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Jovem morre 
cheio de chumbo 
em Nova Iguaçu

6
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crime bárbaro

‘Rainan da Chaminé’, como a vítima era conhecida no bairro Cerâmica, foi atingido enquanto conversava com amigos 

Curiosos observam as seis sacolas onde os assassinos distribuíram o corpo em pedaços de Theicyane Lara

Esquartejada
Corpo da jovem que foi cortado em vários pedaços foi encontrado em sacolas de 
lixo, na linha do trem na altura da passarela amarela, em Coelho da Rocha, São 
João de Meriti. O local já estava com mal cheiro e chamou a atenção de populares 
porque um dos pés que estava em um dos pacotes, já em estado de decomposição, 
ficou à mostra.

7

Tiroteio entre polícia e traficantes deixou um saldo de três tralhas mortos, um oficial ferido e vários presos. Armas e drogas foram apreendidos

RepRodução / Whatsapp

Conhecido como Rainan da Chaminé, 
ele foi atingido com vários tiros. O crime 
aconteceu por volta das 21h20, na Rua 
Lucinda, no bairro Cerâmica. De acordo 
com testemunhas, o rapaz estava con-
versando na rua quando um carro preto 
parou e desceram quatro encapuzados, 
se aproximaram e fizeram vários disparos 
que o atingiram também na cabeça.

Chapa esquenta no Pavãozinho
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Lei Seca

Água suja

A partir de 1° de novembro, 
quem for pego dirigindo em-
briagado ou se recusar a fazer 
o teste do bafômetro pagará 
multa que vai doer no bolso.

Polícia Civil prende proprietá-
rios de empresas que vendiam 
água imprópria para escolas 
estaduais em Duque de Caxias. 
Esquema era investigado. 
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Selfie 

Tudo no reto 

um americano 
postou um selfie 
em que faz um 
‘high five’ consigo 
mesmo, com o ce-
lular em pleno voo. 
ele criou uma nova 
febre na internet. 
seth schneider, de 
Raleigh, Carolina 
do Norte, postou 
uma foto ‘ue cap-
ta suas mãos ba-
tendo palmas.

um funcionário 
da Casa da Moe-
da Canadense é 
acusado de desviar 
R$ 437 mil em ouro 
escondendo o me-
tal precioso no reto. 
Leston Lawrence, 
de 35 anos, con-
seguiu enganar os 
controles de segu-
rança ao esconder 
o ouro na área ín-
tima. 

a organização Mundial da saúde (oMs) divul-
gou ontem que o vírus da zika provavelmente se 
propagará na Ásia, após centenas de casos de 
infecção pelo vírus terem sido notificados em Cin-
gapura e dois bebês tailandeses terem nascido 
com microcefalia.

durante um longo tempo, Lawrence levou pe-
quenos pedaços circulares de ouro escondidos no 
reto sem ser notado. ele vendia o ouro contraban-
deado da Casa da Moeda em um centro comer-
cial de ottawa. o caso só foi descoberto graças a 
um caixa de banco.

pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas 
da unicamp fez um estudo com pacientes que 
visitaram os ambulatórios de obesidade e diabe-
tes e constatou: quem dorme menos de seis horas 
consome até 22% mais calorias, do que aquelas 
com mais de seis horas de descanso.

Vírus

Tudo no reto II Risco de doenças 

o vírus, transmitido principalmente por 
mosquitos, foi detectado em 70 países ao 
redor do mundo, incluindo pelo menos 19 
países da região Ásia-pacífico, disse o dire-
tor da oMs para a segurança sanitária e 
emergências, Li ailan.

Vírus II

sem unanimidade, muita gente é fasci-
nada pelo sabor do alho. Não há como 
negar: o ingrediente é indispensável em 
muitas culinárias. além disso, estudos já 
comprovaram que o allium sativum aju-
da a reduzir o risco de câncer no estô-
mago, esôfago e cólon.

a retinopatia diabética, atualmen-
te, só tem tratamentos invasivos, com 
o uso de laser, injeções e cirurgias. o 
novo medicamento ainda está em 
fase de estudos com ratos de labo-
ratório e precisa ser testado em seres 
humanos. 

Colírio II

Prefeitura abre concurso 
a prefeitura de Japeri abriu concurso público para 214 

cagas em cargos de níveis fundamental e médio com sa-
lários vão de R$ 880 a R$ 1.089,53. as inscrições devem ser 
feitas até 4 de novembro pelo site www.incpconcursos.org.
br. a taxa é de R$ 54,50 para nível fundamental e R$ 64,50 
para nível médio. 

Legislativo do RJ abre vagas
a assembleia Legislativa do estado do Rio de Janei-

ro (alerj) abriu dois concursos públicos para o total de 
44 vagas. os salários vão de R$ 6.972,84 a R$ 33.762. as 
inscrições devem ser feitas de 14 de setembro a 17 de 
outubro pelo site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/
alerj2016. 

Justiça abre inscrições 
o tribunal Regional eleitoral de são paulo (tRe-sp) 

abriu concurso para 14 vagas e cadastro de reserva 
em cargos de nível médio e superior. os salários são de 
R$ 5.934,15 e R$ 9.736,27, respectivamente. as inscrições 
devem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br até 
11 de novembro. 

Microsoft fecha parceria 
a Microsoft e o Banco Votorantim estão investin-

do juntos em empresas de tecnologia financeira, 
as chamadas fintechs. Com o negócio, a gigante 
norte-americana de tecnologia está acrescen-
tando uma nova especialidade a seu portfólio de 
investimentos no Brasil.

Agência libera participação 
a agência Nacional de energia elétrica (aneel) 

atendeu a um recurso da eletronorte, empresa que 
pertence ao grupo eletrobras, e a liberou a participar 
do leilão de transmissão marcado para o dia 28 de 
outubro. No dia 27 de setembro, a agência havia ex-
cluído a participação da empresa. 

