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O criminoso foi preso em uma casa em Cordeirinho por agentes do DPO (Destacamento de Políciamento Ostensivo) de Ponta Negra, 
na Região dos Lagos. Os  policiais chegaram até a residência de Marcio, devido o rastreador do iphone de uma vítima localizar o apa-
relho. O bandido que cometia assaltos vestido de policial disse ter comprado a farda e o simulacro porque sonhava em ser agente.
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eleições 2016

Leonardo teria sido vítima de vingança

A primeira torre
blindada da 

Baixada entregue 
pelo 20° BPM

Marcio Leonardo de Carvalho, que teria comprado farda completa da Polícia Militar, uma touca ninja e um simulacro de pistola, foi preso na Região dos  Lagos

TSE confirma Deodalto

Pela-saco queria ser policial pelas 
mãos da criminalidade e vai em cana

6

3

Entrega de Posse
A Prefeitura de Nova 

Iguaçu entregou títulos 
de propriedades para 
mais de 120 pessoas do 
bairro da Posse. Mora-
dores elogiaram a ação.
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Corporação diante da estrutura de 12 m de altura instalada no bairro Cacuia

Tribunal Superior Eleitoral decidiu por candidatura da coligação A Verdadeira Mudança por maioria de votos dos ministros.
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Protesto
Servidores da Saúde 

de Nilópolis fizeram uma 
manifestação contra 
atrasos de salários+ e a 
falta de materiais básicos 
para o trabalho.

Suposto assaltante morre em ação em Belford Roxo
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A cena se repete

Divulgação

Divulgação

Divulgação RepRoDução / Whatsapp

Mais três casos de bala perdida foram registra-
dos no Rio. As ocorrências foram na Zona Norte. 
Uma das vítimas, Bruna Lace de Freitas, de 21 
anos, morreu no Engenho da Rainha quando es-
tava em casa e um disparo atravessou uma das 
janelas de seu apartamento e a atingiu no rosto.

Cerol derruba barbeiro 
no batente em Meriti

Urubu fica com um
 torcedor a menos
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Passeio felino

Uma fortuna! 

um vietnamita 
foi flagrado dirigin-
do sua motocicleta 
com quatro gatos a 
bordo durante a noi-
te da última terça-
-feira. um pedestre 
fez um vídeo e regis-
trou o momento. a 
cena foi filmada em 
hanói, capital da se-
gunda maior cidade 
do país. Boa hora 
para dar uma volti-
nha com os animais, 
não? 

um colecionador 
de moedas britâni-
co descobriu que 
tem uma fortuna em 
mãos. Quando era 
pequeno, sua avó lhe 
dava as moedas para 
ele brincar. ele decidiu 
guardar como lem-
brança e descobriu 
que pelo menos uma 
delas, vale R$ 950 mil. 
um tesouro no bolso 
da calça! 

a poluição do ar reduz a fertilidade humana, tanto em 
mulheres quanto em homens. o levantamento foi feito por 
médicos do hospital Del Mar de Barcelona e publicado 
em revistas de saúde. o estudo indica que altos índices de 
poluição estão relacionados com o aumento do risco de 
abortos. os poluentes gasosos podem causar inflamações. 

uma joalheria da cidade de lubbock fez uma 
promoção inusitada. Na compra de um anel de 
noivado, o cliente recebe um rifle ou uma es-
copeta de graça. o dono da joalheria explicou 
que a ideia da promoção é brincar com uma 
antiga expressão americana. o porte de armas 
é legalizado nos estados unidos. 

a portaria dos Ministérios da saúde e do De-
senvolvimento social e agrário publicada ontem 
prorroga por mais 90 dias o prazo da estratégia 
de busca ativa e conclusão de diagnóstico de 
todos os bebês com microcefalia no país. a ação 
garante o repasse de R$ 2,2 mil aos estados para 
cada caso notificado. 

Poluição e fertilidade

Promoção louca Seguimos na luta

a lipoaspiração, uma das cirurgias mais requisitadas 
na rede pública e particular de saúde, completa 36 
anos. o procedimento nasceu na França, através do 
médico Yves gerard illouz. No Brasil, a cirurgia ocupa 
a 2º colocação no ranking de procuras em saúde por 
mês, com mais de 83 mil atendimentos. 

Lipo completa 36 anos

Na cidade de sobral, no Ceará, um assaltan-
te foi assaltado e agredido logo após come-
ter um roubo. adreys Rodrigues vicente entrou 
em uma igreja e assaltou duas pessoas. poucos 
metros depois, dois indivíduos o abordaram e 
levaram seus pertences e os celulares rouba-
dos, o agredindo com socos e chutes. 

a fama de Donald trump não está tão 
boa. a estrela do candidato republicano 
à Casa Branca, na Calçada da Fama, em 
hollywood, foi danificada por um vândalo 
durante a madrugada de ontem, e ainda 
não foi encontrada. trump vive uma relação 
de amor e ódio entre os americanos. 

Eleições nos EUA

Vagas no Rio e São Paulo
empresas estão com vaga de empregos abertas 

para são paulo e Rio de Janeiro. entre os cargos 
estão os de desenvolvedor, data scientist e geó-
logo. as inscrições podem ser feitas, para a B2W 
no site http://somos.b2wdigital.com/bit/, já para a 
shell, www.shell.com.br/rh. 

Programa de estágio
Companhia de saneamento Básico do estado de são 

paulo abriu o programa de estágio de 2016. são 1.026 
vagas e as oportunidades são para a região metropo-
litana, interior e litoral de são paulo. os valores variam 
entre cargos de nível médio, técnico e superior. as ins-
crições se iniciaram hoje e vão até dia 9 de Dezembro. 

Chance na Baixada
empresa busca auxiliar de almoxarife, com ex-

periência de um ano na função para atuar na vila 
são luiz, em Duque de Caxias. o horário é de se-
gunda a sexta, das 07h às 17h. interessados enviar 
currículo informando o nome da vaga para rh.sc@
eqsengenharia.com.br.

Mineradora em alta
a mineradora vale informou ontem ter registrado lu-

cro líquido de R$ 1,8 bilhão no terceiro trimestre desse 
ano. o resultado foi analisado através de um maior 
volume de vendas e preços mais altos do minério de 
ferro. No mesmo período do ano passado, a minera-
dora havia tido prejuízo de R$ 6,66 bilhões. 

Desemprego em alta
o desemprego ficou em 11,8% no trimestre encer-

rado em setembro. os dados são do instituto Bra-
sileiro de geografia e estatística. os números ain-
da impressionam como a maior de toda a tabela 
pnad, que teve início em 2012. em agosto os núme-
ros também eram o mesmos. 

Ligações mais baratas
o custo das ligações interurbanas vai ficar mais ba-

rato. a partir do próximo dia 30, o valor para contato 
entre municípios vizinhos sofrerá uma redução em 60%. 
a anatel informou que a alteração já estava prevista 
no regulamento publicado em Maio. os locais atingi-
dos serão do sul, Nordeste, sudeste e Norte do Brasil. 

Ladrão que rouba ladrão...

B2W e SHeLL

eQS eNGeNHARIA

VALe

ANATeL

Demorou, mas chegou

Produto da Apple adiado
a empresa decidiu na última quarta-feira 

que as vendas do airpod, o novo fone de ou-
vido sem fios, serão adiadas. o modelo chega-
ria ao mercado ainda nesse mês. a apple não 
quis notificar o motivo do atraso e ainda não 
há uma nova data para que o produto esteja 
disponível nas prateleiras.

SABeSP

IBGe

Divulgação

sabe aquela encomenda feita no exterior que demora meses 
para chegar e você fica esperando ansioso? imagine esse caso. 
um cartão postal enviado da polinésia para um endereço da aus-
trália foi entregue essa semana. tudo bem, se o objeto não tives-
se sido despachado para entrega há 50 anos. os moradores da 
casa, que não são o destinatário receberam a encomenda. o 
correio de adelaide se desculpou pelo ocorrido. 

Dois quentes...
Fiel ao seu candidato até debaixo d’água, 

um cabo eleitoral fica irritado sempre que 
o assunto são os podres do ‘padrinho’, que 
concorreu a uma prefeitura da Baixada. 
Quem conhece o passado do político fala 
com conhecimento de causa sobre os es-
quemas de corrupção que fez dele um der-
rotado. Mas, para defendê-lo o moço vai pra 
cima de qualquer um com dois quentes. 

E dois fervendo
Corre na boca miúda que o funcionário fiel 

também seria conivente com a sujeirada do 
político, motivo mais que suficiente para tor-
ná-lo suspeito de corrupção. a despeito de 
ser um defensor ferrenho, nos bastidores da 
política os comentários são de que o tal can-
didato já responde a processos no Ministério 
público por ações de improbidade. 

Haja paciência!
Com o retorno de Farid abrão à prefeitura 

de Nilópolis, os inimigos estão fazendo a po-
lítica da boa vizinhança. e, claro, já sonham 
em pegar uma boquinha no novo governo, 
que já dá sinais de que não quer nada com 
os traidores. 

Já naquele município...
Dizem que naquela pequena cidade da 

Baixada o prefeito está tão furioso com a 
derrota que está recorrendo até à macum-
ba para que céus e terra sejam movidos em 
favor da derrota administrativa de seu suces-
sor, que o bateu nas urnas.

Declarou guerra 
Bem se vê que esse chefe do executivo 

não aprende com os erros. e o que é pior: 
ele trabalha contra o crescimento da cidade 
que o colocou na prefeitura. e como teve um 
péssimo desempenho, pagou com a incom-
petência. É o olho por olho!!



sexta-feira, 28 de outubro de 2016 geral 3

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

Posse da terra 

A solenidade de entrega beneficiou 120 pessoas no Bairro da Posse, em Nova Iguaçu.

Pelos menos, 120 moradores foram beneficiados com os títulos de propriedade e poderão realizar o sonho da Casa Própria

Prefeitura entrega título de 
propriedade para famílias

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Divulgação

o presidente da 
as soc iação 
de Morado-

res dos Mutirões da 
Rua e e adjacências, 
gessineia Moreira dos 
santos, a Dona Néia, 
de 69 anos, agrade-
ceu à prefeitura por 
reconhecer as ne-
cessidades da sua 
comunidade duran-
te a solenidade de 
entrega de títulos de 
propriedade para 64 
famílias que ocupam 
o Mutirão iii. 

