação e preven-
ção, com a realiza-
ção de exames. entre 
janeiro de 2013 e se-
tembro de 2016 foram 
realizadas 32.445 ma-
mografias. a cidade 
conta também com 

um serviço importan-
te para o tratamento: 
a fisioterapia masto-

lógica, que ajuda a 
minimizar linfedemas 
(inchaço) e dores no 

braço, evitando até 
mesmo a perda de 
movimentos.

A caminhada será realizada hoje às 9h com intuito de fornecer informações

dIvulGação

Prefeitura tem contas aprovadas 
pelo conselho municipal de saúde 

as contas da prefeitura 
de Seropédica, mais espe-
cificamente da Secretaria 
Municipal de Saúde e de-
fesa civil (SMSdc) em re-
lação aos gastos na área 
de Saúde, foram aprova-
das ontem pelo conselho 
Municipal de Saúde de 
Seropédica em reunião 
realizada na Maternidade 
Municipal.

“além do esforço téc-
nico que realizamos para 
manter as contas em dia, 
órgãos fiscalizadores como 
o conselho Municipal de 
Saúde de Seropédica tam-
bém realizam auditorias 
particulares. a aprovação 
de nossas contas pelo 
cMSS mais uma vez com-
prova nossa seriedade em 
relação aos gastos públi-
cos, que em nossa gestão 
vêm sendo levados a sério. 
algumas questões ocasio-

nadas pelo corte e diminui-
ção no repasse de verbas 
federais e estaduais in-
fluenciaram negativamen-
te nosso orçamento, assim 
como também prejudicou 
outros municípios, porém, 
em Seropédica, estamos 
conseguindo nos adequar 
à nova realidade e honrar 
nossos compromissos”, afir-
ma o prefeito de Seropédi-
ca, alcir Martinazzo.

o cMSS atua como ór-
gão fiscalizador e verifica 
ao fim de cada quadrimes-
tre (período de 4 meses) se 
os recursos financeiros da 
prefeitura de Seropédica 
para a área de Saúde es-
tão sendo bem distribuídos. 
a prestação de contas ao 
qual a prefeitura teve resul-
tado positivo se refere aos 
meses de maio, junho, julho 
e agosto, que formam o 
segundo quadrimestre de 

2016.
o presidente do con-

selho Municipal de Saúde, 
Miguel Jorge, falou a res-
peito do trabalho de fis-
calização realizado pelo 
cMSS. “a comissão de or-
çamento do cMSS se reu-
niu na última terça-feira 
com o assessor contábil 
do conselho, que avaliou 
e deu seu aval a respeito 
das contas da Saúde de 
Seropédica, que segun-
do ele, estão em confor-
midade com ações que 
demonstram o uso correto 
das verbas públicas. Na úl-
tima quarta as contas da 
Saúde de Seropédica fo-
ram efetivamente aprova-
das pelos conselheiros na 
presença do assessor con-
tábil e também de nosso 
assessor Jurídico, visando 
dar legitimidade técnica 
ao processo”, disse.

Membros do Conselho Municipal de Saúde aprovaram as contas da Prefeitura

Circo-Escola recebe ex-ministra
o circo escola Ben-

jamim de oliveira, loca-
lizado no bairro venda 
velha, em São João de 
Meriti, será um dos espa-
ços de programação da 
6ª edição do evento ci-
clo ato criador – outros 
possíveis. Hoje, às 18h30, 
a ex ministra-chefe da 
Secretaria de políticas 
de promoção da Igual-
dade Racial, Nilma lino 
Gomes, fará palestra 
com o tema ‘descolo-
nização das expressões’. 
a entrada é gratuita e 
haverá certificado de 
participação para os in-
teressados. 

a abertura do evento, 
a partir das 17h, ficará 
por conta do espetácu-
lo pan o circo da Terra 
do Nunca e os Malaba-
ristas do Sinal vermelho. 
a apresentação é da 
trupe Malungos de cir-
co-Teatro, formada por 
educandos do circo-
-escola Benjamim de 
oliveira. a contação de 
história em circo-teatro, 
inspirada na música 
Malabaristas do Sinal 
vermelho, de João Bos-

co, faz trilhas pelo clássico 
peter pan, com diversas 
técnicas circenses como 
acrobacias, equilibrismo, 
trampolins acrobáticos, 
danças aéreas e maculê-
lê. o circo-escola Benjamin 
de oliveira faz parte do 
projeto Território de educa-
ção para promoção das 
Relações etnico-Raciais 
(Tepir), da ong Se essa Rua 
Fosse Minha (SeR), com 
patrocínio da petrobrás, 
apoio da unicef e de uma 
organização de coopera-
ção internacional de vie-
na, na Áustria.

 criado em 2006 com 
o título de ‘a Teatralida-
de do Humano’, o ciclo 
ato criador reúne grandes 
personalidades da cultura, 

da economia, da polí-
tica, da comunicação, 
do meio ambiente e de 
outros saberes na busca 
por uma reflexão inter-
disciplinar do mundo 
em que vivemos. este 
ano, com o tema outros 
possíveis, tem o objetivo 
principal de instigar o 
pensamento e mostrar 
a capacidade humana 
de se reinventar. 

o ciclo ato criador   
outros possíveis vai ocu-
par, até dezembro, o oi 
Futuro Flamengo, o oi 
Futuro Ipanema, espa-
ços do centro de artes 
uFF e dos municípios de 
Mesquita, Belford Roxo, 
São João de Meriti e Ja-
peri.

Nilma Lino Gomes fará palestra gratuita

dIvulGação 

Cremerj pedirá intervenção na saúde do RJ 
o conselho Regional 

de Medicina do estado 
do Rio de Janeiro (cre-
merj) pedirá intervenção 
federal na Saúde do esta-
do devido à crise no se-
tor. a entidade anunciará, 
em coletiva de imprensa 
na amanhã, os motivos 
da solicitação. Na oca-
sião, será apresentado 
balanço dos problemas 

encontrados nas unida-
des fiscalizadas este ano.

“além das vistorias, o 
cremerj tem recebido 
denúncias de médicos e 
pacientes a respeito prin-
cipalmente do sucatea-
mento das unidades esta-
duais, o que tem afetado 
também a rede pública 
município, pela sobrecar-
ga e atraso nos repasses. 

DeNúNCiAS
um dos hospitais fiscaliza-

dos é o pedro ernesto. entre 
os problemas, a unidade 
precisa de doação de san-
gue com urgência. cirurgias 
chegaram a ser desmarca-
das. Já no Hospital estadual 
adão pereira Nunes, às de-
núncias revelam péssimas 
condições de atendimento 
e falta de equipamentos.

dIvulGação 
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as 200 lixeiras instaladas em Nilópo-
lis, facilitarão o trabalho dos varredores 
de rua que, por sua vez, poderão cons-
cientizar a população sobre ações 
de vandalismo que estão sendo feitas 
contra patrimônios do município.

pessoas com defi-
ciência que tenham 
alguma restrição de 
acessibilidade ou di-
ficuldade de loco-
moção, têm assegu-
rado o direito de ser 
auxiliado por alguém 
de sua confiança 
na hora de votar no 
próximo domingo.

em razão do segun-
do turno, que aconte-
ce no próximo domin-
go em oito municípios 
do estado, o feriado 
do dia do Servidor pú-
blico, celebrado em 28 
de outubro, foi transfe-
rido para o dia 14 de 
novembro na Justiça 
eleitoral fluminense. 

Hoje, será realizado no plenário da alerj, o 2º Seminário 
Internacional conceito lixo Zero na prática. o evento con-
tará com a presença de especialistas em sustentabilidade 
para discutir a redução na produção de resíduos.

Neste ano, o evento terá a participação de três palestran-
tes internacionais que falarão sobre possíveis caminhos para 
atingir a meta do ‘lixo zero’. o evento é gratuito e aberto ao 
público. Mais informações pelo telefone (21) 2588-1352.

Servidor público Auxílio 

Lixo Zero Evento 

Eles disseram... nós publicamos!
“O BNDeS existe para fomentar a atividade econômica e não para ganhar por 

meio de agiotagem”. Benjamin Zymlerao, ministro do Tribunal de contas da união 
(Tcu) ao afirmar que ‘negócios’ do banco ajudam a elevar dívida pública.

a terceira edição de ‘7 dias de Sol sem 
dó’, evento promovido pela companhia 
artística Sol sem dó, com apoio da pre-
feitura de duque de caixas, através da 
Secretaria de cultura e Turismo, começa 
no próximo domingo.

com contação de histórias e brinca-
deiras no caxias Shopping, o evento co-
meça a partir das 16h.  a programação 
encerra no dia 5 de novembro. espetá-
culos gratuitos e oficinas, serão ofereci-
dos para o público.

dIReTo ao poNTo

a população mais pobre, que depende do sis-
tema público de saúde e educação, tende a ser 
mais prejudicada com o congelamento dos gas-
tos do Governo do que as classes mais abasta-
das. a associação Brasileira de Saúde pública, por 
exemplo, divulgou carta aberta criticando a pec. 
No documento a entidade afirma que a proposta 
pode sucatear o Sistema Único de Saúde, utilizado 
principalmente pela população de baixa renda 
que não dispõe de plano de saúde.