Preços atingem teto 
os preços do petróleo atingiram o teto no fechamento 

ontem, em Nova York, estimulados por declarações do 
presidente russo, Vladimir putin, destacando a disposição 
da Rússia de reduzir sua produção e após a argélia pedir 
compromissos similares de outros produtores de fora do 
grupo.

Sabor do alho 

JAPERI

TRE-RJ 

INVESTIMENTOS

PETRÓLEO

Abóbora gigante bate recorde 

Colírio 
desenvolvido por pesquisadores da uni-

camp em Campinas (sp), um colírio pode 
evitar que os cerca de 422 milhões de dia-
béticos no mundo, sendo 16 milhões no Brasil, 
segundo cálculos da organização Mundial 
de saúde (oMs), desenvolvam uma doença 
ocular que pode levar à cegueira.

ALERJ

LEILÃO
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o belga Mathias Willemijns conquistou o título do Campeonato 
europeu de abóboras gigantes em Ludwigsburg, no sudoeste da 
alemanha, no último domingo. Com uma abóbora de mais de 
uma tonelada, Willemjins estabeleceu um novo recorde mundial 
depois que sua fruta atingiu incríveis 1.190,5 kg.

Tá com ‘medinho’?
um parlamentar da Baixada Fluminense, 

que tem telhado de vidro, anda preocupa-
do com sua carreira política, que estaria em 
contagem regressiva para o fim. e não é pra 
menos. alvo de denúncias publicadas pelo 
sombra, ele acredita que a derrota nas urnas 
pode levá-lo à bancarrota. 

Papagaio de pirata 
um candidato que fazia oposição a um 

prefeito de um importante município da Bai-
xada, agora é carinhos e abraços com seu 
opositor, que saiu vitorioso na última eleição. 
a mudança de hábito tem nome e ende-
reço: uma vaga na Câmara Municipal. ao 
fazer as pazes, o duas caras acredita que o 
chefe do executivo vai conseguir uma ‘bo-
quinha’ pra ele e os seus na prefeitura a par-
tir do próximo ano. 

Os fantasmas se divertem 
aquela prefeitura da Baixada Fluminense 

precisa mesmo passar uma sessão de exor-
cismo dada a grande quantidade de fan-
tasmas que povoam as repartições públicas. 
os ‘gasparzinhos’ nada camaradas, porque 
sugam o dinheiro dos contribuintes, estão por 
toda parte. Nas secretarias de saúde, educa-
ção e, pasmem, no órgão responsável pelo 
esporte e lazer. 

Proscrição na Baixada 
tem político comendo o pão que o diabo 

amassou por causa da ganância de querer 
juntar o maior número de apoio partidário só 
para tirar proveito e não levar! a velha tática 
de ficar sobre o muro para observar qual dos 
dois lados levaria vantagem navegou por 
águas turvas e tempestuosas e afundou após 
ficar à deriva. e muitos não levaram em con-
ta o ditado ‘mais vale um pássaro na mão, 
do que dois voando’ e acabaram metendo 
os pés pelas mãos. 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
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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

Lei Seca 

Multa para quem dirigir bêbado ficará mais cara a partir de novembro e 
quem se recusar a fazer o teste do bafômetro pagará mais de R$ 2,9 mil. 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Agentes vão intensificar as ações da Operação Lei Seca para flagrar motoristas que costumam misturar bebida com direção. A partir de agora, o teste do bafômetro será obrigatório

a partir do dia 1° 
de novembro 
quem for pego 

pela operação Lei 
seca dirigindo em-
briagado ou se re-
cusar a fazer o teste 
do bafômetro paga-
rá uma multa de R$ 
2.934,70. hoje a multa 
é de R$ 1.915. além 
disso, o motorista ain-

Pesquisa: Crivella tem 
51% votos e Freixo 25%

Os candidatos ao governo do Rio vão a disputa no dia 30

aNdRé GoMes de MeLo

TJRJ condena prefeito de 
Maricá por improbidade

diVuLGação

Washington Quaquá responde por violação

da terá a carteira de 
habilitação suspensa 
por 12 meses. 

Falar ao celular en-
quanto dirige passará 
de infração média a 
gravíssima. e quem 
estacionar indevida-
mente em vaga de 
idoso ou deficiente 
perderá sete pontos 
na carteira.

para o coordena-
dor da Lei seca, te-

nente-coronel Marco 
andrade, para que 
o trânsito seja huma-
nizado, é necessário 
a contribuição de to-
dos. “há o esforço le-
gal de tentar inibir as 
transgressões através 
das penalizações. a 
multa é para chamar 
a atenção. o gran-
de objetivo é a ree-
ducação, não temos 
prazer em multar”, 

explicou o tenente-
-coronel.

MAiS de MiL AçõeS
entre janeiro e se-

tembro deste ano, 
foram realizadas 
1.681 ações de fisca-
lização da operação 
Lei seca em todo o 
estado, e 216.976 mil 
pessoas foram abor-
dadas. Nesse período, 
32.116 veículos foram 

multados, 4.272 veícu-
los rebocados, 10.342 
carteiras de habilita-
ção foram recolhidas 
e foram identificadas 
embriaguez em 9.730 
motoristas (4,5% dos 
condutores aborda-
dos).

“Quando começa-
mos, há sete anos, 20% 
dos motoristas eram 
flagrados sob efeito 
do álcool. hoje, este 

número já caiu para 
7%. da mesma forma, 
esperamos um ama-
durecimento com re-
lação ao uso do cinto 
de segurança no ban-
co de trás, com a não 
utilização do celular 
ao volante e o respei-
to às regras de veloci-
dade. precisamos que 
a sociedade compre 
essa ideia”, ressaltou 
Marco andrade.