OCuPaçãO Da
 áREa DESDE 1992
o evento, que be-

neficiou 120 pesso-
as no Bairro da pos-
se, em Nova iguaçu, 
contou com a pre-
sença do secretário 
municipal de urba-
nismo, habitação e 
Meio ambiente (su-
muham), giovanni 
guidone, que esteve 
representando o pre-
feito Nelson Bornier e 
de técnicos do De-
partamento de Regu-
larização Fundiária.

a Rua e foi ocupa-
do em 17 de março 
de 1992. Dividido em 

Estudantes acompanharam os profissionais de saúde 
falarem sobre a importância da campanha Outubro Rosa

Divulgação

Duque de Caxias ganha 
biblioteca comunitária

a Biblioteca Fonte do Saber inaugura amanhã

UPH Imbariê realiza ações 
sobre câncer de mama

cinco mutirões, abri-
ga atualmente 323 
famílias. em dezembro 
do ano passado, 55 
famílias que vivem no 
Mutirão i foram con-
templadas com títu-
los de propriedades, 

entregues pela pre-
feitura, beneficiando 
284 pessoas . “ocu-
pamos uma área que 
estava ociosa. Foram 
24 anos de luta. hoje 
é dia de festejar. o 
ato da prefeitura nos 

devolveu o direito a 
cidadania e isso não 
vamos esquecer”, as-
segurou Néia.

as famílias dos Muti-
rões ii, iv e v também 
serão beneficiadas. 
elas estão participan-

do de um cadastro 
técnico feito pela 
equipe do programa 
Morar legal, promo-
vido pela prefeitura, 
através da semuham 
e nos próximos meses 
serão contempladas 

com o título de pro-
priedade. o processo 
de regularização do 
Mutirão vi vem sen-
do feito através do 
governo do estado, 
acompanhado pela 
prefeitura. 

a Biblioteca Co-
munitária Fonte do 
saber inaugura ama-
nhã, um espaço 
próprio em parada 
Morabi, no terceiro 
distrito. hoje o local, 
que conta com o 
apoio da Biblioteca 
Municipal governa-
dor leonel de Mou-
ra Brizola, através da 
secretaria de Cultura 
e turismo de Duque 
de Caxias, tem aten-
dido aproximada-
mente 150 crianças 
e adolescentes com 
atividades de leitura, 
alfabetização e dan-
ças, todas as quin-
tas-feiras, das 15h às 

17h.
a biblioteca Fonte 

do saber faz parte 
do projeto Conquis-
tando o impossível, 
iniciado em 2010, na 
igreja assembleia de 
Deus Fonte do Ma-
nancial de Águas 

vivas, liderada pelo 
pastor sérgio paulo 
Ferreira e a missio-
nária eliziaria vieira 
Ferreira, que englo-
ba também projetos 
como a Jameleira li-
terária e o social de 
Natal. 

os profissionais de 
saúde da unidade pré-
-hospitalar (uph) de im-
bariê, no terceiro distrito 
de Duque de Caxias, 
realizaram ontem, no 
Colégio estadual padre 
anchieta, no bairro par-
que paulista, uma série 
de atividades dentro da 
campanha do outubro 
Rosa. palestras educati-
vas para estudantes, pro-
fessores e todo o corpo 
docente destacaram a 
importância do estimulo 
as mulheres no controle 
do câncer de mama. a 
campanha é realizada 
todos os anos com um 
único objetivo: compar-
tilhar informações sobre 
o câncer de mama, pro-
mover a conscientização 
sobre a doença, propor-
cionar maior acesso aos 
serviços de diagnóstico e 
de tratamento e contri-
buir para a redução da 
mortalidade. 

as alunas acompa-
nharam atentamente as 
palestras das enfermei-

ras que as etapas evoluti-
vas do câncer de mama. 
“É importante conscienti-
zarmos as jovens sobre a 
importância desta cam-
panha trazendo as infor-
mações de conscientiza-
ção do câncer de mama. 
estas palestras foram leva-
das também para outras 
unidades de ensino muni-
cipais e estaduais do ter-
ceiro distrito”, destacou a 
vice-diretora e enfermeira 
da uph imbariê, luciana 
Filgueiras. 

para o Brasil, em 2016, 
são esperados 57.960 ca-
sos novos de câncer de 
mama. tipo de câncer 

mais comum entre as 
mulheres no mundo 
e no Brasil, depois do 
câncer de pele não 
melanoma. o câncer 
de mama responde por 
cerca de 25% dos casos 
novos a cada ano, sem 
considerar os tumores 
de pele não melanoma, 
mais frequente nas mu-
lheres das Regiões sul, 
sudeste, Centro-oeste 
e Nordeste. existe trata-
mento para câncer de 
mama, e o Ministério da 
saúde oferece atendi-
mento por meio do sis-
tema Único de saúde, 
o sus.

TSE confirma candidatura de Deodalto
o plenário do tri-

bunal superior elei-
toral (tse) confir-
mou, na sessão da 
manhã de ontem 
a candidatura do 

Dr. Deodalto (DeM) 
à prefeitura de Bel-
ford Roxo. por maio-
ria de votos (cinco 
a dois), os ministros 
aprovaram o regis-

tro de sua candida-
tura pela Coligação 
a verdadeira Mu-
dança (DeM/ psDC/ 
phs/ pMN/ pMB/ psB/ 
psD/ pRos/ pRp).

Divulgação
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a prefeitura de são João de Meriti, di-
vulgou o calendário de matrículas do ano 
letivo de 2017, para o ingresso de alunos 
na educação infantil, ensino Fundamen-
tal, educação de Jovens e adultos e edu-
cação especial da Rede pública.

os bancos loca-
lizados no estado 
do Rio podem ser 
obrigados a aceitar 
o pagamento de 
contas de água, luz, 
telefone e outras ta-
xas, independente-
mente do cidadão 
ser ou não corren-
tista da instituição.

a prefeitura de Ni-
lópolis informa que 
o transporte escolar 
continua operan-
do de forma regular. 
todos os motoristas 
contratados continu-
arão realizando seus 
serviços diariamente 
e até o fim do ano 
letivo.

as agências deverão fixar cartazes informando a norma 
e, caso a descumpram, estarão sujeitas a multas. as insti-
tuições terão um prazo de 120 dias para se adequarem, a 
partir da entrada em vigor da nova lei.

a alerj aprovou o projeto ‘empresa amiga da educação’ 
do deputado samuel Malafaia (DeM). as contribuições serão 
feitas através de doação de materiais, realização de obras 
e doações que beneficiem o ensino nas escolas públicas.

Transporte público  Correntistas 

Pagamentos Parcerias

Eles disseram... nós publicamos!
“Os eventos foram todos pagos com dinheiro público, do Minc”. Melissa pas-

tor, delegada da polícia Federal, ao falar sobre eventos privados feitos com 
recursos públicos. 

a prefeitura de Nova iguaçu, vai in-
terditar, a pedido do tribunal Regional 
eleitoral (tRe), ruas do Centro, no próxi-
mo domingo, das 07h às 22h, para reali-
zação dos ‘preparativos para o 2° turno 
das eleições gerais, tRe’.

a seMtMu vai interditar o tráfego de 
veículos da Rua paulo Froes Machado, 
entre as ruas Coronel Bernardino de 
Melo e humberto gentil Baroni, deven-
do o trânsito voltar às condições normais 
à medida que transcorra o evento. 

DiReto ao poNto

Chega uma hora em que o futuro deixa de ser uma 
coisa distante e passa a bater na porta com insistência 
crescente: é a hora de entrar para a universidade. Re-
conhecido hoje como uma das mais importantes for-
mas de acesso ao nível superior, o exame Nacional do 
ensino Médio, o famoso enem, mostrou-se também ex-
tremamente democrático, socializando a porta de en-
trada na faculdade entre ricos e pobres, sepultando de 
vez o antigo vestibular. se as portas estão sendo abertas 
pelo enem, atravessá-las depende apenas de você. 

Adoção I Adoção II Mais saúde 
Com o slogan ‘Não compre, 

adote!’ a 5ª edição da Feira de 
adoção será realizada amanhã, 
no calçadão de Nilópolis, a par-
tir das 14h. o evento, realizado 
pela Câmara técnica de prote-
ção animal de Nilópolis, tem o 
apoio da prefeitura.

vale ressaltar que os animais 
disponíveis para serem adota-
dos são vacinados, vermifu-
gados e todos os cães adultos 
são castrados. os animais são 
provenientes de abrigos do 
município e de protetores de 
animais.

a secretaria Municipal do 
Meio ambiente realizou altera-
ções no calendário das ativida-
des físicas do parque Natural 
do gericinó. a partir da próxi-
ma semana, os aulões de zum-
ba serão realizados toda quar-
ta-feira, na parte da manhã.

Interdição I 

Interdição II 
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BRASÍLIA

No bairro itinga, no parque santa Rita, 
comerciantes declaram que aumentou 
o número de ratos e moscas em seus 
estabelecimentos. idosos próximos ao lo-
cal reclamam por causa do forte odor 
provocado pelo lixo jogado na região.

A importância do ENEM no futuro 

o barco da adminis-
tração municipal de 
guapimirim está afun-
dando e só existem co-
letes salva-vidas ape-
nas para os secretários 
e alguns assessores, 
privilegiados que vão 
encerrar a gestão sem 
qualquer motivo para 
reclamar. De acordo 
com uma fonte ligada 
à prefeitura, um grupo 
seleto de colaborado-
res do prefeito Marcos 
aurélio Dias vai rece-
ber os salários, décimo 
terceiro e até férias, 
para que os auxiliares 
mais chegados não 
fiquem com verba res-

Demissões sem direitos 
em Guapimirim

cisória presa e corram 
risco de não serem pa-
gos pela nova gestão, 
que já anunciou que 
vai examinar com lupa 
a contabilidade do 
município. entretanto, 
revela a mesma fonte, 
ocupantes de cargos 
comissionados e con-
tratados temporários 
já demitidos deverão 
ficar com saldo zero 
em suas contas. ainda 
segundo a fonte, fun-
cionários contratados 
estariam sendo coagi-
dos para assinar o ter-
mo de demissão abrin-
do mão das férias e do 
décimo-terceiro.

Cuidados com a saúde no Dia de Finados
Mais saÚDe 

Grupo Envida Rio oferecerá exames de pressão e verificação de glicose em sete cemitérios da Baixada.  
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Teori transfere para o STF operação que prendeu 4

o lixo tomou conta 
da estrada velha de 
santa Rita, em Nova 
iguaçu. a população 
está à mercê da sor-
te e ficando doente 
por causa da prolife-
ração de mosquitos 
oriundos do acúmulo 
de sujeira. segundo 
moradores, a coleta 
é feita de forma de-
morada. para quem 
passa no local, o mau 
cheiro é insuportável. 
lixos são jogados em 
meio a via, sem ne-
nhuma precaução. 
Diariamente catado-

O prefeito Marcos aurélio Dias começou mal sua gestão

RepRoDução 

Divulgação FaBiaNo veNeza

o ministro teori za-
vascki, do supremo 
tribunal Federal, de-
terminou ontem, por 
meio de liminar (de-
cisão provisória), a 
suspensão da opera-
ção Métis, que apura 
suposta tentativa de 
policiais do senado 
de obstruir investiga-
ções de parlamen-
tares na operação 
lava Jato.

ele também man-
dou transferir todo o 
processo relativo à 
operação da Justiça 
Federal do Distrito Fe-
deral para o stF e de-

terminou a soltura de 
pessoas eventualmen-
te mantidas presas, 
todos os quatro presos 
na operação, defla-
grada no senado no 
último dia 21, já foram 
libertados.

teori zavascki tomou 

Descaso com o lixo na Cobrex
a decisão depois de 
analisar pedido do 
policial legislativo an-
tônio tavares dos san-
tos Neto, preso e solto 
na última sexta, que 
requereu ao supremo 
a anulação da ope-
ração Métis.