INSS  Carioca I Carioca II 
empresas que prestam serviço 

ao estado podem ser obrigadas 
a comunicar aos funcionários os 
valores recolhidos sobre o total 
de sua remuneração do INSS. É 
o que determina o projeto de lei 
do deputado andré ceciliano 
(pT) aprovado na alerj.

o campeonato carioca, 
poderá ser considerado como 
patrimônio cultural de natureza 
imaterial do estado do Rio. É o 
que propõe o projeto de lei do 
deputado estadual Wanderson 
Nogueira (psol) que será vota-
do hoje na alerj.

o projeto objetiva reconhe-
cer por lei a natureza de pa-
trimônio Imaterial, para que 
as instituições e a população  
tenham mais uma ferramenta 
para zelar pela preservação e 
continuidade da competição 
que os cariocas tanto curtem.

Oficina I 

Oficina II 
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Moradores de Mesquita sofrem com 
a falta de coleta de lixo na Rua João 
Souza, no bairro Jacutinga. a localida-
de não recebe coleta de lixo há vários 
dias, com isso, os habitantes são obriga-
dos a jogar as sacolas em uma esquina.

Aprovação da PEC 241

o Tribunal Superior 
eleitoral confirmou 
o registro de candi-
datura de paulo da-
mes à prefeitura de 
casimiro de abreu. 
a decisão foi toma-
da em sessão en-
cerrada no final da 
noite de ontem, va-
lidando a votação 
do candidato do 
pSB, que havia sido 
computada em se-
parado pelo fato 
de ele ter concor-

TSE confirma vitória 
de Paulo Dames 

rido com o registro 
indeferido. dames, 
que já havia exer-
cido três mandatos, 
somou 11.742 votos, 
derrotando o can-
didato do governo, 
Fábio kiffer, que dis-
putou pelo pSc e 
teve 8.503 votos. Fá-
bio havia sido decla-
rado eleito no último 
dia 2 por conta da 
não validação tem-
porária da votação 
conferida a dames.

Pacientes na luta contra o câncer bucal 
MaIS SaÚde 

O Programa de Estomatologia em São João de Meriti já obteve sucesso em atendimento. 
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Morte de migrantes chega a número record

um cachorro foi en-
contrado morto na 
manhã de ontem, 
na Rua amália Biten-
court, bairro cobrex, 
em Nova Iguaçu. além 
do mal cheiro afetar 
estabelecimentos da 
região, muitas pesso-
as que têm suas casas 
próprias informaram 
que está sendo impos-
sível comer algo com 
o mal cheiro que está 
no local. eles apelam 
para o caminhão da 
limpeza pública, re-
mover o animal em 
estado de decomposi-

 O ex-prefeito Paulo Dames voltará a governar Casimiro de Abreu 

RepRodução 

dIvulGação FaBIaNo veNeZa

o número de migran-
tes que morreram tentan-
do cruzar o Mediterrâneo 
este ano chegou a 3.800, 
um novo recorde histó-
rico, anunciou ontem, 
o alto comissariado da 
oNu para os Refugiados 
(acNuR).

“podemos confirmar 
que ao menos 3.800 pes-
soas morreram ou de-
sapareceram no mar 
Mediterrâneo desde o 
início do ano, o balanço 
mais alto registrado até 
agora”, declarou à aFp 
WIlliam Spindler, porta-voz 
do acNuR.

No ano passado, o sal-

do total foi de 3.771 mortos.
este nível tão elevado 

de mortes ocorre embora 
tenha diminuído claramen-
te o número de migrantes 
que tentam cruzar o Medi-
terrâneo. No ano passado, 
mais de um milhão de pes-
soas tentaram realizar esta 

Animal morto é despejado no Cobrex 
perigosa travessia, e este 
ano já são 330 mil.

esta forte queda se 
deveu, em particular, ao 
controverso acordo de 
março entre Turquia e ue 
para frear as chegadas 
de migrantes à costa gre-
ga.

 A doutora Vânia é coordenadora do Projeto de estomatologia em São João de Meriti

dIvulGação  

Migrantes sendo resgatados no Mar Mediterrâneo
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o programa de es-
tomatologia reali-
zado no município 

pela prefeitura de São 
João de Meriti, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
atende cerca de 80 pa-
cientes por mês. a estoma-
tologista vânia do carmo 
Rodrigues, coordenadora 
do projeto no local, conta 
que vidas podem ser sal-
vas caso pacientes com 
câncer bucal procurem 
ajuda médica no tempo 
correto.
“Muitos pacientes ficam 
rodando por vários luga-
res, passando por diversos 
médicos, até procurar aju-

da no centro especializa-
do odontológico (ceo), 
no centro de Saúde dou-
tor aníbal viriato (de aze-
vedo). o problema é que 
eles chegam aqui em es-
tágio avançado. e, nesses 
casos, fica difícil conseguir 
uma cura. Mas há casos 
onde conseguimos, com 
sucesso, a cura”, explicou 
vânia do carmo Rodri-
gues, coordenadora do 
projeto em São João de 
Meriti.
o câncer de boca é mais 
comum em pessoas com 
mais de 60 anos, principal-
mente entre os fumantes e 
consumidores de bebidas 
alcoólicas. caso seja diag-
nosticado precocemente, 

em média, as chances de 
cura do câncer bucal são 
de 60%. No entanto, quan-
do a doença é descober-
ta em estado adiantado, 
esse número cai para 30%. 
com dedicação total e 
demonstrando imenso 
amor pela profissão, a es-
tomatologista realiza um 
trabalho solitário. É a pró-
pria quem examina os pa-
cientes para rastrear pos-
síveis lesões pré-malignas. 
os casos com evidências 
são conduzidos para bi-
ópsia, que é feita no pró-
prio município. o paciente 
com diagnóstico positivo é 
encaminhado para o Insti-
tuto Nacional do câncer 
(INca). e, apesar de já ter 

feito todo o trabalho que 
estava ao seu alcance, a 
doutora vânia do carmo 
continua acompanhando 
seus pacientes durante o 
tratamento.
para ter acesso ao progra-
ma de estomatologia da 

Secretaria de Saúde de 
São João de Meriti, o pa-
ciente deve agendar uma 
consulta no paM Meriti e 
pedir, na coordenação, 
um encaminhamento, por 
escrito, para o centro es-
pecializado odontológi-

co. No ceo, que fica no 
centro de Saúde doutor 
aníbal viriato de azevedo, 
em vilar dos Teles, os aten-
dimentos são realizados às 
quintas (na parte da tar-
de) e sextas-feiras (pela 
manhã).

ção. os moradores de-
nunciaram que foi um 
ato malvado expor um 

animal morto quase 
no meio da rua onde 
todos passam e ficam.
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UPA de Barra Mansa 
ficará sem pediatras 

Sul fluminenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Médicos assinaram um pedido de demissão e permanecem no trabalho até o dia 1° de novembro. 

Samuca Silva falou da geração de empregos durante entrevista dada a rádio local 

a situação de al-
guns municípios 
do Sul Flumi-

nense na saúde não 
anda bem. após a no-
tícia de que os médi-
cos de angra dos Reis 
entraram em greve, os 
pediatras da unidade 
de pronto atendimen-
to da cidade de Bar-
ra Mansa assinaram 
na última terça-feira 
uma carta de demis-
são para a oS osmi-
pes, que administra 
a unidade. o motivo 
dos desligamentos, 
segundo os médicos, 
é justamente o esto-
pim da greve, a falta 
de salários, que es-
tão atrasados desde 
o mês de agosto, e 
a rendição nos plan-
tões. os profissionais 
seguirão trabalhando 
normalmente até o 
próximo dia 1° de no-
vembro e depois não 
prestarão mais servi-
ços para a unidade.

a upa da cidade 

UPA pode ficar sem pediatras devido a salários atrasados e problemas com a rendição durante o trabalho

FÁBIo GuIMaS / dIvulGação

Samuca discute geração 
de emprego e economia

Baltazar faz caminhada 
no bairro Santo Agostinho

CSN é multada por suposta 
violação de boa-fé processual

Baltazar (D) escutou o pedido de moradores de Santo Agostinho

andré aquino/ divulgação divulgação

funcionou normal-
mente na manhã de 
ontem, os médicos 
atendiam aos pa-
cientes normalmen-
te, mas a lotação de 
crianças, como sem-
pre, foi característica 
marcante. Segundo a 
dona de casa valéria 
Ramos, que levou seu 
filho pequeno para 
um procedimento de 
sutura, a prefeitura 
precisará agir rápi-
do contra a decisão 
dos pediatras. “crian-
ças são diferentes. o 
cuidado é diferen-
te, o jeito de lidar e 
quando se machu-
cam, precisam ser 
atendidas com ur-
gência. Teremos que 
ir a outras cidades 
para conseguir auxílio 
médico?” indagou.