Mudança para a realidde da segurança nas ruas   
a operação Lei 

seca, iniciada em 
2009, trouxe uma 
mudança para a 
realidade da se-
gurança nas ruas 

e estradas do estado 
do Rio. segundo da-
dos do instituto de 
segurança pública 
(isp) e do departa-
mento Nacional de 

trânsito (denatran), 
o número de mortes 
em 2009 foi de 59 por 
100 mil veículos. No 
ano passado, foi de 
29 por cada 100 mil 

veículos, uma redu-
ção de aproximada-
mente 50%.

segundo a orga-
nização Mundial de 
saúde (oMs), o Bra-

sil é o quarto país do 
mundo com o maior 
número de mortes em 
acidentes de trânsito 
por ano. o país tenta 
cumprir uma meta es-

tipulada pela oNu: 
uma redução em 
50%, no período 
2011-2020, de casos 
fatais em acidentes 
viários.

a primeira pesquisa 
ibope de intenção de 
voto para a prefeitura do 
Rio de Janeiro no segun-
do turno foi divulgada 
ontem. pelo levantamen-
to encomendado pela 
tV Globo, o nível de con-
fiança da pesquisa é de 
95%. 

de acordo com o ibo-
pe, considerando a mar-
gem de erro, a chance 
de o resultado retratar 
a realidade é de 95%. 
a margem de erro é de 
três pontos percentuais 
para mais ou para me-
nos. Votos totais (estimu-
lada): Marcelo Crivella 
(pRB): 51% (pela margem 
de erro, entre 48% e 54%); 
Marcelo Freixo (psoL): 
25% (entre 22% e 28%); 

os votos branco/nulo/
nenhum somam 21%; Não 
sabe/não respondeu: 3%; 
Já os votos totais (es-
pontânea) são: Marcelo 
Crivella (pRB): 46% (pela 

margem de erro, entre 
43% e 49%); Marcelo Frei-
xo (psoL) tem 21% (entre 
18% e 24%); Branco/nulo/
nenhum: 24%; Não sabe/
não respondeu: 9%.

o ibope também per-
guntou como vão vo-
tar no segundo turno os 
eleitores que, no primeiro 
turno, optaram por outros 
candidatos, ou seja, que 
não votaram em Crivella 
ou Freixo.

entre os eleitores que 

votaram em pedro paulo 
(pMdB) no primeiro turno, 
52% dizem que agora, no 
segundo turno, vão votar 
em Crivella, e 19%, em 
Freixo. Votariam em bran-
co ou anulariam 25%, e 
3% estão indecisos.

entre os eleitores de 
Flávio Bolsonaro (psC), 
67% dizem que vão votar 
em Crivella no segundo 
turno, e 9%, em Freixo. 
Brancos e nulos: 19%; in-
decisos: 5%.

a sentença da 11ª 
Câmara Cível do tri-
bunal de Justiça do 
estado do Rio de Ja-
neiro (tJRJ) reformou 
e condenou o pre-
feito de Maricá, Wa-
shington ‘Quaquá’, 
por violação aos 
princípios que regem 
a administração pú-
blica, divulgando o 
seu nome, sua assi-
natura e sua imagem 
de modo ilegal, em 
prejuízo do erário, 
bem como por enri-
quecimento ilítico. o 
político terá de pa-
gar multa no valor 
de 45 vezes o seu sa-
lário e devolver aos 
cofres públicos tudo 
o que gastou para 
fins pessoais com o  
lançamento de uma 
cartilha e uma revista 
em quadrinhos sobre 
um plano de internet 
grátis publicada pelo 
município.

o relator foi o desem-
bargador alcides da 
Fonseca Neto. o magis-
trado considerou que 
houve má-fé no com-
portamento do prefeito 
na divulgação pessoal, 
em detrimento do mero 
caráter informativo e 
institucional das peças 
da prefeitura.

em primeira instân-
cia, o juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca 
de Maricá julgou im-
procedente a ação 
civil pública contra 
o prefeito, por enten-
der que, apesar de 
excessos por erros de 
avaliação dos limites 
da informação, não 
houve promoção 
pessoal na revista 
intitulada ‘internet 
Grátis’.



RepRodução 

RepRodução 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

a

GERAL4

para comemorar o dia das crianças, o 
time do Barçamigos, realiza amanhã uma 
ação social no campo do XV de Novem-
bro, no bairro Carmari, em Nova iguaçu. 
Com distribuição de brindes e brincadeiras 
que pretendem animar a criançada!  

uma alternativa ofe-
recida pelas assisten-
tes sociais é o encami-
nhamento ao Centro 
pop. Na operação de 
ontem, a equipe da 
secretaria esteve nas 
praças Roberto silvei-
ra e pacificador, e nas 
ruas José de souza her-
dy e ailton da Costa.

a secretaria de as-
sistência social e direi-
tos humanos de Caxias 
vem intensificando as 
operações em áreas do 
Centro e do bairro 25 de 
agosto, para a redução 
dos moradores de rua, 
que passam por um ca-
dastramento e são rein-
seridos em suas famílias.

Refugiados do continente africano, encontram em 
Caxias um porto seguro. atenta a esta parcela da popu-
lação, a secretaria Municipal de saúde vem orientando 
estas pessoas no sistema de atendimento do município. 

No último domingo, profissionais do programa dst/aids 
e hepatites Virais participaram de evento na igreja sagra-
do Coração de Jesus, em Gramacho, e atenderam cerca 
de 60 refugiados, entre adultos e crianças.