O Grupo Envida Rio manterá equipes de enfermagem em sete cemitérios da Baixada

Divulgação  

PF apura se Polícia do Senado agiu para beneficiar políticos 

RepRoDução

Finados não é dia 
apenas de home-
nagear os entes 

queridos, é dia tam-
bém de cuidar da 
saúde. Na próxima 
quarta-feira, quando o 
número de visitas aos 
cemitérios deve mais 
que dobrar, o grupo 
envida Rio manterá 
equipes de enferma-
gem em sete cemité-
rios da Baixada, das 8h 
às 17h. a ação tem por 
objetivo, oferecer gra-
tuitamente exames de 
aferição de pressão e 
verificação de glicose 
nos visitantes. Na oca-
sião, as pessoas tam-

bém poderão adquirir 
jazigos do mais novo 
cemitério que está sen-
do construído na Bai-
xada, o ‘Jardim envida 
Rio’, que contará com 
5.818 lotes e 3.400 ga-
vetas. o lançamento 
da pedra fundamental 
do empreendimento, 
que está sendo cons-
truído em Queimados, 
deve acontecer ainda 
este ano.
De acordo com o pro-
prietário da envida Rio, 
adriano Castilho, a em-
presa realiza esse tipo 
de ação há quase duas 
décadas. “Reparamos 
que muita gente fica-
va nervosa e passava 
mal ao visitar o túmulo 

do seu ente querido. 
Manter as equipes de 
enfermagem na porta 
dos cemitérios foi a for-
ma que encontramos 
de ajudar as famílias a 
prestarem suas home-
nagens. esse apoio é o 
grande objetivo no dia 
de finados, mas tam-
bém buscamos trazer 
uma reflexão sobre a 
vida e, claro, fortalecer 
a nossa marca”, desta-
ca Castilho.
Já a diretora adminis-
trativa da empresa, De-
nise Castilho, lembra a 
importância de ofere-
cer os exames gratuitos 
à comunidade: “Muitos 
dos que visitam os ce-
mitérios nesta data já 

contam com os exa-
mes que oferecemos. 
Já encontramos casos 
graves que tiveram 
que ser encaminha-
dos imediatamente ao 
hospital”, recordou a 
proprietária.

Na Baixada Fluminen-
se, sete cemitérios vão 
receber a ação, são 
eles: Cemitério Muni-
cipal de Queimados, 
Cemitério vale da sau-
dade (Queimados), 
Cemitério Municipal de 

Nova iguaçu, Cemité-
rio Municipal de Japeri, 
Cemitério de Mucajá 
(engenheiro pedreira), 
Cemitério Carlos sam-
paio (austin) e Cemité-
rio Municipal de Mes-
quita.

res e animais dispu-
tam o lixo, causando 
desorganização. Mo-

radores dizem não 
aguentar mais com 
a situação.
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Jovem é atingida dentro 
de casa por bala perdida

tragédia no rio 

Bruna Lace de Freitas, de 21 anos, foi atingida no rosto quando pegava a filha de 2 anos no colo.

Bruna Lace de Freitas era pastora e pregava na Igreja assembleia de Deus

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Divulgação

esteFaN RaDoviCz agêNCia o Dia

Italian foi capturado pelos PMs e ofereceu R$ 50 mil para ser solto

Divulgação 

uma jovem mor-
reu após ser atin-
gida por uma 

bala perdida na Rua 
pereira pinto, em to-
más Coelho, zona Nor-
te do Rio, na tarde da 
última quarta-feira. Bru-
na lace de Freitas, de 
21 anos, estava com 
sua filha de dois anos, 
dentro de casa, quan-
do o disparo atraves-
sou uma das janelas 
de seu apartamento e 
a feriu no rosto.

a vítima chegou 
a ser levada para a 
unidade de pronto 
atendimento (upa) do 
Complexo do alemão, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos.

Três casos de balas perdidas em menos de 24h
Mais três casos 

de bala perdida 
foram registrados 
no Rio após uma 
mulher ser morta 
dentro de casa. 

todas as ocorrências 
foram na zona Norte 
da capital. Na pe-
nha, uma mulher foi 
baleada dentro de 
um táxi durante um 

ataque de bandi-
dos contra policiais. 
Já em olaria, uma 
perseguição a assal-
tantes terminou com 
dois pedestres feri-

dos.
eram por volta de 

11h quando houve 
o tiroteio na penha. 
patricia da silva Ro-
cha era passageira 

de um táxi e passava 
pela Rua do valão 
quando foi atingida 
no braço. ela foi so-
corrida para o hospi-
tal estadual getúlio 

vargas. até o fe-
chamento desta 
edição, o estado 
de saúde da víti-
ma não foi infor-
mado. 

Polícia estoura ponto de refino 
do tráfico no Jardim Amália

Delegacia de atendimento Especial à Mulher de Meriti

Tentativa de assalto em 
Niterói acaba em morte

RepRoDução 

Traficante morreu em confronto

Dupla é presa por assalto a moto 

Crime aconteceu na avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói

Divulgação 

Homem que abusava de enteada 
é preso em São João de Meriti

segundo a irmã de 
Bruna, ocorria um tiro-
teio no Morro do en-
genho da Rainha no 
momento em que ela 
foi atingida. ela con-
tou que os tiroteios na 
região são constantes. 
“estávamos na janela, 
eu e minha prima na 
hora dos tiros. Minha 
irmã estava se apro-
ximando da gente 
quando foi atingida. 
ela ficou com o olho 
roxo e começou a cus-
pir sangue pela boca. 
eu gritei ‘minha irmã 
morreu’ e saí correndo 
pedindo socorro, mas 
não adiantou. Minha 
sobrinha estava em 
casa e viu tudo. Mi-
nha mãe está arrasa-
da. Deixamos de mo-

rar numa comunidade 
por causa da violência 
e isso acontece agora 
dentro de casa no as-
falto”, lamentou vilma, 
muito abalada.

o caso está sob a 
investigação da Dele-
gacia de homicídios 
da Capital (Dh).

aDOLESCENTE MORTa 
Na BaIxaDa

Na tarde da última 
terça-feira, uma ado-
lescente de 15 anos, 
morreu após ser bale-
ada quando chega-
va em casa, no bairro 
santa helena, em Bel-
ford Roxo.

segundo amigos da 
família, Daiane Brito 
soares estava voltan-
do de um curso quan-

do foi atingida por 
uma bala perdida. ao 
ouvir o barulho dos dis-
paros, a mãe da me-
nina correu para ver 

o que estava aconte-
cendo e a encontrou 
caída no chão. a jo-
vem foi levada para o 
hospital adão pereira 

Nunes, em saracuru-
na, ainda com vida, 
mas não resistiu e teve 
morte cerebral no fim 
da noite.

policiais do 28º BpM 
(volta Redonda), no sul 
Fluminense, estouraram 
na última quarta-feira, 
um ponto de refino de 
cocaína, que funciona-
va no número 388 da 
Rua sérgio de souza e 
Castro, no Jardim amá-
lia 1, bairro de classe 
média do município.

Depois de uma de-
núncia anônima, os 
agentes se desloca-
ram até a casa, onde 
foram recebidos a tiros 
por Marcos ernesto Jun-
queira, de 42 anos. ele 
estava armado com 
um revólver 38, quando 

foi atingido pelos pMs. 
Marcão, como era co-
nhecido, ainda foi le-
vado com vida para o 

hospital são João Batis-
ta, mas não resistiu aos 
ferimentos.

No local foi encon-
trada uma prensa, ma-
terial para refino de 
cocaína, farta quanti-
dade de maconha e 
material para endolar 
drogas.

Marcos ernesto era 
procurado por suposto 
roubo a uma joalheria 
no Centro de vassou-
ras em 2012, quando 
foram levados R$ 45 
mil em jóias. Contra ele 
havia mandados de 
prisão por roubo, latro-
cínio e tráfico.

uma tentativa de 
assalto acabou com 
um homem morto e 
um outro preso, em 
Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio, 
na manhã de ontem. 
segundo informações 
da polícia, o crime 
aconteceu por volta 
das 8h30, na aveni-
da Feliciano sodré, 
uma das mais movi-
mentadas da cidade. 
Na ação os suspei-
tos, que ainda não 
tiveram a identidade 
revelada, tentaram 
fugir e trocaram ti-
ros com uma equipe 
do grupamento tá-
tico de Motociclistas 
(gtM) que passava 
pelo local no mo-
mento do crime.

segundo o coman-
dante do 12º BpM (Ni-
terói), coronel Fernando 
salema, os marginais 
tentaram roubar uma 
moto na avenida quan-
do foram avistados por 
militares do gtM, que 
patrulhavam a cidade. 
Quando tentavam fugir 

os suspeitos atiraram 
contra os pMs que 
reagiram. um dos cri-
minosos foi baleado 
e morreu na hora. o 
outro foi preso e será 
levado para a Divi-
são de homicídios de 
Niterói que assumiu o 
caso.

policiais da Delega-
cia de atendimento es-
pecial à Mulher (Deam) 
de são João de Meriti 
prenderam na última 
quarta-feira um homem, 
de 47 anos, acusado de 
abusar da própria ente-
ada durante dez anos. 
Contra ele, capturado 
no bairro agostinho por-
to, naquele município 
da Baixada Fluminense, 
foi cumprido mandado 
de prisão temporária 
pelo crime de estupro.

a mãe da menina foi 
quem procurou a espe-
cializada na manhã da 
última terça-feira para 
registrar o caso. ela tem 
duas filhas com o sus-

peito. segundo os inves-
tigadores da Deam de 
são João de Meriti, nos 
últimos dois meses, a ví-
tima, de 17 anos, não 
aceitava mais os abu-
sos do padrasto e resol-

veu denunciar o crime 
para a mãe na segun-
da-feira.

ao ser levado para a 
delegacia, o acusado 
negou o crime e che-
gou a chorar. 

policiais do 33º BpM 
(angra dos Reis) pren-
deram, na tarde da 
última terça-feira, dois 
homens suspeitos de 
roubar uma moto no 
bairro do Frade, em an-
gra dos Reis, na Costa 
verde. Wilson Machado 
Ramos de almeida, o 
italian, de 23 anos, foi 
capturado na Rodovia 
Rio-santos, junto de seu 
comparsa, Jeferson ve-
nâncio da silva, de 31 
anos.

antes de ser captura-
do, italian chegou a dis-
parar com uma pistola 
contra os policiais, mas 

não conseguiu atingí-los. 
a arma foi apreendida. 
o caso foi registrado na 
166ª Dp (angra dos Reis).

os policiais acusaram 
italian de ter oferecido 

R$ 50 mil para que fosse 
liberado. ambos foram 
autuados pelos crimes 
de roubo qualificado, 
tentativa de homicídio 
e corrupção ativa.
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o desaparecimen-
to de cinco rapazes 
que iam de carro da 
zona leste da capital 
para uma festa num 
sítio em Ribeirão pires, 
na grande são pau-
lo, há uma semana. 
parentes dos desa-
parecidos disseram 
à reportagem que 
suspeitam do envol-
vimento de policiais, 
possivelmente mili-
tares, no sumiço dos 
jovens como represá-
lia pelos assassinatos 
de um policial e de 
um guarda civil em 
setembro. o grupo 
estaria sendo apon-
tado por outros poli-
ciais como responsá-
vel pelas mortes dos 
agentes de seguran-

Jovens desaparecem ao ir para festa 

Vítima estava trabalhando quando foi surpreendida pelo assassino que fez 
vários disparos e fugiu em direção ao morro. Caso está sendo investigado.