 
GreVe MANTiDA POr 

TeMPO iNDeTerMiNADO 
eM ANGrA

depois do anun-
cio da greve geral 
de médicos na últi-
ma segunda-feira, 
os centros de saú-

de amanherece-
ram com aviso de 
que os atendimentos 
não estava normal. 
o comerciante pau-
lo césar de oliveira 
Gonçalves foi até a 

unidade de saúde 
da Jacuecanga, 
mas não conseguiu 
uma consulta. “Nun-
ca esteve tão mal 
quanto está agora. 
Falta de médico, fal-

ta de pediatra. Se o 
paciente quiser um 
atendimento melhor 
tem que sair daqui 
e ir para volta Re-
donda, Resende ou 
paraty”, explicou.

diante da situa-
ção complicada da 
cidade, até o fecha-
mento da edição, a 
Secretaria de Saúde 
ainda não se mani-
festou sobre a greve.

o candidato a 
prefeitura de volta 
Redonda, Samuca 
Silva (pv), revelou 
na última terça-feira, 
em entrevista a uma 
rádio e tv da cidade, 
a criação de uma 
proposta para gera-
ção de empregos e 
economia na região. 
além disso, ele apro-
veitou para revelar 
suas ideias e ações 
se vencer a disputa 
do segundo turno no 
próximo domingo. 

Segundo o candi-
dato, todo esse pro-
cesso passa por um 
diálogo com o se-
tor produtivo, além 
da desburocratiza-
ção na abertura de 
empresas e a forti-

ficação no empre-
endedorismo entre 
os jovens. dados do 
Ministério do Traba-
lho confirmam a pre-
ocupação. No ano 
passado, mais de mil 
empresas foram fe-
chadas na cidade e 
outros 4,2 mil traba-
lhadores perderam o 
emprego. 

para tentar corri-
gir esses graves pro-
blemas na cidade, 
Samuca Silva apos-
ta na criação da lei 
do alvará Fácil e a 
criação da casa do 
empreendedor. a pri-
meira visa a abertu-
ra  de uma empresa 
sem burocracia, en-
quanto a outra tem 
a missão de abrigar 

as secretarias e os ór-
gãos vinculados ao 
processo de abertu-
ra de empresas. “ vol-
ta Redonda cresceu 
apenas 9% no último 
pIB, enquanto Bar-
ra Mansa chegou a 
44%. Isso é o fruto de 
um erro na política 
de desenvolvimen-
to econômico. “Tive 
uma reunião com 
fiscais da Fazenda e 
eles estão dispostos 
em implantar a casa 
do empreendedor e 
o alvará Fácil. antes 
de fiscalizar, têm que 
dar oportunidade de 
para que os peque-
nos empreendedo-
res se regularize com 
a prefeitura”. expli-
cou. 

em reta final para 
a definição do novo 
prefeito de volta Re-
donda, paulo Balta-
zar (pRB) fez uma ca-
minhada na manhã 
da última terça-feira 
no bairro Santo agos-
tinho. o candidato 
aproveitou para ou-
vir os moradores que 
pediam por melhorias 
na região e confirmar 
o apoio popular. 

acompanhado de 
parceiros e lideran-
ças políticas, como 
o vereador Gemilson 
Sukinho (pSd), o ve-
reador eleito dr. Ro-
drigo Furtado (pTc), 
Baltazar destacou 
que o diálogo é a 
forma mais simples 
e eficiente de se es-
cutar e entender a 
maneira de eliminar 
um problema. “ a 

população deseja di-
álogo e melhoria na 
saúde. aqui no Santo 
agostinho nós temos o 
problema da upa, que 
não funciona. Faltam 
médicos e remédios”. 
comentou.

Sobre a adesão de 
importantes lideranças 
do município em sua 
campanha no segun-
do turno, Baltazar fri-

sou que ninguém go-
verna sozinho. “esses 
importantes apoios 
mostram a força que 
temos de dialogar 
com a comunidade. 
É preciso juntar toda 
a família de volta 
Redonda para unir 
esforços e vencer a 
crise que a cidade, 
o estado e o país vi-
vem”, ressaltou. 

a cSN foi multada 
pela 3ª vara Federal 
de volta Redonda no 
último dia 19. a mul-
ta foi pelo fato de 
a empresa praticar 
‘violação grave ao 
dever de lealdade e 
boa-fé processual’. a 
decisão foi divulgada 
na última terça-feira. 
a empresa é acusa-
da de acumular, en-
tre 1986 e 2000, resí-

duos industriais tóxicos 
de maneira ilegal, em 
quatro depósitos da ci-
dade. 

a investigação resul-
tou em ações civis pú-
blicas ajuízadas nas Jus-
tiças estadual e Federal 
sobre o tema. Isso levou 
o Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) a suspen-
der os dois processos 
para julgar o conflito 
de competência. 

Segundo a decisão 
da Justiça Federal, a 
cSN omitiu o fato de 
o STJ ter suspendido 
o trâmite das ações 
ao pedir a realização 
de uma perícia de-
terminada pelo Tribu-
nal Regional Federal 
(TRF). a perícia visava 
justamente averiguar 
a competência para 
julgamento em pri-
meiro grau.
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Vítima de bala perdida 
morre na porta de casa 

tragédia em belford roxo

Daiane Brito Soares, voltava do curso quando foi atingida por disparo.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

uma adolescente 
de 15 anos, mor-
reu após ser bale-

ada quando chegava 
em casa, no bairro San-
ta Helena, em Belford 
Roxo, na tarde da últi-
ma terça-feira.

Segundo amigos da 
família, daiane Brito So-
ares estava voltando 
de um curso quando foi 
atingida por uma bala 
perdida. ao ouvir o ba-
rulho dos disparos, a 
mãe da menina correu 
para ver o que estava 
acontecendo e a en-
controu caída no chão.

Bombeiros foram 
acionados, mas, se-
gundo a corporação, 

quando os militares 
chegaram ao local, a 
vítima já havia sido so-
corrida por uma am-
bulância do Samu. a 
jovem foi levada para 
o Hospital adão pereira 
Nunes, em Saracuruna, 
ainda com vida, mas 
não resistiu e teve mor-
te cerebral no fim da 
noite.

o caso foi registra-
do na 54ª dp (Belford 
Roxo), mas seria enca-
minhado para a dele-
gacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dHBF).

POLíCiA CiViL COMeNTA 
O CASO. LeiA 

A NOTA NA íNTeGrA:
“um procedimento 

foi instaurado na 54ª 
delegacia de polícia 
(Belford Roxo) para in-
vestigar a morte de 
uma adolescente de 
15 anos ocorrida na 
última terça-feira, atin-
gida por tiro, no Bair-
ro Santa Helena, em 
Belford Roxo. a vítima 
chegou a ser socorri-
da no Hospital estadu-
al adão pereira Nunes, 
em duque de caxias, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos”. ainda segun-
do a nota, uma perícia 
foi realizada no local e 
um amplo trabalho de 
investigação está sen-
do feito para esclare-
cer as circunstâncias 
do crime e identificar 
sua autoria”. Familiares ficam abalados com a morte da jovem de 15 anos

RepRodução

Familiares se despedem nas redes sociais
“eu pedi tanto pra 

ele cuidar de você, 
pra ele te trazer de 
volta pra mim, po-
rém mais uma vez 
ele não me escutou. 

e hoje arrancou um pe-
daço de mim, uma das 
alegrias da minha vida, 
um dos alicerces que 
me mantêm de pé. 
você não foi só minha 

irmãzinha, foi minha 
melhor amiga, minha 
conselheira, cúmplice, 
companheira... uma 
menina do sorriso fácil, 
e eu sei porque você 

sempre sorria: porque 
sabia que a gente te 
ama... Não sei quando 
vou voltar a estar junto 
de você, mas um pe-
daço do meu coração 

sempre estará com 
você...” publicou a irmã 
da jovem, em seu perfil 
do facebook. 

o namorado de 
dayane também usou 

o Facebook para se 
despedir da garota. 
ele postou uma foto 
com a frase: “Meu 
coração está de 
luto”.