Assistência social Operação 

Ação Social Atendimento

Eles disseram... nós publicamos!
“O que eu posso neste momento dizer é que as decisões do BNdeS, como todos sabem, são de-

cisões colegiadas. O presidente da República não participa das decisões colegiadas tomadas pelo 
BNdeS”. Cristiano Zanin, ao afirmar que o ex-presidente Lula não participa das decisões do BNdes.

professores que estão fazendo campanha 
para Marcelo Freixo (psoL) estão na mira 
do tRe. o juiz Marcello Rubioli já recebeu 
dezenas de denúncias. Numa delas, uma 
docente de um colégio estadual, aparece 
distribuindo propaganda na escola.

de quebra, diante das denúncias, o juiz 
notificou o secretário estadual de educa-
ção, os reitores da uerj e da uFRJ, e os dire-
tores dos Colégios de aplicação das duas 
universidades para impedir qualquer pro-
paganda nos estabelecimentos de ensino.

diReto ao poNto

Não é possível enfrentar uma crise sem causar po-
lêmicas. o interesse do país é o ambiente de traba-
lho, de negócios, da empregabilidade, de impostos 
simplificados, pois pior do que as taxas são os impre-
vistos embutidos na legislação. o presidente temer 
tem de falar diretamente à população, pedir o apoio 
dos políticos, sindicatos, entidades representativas da 
sociedade para a tomada de medidas simplifica-
doras. o tempo passa, e as coisas não acontecem, 
agravando a situação e plantando a desconfiança.

Orçamento Comando Grêmios estudantis 
o prefeito eduardo paes 

(pMdB) não terá muito tempo 
de se lamentar pela derrota nas 
urnas. as péssimas línguas dizem 
que o governo já está correndo 
para aprovar a toque de caixa, 
o orçamento para 2017, antes 
do segundo turno.

o comando da operação 
está nas mãos da presiden-
te da Comissão de orçamen-
to e Finanças, Rosa Fernandes 
(pMdB). se o texto for aprovado 
antes do dia 30, o futuro pre-
feito será obrigado a negociar 
possíveis alterações com paes.

Representantes dos Grêmios 
estudantis de cinco escolas 
municipais de são João de Me-
riti tiveram um dia de aprendi-
zado muito especial. Na última 
quarta-feira, os gremistas meri-
tienses viajaram rumo à Brasília 
para visitar a Câmara Federal.

Operação TRE   

Avisados 
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BRASÍLIA

em 14 anos, 6.042 funcionários fe-
derais foram expulsos do serviço 
público ou tiveram aposentadoria 
cassada por causa de irregularida-
des. a maior parte dos casos (64%) 
se refere a punições por corrupção.

O Brasil precisa de coragem 

duas novas medidas 
de preservação da 

fauna e flora nativa na 
região do Médio paraí-
ba foram lançadas pelo 
governo fluminense para 
garantir maior segurança 
hídrica para o estado, o 
que se torna possível com 
a conservação de im-
portantes fragmentos de 
Mata atlântica. a amplia-
ção do parque estadual 
da serra da Concórdia, 
que passou de 800 hecta-
res para seis mil hectares, 
é uma das ações que co-
labora diretamente para 
a melhoria da qualidade 
de vida da população, 
estimulando o ecoturismo 
regional ao valorizar e de-
mocratizar o uso público 
dos principais atrativos 

Áreas de conservação são 
ampliadas no estado

naturais dos municípios de 
Valença e de Barra do pi-
raí. “a floresta desta região 
é a grande responsável 
pela produção de água e 
manutenção do clima tão 
apreciado pelos visitantes. 
a proteção do meio am-
biente e o incentivo ao 
turismo ecológico repre-
sentam uma ótima opor-
tunidade de negócio em 
diversas escalas. além de 
proteger a água, o clima 
e as belezas da região, é 
possível agregar valor nos 
produtos e subprodutos 
da terra, diversificando a 
cadeia produtiva. esta-
mos falando de proteção 
à natureza e da geração 
de oportunidades”, disse 
o secretário do ambiente, 
andré Corrêa.

Solidariedade na 12ª edição do Anda Japeri
ação da pReFeituRa 

Os participantes se encontraram na Paróquia Nosso Senhor do Bonfim, no Centro de Engenheiro Pedreira.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

MPF apresenta nova denúncia contra Lula

Moradores da re-
gião da palhada, 
andam reclamando 
do acúmulo de su-
jeira e mal cheiro es-
palhados pelo cam-
po do aymoré, em 
Nova iguaçu. o local 
que era frequenta-
do por populares em 
momentos de lazer, 
tornou-se um gran-
de foco de lixo e de 
animais transmissores 
de doença.  “Moro 
aqui há muitos anos 
e nosso bairro está 
entregue às mos-
cas. o campo virou 

A proposta é estimular o ecoturismo regional 

RepRodução 
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o Ministério público 
Federal apresentou à 
Justiça ontem, nova 
denúncia contra o 
ex-presidente Luiz 
inácio Lula da silva. 
além dele, também 
foram denunciados o 
empresário Marcelo 
odebrecht e outras 
nove pessoas. além 
da denúncia de on-
tem, Lula é réu em 
dois processos (um 
no paraná e outro no 
distrito Federal) e in-
vestigado em dois in-
quéritos que tramitam 
no supremo tribunal 
Federal, todos rela-

cionados à operação 
Lava Jato.

segundo o MpF, Lula 
atuou junto ao Banco 
Nacional de desenvol-
vimento (BNdes) “e ou-
tros órgãos de Brasília”, 
para favorecer a ode-
brecht em emprésti-
mos para obras de en-
genharia realizadas em 
angola. em retribuição, 
ainda de acordo com 
as investigações, a em-
preiteira teria pago aos 
envolvidos valores que, 
atualizados, chegam a 
R$ 30 milhões.

a participação de 
Lula ocorreu em duas 
fases, segundo a de-
núncia. Na primeira, 

Lixão no campo do Aymoré
entre 2008 e 2010, 
quando ainda era 
presidente, os inves-
tigadores entendem 
que Lula praticou cor-
rupção passiva.  Na 
segunda, entre 2011 e 
2015, já sem manda-
to, Lula teria cometido 
tráfico de influência. 