Cabeleireiro é morto em Meriti 

ça. 
a denúncia de fami-

liares sobre o sumiço do 
grupo de amigos após 
abordagem policial foi 
feita à secretaria de Di-
reitos humanos e Defesa 
de Cidadania da prefei-
tura de são paulo. o do-
cumento seguiu para a 

ouvidoria da polícia, 
que pretende acio-
nar a Corregedoria 
da polícia Militar (pM) 
para que ela apure a 
informação. a secre-
taria de segurança 
ainda não respondeu 
se a Corregedoria irá 
apurar o caso.

Quatro dos cinco rapazes desaparecidos 

MoNtageM/RepRoDução/políCia Civil De são paulo

a Divisão de ho-
micídios da Bai-
xada Fluminense 

(DhBF) está investigan-
do a morte de um ca-
beleireiro ocorrida na 
tarde da última quarta-
-feira, em são João de 
Meriti. a vítima que es-
tava trabalhando em 
seu estabelecimento 
foi atingida com vários 
tiros. 

De acordo com as 
primeiras informações 
que ainda estão sob 
investigação pela es-
pecializada, leonar-
do Carvalho, de 19 
anos, conhecido como 
‘Rato’, foi executado 
na vila Rosali, dentro 
do salão de cabeleirei-
ro, do qual era proprie-
tário. testemunhas con-

taram que um homem 
chegou em frente ao 
local, entrou e disparou 
vários tiros. ele morreu 
na hora. 

LINHa DE 
INvESTIGaçãO 

segundo a especiali-
zada, uma das hipóte-
ses que estão sendo in-
vestigadas é a de que 
o crime tenha sido mo-
tivado por vingança. 
os agentes investigam 
se a vítima se envolveu 
em alguma desavença 
com cliente.

a polícia Civil tam-
bém está em busca de 
câmeras de vigilância 
que tenham registrado 
a chegada do autor da 
execução. as imagens 
serão analisadas na 
tentativa de identificar 
e prender o assassino. Leonardo Carvalho, muito conhecido na região, foi pego de surpresa pelo assassino. PM preserva cena do crime (d)

Levou chumbo em Belford Roxo 
Na tarde de on-

tem, um homem 
foi assassinado 
com vários tiros 
na Rua Mary dos 
santos garcês, 

no bairro andra-
de araújo. o crime 
aconteceu nas ime-
diações da esco-
la presidente João 
goulart.

até o fechamen-
to desta edição, a 
DhBF não divulgou 
a identificação da 
vítima, que foi atin-
gido na cabeça. 

a especializa-
da está em busca 
de testemunhas e 
deve ouvir nos pró-
ximos dias familiares 
do jovem. vítima foi atingida na cabeça e morreu em B. Roxo

Mototaxista é preso com 
uniforme completo da PM 

um homem foi 
preso em uma 
casa na Rua 92, 
em Cordeirinho, 
por agentes do 
Dpo (Destaca-
mento de polícia-
mento ostensivo) 
de ponta Negra, 
na Região dos la-
gos. os  policiais 
chegaram até a 
casa de Marcio 
leonardo de Car-
valho, de 37 anos, 
devido o rastrea-
dor do iphone de 
uma vítima indicar 
a localização do 
aparelho.

os militares fo-

ram até o local in-
dicado e quando 
chegaram na resi-
dência foram rece-
bidos pelo suspeito. 
após realizar buscas 
pelo interior da resi-
dência os agentes 
encontraram o apa-
relho celular em bai-
xo da cama.

segundo os pMs 
quando eles realiza-
vam buscas no quar-
to da residência eles 
encontraram uma 
farda completa da 
policia Militar, além 
de uma réplica de 
pistola. o marginal 
foi encaminhado 

para 82° Dp (Mari-
cá), onde foi autu-
ado por roubo.

Marcio Leonardo

um suspeito de praticar 
um homicídio em 2000 em 
Rio das ostras, Região dos 
lagos do estado do Rio, foi 
preso na última quarta-feira 
em guarapari, no litoral do 
espírito santo. 

teles Monteiro Marinho 
foi capturado após ação 
integrada entre as secreta-
rias de segurança dos dois 
estados. os policiais chega-
ram ao foragido através de 
informações passadas ao 
aplicativo do Whatsapp dos 
procurados (96802-1650).

segundo as informações 
enviadas para os agentes, 
ele estaria trabalhando 
com fretes na cidade ca-
pixaba com um veiculo de 
cor preta. ele foi capturado 
no bairro adalberto simão 
Nader. Contra teles Marinho, 
foi cumprido um mandado 
de prisão expedido pela 2ª 
vara Criminal de Rio das 
ostras, em janeiro de 2014, 
pelo crime de homicídio.

Quem tiver qualquer 

RliMa

informação a respeito da 
localização de foragidos 
da Justiça, fora do Rio, 

basta denunciar pelo Dis-
que-Denúncia (21) 2253-
1177.

Teles foi capturado em Guaraparí, Espírito Santo

Prefeitura e PM inauguram 
torre blindada em Austin

Medindo aproxima-
damente 12 metros de 
altura, uma torre blin-
dada foi instalada on-
tem no distrito de aus-
tin, em Nova iguaçu. 
o novo equipamento 
fica nas imediações 
da estrada vereador 
antonio Marques da 
Cunha, antiga estrada 
da Cacuia, no bair-
ro Cacuia, próximo à 
Rodovia presidente 
Dutra, e terá a pre-
sença de pelo menos 
três policiais 24 horas 
por dia. a colocação 
da torre só foi possível 
graças a uma parce-

ria da prefeitura com 
a polícia Militar. o se-
cretário municipal de 
Defesa Civil e ordem 
pública, luiz antunes, 
representou o prefeito 
no ato.

o subcomandan-
te do 20º Batalhão, 
tenente-coronel tar-
so Dias, destacou 
que a torre blinda-
da será fundamental 
para combater a cri-
minalidade na área. 
“vamos atuar em re-
pressões revistando 
ônibus, além de fa-
zermos apreensão de 
carros, motos, drogas 

e armas”, resumiu.
Durante a cerimô-

nia, luiz antunes anun-
ciou que amanhã, às 
10h, a prefeitura e a 
polícia Militar irão inau-
gurar uma cabine no 
bairro prata, próximo 
à linha do trem, na di-
visa com Belford Roxo  
“a parceria prefeitura 
e pM já propiciou a 
entrega de três Com-
panhias Destacadas: 
Centro, Cerâmica e 
Marapicu, além de 
um Destacamento de 
policiamento ostensi-
vo (Dpo), em austin”, 
finalizou antunes.

Criminoso roda na Região dos Lagos 
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O Hospital Estadual Melquíades Calazans sofre com a crise da saúde.

VeNezUeLA

o presidente vene-
zuelano Nicolás Ma-
duro anunciou ontem 
o aumento de 40% no 
salário mínimo de tra-
balhadores do país. Às 
vésperas de uma greve 
geral, convocada pela 
oposição para hoje, na 
tentativa de pressionar 
o político para a reto-
mada do processo de 
convocação de um re-
ferendo que pode tirar 
Maduro do poder. a es-
tratégia do presidente 
pode ser uma tentativa 
de atrair o povo para o 
seu lado. 

a venezuela vive um 
momento conturbado, 
politicamente, principal-
mente após a suspensão 
do processo liderado 
pela opositora da Mesa 
da unidade Democrá-
tica (MuD), que tentou 
submeter Maduro a um 
referendo revogatório 
de seu mandato, que 
termina em 2019. 

“Decreto e vou assi-
nar os 40% de aumento 

Funcionários fazem denúncia 
de falta de materias básicos

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

integral do salário mínimo 
legal dos trabalhadores”, 
disse Maduro em um ato 
público de entrega de 
moradias.

Na última terça-feira, 
o parlamento aprovou a 
abertura de um julgamen-
to sobre a responsabilida-

de política de Nicolás Ma-
duro, o que o presidente 
classificou como “golpe 
parlamentar”. Já a greve 
geral de 12 horas, progra-
mada para sexta-feira, 
também foi convocada 
pela oposição por conta 
da suspensão do proces-

so de referendo. Na 
última quarta, dezenas 
de milhares de pessoas 
se mobilizaram em Ca-
racas e outras cidades 
da venezuela, em uma 
demonstração de for-
ça contra a decisão do 
poder eleitoral.

hipertensão, usualmen-
te chamada de pressão 
alta, é ter a pressão ar-
terial, sistematicamente, 
igual ou maior que 14 
por 9. a pressão se eleva 
por vários motivos, mas 
principalmente porque 
os vasos nos quais o san-
gue circula se contraem. 
o coração e os vasos 
podem ser comparados 
a uma torneira aberta li-
gada a vários esguichos. 
se fecharmos a ponta 
dos esguichos a pressão 
lá dentro aumenta. o 
mesmo ocorre quando o 
coração bombeia o san-
gue. se os vasos são es-
treitados a pressão sobe.