Bandido morre em tentativa 
de assalto a ônibus na Brasil

uma tentativa de as-
salto a um ônibus na 
avenida Brasil terminou 
com um morto na ma-
nhã de ontem na Zona 
Norte do Rio. Segundo 
informações de policiais 
militares do Batalhão de 
policiamento em vias 
especiais (Bpve), um ho-
mem anunciou o rou-
bo quando o coletivo 
da viação Tinguá, que 
seguia sentido Rio, pas-
sava nas proximidades 
da passarela 10, altura 
de Bonsucesso, um pas-
sageiro reagiu e atirou, 
acertando o suspeito, 
que morreu no local. o 
assaltante usava uma 
metralhadora que esta-
va sem munição, segun-
do a perícia.

eM NOTA, A 
ASSeSSOriA De iMPreNSA 

DA POLíCiA MiLiTAr, 
MANiFeSTOU-Se:

“de acordo com a 
cia Maré, uma viatura 

que patrulhava a ave-
nida Brasil, na altura do 
parque união, em Bon-
sucesso, na manhã de 
ontem, prestou socorro 
a passageiros e motoris-
ta de um ônibus alvo de 
uma tentativa de rou-
bo por volta das 6h40. 
o criminoso anunciou o 
assalto e um passageiro 

armado reagiu, atiran-
do contra ele. o ladrão 
não resistiu aos ferimen-
tos. Na ação, os poli-
ciais apreenderam uma 
metralhadora MT12. o 
passageiro que atirou 
desceu do veículo e foi 
embora antes da che-
gada da viatura. o caso 
está a cargo da dH”.

FaBIaNo RocHa exTRa 

O coletivo da Viação Tinguá seguia na pista sentido rio 

Criminoso exigia dinheiro 
em troca de carro furtado 

policiais da 27ª dp 
(vicente de car-
valho) prenderam, 
na noite da última 
terça-feira, um ho-
mem acusado de 
furtar carros e exigir 
dinheiro das vítimas 
para que o veículo 
fosse devolvido. cris-
tiano de Rezende 
viana, de 36 anos, 
foi capturado em 
flagrante quando 
recebia a quantia 
de R$ 1.500 da dona 
de um Gol num dos 
acessos ao Morro do 
Juramento, em vi-
cente de carvalho, 
na Zona Norte do 
Rio. ele foi autuado 
pelos crimes de furto 
e extorsão.

o carro havia sido 
furtado na última se-
gunda-feira nos ar-
redores do carioca 

Shopping. pelos docu-
mentos que estavam 
dentro do veículo, o 
criminoso conseguiu 
chegar até o Face-
book da vítima, uma 
assistente administrati-
va de 19 anos, e fez o 
primeiro contato com 
ela. cristiano alegou 
que havia encontra-
do seus pertences e 
queria entregá-los, 
por isso pediu o nú-
mero de seu celular. 
depois, começou a 
fazer ligações exigin-
do dinheiro para de-
volver o Gol furtado.

de acordo com o 
delegado antenor lo-
pes Martins Junior, titu-
lar da 27ª dp, cristiano 
já vinha sendo inves-
tigado pelos agentes 
da distrital por outro 
crime cometido da 
mesma forma, há cer-

ca de três meses.
Na casa do crimi-

noso foram apreen-
didos rádios e outros 
equipamentos auto-
motivos. Segundo o 
delegado, ele é sus-
peito de participar 
de outros três crimes. 
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Cristiano rezende 

Incêndio destrói motos no posto da PRF
um incêndio des-

truiu 82 motos no 
depósito de motoci-
cletas do posto da 
3ª delegacia de po-
lícia Rodoviária Fe-
deral, na manhã da 
última terça-feira, em 
Itaguaí. Segundo o 
chefe operacional 
da unidade, Rodrigo 
Moreira, o fogo co-
meçou por volta das 
11h50. as causas do 
incidente ainda não 
foram descobertas.

Nenhum carro foi 
afetado. Segundo Ro-
drigo, a rápida ação 

do corpo de Bombei-
ros evitou que o fogo 
chegasse ao pátio 
onde ficam os auto-
móveis. um muro se-
para as duas áreas. o 

depósito é usado para 
guardar veículos en-
volvidos em acidentes 
ou apreendidos du-
rante ações da pRF. 
Ninguém ficou ferido.

Oitenta e duas motos foram destruídas em itaguaí 

dIvulGação 

Tiroteio deixa um baleado e 
600 crianças sem atendimento 

um novo confronto 
entre policiais e ban-
didos no complexo 
do alemão, na Zona 
Norte do Rio, voltou 
a assustar moradores, 
na manhã de ontem. 
um homem foi bale-
ado e socorrido na 
upa Itararé, na região. 
Mais de 600 crianças 
de creches e edIs, 
que funcionam de 
forma integral na co-

munidade, ficaram 
sem atendimento.

de acordo com o 
comando da unidade 
de polícia pacificado-
ra (upp) Fazendinha, 
policiais foram ata-
cados a tiros quan-
do patrulhavam na 
localidade conheci-
da como estofador, 
por volta das 7h. No 
confronto o homem 
acabou ferido. Não 

foi informado se ele 
trocava tiros com os 
pMs ou se era apenas 
morador que passa-
va na hora do tiroteio. 
Seu estado de saúde 
é desconhecido.

Foram apreendidos 
um carregador de 
pistola calibre 9 mm, 
munições de calibre 
12 e drogas. o caso 
foi registrado na 45ª 
dp (alemão).
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Violência na baixada
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dois suspeitos fo-
ram apreendidos 
pela polícia Militar, 
um deles de 14 anos 
e outro de apenas 9, 
após assalto a uma 
loja na manhã de 
ontem, em Ferraz de 
vasconcelos. 

a polícia Militar in-
formou que os ado-
lescentes são primos 
e fizeram réplicas de 
arma de fogo para 
usar no roubo. os 

policiais que atende-
ram a ocorrência con-
taram que os suspeitos 
entraram em uma loja 
na Rua xv de Novem-
bro, perguntando o 
preço de um boné. de-
pois saíram e voltaram, 
anunciando o assalto.

eles queriam o di-
nheiro do caixa. a 
dona da loja alegou 
que tinha acabado 
de abrir e não tinha 
dinheiro. ela entregou 
para a dupla R$ 30, um 
boné e um celular. os 

Menino de 9 anos roda por suspeita de roubo

reginaldo só foi liberado no alto de uma comunidade do Complexo do Chapadão, cerca de duas horas depois

meninos fugiram.
uma viatura da po-

lícia Militar passava 
pela rua e foi avisa-
da do crime. ao fazer 
buscas, os agentes 
encontraram primei-
ro o menino de 9 
anos que confessou 
o crime. ele estava 
com uma réplica de 
arma e dinheiro e 
passou as caracte-
rísticas do primo aos 
policiais, que locali-
zaram o garoto em 
seguida.

dIvulGação

PMs encontraram arma durante perseguição na estrada de Madureira

Reginaldo Gomes teria ficado em poder dos bandidos após ser rendido em Nova Iguaçu. 

Presidente da ‘Inocentes’ 
sofre sequestro-relâmpago 
o presidente da 

Inocentes de 
Belford Roxo, 

Reginaldo Gomes, foi 
vítima da violência na 
Baixada Fluminense. 
ele levou um susto na 
tarde de ontem ao 
sofrer um sequestro-
-relâmpago em Nova 
Iguaçu.

o também ex-ve-
reador teria ficado 
um longo tempo em 
poder dos criminosos 
que estavam forte-
mente armados. ele 
relatou que foi abor-
dado por quatro ho-
mens armados no 
momento em que 

Escola divulga nota 
em nota à im-

prensa o Grêmio 
Recreativo escola 
de Samba Inocen-
tes de Belford Roxo 
informou que can-
celou seu ensaio 
técnico de rua que 
iria ser realizado na 

noite de ontem.
“o presidente fi-

cou em poder dos 
sequestradores du-
rante muito tempo, 
sendo liberado em 
um bairro do Rio de 
Janeiro. o mesmo 
sobre forte pressão 

teve todos os seus 
pertences e car-
ro roubados. Muito 
abalado, Reginaldo 
conseguiu chegar 
a Belford Roxo, mas 
está sem condições 
psicológicas de co-
mandar, como sem-

pre faz o ensaio da 
agremiação. direto-
res e componentes 
da Inocentes em 
comum acordo pe-
diram para cancelar 
o treino em solida-
riedade ao seu ad-
ministrador. No dia 9 

de novembro o en-
saio voltará a acon-
tecer normalmente, 
na praça de areia 
Branca, a partir das 
20h”, disse a nota. 

o enredo da esco-
la para o 2017 é ‘os 
vilões – o verso do 

inverso’, do car-
navalesco Wag-
ner Gonçalves. a 
agremiação de 
Belford Roxo será 
a terceira a desfi-
lar, no sábado de 
carnaval, na Sa-
pucaí.