Caminhada de 10,5 km teve doação de alimentos e muito forró

diVuLGação  

 Lula é réu em dois processos 

RepRodução

Cerca de 
200 pessoas 
p a r t i c i p a r a m 

da 12ª edição do 
anda Japeri, realizado 
no último sábado. o 
evento, promovido 
pela prefeitura de 
Japeri, através da 
secretaria de ambiente 
e desenvolvimento 
sustentável (seMades), 
numa co-realização 
com o instituto Kerygma 
ambiental (iKa), foi 
marcado por uma 
bela confraternização, 
solidariedade, muita 
música e também 
alegria ao longo dos 10,5 
km do Circuito Águas 

de são pedro. além de 
saborearem um café 
da manhã com muitas 
frutas, sanduíches e 
sucos, todos tiveram a 
oportunidade de iniciar 
o dia com uma boa 
ação. Foram recolhidos 
alimentos e brinquedos 
que serão doados para 
o abrigo infanto-Juvenil 
Municipal Conselheiro 
Joaquim Marçal de 
souza. em seguida, o 
grupo foi levado para 
a recém-reformada 
praça da pedra Lisa, no 
bairro que leva o mesmo 
nome, local onde foi 
feito o alongamento 
e aquecimento 
antes do início da 
caminhada. o espaço, 

aliás, recebeu elogios 
dos participantes do 
evento. “eles gostaram 
muito da nova praça 
e tiraram muitas fotos 
nela”, disse o secretário 
da seMades, 
José arnaldo, 
parabenizando a 
secretaria de obras 
e serviços públicos 
(seMosp) pela 
reforma do espaço. 
os caminhantes 
levaram cerca de três 
horas da pedra Lisa 
até o sítio Bate palma, 
em Jaceruba, onde 
foram recepcionados 
ao som do forró de 
Ney dos teclados, 
que animou a festa. 
No local, foi servido 

almoço e o público 
pôde conhecer 
o artesanato 

e os alimentos 
produzidos pela  
agricultura Familiar 

e comercializados 
na Feira da Roça do 
município.

um verdadeiro lixão, 
cheio de ratos e bara-
tas. Nem as crianças 

podem mais brin-
car aqui”, disse uma 
moradora. 
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Light faz manutenção em seis cidades
SuL fLuminenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Concessionária de energia elétrica responsável pelo abastecimento 
realiza serviço em horários e dias determinados em vários municípios.

Cartaz de divulgação do evento no shopping

seis cidades 
do sul do Rio 
de Janeiro re-

ceberam manu-
tenção na rede 
elétrica no último 
domingo e ontem. 
a Light, concessio-
nária responsável 
pelo abastecimen-
to, faz o serviço 
em horários e dias 
determinados. ele 
foi realizado em 
alguns pontos de 
Barra do piraí, de 
Barra Mansa, Vas-
souras, Quatis, Va-

lença e Volta Re-
donda.

de acordo com a 
nota da assessoria 
da Light, este tipo 
de manutenção 
tem como objetivo 
garantir a qualida-
de na distribuição 
de luz. No período 
em que o trabalho 
é realizado, há o 
desligamento da 
energia. por isso, 
os clientes devem 
se programar. a 
empresa lembra 
que a eletricida-
de pode ser resta-
belecida antes do 
horário previsto e equipe da concessionária realiza trabalho em rede de energia

diVuLGação

‘Dia Especial da Criança Rio 
Sul’ será realizado em Resende 

Os fiéis passaram pela cidade para participar da peregrinação

Crise aproxima pais e filhos 
em lojas de Barra Mansa 

Paraty abre inscrições para curso 
do projeto ‘Ponte dos Ventos’ Peregrinação reúne fiéis 

em dia religioso em Quatis

RepRodução

que a programa-
ção está sujeita a 
alterações.

iNFORMAçõeS
ainda de acordo 

com o comunica-
do, no site da con-
cessionária (www.
light.com.br) está 
disponível a rela-
ção de todos bair-
ros e municípios 
onde são realiza-
das manutenções 
programadas. Mais 
informações po-
dem ser obtidas 
pelo disque-Light 
emergência 0800 
021 0196.

amanhã, o município 
de Resende vai rece-
ber o ‘dia especial da 
Criança Rio sul’ com 
uma programação gra-
tuita toda voltada para 
esse público. o even-
to começa às 15h no 
Resende shopping, no 
Centro.
de acordo com infor-
mações dos organiza-
dores, haverá pula-pu-
la, vídeo-games, pintura 
de rosto e distribuição 
de pipoca e algodão 
doce. além dessas ati-
vidades, também es-
tarão sendo recolhidas 
doações de brinque-
dos novos, ou usados 
em bom estado, que 
serão entregues a uma 
instituição da cidade.
as crianças que doa-
rem concorrerão ao 
sorteio de uma cesta 

com brinquedos novos. 
todos os pequenos que 
forem ao evento tam-
bém poderão partici-
par do sorteio de uma 
bicicleta.