Quais são as 
conseqüências 

da pressão alta?
a pressão alta ataca os 

vasos, coração, rins e cé-

rebro. os vasos são reco-
bertos internamente por 
uma camada muito fina 
e delicada, que é machu-
cada quando o sangue 
está circulando com pres-
são elevada. Com isso, 
os vasos se tornam endu-
recidos e estreitados po-
dendo, com o passar dos 
anos, entupir ou romper. 
Quando o entupimento 
de um vaso acontece no 
coração, causa a angina 
que pode ocasionar um 
infarto. No cérebro, o en-
tupimento ou rompimento 
de um vaso, leva ao “der-
rame cerebral” ou avC. 
Nos rins podem ocorrer al-
terações na filtração até 
a paralisação dos órgãos. 
todas essas situações são 
muito graves e podem ser 
evitadas com o tratamen-
to adequado, bem con-
duzido por médicos

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 

O que é Hipertensão

Manifestantes em confronto com a guarda venezuelana após referendo

CaRlos eDuaRDo RaMiRez/ReuteRs

a crise na saúde 
revela mais um 
problema para a 

população. Funcioná-
rios do hospital estadual 
Melquíades Calazans, 
de Nilópolis, fizeram 
uma manifestação de-
nunciando a falta de 
material básico para 
trabalhar. segundo in-
formações de funcio-
nários da unidade, até 
as seringas estão sendo 
reaproveitadas. 

os problemas são 
evidentes dentro do 
hospital. os funcioná-
rios reclamam da falta 
de papel para secar 
as mãos, de sabonetes, 

papéis higiênicos e as 
gavetas aonde deveria 
estar os materiais para 
trabalho estão vazios. 
pacientes e médicos es-
tariam lavando as mãos 
apenas com água. 

a situação de emer-
gência da uti Neonatal 
também está precária. 
existe uma ala desa-
tivada há 15 anos no 
hospital, que está com 
equipamentos inutiliza-
dos. o setor deveria ser 
o responsável pelo tra-
tamento de bebês pre-
maturos ou que tenham 
algum tipo de proble-
ma de saúde.“a gente 
chega lá para atender 
os pacientes e é uma 
sujeira. Não tem roupa 

de cama desde o dia 
17 e às vezes a gente 
chega para trocar o 
paciente, o paciente 
está sujo porque não 
tem lençol, sujo mesmo, 
de fezes e urina. e es-
tamos sem luva, a luva 
está sendo contada. 
a gente às vezes tem 
que usar a mesma luva 
para tratar os pacientes 
todos. as seringas estão 
sendo contadas tam-
bém. a gente tem que 
fazer reaproveitamen-
to de seringas, enten-
deu?”, denunciou uma 
funcionária que não 
quis se identificar.

Diante desse cenário 
complicado da saú-
de, a única alternati-

va para quem precisa 
buscar atendimento é 
migrar para outros hos-
pitais, até mesmo fora 
de Nilópolis. a dona de 

casa, Cláudia Rama-
lho, relatou um breve 
problema que teve na 
unidade. “Falta mate-
rial, falta informações, 

limpeza e leitos. Meu 
pai ficou internado há 
um mês e foi tratado 
de maneira precária”, 
revelou. 

Reformado recentemente e com materiais e leitos bem avançados, o hospital sofre 
com a falta de materiais. Pacientes são aconselhados a procurarem outras unidades

Manifestação por falta de salários
Na manhã da úl-

tima quarta-feira, os 
funcionários fizeram 
uma manifestação 
referente ao atraso 
no pagamento de 
salários. um grupo de 
20 pessoas protestou 
na frente do hospital. 
“estou indo trabalhar 
sem receber os meus 

salários. Meu salário já 
era para ter sido rece-
bido desde o dia 5. e 
isso não vem aconte-
cendo só agora, não. 
Desde dezembro que 
está acontecendo esse 
atraso. e a gente che-
ga até a direção para 
cobrar, e eles não dão 
um pingo de satisfa-

ção”, afirmou uma fun-
cionária.

Questionada sobre 
os problemas no hospi-
tal de Nilópolis, a secre-
taria estadual de saúde 
disse que o Centro de 
tratamento de Quei-
mados, a maternidade 
e a uti adulto estão fun-
cionando sem desassis-

tência dos pacientes. 
além disso, afirmou 
que as cirurgias eleti-
vas serão reagenda-
das. a secretaria jus-
tificou as dificuldades 
na gestão alegando 
que está trabalhan-
do com 40% do orça-
mento total previsto 
para a pasta.

Divulgação

Queimados ganha primeiro apart-hotel
o primeiro apart-hotel 

de Queimados, chama-
do o ‘premier Flat’ foi 
inaugurado hoje com a 
presença de quase 50 
pessoas. a cerimônia foi 
realizada na sede do es-
tabelecimento, na ave-
nida vereador Marinho 
hemetério de oliveira, 
853, no bairro de paca-
embu. licenciado pela 
prefeitura, o empreen-

dimento conta com 156 
unidades distribuídas em 
15 pavimentos. a previ-
são de funcionamento é 
para o dia 1° de Novem-
bro. 

o principal motivo 
que levou a criação do 
apart-hotel foi o cresci-
mento industrial de Quei-
mados, com mais de 41 
fábricas, e terá como 
principal característica a 

sustentabilidade. 
segundo o proprietá-

rio do empreendimento, 
henrique zonenschain, 
mais de 80% dos aparta-
mentos já foram vendidos 
e a maioria com a opção 
de piscina na locação. 
além disso, essa é uma 
oportunidade para profis-
sionais que trabalham lon-
ge de casa. “Queimados 
é uma cidade que cres-

ceu muito rápido e vimos 
uma carência na rede ho-
teleira. o premier-flat veio 
para suprir essa necessi-
dade, não só de aparta-
mento, mas também de 
restaurante de alto nível 
e a sala de convenção. 
executivos precisavam ir 
a outras cidades para se 
hospedarem, agora não 
será mais preciso.”, con-
cluiu. 

Maduro anuncia aumento do salário mínimo
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Trabalho: Marte, regente 
deste signo, estará lhe 
dando muita disposição 
para você vencer obstáculos 
e crescer profissionalmente. 
O sucesso lhe aguarda. 

Finanças: essa é uma boa fase para você 
aumentar seus rendimentos. Amor: bom 
dia para namorar. 

Áries

Trabalho: sua dedicação 
poderá ser notada e lhe 
render uma promoção. 
Continue com seu propósito 
de produtividade e irá longe. 
Vida social: propício a 

divertimento com os colegas. Finanças: bons 
resultados nos negócios. Amor: conte com o 
apoio da família. 

Touro

Trabalho: uma atividade 
extra não está descartada. 
Ela com certeza poderá 
lhe ajudar a equilibrar 
o orçamento. Finanças: 
confie na sua capacidade 
de negociar e irá longe. 

Invista! Amor: ciúme não está com nada. 
Mande ele para o espaço e será mais feliz. 

Gêmeos

Trabalho: poderá 
surgir oportunidade 
de melhorar de 
vida através de 
uma atividade mais 
rendosa. Fique de 

olho nos acontecimentos! Finanças: 
perspectivas de conseguir uma nova 
fonte de renda. Amor: favorável 
aos relacionamentos. Conquistas à 
vista!

Câncer

Trabalho: nesse período 
poderá realizar negócios 
com resultados 
s u r p r e e n d e n t e s . 
Sua habilidade para 
negociar está em alta e 
bons resultados virão. 

Finanças: momento de elevação 
financeira. Amor: você se mostra 
mais apaixonado por quem ama.

Leão

Trabalho: sua vontade 
de crescer está em alta, 
nesse dia, mas os frutos 
só virão bem depois. 
Finanças: invista suas 
habilidades no que 

você acredita que lhe dará muita 
grana. Amor: o diálogo está em alta 
favorecendo um maior harmonia 
familiar. 

Virgem

Trabalho: este será 
um dia cheio de 
oportunidades. Um 
excelente negócio não 
está descartado ou até 
mesmo, uma promoção. 
Mas, terá que ficar alerta 

para aproveitar o que pintar. Finanças: 
fase de prosperidade. Amor: muita 
compreensão na vida a dois. 

Libra

Trabalho: nessa 
fase conquistas 
p r o f i s s i o n a i s 
acontecem sem 
que você não tenha 
feito nada para isso. 

Pois uma maré de sorte está lhe 
sorrindo. Finanças: bons negócios 
pintarão, mas você terá que está 
apto profissionalmente. Amor: 
curta quem te ama. 

Escorpião

Trabalho: sua ambição 
se eleva, aguçando 
sua percepção para 
importantes negócios. 
Finanças: perspectivas 
de sucesso financeiro. 

Vida social: promete momentos 
alegres. 
Amor: aprecie a presença de 
quem você ama, pois ela é sua 
fonte de felicidade. 

Sagitário

Trabalho: hoje, você se 
sente mais consciente 
do seu poder realizador 
e deverá se dar bem nos 
seus empreendimentos 

e principalmente, pela proteção 
de Saturno, regente deste signo. 
Finanças: fase de prosperidade. 
Amor: ofereça felicidade a quem 
te ama. 

Capricórnio

Trabalho: ótimo 
momento para você 
reavaliar seu projeto 
de vida e correr atrás 
de novos interesses, 
pois padrão de vida 

se faz com dinheiro. Finanças: 
tendência de maior crescimento 
financeiro. Amor: procure curtir 
momentos relaxantes a dois. 

Aquário

Trabalho: aproveite 
o dia para colocar 
os documentos 
e as contas em 
ordem. Isso poderá, 
simplificar suas ações 

futuras. Finanças: terá boas idéias 
e com elas, poderá ganhar muito 
dinheiro. Amor: torne sua vida e 
da pessoa amada mais feliz: ame! 

Peixes

8 atos oficiais

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Mesquita
estado do rio de JaNeiro

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

atos oficiais
PrestacÃo de coNtas de adiaNtaMeNto

desPacHo : aprovo, a prestação de contas do servidor 

srª.  MoNiQue de MaGaLHÃes Mattos dos 
saNtos, Matricula 60/268-13 – PreVide, referente 
ao processo n°2016/00785, lastreado no parecer do 

controle interno.
Guilherme Lins crepaldi

diretor Presidente

secretaria MuNiciPaL de GoVerNo e 
PLaNeJaMeNto 

coMissÃo PerMaNeNte de LicitaÇÃo
aViso de susPeNsÃo

    resta susPeNso, por período indeterminado, ‘siNe 

die’, a concorrência Pública de nº. 002/2016, processo 
nº. 06/6356/16, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de 
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) 
e Resíduos de Saúde (RSS), tendo como requisitante a 
secretaria Municipal de Meio ambiente, sendo este ato, 

para readequação do Projeto básico.
    

Joelma s. c. do Nascimento
Presidente da cPL

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

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 26/10/2016, 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

rePubLicado Por iNcorreÇÃo

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 26/10/2016, SILVIO NETO MARASSI NETO, 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

rePubLicado Por iNcorreÇÃo

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 26/10/2016, 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

rePubLicado Por iNcorreÇÃo

DECRETO Nº 2063 DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor secretaria Municipal de educação, crédito 
Suplementar no valor global de R$ 2.438.000,00 (dois milhões, quatrocentos 
e trinta e oito mil reais), a conta do excesso de arrecadação dos recursos do 

fuNdeb.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 8, §1º, inciso iii, da Lei Municipal Nº 565 de 21 
de dezembro de 2015, combinado com o art. 41, inciso i e 43, § 1º, inciso ii, da Lei 
federal nº 4.320/64.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar na importância de r$ 
2.438.000,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais), a fim de 
ingressar recursos nos seguintes Programas de trabalho:

SUPLEMENTAÇÃO DESPESA FONTE VALOR

29.01.12.361.101.2.031 31900400 1500 608.000,00

29.01.12.361.101.2.031 31901101 1500 1.830.000,00
TOTAL 2.438.000,00

descrição da fonte:

1500 – FUNDEB

  art. 2º - o crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será 
compensado pelo excesso de arrecadação à conta das receitas dos recursos do 
fuNdeb, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso ii e parágrafo 3º, 
da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme Quadros anexo.