Nova Iguaçu ganha torre blindada 

Suspeitos tomaram chumbo grosso em confronto com PM

Policia Militar bota pro saco 
dois do tráfico no Chapadão 

PM persegue bando e recupera veículos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

seguia para cortar 
cabelo. os suspeitos 
o levaram até o seu 
carro e o encapuza-
ram. Reginaldo só foi 
liberado no alto de 
uma comunidade do 
complexo do chapa-
dão, em costa Barros, 
no Subúrbio, cerca de 
duas horas depois. ele 
teve seus pertences 
levados como uma 
Hilux blindada e cer-
ca de R$ 3 mil.

Muito abalado Regi-
naldo conseguiu che-
gar a Belford Roxo, 
mas está sem con-
dições psicológicas 
de comandar, como 
sempre faz o ensaio 
da agremiação. 

a prefeitura de Nova 
Iguaçu e a polícia Mili-
tar inauguram, hoje, às 
15h, uma torre blinda-
da, instalada no bairro 
cacuia, próximo à Ro-
dovia presidente du-
tra, no distrito de aus-
tin. a base reforçará a 
segurança da região. 
No próximo sábado, 
o bairro da prata ga-
nhará uma cabine, 
localizada próximo ao 
local conhecido como 
caminho do Manhoso. 

a torre blindada e 
a cabine reforçarão a 
segurança no municí-
pio, que já ganhou três 
companhias destaca-
das: centro, cerâmica 
e Marapícu. as unida-
des darão mais mo-
bilidade aos policiais, 

A torre blindada de Austin ficará próximo à Dutra

que só precisarão ir ao 
batalhão apenas para 
abastecer. 

o balanço do 20º 
Batalhão de polícia Mi-
litar (Mesquita) mostra 
que de janeiro a se-
tembro deste ano, a 4ª 
companhia destaca-

da (Marapicu) apre-
endeu 82 armas, 11 
simulacros (imitação 
de arma de fogo), 
uma tonelada de ma-
conha, 269 kg cocaí-
na, 3,5 kg de crack e 
efetuou 343 prisões em 
flagrante.

DIVULGAÇÃO

um confronto en-
tre policiais militares 
e traficantes terminou 
com a morte de dois 
suspeitos na manhã 
de ontem, no com-
plexo do chapadão, 
na Zona Norte do Rio. 
até o fechamento 
desta edição, a po-
lícia civil não havia 
divulgado a identifi-
cação dos marginais. 
um bandido conse-
guiu fugir. 

o 41º Batalhão de 
polícia Militar (Irajá) 
informou que reali-
zava operação na 
região, em Tatá, no 
bairro anchieta, tam-
bém no Subúrbio, 
com o objetivo de ini-
bir e reprimir o tráfico 
de drogas, roubo de 
cargas e apreender 

policiais militares do 
20º BpM (Mesquita) 
recuperaram dois veí-
culos roubados e pren-
deram um suspeito du-
rante perseguição na 
avenida abílio augusto 
Távora (antiga estrada 
de Madureira).

de acordo com a 
corporação, a guar-
nição realizava pa-
trulhamento de rotina 
quando foi alertada 
por populares sobre 
um veículo que fora 
roubado há poucas 
horas. os pMs inicia-
ram uma busca e aca-
baram encontrando o 
veículo. 

ao perceber a apro-
ximação dos militares, 

que se preparavam 
para fazer a abor-
dagem, os ocupan-
tes passaram a atirar 
contra a equipe, que 
revidou. um dos ban-
didos foi atingido e so-
corrido para o Hospital 
Geral de Nova Iguaçu 
(HGNI). o grupo que 
estava em outro car-
ro conseguiu fugir a 

pé, mas um comparsa 
também foi preso. 

os veículos (Fiat Idea 
e um Renault logan) 
foram recuperados. 
o caso foi registrado 
na 52ª delegacia de 
polícia do centro. Na 
ação, foram apreendi-
dos um revólver calibre 
38 mm, com cinco mu-
nições deflagradas.

veículos roubados. 
Na ação, carro, mo-

tos e um caminhão fo-
ram apreendidos. Todos 
foram produtos de rou-
bo. 

de acordo com mo-

torista e comerciantes, 
por causa do tiroteio 
a estrada Rio do pau, 
localizada na pavuna, 
ficou fechada. Mo-
radores ficaram com 
medo de sair de casa. 
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Deputados aprovaram em segundo turno proposta que limita gastos.

Câmara aprova votação da PEC 
241 e texto segue para o Senado

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

os principais sin-
tomas do diabetes 
incluem: urinar e ter 
sede em excesso, 
ter fome constante-
mente, perder peso 
de forma rápida e 
involuntária, apre-
sentar visão turva ou 
embaçada, cansa-
ço, fraqueza e hálito 
modificado. Se você 

apresenta algum des-
ses sintomas, procu-
re um profissional da 
saúde e solicite um 
exame diagnóstico. 
lembre o diagnosti-
co precoce é muito 
importante, principal-
mente na diabetes.

duvidas, email re-
natopalhares@icloud.
com. 

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 

Diabetes

o plenário da 
câmara dos 
d e p u t a d o s 

concluiu na madru-
gada de ontem, após 
sessão de 14 horas, a 
análise em segundo 
turno da pec 241, que 
limita os gastos públi-
cos pelos próximos 20 
anos. o texto seguirá 
para análise do Se-
nado e a expectativa 
para que a votação 
aconteça é no dia 13 
de dezembro. 

Já na noite de ter-
ça, o texto-base da 
proposta já havia sido 
aprovada pelos de-
putados, por 359 vo-
tos a 116, mas falta-
vam a análise de seis 
destaques, que são 
sugestões de altera-
ção ao texto original, 
porém, foram todas 

dIvulGação

rejeitadas. por se tra-
tar de uma altera-
ção na constituição, 
a proposta precisa-
va ser aprovada por 
pelo menos três quin-
tos dos deputados. No 
primeiro turno, a pec 
foi aprovada com o 
apoio de 366 parla-
mentares, enquanto 
111 haviam se posicio-
nado contra o texto. 

a proposta é consi-
derada pelo governo 
do presidente Michel 
Temer uma das prin-
cipais formas para 
reequilibrar as contas 
públicas do país. o 
texto estabelece que 
as despesas da união 
(executivo, legislativo 
e Judiciário) só po-
derão crescer confor-
me a inflação do ano 
anterior. a regra vale-
rá pelos próximos 20 
anos. Após sessão de 14h, parlamentares aprovaram proposta que limita gastos do governo por 20 anos

Ocupação na Rural em protesto contra proposta
estudantes da 

universidade Fe-
deral Rural do Rio 
de Janeiro (uFRRJ), 
ocuparam, na noi-
te da última terça-
-feira, a reitoria do 
campus em Sero-
pédica. a ocupa-
ção aconteceu 
após a câmara 
aprovar a pec 241 
que limita os gastos 
do governo federal 
pelos próximos 20 
anos. a decisão foi 
tomada por meio 
de uma assem-

bleia, em que alunos 
votaram a favor do 
ato. 

os estudantes apro-
veitaram para protes-
tar contra a reforma 
do ensino médio. Tam-
bém foram abordados 
os problemas enfren-
tados pela educação 
municipal de Seropé-
dica, que se encon-
tra com professores e 
quadros técnicos das 
escolas em greve.  “es-
tamos sendo lesados 
só pela passagem da 
pec. Mas precisamos 

nos solidarizar com a 
comunidade na qual 
estamos inseridos, 
contra o sucateamen-
to da educação pú-
blica no nosso entor-
no”, explicou Barbara 
lima, de 23 anos, alu-
na do oitavo período 
de História.

os estudantes es-
peram se reunir com 
membros da reitoria 
e outras instâncias da 
universidade ainda 
hoje, para definir que 
novas decisões serão 
tomadas. estudantes ocuparam e passaram a noite no prédio central da reitoria da universidade

aNdRÉ duSek/ eSTadão

RepRodução/FaceBook

Combate à Osteoporose em Nova Iguaçu
cerca de 100 pa-

cientes da clínica da 
Família do km 32, par-
ticiparam ontem do 
dia d, no combate e 
prevenção à osteopo-
rose. os pacientes rea-
lizaram exames e rece-
beram orientações de 
ortopedistas. o projeto 
é itinerante da Secreta-
ria de Saúde de Nova 
Iguaçu, e leva exames 
de ultrassonometria do 
calcâneo, eletrocar-
diograma e consulta 
com médico especialis-
ta nos bairros. o princi-
pal objetivo é prevenir 
e tratar a osteoporose. 