‘MêS eNCANTANdO’
 é AdiAdO eM 

PARAíBA dO SuL
e em paraíba do sul 
foram canceladas as 

atividades do ‘Mês en-
cantado’, evento em 
comemoração pelo 
dia das Crianças (12 de 
outubro), em paraíba 
do sul. a informação foi 
divulgada ontem pela 
assessoria de comuni-
cação. até a publica-
ção desta reportagem 
não havia uma nova 
data para o evento.

as crianças são 
um alvo preferen-
cial da publici-
dade no dia da 
Criança, em 12 de 
outubro. de acor-
do com  pesquisa 
do instituto inters-
cience, elas parti-
cipam do proces-
so decisório em 
80% das compras 
da casa.
Com a chegada 
da data, ama-
nhã, a situação 
não será diferente. 
Com isso, muitos 
pais estão tendo 
que se desdobrar 
para conseguir o 
melhor preço e 
atender aos de-
sejos dos filhos, 
sem que compro-
metam seus orça-
mentos.
em entrevista ao 
jornal diário do 

Vale, a mãe da pe-
quena Beatriz da sil-
va santos, de cinco 
anos, a autônoma 
tatiana da silva san-
tos, 34, disse que já 
tentou convencer a 
menina a escolher 
outro presente, no 
entanto, sem suces-
so. 
segundo ela, a bo-

neca escolhida, 
Baby aline, tem 
publicidade ma-
ciça em todos os 
intervalos dos ca-
nais de desenho 
que ela mais as-
siste. o modelo da 
boneca, segundo 
a dona de casa, 
variam de R$ 150 
até R$ 500.

até o dia 14 de ou-
tubro, estão abertas 
as inscrições para 
os cursos do projeto 
‘ponte dos Ventos’, 
no Centro Cultural 
sesc paraty. 
Criado e dirigido 

pela artista dinamar-
quesa iben Nagel 
Rasmussen, a inicia-
tiva promove o in-
tercâmbio entre ar-
tistas de diferentes 
nacionalidades, em 
workshops e pales-

tras gratuitas, que se-
rão realizadas de 13 
a 17 de dezembro. o 
objetivo é estimular 
o desenvolvimento 
artístico por meio da 
dança, do canto e 
da representação.

No último final 
de semana, Qua-
tis, recebeu cerca 
de 2,5 mil peregri-
nos da diocese de 
Barra do piraí, Volta 
Redonda. os fiéis 
passaram pela ci-
dade para partici-
par da peregrina-
ção, em ocasião 
do Jubileu Maria-
no do ano santo 
extraordinário da 
Misericórdia, cele-
brado pela igreja 
Católica e da festa 
de Nossa senhora 
do Rosário, padro-
eira do município. 
o jubileu contou 
com a presença 
do bispo emérito, 
dom João Maria 
Messi e do clero da 
diocese. No último 
sábado participa-
ram peregrinos de 
Volta Redonda, pi-
nheiral, Barra do 
piraí, piraí, paulo de 
Frontin e Mendes. 
Já no domingo, es-

tiveram presentes os 
fiéis de Barra Mansa, 
porto Real, Quatis, 
Rio Claro, Resende 
e itatiaia. um gran-
de destaque desta 
peregrinação foi a 
participação mascu-
lina do terço dos ho-
mens, grupo forma-
do por homens que 
se reúnem para a re-
citação e meditação 
do terço, resgatando 
assim, a piedade po-
pular como ponto de 
partida para ama-
durecer sua fé em 
deus por meio dessa 
devoção mariana. 

para Leoni Garcia 
de Mattos, de 50 
anos, morador do 
distrito de Floriano, 
essa foi uma gran-
de oportunidade 
para fortalecer a 
devoção. “Foi mui-
to gratificante par-
ticipar dessa pere-
grinação e ajudar 
os irmãos de Quatis 
na organização. o 
terço dos homens 
me ajudou a mu-
dar de vida. Quan-
do cheguei nem 
terço tinha, foi um 
presente do pa-
dre”, destacou. 

Crianças são um alvo da publicidade no dia da Criança

diVuLGação
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Disputa por votos fica acirrada 
entre canditatos em Volta Redonda 

os candidatos a pre-
feito de Volta Redon-
da, paulo Baltazar (pRB) 
e samuca silva (pV), 
seguem na briga pela 
vaga no executivo. du-
rante o final de semana, 
eles realizaram reuniões 
de campanhas e fala-
ram sobre as propostas 
para a cidade.
o candidato paulo Bal-
tazar e o seu vice, Jorgi-
nho Fuede (pRB), se reu-
niram no comitê central, 
com corretores e cons-
trutores da cidade, para 
debaterem uma série 
de sugestões e deman-
das trazidas por estes 

profissionais.
de acordo com o de-
legado do Creci-RJ 
(Conselho Regional dos 
Corretores de imóveis 
do RJ), Marcos patrio-
ta, uma das principais 
reclamações da cate-
goria é a demora nos 
processos para imposto 
sobre a transmissão de 
Bens imóveis (itBi) que 
tem demorado em tor-
no de 30 dias para ficar 
pronto. 

PROPOSTAS PARA 
SeRvidOReS PúBLiCOS 

Já o candidato samu-
ca silva conversou com 

os eleitores e aprovei-
tou para falar sobre as 
propostas aos servido-
res públicos em corpo 
a corpo na Vila santa 
Cecília. “existe uma de-
fasagem quantitativa de 
servidores públicos muni-
cipais em Volta Redon-
da, sobretudo quando 
comparadas com os co-
missionados. Com a fal-
ta de concurso público 
histórica, temos servido-
res municipal com muito 
tempo de funcionalismo 
e ainda grande número 
de pessoas contratadas 
sem concurso público”, 
disse samuca silva.
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Civil realiza operação em Caxias
operação da civil

Policiais da 62ª DP prendem proprietários de empresas que vendiam 
água imprópria para consumo à escolas estaduais de Duque De Caxias.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

diVuLGação/poLíCia CiViL 

a polícia Civil, por 
meio da 62ª dp 
(imbariê), realizou 

no último sábado, a se-
gunda etapa da ope-
ração hidra, em decor-
rência da investigação 
realizada pela unidade 
policial para apurar a 
fraude de fornecimen-
to de água potável nas 
escolas estaduais de 
duque de Caxias. 

a ação tinha como 
objetivo, o cumprimen-
to de quatro manda-
dos de prisão dos pro-
prietários das empresas 
envolvidas no esquema 
fraudulento.