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

aNexo ao decreto Nº 2063 de 27 de outubro de 2016.

excesso de arrecadação por fontes de recursos - 
fuNdeb - 1500

Mês receita 
Prevista 2016

receita 
arrecadada 

2016
 

receita 
arrecadada 

2015
 taxa de 

incremento

Janeiro 791.666,67 1.067.813,18  968.394,85  

4,63%

fevereiro 791.666,67 1.162.984,56  1.019.547,80  

Março 791.666,67 1.159.758,32  1.017.745,52  

abril 791.666,67 938.113,77  924.540,50  

Maio 791.666,67 1.061.079,53  814.423,74  

Junho 791.666,67 887.977,89  1.022.093,30  

Julho 791.666,67 853.408,80  1.004.160,36  

agosto 791.666,67 923.364,48  759.481,51  

setembro 791.666,67 818.423,74 8.872.924,27 931.470,89 8.461.858,47

outubro 791.666,67   969.275,33  

Novembro 791.666,67   840.347,94  

dezembro 791.666,67   1.120.348,24 2.929.971,51

Totais 9.500.000,00 8.872.924,27  11.391.829,98   

Cálculo da Taxa de Incremento  

Período de 2016 até setembro 8.872.924,27
Período de 2015 até setembro 8.461.858,47
resultado 411.065,80
Taxa % 4,63%

Arrecadação de Outubro ate Dez/2015 2.929.971,51

Taxa de Incremento 4,63%

Resultado 135.740,04

Arrecadação de Outubro ate Dez/2016  3.065.711,55

Cálculo do Excesso de arrecadação

arrecadada 2016 01/01 à 30/09 8.872.924,27  
tendência 2016 01/10 à 31/12 3.065.711,55 11.938.635,82
receita inicial Prevista 2016  9.500.000,00
excesso Provável de arrecadação  2.438.635,82
créditos extraordinários abertos  0
Excesso de Arrecadação  2.438.635,82

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita Municipal –
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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

MISTO QUENTE DE 
FORNO À MINHA 

MODA

Margarina para untar
12 fatias de pão de for-
ma (sem a casca)
1/2 lata de molho de to-
mate pronto (coloquei 
1 sache de sazon sabor 
do nordeste)
6 fatias de presunto (ou 
a gosto)
4 colheres de sopa de 
requeijão
12 fatias de mussarela 
(ou a gosto)
1/2 caixa de creme de 
leite
1 tomate grande corta-
do em rodelas
orégano a gosto

unte um refratário com 
margarina
Forre o fundo com 6 fa-
tias de pão de forma
Colocar metade do mo-
lho de tomate tempera-
do, presunto, camada 
de requeijão, metade 
da mussarela, restante 
do pão de forma, molho 
de tomate, creme de 
leite, mussarela, tomate 
em rodelas, orégano
leve o refratário ao 
forno até a mussarela 
derreter (fiz no micro-
-ondas)

MINI PIZZA PÃO
Ingredientes

20 fatias de pão caixa 
(de forma)
3 fatias de presunto
400 g de queijo (mussa-
rela)
1 tomate
orégano
200 ml de molho de pi-
zza (pode ser de extra-
to)
se preferir, frango des-
fiado ou carne de sol 
desfiada

Modo de preparo

separe as fatias de 
pão caixa e coloque o 
molho/extrato em pe-
quena quantidade em 
cada uma
Rale o queijo mussare-
la por cima das fatias e 
coloque o presunto em 
pequenos pedaços
Coloque outra camada 
de queijo
adicione 1 fatia de to-
mate e o orégano por 
cima
leve ao forno a 180º C e 
aguarde cerca de 10 a 
15 minutos

MOLHO BRANCO 
PARA MACARRÃO

Ingredientes
1 cebola pequena pi-
cada
1 colher de margarina
1 caixa de creme de 
leite
1/2 litro de leite
1 colher (sopa) de mai-
sena
1 xícara de queijo rala-
do
pimenta-do-reino
1 colher (sobremesa) de 
sal

Modo de preparo

em uma panela, derre-
ta a margarina e acres-
cente a cebola, o sal e 
a pimenta-do-reino
Quando a cebola esti-
ver bem transparente, 
acrescente o creme de 
leite e misture
Dissolva a maisena no 
leite e adicione ao mo-
lho
Quando o molho estiver 
com uma consistência 
firme, desligue o fogo 
e acrescente o queijo, 
mexendo bem, para ele 
não grudar
sirva com macarrão ou 
arroz de forno

DECRETO Nº 2064 DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal de saúde - fMs, crédito 
suplementar no valor global de R$ 100.000,00 (cem 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$ 
100.000,00 (cem mil reais),  para atender as programações constantes do 
anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo 
ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da 
Lei federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.302.101.2.031 31901101 1612 100.000,00

Total 100.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.302.105.2.086 33903003 1612 100.000,00

Total 100.000,00

Legenda:

Descrição da Fonte e Vínculo:

 1612 – Média Alta Complexidade - MAC 

Maria Aparecida da Rocha Silva

-- Prefeita Municipal –

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n° 4201/2016

com fulcro no processo administrativo em epígrafe, o ordenador de despesas 
da secretaria Municipal de fazenda e Planejamento de Porto real, que ao 
final subscreve, reconhece a despesa realizada abaixo descrita: 

DEVEDOR: Prefeitura Municipal de Porto Real, CNPJ n° 01.612.355/0001-
02, localizada na rua Hilário ettore, 442, centro – cidade de Porto real no 
estado do rio de Janeiro, ceP. 27.570-000.

 CREDOR: FREIRE INFORMÁTICA LTDA, inscrito no cNPJ sob o nº 
01.2010.562/0001-22, com sede a andré L. rua da fonte – Med. trade & 
Medical, 599, Pitangueiras – sala 312, lt 25, qd 09, Lauro de freitas/ba.

OBJETO: serviço de implementação, suporte, manutenção, capacitação e 
treinamento, de sistemas de Gestão Municipal através de licença de uso de 
softwares.

Valor: R$ 47.110,00 (quarenta e sete mil, cento e dez reais).

Porto real/rJ, 27 de outubro de 2016.

Flávio Dias Fernandes Marinheiro

secretário Municipal de fazenda e Planejamento

decreto Nº 4.139 de 27 de outubro de 2016.

  dispõe sobre a substituição de membros do conselho 
Municipal de saúde e da outras providencias:

considerando a Lei Municipal nº 1522, de 17 de novem-
bro de 2014, que institui o conselho Municipal de saú-
de de belford roxo;

o Prefeito MuNiciPaL de beLford roxo No 
estado do rio de JaNeiro, no uso de suas atribui-
ções legais e constitucionais:

DECRETA:

ART 1º – substitui o membro do conselho Municipal de 
saúde no seguinte segmento:

SEGMENTO USUÁRIOS

•	 sai tituLar: VaLdeci fraNcisco soa-
res

•	 eNtra tituLar: reGiNa ceLia de aGuiar

•	 sai suPLeNte: soNia reGiNa MacHado 
da siLVa

•	 eNtra suPLeNte: aLMeZiNdo aLVes da 
siLVa

ART 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº 2113/GP/2016 de 27 de outubro de 
2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, RIVER-
SON MEDEIROS FONSECA DA SILVA, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº. 
3954/2015 , para  exercer o cargo em comissão  –di-
retoria de apoio administrativo - Símbolo D-4 - Diretor 
da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2114/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, GA-
BRIEL DO COUTO GOMES, com fundamento do dis-
posto 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 , 
para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio 
administrativo - Símbolo D-4 - Diretor da secretaria 
Municipal de assistência social e direitos Humanos – 
seMasdH.

Portaria Nº 2115/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, JULIO 
CESAR DE MENEZES PESTANA , com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Munici-

pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –diretoria de apoio 
administrativo - Símbolo D-4 - Diretor da secretaria 
Municipal de assistência social e direitos Humanos – 
seMasdH.

Portaria Nº 2116/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, ROB-
SON JOSÉ DA SILVA , com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº. 3954/2015, para  exer-
cer o cargo em comissão  –diretoria de apoio adminis-
trativo - Símbolo D-4 - Diretor da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2117/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, ELIANE 
VIEIRA PEREIRA, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, con-
substanciado no que restou estabelecido pela comis-
são criada pelo decreto nº. 3954/2015, para  exercer o 
cargo em comissão  –assessoria especial de Gabinete- 
Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de assistência 
social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2118/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, ALBER-
TO MOTA DUARTE, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela 
comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, para  
exercer o cargo em comissão  –assessoria especial de 
Gabinete- Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de 
assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2119/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, RICAR-
DO LOURENÇO DE ALMEIDA, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –assessoria espe-
cial de Gabinete- Símbolo SE-2 - da secretaria Muni-
cipal de assistência social e direitos Humanos – se-
MasdH.

Portaria Nº 2120/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, CLEBER 
MONTERIO DE REZENDE, com fundamento do dis-
posto 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 , para  
exercer o cargo em comissão  –assessoria especial de 
Gabinete- Símbolo SE-2 - da secretaria Municipal de 

assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2121/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, TALITA 
CRISTINA  SOARES DE FREITAS, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Muni-
cipal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –assessor admi-
nistrativo i- Símbolo DAS 10 - da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2122/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, DIR-
CILENE DE LIMA FONTES, com fundamento do dis-
posto 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, para  
exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo 
i- Símbolo DAS 10 - da secretaria Municipal de assis-
tência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2123/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, DENIL-
SON DOS SANTOS SILVA, com fundamento do dis-
posto 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 , para  
exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo 
i- Símbolo DAS 10 - da secretaria Municipal de assis-
tência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2124/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, RHAFA-
ELY DA ROCHA DAS NEVES, com fundamento do dis-
posto 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 , para  
exercer o cargo em comissão  –assessor administrativo 
ii- Símbolo DAS 09 - da secretaria Municipal de assis-
tência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2125/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, LAURO 
MATHEUS RODRIGUES ALVES, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015 
, para  exercer o cargo em comissão  –assessor admi-
nistrativo ii- Símbolo DAS 09 - da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2126/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, ZABEL 
DA COSTA NAZARÉ, com fundamento do disposto no 
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inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ain-
da, consubstanciado no que restou estabelecido pela 
comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, IZABEL 
DA COSTA NAZARÉ , para  exercer o cargo em comis-
são  –assessor administrativo ii- Símbolo DAS 09 - da 
secretaria Municipal de assistência social e direitos 
Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2127/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, BETTY 
SÁ DA SILVA  , com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, con-
substanciado no que restou estabelecido pela comis-
são criada pelo decreto nº. 3954/2015, BETTY SÁ DA 
SILVA  , para  exercer o cargo em comissão  –assessor 
administrativo ii- Símbolo DAS 09 - da secretaria Mu-
nicipal de assistência social e direitos Humanos – se-
MasdH.