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, 
a doença atinge em 

maiora a mulheres, tan-
to que a pesquisa reve-
lou que nove em cada 
dez mulheres não con-
somem a quantidade 
adequada de cálcio 
para manter a boa 
saúde dos ossos. No 
Brasil ocorrem mais de 
2,4 milhões de fraturas 
por ano decorrentes 
da osteoporose e por 
isso, toda campanha 
de prevenção é bem-
-vinda. “a osteoporose 
faz parte do processo 
natural de envelheci-
mento. É uma doença 
silenciosa e que cau-
sa muito sofrimento, 
já que, geralmente, é 
descoberta em idosos, 
após fratura. estamos 

investindo na preven-
ção”, explicou o se-
cretário de Saúde de 
Nova Iguaçu, dr. emer-
son Trindade. 

a data e o local da 
próxima edição do dia 
d de prevenção à os-
teoporose ainda não 
foram definidos. 

Ortopedistas orientaram pacientes durante a ação

FlavIa RodRIGueS

Servidores da saúde de Caxias farão protesto 
profissionais da saúde 

pública de duque de ca-
xias farão uma manifesta-
ção pública hoje, a partir 
das 8 horas, na porta da 
policlínica Hospital duque 
de caxias. Há quatro me-
ses, os servidores estão 
recebendo os salários par-
celados em até três vezes. 

o Sindicato dos Médicos 
do Rio de Janeiro (SinMed/
RJ) vai encaminhar a de-

núncia ao Ministério públi-
co, relatando todas as ma-
zelas do setor de saúde, 
além de cobrar da prefei-
tura de duque de caxias, 
uma satisfação sobre a 
falta de condições ade-
quadas para o trabalho, 
prontuários incompletos e 
parcelamento de salários. 
as medidas foram aprova-
das durante assembleia re-
alizada no SinMed/RJ. 

“Tenho 28 anos de pre-
feitura e nunca aconteceu 
isso. Somente neste gover-
no”, lamentou uma mé-
dica que preferiu não se 
identificar. 

o presidente do SinMed/
RJ, Jorge darze entregou 
a pauta com as reivindi-
cações ao sub-secretário 
municipal de Saúde “Já 
entregamos uma pauta 
de reivindicação ao sub-

-secretário antônio Russa-
no, e agora vamos dar a 
chance ao governo mu-
nicipal de se manifestar”. 
caso as medidas não pro-
voquem os efeitos espera-
dos, o sindicato vai ajuizar 
uma ação para garantir 
condições dignas de tra-
balho, inclusive para que a 
desorganização referente 
aos prontuários seja corri-
gida. 



9Entretenimento

Fonte: http://climatempo.com.br

quinta-feira, 27 de outubro de 2016

Fonte: http://climatempo.com.br

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

NoSTalGIa doS aNoS 80 

05:00-Igreja Interna-
cional da Graça de 
deus 
08:30-americaShop 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-Igreja universal do 
Reino de deus 
15:00-a Tarde é Sua 
17:10-Igreja universal do 
Reino de deus 
18:10-Master Game 
19:10-RedeTv News 
20:30-Tv Fama. 
20:50-Igreja Internacional 
da Graça de deus. 
21:50-Tv Fama 
22:30-Superpop 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-Igreja universal do 
Reino de deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu lar

cesar não aceita o fim do romance 
e se revolta contra alice. a fazenda de 
Sinhá é invadida por bandidos. cesar 
vai ao Rota 94 e se desentende com 
Mario. Hirô conta para alice sobre a 
briga entre os rivais. cesar se preocupa 
com a avó. Sinhá e João amaro fogem 
da fazenda. Mario conhece a comu-
nidade de Sanfona e fica impactado. 
Tanaka comenta com alice sobre o ho-
mem que tentou roubar sua empresa. 

Fazenda de Sinhá é 
invadida por bandidos

 Zuma agradece ao 
líder pelo jantar

Josué avisa que deseja se casar com 
aruna. Samara se surpreende e desmaia. 
Melina diz não ter coragem de matar 
Yussuf. arauto se comove com a tristeza 
de Tiléa e kira. o mensageiro avisa que 
não concorda com as atitudes do rei 
durgal. Na tenda de darda, Samara se 
desespera ao ouvir léia dizer que Josué 
se casará com aruna.

RESUMOS DAS NOVELAS

apolo decide continuar o namoro 
com Tamara. dulce avisa a Tancinha 
que lutará para ficar com a guarda de 
Bia. Giovanni não consegue se entender 
com Guido. Bruna finge ter uma crise 
para que enéas continue acreditando 
nela. Giovanni se desculpa com aparí-
cio. Bruna pensa em um plano para ficar 
com Giovanni. 

Giovanni se desculpa 
com Aparício

Isabela edita um vídeo em 
que finge ser Manuela

Manuela insiste em culpar Isabela de 
ter pego a foto dela com Maurício. Isa-
bela não sabe como pedir para Ma-
nuela para gravarem um vídeo can-
tando juntas, já que estão brigadas. 
priscila volta mais uma vez no galpão 
e é surpreendida por seu pai. Todos os 
objetos roubados no vilarejo dos So-
nhos são substituídos por um cartão de 
serpente. priscila diz para Geraldo que 
não quer vê-lo nunca mais. 

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

‘Rock na Cabeça’ no Sesc 
Festival no Ginástico junta Camisa de Vênus, Ira!, Picassos Falsos e 
Plebe Rude em shows a preços populares para mais de 500 pessoas.

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

dIvulGação

Condições do
Mar no Rio

 Banda celebra 30 anos 

alerta geral para 
a tribo de ro-
ckeiros. o Teatro 

Sesc Ginástico recebe 
nos dias 01, 02, 08 e 09 
de novembro grandes 
nomes do gênero no 
Festival Rock na cabe-
ça. a ideia da iniciati-
va é relembrar a cena 
rock dos anos 80.

o festival começa 
com camisa de vê-
nus. a banda, dona 
dos hits ‘eu não Matei 
Joana d’arc’, ‘Simca 
chambord’, e (muitos) 
outros, volta aos pal-
cos sob uma nuvem 
de nostalgia. 

o guitarrista edgard 
Scandurra e o vocalista 
Nasi, ao lado de uma 
nova banda, trazem o 
Ira! ao palco do Sesc 
Ginástico com o show 
‘Folk’, uma apresenta-
ção mais intimista com 
voz, violão e guitarra. 
o formato pretende 
mostrar como nascem 
canções como ‘Flo-

Philippe Seabra, Andre X e Marcelo Capucci, d Peble rude,  vão tocar sucessos do meio disco da banda

res em você’, ‘dias de 
luta’ e tantas outras.

pioneira na mistura 

de rock, soul e funk 
com baião, afoxé, 
maracatu e samba, a 

banda carioca picas-
sos Falsos vai reviver 
‘carne e osso’, ‘Qua-

drinhos’ e ‘o Homem 
que não vendeu sua 
alma’. 

Fechando a progra-
mação, os brasilienses da 
plebe Rude vão celebrar 
seus 30 anos com um mix 
de antigas e novas can-
ções. os componentes 
originais philippe Seabra e 
andre x, acompanhados 

de clemente Nascimento 
e Marcelo capucci, tocam 
desde sucessos do primeiro 
disco (‘o concreto Já Ra-
chou’) até o mais recente 
trabalho da banda (‘Nação 
daltônica’), passando pela 
premiada trilha sonora do 

filme ‘Faroeste caboclo’. 
os shows acontecem nos 

dias 1º (camisa de vênus), 
2 (Ira!), 8 (picassos Falsos), 
e 9 (plebe Rude), sempre a 
partir das 19h30.

o Teatro Sesc Ginástico 
fica na avenuda Graça 

aranha, 187, no centro. 
Mais informações pelo 
telefone (21) 2279-4027. 
preço dos ingressos: R$ 
20 (inteira), R$ 10 (meia-
-entrada) e R$ 5 (asso-
ciados Sesc). Indicação 
etária: 14 anos. 
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Trabalho: o seu astral 
está mais leve e propício 
à resolução de alguns 
problemas profissionais. 
Encontrará facilidade 
para superar desafios e 

crescer profissionalmente. Finanças: 
êxito financeiro está escrito nas estrelas. 
Amor: romance promete alegrias.

Áries

Trabalho: mudança de 
atividade poderá ser uma 
boa alternativa para você 
crescer profissionalmente. 
Finanças: a Lua inspirará 
você concretizar bons 

negócios. Vida social: promete novos 
conhecimentos. Amor: paixão pode te pegar 
de surpresa. Juízo! 