de acordo com o 
delegado de polícia 
Marcos Gomes santa-
na, responsável pela 
investigação, na primei-
ra etapa da operação 
hidra, foram cumpridos 
mandados de busca 
e apreensão - repre-
sentados nos autos do 
inquérito policial - nas 
residências e nas sedes 
das empresas de hé-
lio Marcelo dos santos 
Ramos, proprietário da 
empresa h.M. dos san-
tos;

Reinaldo souza Ro-
cha, proprietário da 
empresa Bio Água; e 
Raul de souza (irmão 

de Reinaldo), proprie-
tário da empresa R de 
souza serviços de trans-
portes.

eMPReSAS eNvOLvidAS 
NO eSQueMA 

de ABASTeCiMeNTO 
iRReguLAR

durante as diligên-
cias, foram apreen-
didas notas fiscais de 
entrega de águas nas 

escolas, proposta para 
uma instituição já en-
velopada - constando 
os três estabelecimen-
tos que iriam participar 
do concurso- , carimbo 
de todas as empresas 
no mesmo local, entre 
outros documentos que 
comprovavam que as 
empresas de cada um 
dos citados e mais uma 
quarta empresa, de pro-

priedade de Raul Júnior 
Nascimento de souza 
(filho de Raul), frauda-
vam a concorrência 
para fornecimento de 
água potável para as 
escolas estaduais da re-
gião. 

a fraude consistia no 
fato das empresas apre-
sentarem simultanea-
mente as três propostas 
para as escolas, combi-

nando dessa forma os 
valores nas propostas e 
decidindo quem seria o 
vencedor. 

em prosseguimento 
às investigações, a polí-
cia Civil descobriu que, 
além das fraudes de 
concorrência, os indi-
ciados também forne-
ciam às escolas água 
imprópria para consu-
mo humano, que eram 

captadas em uma pis-
cina, em um sítio locali-
zado na estrada soleda-
de, no bairro taquara, 
em duque de Caxias, 
e em poços artesianos 
na Rua tupã, no bairro 
Cantão, em Xerém.

Na próxima edição a 
relação das escolas que 
eram abastecidas pelo 
esquema e o que con-
cluiu a investigação.

Na operação Hidra foram cumpridos mandados de buscas e apreensão em nome de...

Corpo esquartejado é encontrado 
dividido em sacolas em Meriti

o corpo de uma 
mulher foi encontra-
do esquartejado e 
dividido em seis sa-
colas de lixo, na linha 
do trem na altura da 
passarela amarela, 
em Coelho da Rocha, 
são João de Meriti. o 
local já estava com 
mal cheiro e chamou 
a atenção de popu-
lares porque um dos 
pés que estava em 
um dos pacotes, em 
estado de decompo-
sição, ficou à mostra.

segundo informa-
ções da página é No-
tícia Meriti, o corpo 
da jovem de 18 anos, 

que foi identificado 
como theicyane Lara 
da silva, foi reconhe-
cido por familiares no 
instituto Médico Legal 
(iML). ela estava de-
saparecida desde o 
dia 27 de setembro. a 
divisão de homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (dhBF) investiga 
várias hipóteses para 
o crime, uma delas 
a do envolvimento 
de traficantes com o 
bárbaro assassinato. 
até o fechamento 
desta edição, não foi 
informado para qual 
iML a vítima foi enca-
minhada.

O corpo da vítima foi encontrado em seis sacolas de lixo na linha do trem

Theicyane Lara da Silva

RepRodução

Dupla é enquadrada por assalto 
policiais do 20º 

BpM (Mesquita) 
apreenderam, na 
manhã do último 
domingo, dois ado-
lescentes de 17 
anos, em Mesquita. 
segundo os pMs, os 
jovens demonstra-
ram nervosismo após 
uma abordagem no 
bairro Vila emil.

os policiais en-
contraram com a 
dupla uma arma de 
brinquedo e duas 
bolsas com quatro 
celulares e docu-
mentos. os dois con-
fessaram que rou-

baram um ônibus da 
viação ponte Coberta, 
que faz a linha Cam-
po Grande – Nilópolis. 
o caso foi registrado 

na 52ª dp (Nova 
iguaçu), onde uma 
das vítimas do as-
salto reconheceu os 
adolescentes.

Arma de brinquedo usada para realizar os roubos  

diVuLGação

Bandidos são mortos durante ação 
do Bope no Morro do São Carlos

policiais do Bata-
lhão de operações 
especiais (Bope) 
trocaram tiros com 
marginais no Morro 
do são Carlos, no es-
tácio, Zona Norte do 
Rio, na manhã do 
último domingo. de 
acordo com a polí-
cia Militar os suspei-
tos foram baleados 
e chegaram a ser 
levados para o hos-
pital municipal sou-
za aguiar, no Centro, 
mas não resistiram. 
Quatro homens mor-
reram.

segundo a pM, os 
bandidos foram en-
contrados feridos 
durante um vascu-
lhamento feito após 

a intensa troca de ti-
ros. os agentes apre-
enderam um fuzil 
aK-47, três pistolas, 
carregadores, mu-

nilção e 2 kg de pó 
branco. 

a delegacia de 
homicídios (dh) in-
vestiga o caso.

Foram apreendidos com fuzil AK-47 e três pistolas

...Raul de Souza e Raul Júnior Nascimento de Souza...