Portaria Nº 2128/GP/2016 de 27 de outubro de 
2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, BRUNO 
HENRIQUE QUINTANILHA MOREIRA DA SILVA, 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, para  exercer o cargo em comissão  –as-
sessor administrativo ii- Símbolo DAS 09 - da secreta-
ria Municipal de assistência social e direitos Humanos 
– seMasdH.

Portaria Nº 2129/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, CAR-
LOS EDUARDO SANTOS FIDELIS, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Muni-
cipal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –assessor admi-
nistrativo iii- Símbolo DAS 08 - da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2130/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, ALINE 
BETHANIA DA SILVA DUTRA   , com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –assessor admi-
nistrativo iii- Símbolo DAS 08 - da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2131/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, MARCIA 
MARIA FERREIRA CAMPOS   , com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
para  exercer o cargo em comissão  –assessor admi-
nistrativo V- Símbolo DAS 06 - da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2132/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, THAIE-
NE DOS SANTOS GOMES, com fundamento do dis-
posto 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, para 
exercer o cargo em comissão de assessor administra-
tivo da coordenadoria do bolsa família – assessor ad-
ministrativo ii - Símbolo DAS 9 da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2133/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, NATHA-
LIA TELLES DE MELLO, com fundamento do dispos-
to 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, para 
exercer o cargo em comissão de assessor administra-
tivo da coordenadoria do bolsa família – assessor ad-
ministrativo ii - Símbolo DAS 9 da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2134/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, MICHE-
LE LEMOS SANTOS, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº. 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assessor administrativo da 
coordenadoria do bolsa família – assessor adminis-
trativo ii - Símbolo DAS 9 da secretaria Municipal de 
assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2135/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, JORGE 

ALVES DA COSTA, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelodecreto nº. 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assessor administrativo da 
coordenadoria do bolsa família – assessor adminis-
trativo ii - Símbolo DAS 9 da secretaria Municipal de 
assistência social e direitos Humanos – seMasdH. 

Portaria Nº 2136/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, CRIS-
TIANE DE SOUZA, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº. 3954/2015 , para  exer-
cer o cargo em comissão  –diretoria de apoio adminis-
trativo - Símbolo D-2 - Diretor da secretaria Municipal 
de assistência social e direitos Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2137/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Nomear, a contar de 05 de outubro de 2016, PE-
DRO HENRIQUE DE ARANTES RODRIGUES, 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, para exercer o cargo em comissão  –di-
retoria de apoio administrativo - Símbolo D-2 - Diretor 
da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
Humanos – seMasdH.

Portaria Nº 2138/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido NILDA ANTONIA CLERCQ DE 
OLIVEIRA, Professor II, da secretaria Municipal edu-
cação, esporte, cultura e turismo – seMect, matrí-
cula nº 10/47.827, a contar de 10/08/2016, conforme o 
contido nos autos do processo nº 37/4239/2016.

Portaria Nº 2139/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido INGRID FACCION DE CARVA-
LHO, Professor II, da secretaria Municipal educação, 
esporte, cultura e turismo – seMect, matrícula nº 
10/44.693, a contar de 23/08/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/4408/2016.

Portaria Nº 2140/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido ALICIA BOFELLI MORENO, 
Médico Clinico Geral, da secretaria Municipal de 
saúde - seMus, matrícula nº 10/19.874, a contar de 
10/08/2016, conforme o contido nos autos do processo 
nº 37/4243/2016.

Portaria Nº 2141/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido IARA DOS SANTOS DA SILVA, 
Professor II, da secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo- seMect, matrícula nº 
10/55.525, a contar de 17/08/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/4358/2016.

Portaria Nº 2142/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido GABRIELA CAVALCANTE COR-
DEIRO, Professor Il, da secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, cultura e turismo - seMect, matrícula 
nº 10/19.874, a contar de 23/08/2016, conforme o conti-
do nos autos do processo nº 37/4388/2016.

Portaria Nº 2143/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido FABIANA FLORÊNCIO DOS SAN-
TOS, Professor II, da secretaria Municipal de educa-
ção, esporte, cultura e turismo - seMect, matrícula nº 
10/56.344, a contar de 10/08/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/4741/2016.

Portaria Nº 2144/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido EDMEA MARIA DE SOUZA, Pro-
fessor II, da secretaria Municipal de educação, espor-
te, cultura e turismo - seMect, matrícula nº 10/44.801, 
a contar de 29/08/2016, conforme o contido nos autos 
do processo nº 37/4521/2016.

Portaria Nº 2145/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido LILIANE SOARES NOGUEIRA DA 
CRUZ, Professor II, da secretaria Municipal de educa-
ção, esporte, cultura e turismo  - seMect, matrícula 
nº 10/49.065, a contar de 13/09/2016, conforme o conti-
do nos autos do processo nº 37/4747/2016.

Portaria Nº 2146/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar a pedido KESSIA REGINA GOMES DAN-
TAS DA CRUZ, Professor II, da secretaria Municipal 
de educação, esporte, cultura e turismo - seMect, 
matrícula nº 10/44.751, a contar de 23/08/2016, confor-
me o contido nos autos do processo nº 37/4386/2016.

Portaria Nº 2147/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

Exonerar do cargo de Professor ii, JOÃO DOS SAN-
TOS JUNIOR, por não ter entrado em exercício, confor-
me o contido nos autos do processo nº 37/4221/2016.

Portaria Nº 2148/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

demitir LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, Supervisão 
Escolar, matrícula nº 10/22.626, com fulcro no artigo 
172 da Lei complementar n.º 014/97, a contar da data 
da publicação, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 09/0968/2015.

Portaria Nº 2149/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

tornar sem efeito a Portaria N° 0632/GP/2016, de 04 de 
março de 2016,Publicado em 05/03/2016. 

Portaria Nº 2150/GP/2016 de 27 de outubro 
de 2016.

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 09/000695/2015):Ho-
MoLoGo a presente LicitaÇÃo na modalidade Pre-
gão Presencial n°. 010/2016, adjudicando seu objeto à 
empresa: tr coMÉrcio de Materiais e eQuiPa-
MeNtos eireLi ePP, com valor total de r$18.050,00 
(Dezoito mil e cinquenta reais)  conforme Ata de julga-
mento/mapa de lances da comissão Permanente de Li-
citações, Materiais e Serviços às fls. 157/158, 161/163 
e ainda, pareceres da douta Procuradoria Geral do Mu-
nicípio em fls.70/71 da Secretaria municipal de Controle 
às fls. 172/173. Em 22 de setembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: Nº. 44/0612/2015.
coNtrato Nº 028/seMect/2016.
PreGÃo PreseNciaL Nº 036/2016.
coNtrataNte: MuNicÍPio de beLford roxo.
coNtratada: VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUS-
TRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
do obJeto: o presente contrato tem por objeto 
Aquisição de 08 (oito) carros (0 Km) para atender às 
unidades escolares, e os setores da secretária Munici-
pal de educação, esporte, cultura e turismo.
do PraZo: o prazo de fornecimento do objeto deste 
CONTRATO é de até 15 (quinze) dias.
do VaLor: de R$ 322.465,20 (Trezentos e vinte e 
dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
vinte centavos).
ProGraMa de trabaLHo. 
44.01.12.361.017.2.040.000
desPesa: 4.4.90.52.00
foNte: 005 – salário educação
Nota de eMPeNHo: 0857 de 22/07/2016
data : 01/8/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora h de 16/092016

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: Nº. 44/00168/2016.
coNtrato Nº 024/seMect/2016.
PreGÃo PreseNciaL Nº 028/2016.
coNtrataNte: MuNicÍPio de beLford roxo.
coNtratada: RICCI CONSTRUTORA SERVIÇOS 
LTDA.
do obJeto:  o Presente contrato tem por objeto a 
aquisição de Material hidráulico, para atender às 69 
(sessenta e nove) Unidades Escolares.
do PraZo: o prazo de vigência deste coNtrato 
será de 12 (doze) meses.
do VaLor: de R$ 2.005.073,16 (Dois milhões e cinco 
mil e setenta e três reais e dezesseis centavos).
ProGraMa de trabaLHo. 
44.01.12.361.017.2.040.000
desPesa: 3.3.90.30.00
foNte: 005 – salário educação
Nota de eMPeNHo: 0848 de 20/07/2016
data : 25/07/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora h de 10/082016

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: Nº. 44/00147/2016.
coNtrato Nº 037/seMect/2016.
PreGÃo PreseNciaL Nº 034/2016.

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
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

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

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
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coNtrataNte: MuNicÍPio de beLford roxo.
coNtratada: RENATO MORGADO PRODUÇÕES 
LTDA.
do obJeto:  o Presente contrato tem por a contrata-
ção de empresa especializada em Locação de Material 
para a realização de eventos.
do PraZo:  o prazo de Locação do material do obje-
to deste coNtrato será conforme a vigência para os 
eventos.
do VaLor: R$218.800,00 (Duzentos e dezoito mil  e 
oitocentos reais).    
ProGraMa de trabaLHo. 
44.01.12.361.017.2.040.000 - 
44.01.12.361.017.2.040.000
desPesa: 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00
foNte: 005 – salário educação - 015 – fuNdeb
Nota de eMPeNHo: 0927 de 25/08/2016 - 0928 de 
25/08/2016
data : 31/08/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora h de 20/09/2016

TERMO ADITIVO Nº 002

Processo: 025/000025/2013.
coNtrato Nº 002/seMusP/2013. 
PreGÃo PreseNciaL Nº 28/2013.
coNtrataNte: MuNicÍPio de beLford roxo.
coNtratada: HOMEGA RC PROJETOS E SERVI-
ÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME,
do obJeto: Fica prorrogado do prazo do Contrato 
celebrado através do Termo nº. 002/seMusP/2013, 
pelo período de 12 (doze) meses,
DO VALOR: R$ 3.941.240,40 (três milhões e nove-
centos e quarenta e um mil e duzentos e quarenta 
reais e quarenta centavos).
da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data : 05/10/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADITIVO Nº 002

Processo: 08/0000237/2013.
coNtrato Nº 004/seMus/2014. 
toMada de PreÇo Nº 006/2013.
coNtrataNte: MuNicÍPio de beLford roxo.
coNtratada: URBANIZADORA AGAELLES LTDA,
do obJeto: fica prorrogado o prazo do presente con-
trato, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem 
alteração do valor contratual.
DO VALOR: R$ 3.941.240,40 (três milhões e nove-
centos e quarenta e um mil e duzentos e quarenta 
reais e quarenta centavos).

da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original e seus anexos.
data : 08/06/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora h de 15/072015

TERMO ADITIVO Nº 002

Processo: 08/0002973/2013.
coNtrato Nº 024/seMus/2014. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 
coNtrataNte: MuNicÍPio de beLford roxo.
coNtratada: SMARTHECNOLOGY COMÉRCIO 
E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
LTDA. do obJeto: fica prorrogado do prazo do con-
trato celebrado através do termo nº. 024/2014, pelo 
período de 12 (doze) meses.
DO VALOR: R$ 133.264,80 (Cento e trinta e três mil, 
duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centa-
vos).
da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
data : 08/04/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora h de 04/052016

RESOLUÇÃO Nº012/CMS/2016

Considerando: as documentações apresentadas pela 
seMus ao cMs da Lei orçamentária 2017;

Considerando: a apreciação e análise do referido do-
cumento pela Comissão especifica do CMS, da Lei Or-
çamentária 2017;

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Bel-
ford Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador 
das ações de saúde, instituído pela Lei nº 316/94 de 23 
de Novembro de 1994, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 
de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990, em reunião extraordinária do dia 
20 de outubro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º aprovar a Loa 2017 – Lei orçamentária no valor 
de r$ 159.880.382,66 referente ao ano de 2017;

Art.2º a referida Loa 2017- Lei orçamentária 2017, 
juntamente com a ata e lista de presença será encami-
nhado aos órgãos competentes em conformidade com 
a Legislação vigente;

 “Dispõe sobre a Aprovação da LOA- Lei Or-
çamentária 2017, e dá outras providências.