Touro

Trabalho: mudanças de 
função ou de atividade 
não estão descartadas, 
pois o momento é de 
transformações. Finanças: 
êxito em negócios bem 
planejados. Lucros se 

aproximando. Amor: se alguém acelerar 
seu coração um romance poderá começar.

Gêmeos

Trabalho: um maior 
raciocínio sobre o 
panorama econômico 
do momento indica 
que essa não é melhor 
fase para investir 

pesado em qualquer coisa, pois 
existe muita insegurança no ar. 
Finanças: segure sua grana! Amor: 
dê atenção extra ao seu par.  

Câncer

Trabalho: o que 
não condiz com sua 
evolução profissional 
deve ser ignorado. 
O ideal é partir para 
novas jornadas em 
sua carreira, pois o 

progresso lhe aguarda. Finanças: 
trabalho conjunto feito em conjunto 
pode render mais grana. Amor: 
romance no ar!    

Leão

Trabalho: o dia está 
bastante positivo. Ótimo 
momento para correr 
atrás de seus interesses. 
Finanças: vida social 
deve ser esquecida 

nesse momento. O ideal é crescer 
financeiramente. Amor: reserve um 
tempo para se divertir com quem te 
ama.  

Virgem

Trabalho: tudo que 
se relaciona com seu 
universo profissional 
merece atenção. Estude 
novas possibilidades de 
crescimento das suas 
atividades. O futuro 

agradece. Finanças:
Há chances de evolução financeira. 
Amor: poderá reaparecer uma pessoa 
querida.  

Libra

Trabalho: nessa 
fase, você tende 
assumir novas 
responsabilidades 
profissionais, pois 
novos serviços 

surgirão. Finanças: possível 
desenvolvimento financeiro 
motivado pelo excesso de serviços.  
Amor: a Lua destacará o seu lado 
romântico. Clima de romance.  

Escorpião

Trabalho: a vida 
profissional vai ficar 
tão boa para você, 
que poderá até causar 
inveja. Não comente 
o que ganhou com 

trabalho continuado. Finanças: 
fase de sucesso financeiro. Amor: 
muita cumplicidade e afetividade 
no relacionamento amoroso. 

Sagitário

Trabalho: você 
saberá buscar novas 
alternativas para 
aumentar sua renda, 
pois sua vontade de 

progredir é imensa. Finanças: 
como sempre, você se aprofundará 
numa atividade até ganhar muito 
dinheiro. Amor: poderá viver uma 
fase de imensa paixão.

Capricórnio

Trabalho: você 
nasceu para vencer e 
não admite fracasso 
e agora, não será 
diferente vai querer 
triunfar nos seus 

negócios profissionais. Finanças: 
possíveis novos ganhos com 
serviços extras. Amor: cuidado 
para sua sinceridade não chocar 
quem te ama.

Aquário

 Trabalho: você é uma 
pessoa muito apegada 
ao comodismo, mas 
agora, vai correr atrás 
de seus interesses, 
pois sente que o 

momento é excelente para crescer 
na sua atividade. Finanças: 
sucesso financeiro à vista! Amor: 
tente curtir mais a vida a dois.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

atos oficiais
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 
013/2016

PROCESSO: 00759/2016

FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
8.666/93.

Objeto: Contratação de empresaespecializada para 
Locação e Manutenção de Sistema de Contabilidade 
e Tesouraria.

CNPJ: 21.472.804/0001-63

Periodo: 12 Meses

Firma: P. C. ARAÚJO INFORMÁTICA – ME

Valor :VALOR:R$ 6.550,00 (Seis mil e quinhentos e 
cinquenta reais), perfazendo o valor global de R$ 
78.000,00 (Setenta e oitomil e seiscentos reais).

DATA: 26/10/2016.

DECRETO Nº 2061 DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.

ESTABELECE DIRETRIZES E PROVIDÊNCIAS PARA A REDUÇÃO E 
OTIMIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Porto Real, no exercício das 
atribuições, que lhe são conferidas pela lei orgânica do Município, em seu artigo 
78, e,

considerando a deterioração do cenário econômico nacional, 
o qual envolve diversos segmentos do Poder Público, circunstância esta de 
conhecimento público e notório de toda sociedade, o que motiva a adoção das 
presentes medidas de caráter temporário estabelecidas no presente decreto;

Considerando as reduções significativas de repasses aos 
Municípios, sendo estes de ordem federal e estadual, especialmente no que tange 
a área de saúde Pública;

considerando a queda nas principais receitas pelo 
desaquecimento da economia, atingindo diretamente o orçamento da administração 
Municipal;

considerando a obrigação contínua de planejar, acompanhar e 
avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à Gestão orçamentária, financeira e 
administrativa, em atenção especial aos dispositivos da lei complementar federal 
nº. 101, de 04 de maio de 2000;

considerando a necessidade de contenção de despesas, 
otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela 
eficiência na gestão governamental;

considerando ser imperativo estabelecer medidas visando à 
redução do custo administrativo, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo 
dos serviços essenciais da administração Pública Municipal;

considerando a necessidade de se manterem os investimentos 
públicos indispensáveis ao incremento da economia local, mesmo diante do quadro 
caótico da economia nacional;

considerando ainda, que tal medida de contenção de despesas 
é em caráter temporário para fins de cumprimento de metas de governo.

D E C R E T A:

Artigo 1º. fica estabelecido o expediente da administração Municipal 
no horário compreendido entre 08:00hs e 13:00hs, de segunda a sexta-feira.

Parágrafo único: este decreto não terá aplicação, no que se refere 
aos estabelecimentos de ensino (escolas, creches etc.), unidades de saúde 
(hospitais, Postos de saúde etc.), todos pertencentes à administração Pública 
Municipal, os quais deverão manter o atendimento ao público nos moldes anteriores.

Artigo 2º. cabe aos secretários Municipais estabelecerem, horário 
especial de funcionamento e atendimento ao público, com vistas à manutenção do 
Princípio da Eficiência da Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da 
constituição da república federativa do brasil.

Artigo 3º. ficam suspensos novos atos de nomeações de cargos 
Comissionados durante a vigência do presente Decreto, salvo nos casos de 
cumprimento a determinações judiciais devidamente comprovadas.

Parágrafo Único: cabe a secretaria Municipal de Governo coordenar 
a adoção de medidas no sentido de providenciar e executar a redução de cargos 
comissionados, atendendo ao objetivo de redução do custo administrativo. 

Artigo 4º. caberá ao secretário Municipal de administração a redução 
no quantitativo dos pagamentos de diárias.

§ 1º. a redução prevista no caput do presente artigo, deverá observar 
as condições funcionais de condutores de veículos oficiais a serviço da administração 
municipal, quando em deslocamento para fora do Município de Porto real.

§ 2º. o pagamento de diárias, na forma do caput do presente artigo, 
deverá se dar mediante justificativa previamente apresentada ao Secretário 
Municipal de Administração, o qual analisará e decidira conforme a pertinência do 
caso, observando os parâmetros de interesse público.

Artigo 5º. ficam autorizados aos secretários Municipais, a redução 
da frota de veículos locados pelo Município de Porto real, assim como, a adoção 
de medidas preventivas no sentido de reduzir o gasto, com consumo de luz, água, 
telefone, dentre outras despesas, tendo em vista a alteração e modificação do 
horário de funcionamento e atendimento previstos no art. 1º do presente.

Artigo 6º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 7º. revogam-se as disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita Municipal

 PORTARIA SMA Nº 001/2016 DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.

 Dispõe sobre horário de funcionamento do Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração. 

 O Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições 
legais:

considerando as prerrogativas do artigo 2º do decreto Municipal nº. 2061/2016;

considerando a necessidade de garantir a ampla defesa dos envolvidos em 
processos licitatórios cujos prazos recursais se encontram em curso;

R E S O L V E:

Art. 1º. o horário de funcionamento do departamento de compras, licitações e 
contratos da secretaria Municipal de administração, excepcionalmente nos dias 27 
e 28 de outubro de 2016 é de 08h00 às 17h00.