Art.3º A referida LOA 2017- Lei Orçamentária 2017 fica-
rá uma cópia arquivada na sala do CMS para vistas dos 
conselheiros e demais interessados;

Art.4º esta resolução entrará em vigor na data se sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Celio Davi de Souza Calado
Presidente do cMs-br

Homologado a resolução cMs/br nº 012/2016, nos 
termos do Parágrafo 2º, artigo 1º da Lei federal nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº013/CMS/2016

Considerando: as documentações apresentadas pela 
seMus ao cMs, do Plano de Enfrentamento da Sífilis 
do Programa Municipal dst/aids;

Considerando: a apreciação e análise do referido do-
cumento pela Comissão especifica do CMS;

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Bel-
ford Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador 
das ações de saúde, instituído pela Lei nº 316/94 de 23 
de Novembro de 1994, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 
de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990, em reunião extraordinária do dia 
20 de outubro de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar o Plano de Enfrentamento da Sífilis do 
Programa Municipal dst/aids;

Art.2º - O referido Plano de Enfrentamento da Sífilis do 
Programa Municipal dst/aids juntamente com a ata e 
lista de presença será encaminhado aos órgãos com-
petentes em conformidade com a Legislação vigente;

Art.3º - esta resolução entrará em vigor na data se sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Celio Davi de Souza Calado
Presidente do cMs-br

Homologado a resolução cMs/br nº 013/2016, nos 
termos do Parágrafo 2º, artigo 1º da Lei federal nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

 “Dispõe sobre a Aprovação do 
Plano de Enfrentamento da Sífilis 
do Programa Municipal DST/AIDS

Ingredientes

DRUMET NO FORNO

1 kg de drumet/2 limões
sal a gosto/alho a gos-
to (sugiro uns 4 dentes)/
orégano (uma colher de 
sopa/shoyu (2 colheres 
de sopa)/pimenta-do-
-reino em pó (1/2 colher 
de chá)/saco para as-
sar ou papel alumínio 
para cobrir o tabuleiro.

Modo de preparo

tempere os drumets 
com limão, alho espre-
mido, orégano, sal a 
gosto e um pouco de 
pimenta-do-reino em 
pó.
por último, coloque o 
molho shoyu (vai ficar 
bem molhadinho, com 
um caldinho), deixe 
descansando por uns 10 
minutos para pegar o 
tempero.
preaqueça o forno por 
uns 10 minutos.
Coloque toda a mistu-
ra, os drumet com os 
temperos e o caldo em 
um tabuleiro e cubra 
com o papel alumínio 
(se for usar o saco assa 
fácil, que é encontrado 
nos grandes mercados, 
é só despejar no saco, 
fechar e colocar no ta-
buleiro).
Coloque para assar por 
uns 30 minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

MIÚDOS DE 
FRANGO REFOGADO

1 kg de moela de fran-
go
500 g de coração de 
frango
suco de 2 limões/1 pi-
mentão vermelho pi-
cadinho/1 pimentão 
amarelo picadinho/1 
tablete de caldo de ga-
linha/1 tablete de caldo 
de carne/3 colheres de 
sopa de molho shoyu/2 
tomates picado sem se-
mente/1 cebola grande 
picadinha/3 colheres 
de sopa de colorífico 
(colorau, urucum)
6 colheres de sopa de 
azeite/Coentro picadi-
nho a gosto/sal, alho e 
pimenta a gosto

Retire a gordura da moela e 
do coração, depois lave bem 
com o suco do limão e água 
fervendo, deixe escorrer.
em uma panela de pressão 
coloque 3 das colheres de 
azeite e alho amassado a 
gosto, frite bem e acrescente 
as moelas e o coração.
em seguida acrescente o ta-
blete do caldo de carne e de 
galinha, o colorau e cubra os 
miudos com água fervendo 
( se achar necessário acres-
cente uma pitada de sal).
tampe a panela e deixe fer-
ver 25 minutos após pegar 
pressão
após os 25 minutos retire do 
fogo e escorra, reserve ape-
nas meio copo do caldo dos 
miudos.
em uma outra panela acres-
cente as 3 colheres restantes 
de azeite, a cebola pica-
dinha e o alho a gosto, frite 
bem e acrescente o tomate 
picadinho.
Refogue bem até formar um 
molho e então acrescente as 
3 colheres de shoyu.
Coloque os miudos e o meio 
copo do caldo dos muidos 
e por ultimo acrescente os 
pimentões vermelho e ama-
relo, o coentro e a pimenta 
a gosto, misture bem até for-
mar um refogado com caldo 
grosso e então é só saborear.
sugestão: sirva com arroz 
branco, saladas e grãos di-
versos.

Como a mentira leva nossos cérebros ‘ladeira abaixo’
C U R I O S I D A D E S
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De acordo com um 
estudo da universida-
de College london, 
no Reino unido, con-
tar pequenas menti-
ras dessensibiliza nos-
sos cérebros para as 
emoções negativas 
associadas ao ato, 
podendo encorajar-
-nos a mentir ainda 
mais no futuro. um ar-
tigo sobre o estudo foi 
publicado na revista 
científica Nature Neu-
roscience. essa é a pri-
meira evidência empí-
rica de que mentiras 
contadas para bene-
fício próprio podem, 

gradualmente, aumentar. 
também é a primeira vez 
que é revelado como isso 
acontece no nosso cére-
bro. a equipe do estudo 
mapeou os cérebros dos 
voluntários enquanto eles 
realizavam tarefas onde 
podiam mentir para ga-
nho pessoal. os cientis-
tas descobriram que a 
amígdala, uma parte do 
cérebro associada com 
a emoção, foi mais ati-
va quando as pessoas 
mentiram para benefício 
próprio. a resposta da 
amígdala à mentira dimi-
nuiu com cada uma que 
foi contada, enquanto a 

magnitude das menti-
ras escalava. o estudo 
incluiu 80 voluntários 
que participaram de 
uma tarefa que envol-
via adivinhar o núme-
ro de moedas de um 
centavo em um fras-
co, e enviar as suas 
estimativas para par-
ceiros invisíveis usando 
um computador. isto 
ocorreu em diversos 
cenários diferentes. No 
cenário de referência, 
os participantes foram 
informados de que a 
estimativa mais precisa 
iria beneficiá-los, bem 
como a seu parceiro.   

Elon Musk divulgou 
com um Tesla 

totalmente autônomo

o Ceo da tesla Mo-
tos, elon Musk, com-
partilhou um vídeo no 
twitter recentemente 
mostrando as mais no-
vas capacidades do sis-
tema de condução au-
tônoma da companhia. 
esse sistema está previs-
to para ser utilizado no 
próximo Modelo 3 da 
empresa, e em todos 
os outros veículos tesla 
que estão atualmente 
em produção. Já ha-
víamos falado aqui no 
hype do plano mestre 
do empreendedor para 
tornar o objetivo dos 
carros totalmente autô-
nomos uma realidade; 
Musk quer inclusive que 
o seu veículo trabalhe 

para você enquanto 
você realiza outras ta-
refas, como uma espé-
cie de uber sem moto-
rista. “eu acho que seria 
algo para o seguro do 
indivíduo”, disse Musk, 
completando que a 
tesla só se considera-
ria responsável no caso 
de algum defeito de 
fábrica estar envolvido. 
Musk comparou assumir 
a responsabilidade por 
um acidente de carro 
autônomo a ficar preso 
em um elevador, dizen-
do que as companhias 
que fabricam elevado-
res não assumem a res-
ponsabilidade por to-
dos os incidentes desse 
tipo em todo o mundo. 
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Nova Opção está em duas 
decisões na Copa Danopé

Anderson Luiz

38

baixada

Torcedores empurram o time ao grito de “O campeão voltou”.

Restaurante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 13900 - Loja 14 
A 29 - Jardim Tropical, Nova Iguaçu - RJ, 26015-005

Telefone: (21) 2695-9365
Horário: Aberto hoje· 11h30 a 01h

a Copa sinno/Dano-
pé conheceu seus 
finalistas nas cate-

gorias sub-16 e sub-18. as 
semifinais foram realiza-
das no último fim de se-
mana e a garotada do 
Nova opção conseguiu 
colocar o clube em duas 
decisões. Na catego-
ria sub-16, no encontro 
diante do Resenha, vitó-
ria do Nova opção por 5 
a 1, com gols de Natan e 
luquinha (dois gols cada 
um) e Jonathas. vinicius 
descontou para o Rese-
nha. Já no sub-18, triunfo 
por 3 a 1 sobre o Jusce-
lino. paulinho, Caio e Ra-
mon marcaram para o 
Nova opção, com allis-
son descontando. Nas 
arquibancadas, o torce-

dor gritava “o campeão 
voltou”, em alusão ao 
feito que o clube vem 
realizando ao longo de 
todas as competições 
que participa. Nas outras 
semifinais, o laranja Me-
cânica bateu o Jusceli-
no por 2 a 1 no sub-16, 
com gols de Fernando 
e Matheus. Bruno Rios 
descontou. No sub-18, o 
Resenha venceu o la-
ranja Mecânica por 4 a 
2, com guilherme (três 
vezes) e Ruan, para o 
Resenha, e José Manoel 
e Fernando, para o la-
ranja. Dessa forma, a fi-
nal do sub-16 será entre 
Nova opção x laranja 
Mecânica e no sub-18, 
Nova opção x Resenha. 
os jogos serão em Jus-
celino, no próximo sába-
do. Muita vontade vem sendo apresentada pela garotada do Nova Opção que luta por dois títulos

aNDeRsoN luiz