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

 Carlos Roberto Maia Nunes
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 2062 DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal de educação, crédito 
suplementar no valor global de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito  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$ 
258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito  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

29.01.12.361.101.2.089 33903903 0000 258.000,00

Total 258.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

29.01.12.361.118.2.058 33903905 0000 258.000,00

Total 258.000,00

Legenda:

Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

 Maria Aparecida da Rocha Silva

-- Prefeita Municipal –

PORTARIA Nº 2513 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 - EXONERAR, a partir de 25/10/2016, CARLOS WILSON TAVERNARI, 
do cargo em comissão cc1 de diretor de cultura, esporte e lazer 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 2514 DE 25 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 25/10/2016, BRUNA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER 
RODRIGUES,  do cargo em comissão cc4 de assessor nível ii 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
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

ACÉM NO MOLHO 
DE CEBOLA

1 kg de acém/4 cebolas/1 
tablete de caldo de car-
ne/1 sachê de tempero 
de carne sazón (5 g)/oré-
gano/sal e pimenta-do-
-reino a gosto.

corte as cebolas grossei-
ramente e coloque dentro 
da panela de pressão
em cima da cebola colo-
que o acém, em cima da 
carne coloque os tempe-
ros em cima, o caldo de 
carne, o sazón, orégano, 
sal e pimenta-do-reino
Tampe a panela de pres-
são e coloque no fogo 
baixo, bem baixo mesmo 
e deixe aproximadamen-
te uns 40 minutos no fogo 
após dar pressão
pode acontecer de os 
temperos não misturem no 
molho, basta virar a carne 
de deixar ferver um pouco
Não adicione água
Sirva com arroz branco e 
fritas

Ingredientes

Modo de preparo

PICANHA SUINA À 
JACK DANIELS

1 kg de picanha suína 
de primeira linha/2 ramos 
de alecrim fresco/pápri-
ca picante/3 dentes de 
alho fatiados/Suco de 1 
limão Taiti médio/ají chi-
leno (pimenta chifre de 
bode defumada)- pode 
ser substituído por pimen-
ta calabresa/Sal grosso a 
gosto/75 ml de Jack da-
niels (ou outro Tennessee 
whiskey)/Molho barbecue 
para finalizar.

deixe a picanha suína 
inteira, passe a paprica 
picante, o ají chileno e o 
sal grosso por toda a car-
ne de maneira uniforme.
coloque a carne em um 
saco plastico junte todos 
os outros ingredientes.
deixe descansar por 30 
minutos.
coloque em uma grelha 
e leve pra churrasqueira 
em fogo médio por apro-
ximadamente 50 minutos 
virando a grelha a cada 
10 minutos.
Retire do fogo, pincele o 
molho barbecue e volte 
ao fogo por mais 10 mi-
nutos.

PUDIM DE LEITE 
CONDENSADO

MaSSa:
1 lata de leite condensa-
do/1 xícara de leite de 
vaca/4 ovos inteiros.
calda:
1 xícara (chá) de açú-
car1/3 de xícara (chá) de 
água.

Ingredientes

Modo de preparo

calda:
em uma panela, misture a 
água e o açúcar até for-
mar uma calda.
unte uma forma com a 
calda e reserve.
MaSSa:
Bata todos os ingredientes 
no liquidificador e despeje 
na forma caramelizada.
leve para assar em ba-
nho-maria por 40 minutos
desenforme e sirva.

PORTARIA Nº 2515 DE 26 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 25/10/2016, CARLOS 
WILSON TARVERNARI,  para o cargo em comissão 
cc4 de assessor nível ii 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 2516 DE  26  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 03/11/2016, SILVIO 
NETO MARASSI, 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 2517  DE  26 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 03/11/2016, FERNANDO 
WILLEN DE PAULA FERNANDES, 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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016-FMS.

objeto: aquisição de Medicamentos. 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 16/11/2016 às 08:00 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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016-FMS.

objeto: aquisição de Medicamentos. 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 17/11/2016 às 08:00 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

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de janeiro

atos oficiais

DECRETO N.º 4.138 DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.

”dispõe sobre revogação e alteração de incisos e dá 
outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPO DE BELFORD ROXO, 
estado do rio de janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere a lei orgânica Municipal. 

DECRETA:

Art. 1º - ficam revogados os incisos XiX, XX e XXi, do 
art. 1°, do decreto Municipal n° 4132, de 05 de outubro 
de 2016, publicado no jornal hora h, em 06 de outubro 
de 2016.

Art. 2º - o inciso XXXi, do art. 1°, do decreto Municipal 
n° 4132, de 05 de outubro de 2016, publicado no jornal 
hora h, em 06 de outubro de 2016 passa a vigorar com 
a seguinte redação:.

XXXI - os servidores lotados na secretaria Municipal de 
fazenda, inclusive os servidores lotados na inspetoria 
Geral de receita e fiscalização tributária.

Art. 3º - a secretaria Municipal de administração e ser-
viços Públicos adotará as medidas necessárias ao fiel 
cumprimento deste decreto.

Art. 4° - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.                                   

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria nº 2111/GP/2016 de 26 de outubro de 
2016.

Excluir da PORTARIA, ANTONIO CARLOS LUSTOSA 
nº.2074/GP/2016, de 04 de outubro de 2016. Pu-

blicada em 05/10/2016. 

Portaria nº 2112/GP/2016 de 26 de outubro de 
2016.

NOMEAR a contar de 01 de setembro 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 decre-
to nº 3954/2015, PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO 
SANTOS, para exercero cargo em comissão de asses-
sor técnico i, símbolo das – 10 da subsecretaria de 
Planejamento da secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo – seMect.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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Barça Japeri bate o Chacrinha e se 
sagra campeão da Copa Zeca Leão

Anderson Luiz

38

baixada

De virada, time de Romarinho venceu por 3 a 1 e conquistou a primeira edição do torneio.

uma belíssima festa foi 
realizada no campo do 
dragagem, em Japeri, 
para a decisão da copa 
Zeca leão entre Barça 
Japeri e chacrinha. Mar-
cado pela rivalidade das 
duas torcidas, o que se viu 
foi um ambiente de mui-
ta brincadeira, zoações 
e respeito. a rivalidade fi-
cou somente dentro de 
campo com as duas equi-
pes lutando pelo caneco. 
logo no início do jogo, o 
chacrinha saiu na frente 
do marcador, Jonathan 
recebeu a bola entre os 
zagueiros e colocou no 
canto do goleiro do Bar-
ça que nada pôde fazer: 
chacrinha 1 a 0. atrás no 
placar, o Barça partiu para 
cima e conseguiu empa-
tar com Romarinho, antes 
do apito encerrando o pri-
meiro tempo. 1 a 1.

Na etapa complemen-
tar, o gol da virada foi de 
placa. o goleiro do cha-
crinha lançou a bola na 
intermediária, houve uma 
desatenção por parte da 
zaga que saiu errado e a 

bola chegou para Guilher-
me que de longe, colocou 
a bola no ângulo superior 
direito, encobrindo o ar-
queiro do chacrinha, mar-
cando o segundo gol do 
Barça: 2 a 1. Mais do que 

nunca, o chacrinha saiu 
para o jogo em busca do 
empate, com isso, dava 
espaços para os contra-
-ataques do Barça que 
chegou ao terceiro gol 
aproveitando esses espa-

ços. Bola cruzada na área, 
e leozinho, de cabeça, 
estufou a rede, ampliando 
o placar e decretando o 
resultado que deu o títu-
lo de campeão da copa 
Zeca leão 2016, para a 

festa dos torcedores pre-
sentes na arena draga-
gem, em Japeri. o Barça 
teve o ataque mais positi-
vo, a defesa menos vaza-
da e terminou a competi-
ção de forma invicta. 

Além da conquista inédita, clube teve ainda o ataque mais positivo, a defesa menos vazada e a melhor campanha

aNdeRSoN luIZ

Carlos Alberto Torres é sepultado no Rio
o mundo deu o seu 

último adeus a carlos 
alberto Torres. o corpo 
do ‘capita’ foi sepulta-
do na manhã de on-
tem, no cemitério do 
Irajá, na Zona Norte do 
Rio de Janeiro. o ex-jo-
gador foi vítima de um 
enfarte fulminante aos 
72 anos. o caixão foi 
coberto com a bandei-
ra do Brasil em home-
nagem à história dele 
com a seleção, onde 
liderou uma equipe re-
cheada de estrelas na 
copa de 1970, marcou 

um golaço na vitória 
sobre a Itália na deci-
são e terminou levan-
tando o trófeu do tri-
campeonato mundial. 

o velório teve início 
no começo da noite 
da última terça-feira, 
horas depois da morte 
do ex-jogador, e con-
tou com a presença de 
diversas personalidades 
do mundo do espor-
te, como Brito, edinho, 
Mauro Galvão, Roberto 
dinamite, petkovic, Zé 
Ricardo e cafu.

o corpo do ex-joga-

dor foi velado por mais 
de 12 horas na sede da 
cBF, na Barra da Tijuca. 
o caixão deixou o local 
sobre um carro aberto 
dos bombeiros. o filho 
de carlos alberto Torres 
chegou ao cemitério 
vestido nas cores verde 
e amarela, com uma 
foto do pai em maõs, 
comemorando o gol 
na copa de 70. Sob 
aplausos e ao som do 
hino nacional, carlos 
alberto foi sepultado 
como um dos heróis do 
futebol. 