...Hélio Marcelo dos Santos e Reinaldo Souza Rocha
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Jovem executado com tiro 
na cabeça em Nova Iguaçu

três criminosos foram 
mortos durante troca de 
tiros com policiais milita-
res no bairro de itinga 
em Lauro de Freitas (29 
km de salvador), na ma-
nhã do último sábado. 

a pM informou que 
um grupo de quatro 
homens estava reali-
zando vários assaltos na 
região e diante das de-
núncias, os agentes da 
Companhia indepen-
dente de policiamento 
tático/Rondesp RMs foi 
acionada até o local 
e foram recebidos a ti-
ros pelos marginais. de 
acordo com informa-
ções, os militares reagi-
ram e durante confronto 
conseguiram balear dois 

bandidos, que acabaram 
morrendo na unidade mé-
dica. 

os outros dois conse-
guiram fugir, mas minutos 
depois um deles foi loca-
lizado. houve nova troca 
de tiros ele acabou morto. 
o quarto bandido segue 
foragido. Com eles a pM 
apreendeu dois revólveres 
calibre 38, um simulacro de 

pistola calibre ponto 40 
(arma falsa), sete apa-
relhos celulares de vá-
rias marcas, um tablet, 
uma corrente de prata, 
duas pulseiras de prata, 
três relógios, três anéis e 
um óculos de sol. todo 
material apreendido foi 
levado para a 27ª dele-
gacia de Lauro de Frei-
tas. 

Criminoso morto em confronto 

DHBF investiga motivação para o crime ocorrido no último sábado no bairro Cerâmica. 

as motivações 
para o assassi-
nato de um jo-

vem ocorrido na noite 
do último sábado em 
Nova iguaçu estão 
sendo investigadas 
pela divisão de ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (dhBF). 
Conhecido como Rai-
nan da Chaminé, ele 
foi atingido com vários 
tiros. o crime acon-
teceu por volta das 
21h20, na Rua Lucin-
da, no bairro Cerâmi-
ca. 

de acordo com tes-
temunhas, o rapaz es-
tava conversando na 
rua quando um carro 
preto parou e desce-
ram quatro encapuza-
dos, se aproximaram e 
fizeram vários disparos 
que o atingiram tam-
bém na cabeça. um 
amigo do jovem teria 
sido ferido com um 
tiro na costela. ele foi 
levado para o hospital 
Geral de Nova iguaçu 

Rainan foi morto por homens que desceram de um carro preto e deram vários tiros

Pavãozinho tem dia de cão Miltinho da Van enfrenta júri

Corpo de padre será enterrado em PE 

Reprodução / Facebook

Comunidade da Zona Sul tem mortos e feridos

Bandido morto após troca de tiros com os militares

Divulgação

(hGNi) e passa bem. 
família Famíliares esti-
veram no local, mas 
bastante abalados 
não quiseram comen-
tar sobre o crime. a 
polícia Civil deve ouvir 
parentes e testemu-
nhas nesta semana. 

AMigOS Se 
SOLidARiZAM
 NA iNTeRNeT 

amigos da vítima se 
solidarizaram com a fa-
mília nas redes sociais. 
Na página do facebook 
foram postadas várias 

mensagens lamentan-
do a morte do jovem. 

a especializada in-
vestiga várias hipóte-
ses para o assassinato, 
inclusive uma suposta  
discussão que o rapaz 
teria se envolvido numa 
briga.  

um confronto com 
bandidos deixou ferido 
ontem o capitão Vinícius 
apolinário de oliveira, da 
unidade de polícia paci-
ficadora (upp) pavão-pa-
vãozinho, em Copacaba-
na, na Zona sul do Rio. ele 
foi atingido por estilhaços. 

segundo a assesoria 
de imprensa das upps, o 
oficial foi levado para o 
hospital Central da polícia 
Militar, no estácio, na Zona 
Norte da cidade, e passa 
bem. uma intensa troca 
de tiros assustou a comu-
nidade desde as primeiras 
horas da manhã. 

pelo menos três suspei-
tos foram baleados e mor-
reram, segundo a Cpp. um 
homem conhecido como 
samuca, que seria chefe 
do tráfico, ficou ferido. ele 
e outros cinco suspeitos 
foram presos.

um vídeo flagrou um 
dos suspeitos caindo de 
uma encosta após ser 
morto durante o tiroteio. 

 
PM MORTO NA Cdd 

o corpo do soldado 

Felipe pires Moreira, de 25 
anos, lotado na unidade 
de polícia pacificadora 
(upp) da Cidade de deus, 
na Zona oeste do Rio, foi 
enterrado ontem às 11h 
de hoje, no Cemitério Jar-
dim da saudade, em su-
lacap. 

ele foi morto a tiros na 
tarde do último domingo, 
perto de uma das entra-
das da Quinta da Boa Vis-
ta, em são Cristóvão, na 
Zona Norte. o agente es-
tava com a namorada e 
duas crianças quando foi 

rendido por três suspeitos 
de bicicleta.

Bastante abalada, a 
mãe do militar, Fátima 
pires, desabafou: “ele es-
tava num parque, gente. 
Num parque que tinha 
que ter segurança. eles 
estavam com duas crian-
ças. uma delas estava no 
colo do meu filho. ele só 
teve tempo de colocar 
a criança no chão. Não 
teve como se defender. 
Quando tentou puxar a 
arma tinha três atirando 
nele”, disse, chorando.

Nicolás satriano/G1 a ex-mulher do sus-
peito de matar a noiva 
amanda Bueno, de 29 
anos, prestou depoimen-
to ontem durante o júri 
popular de Milton seve-
riano Vieira, o Miltinho 
da Van. o crime ocorreu 
no dia 16 de abril do ano 
passado na casa onde o 
casal morava

imagens de câmeras 
de segurança mostram 
o suspeito batendo a 
cabeça de amanda 
no chão diversas vezes. 
e, em seguida, atirando 
contra ela. poucas horas 
antes, ele almoçou com 
a ex-mulher, ariane Car-
doso Lima, dizendo que 

a amava.
ariane contou em depoi-

mento no julgamento que 
determinará a sentença 
de Miltinho da Van, que foi 
ameaçada de morte por 
ele. o julgamento foi rea-
lizado na 4ª Vara Criminal 
de Nova iguaçu. pelo me-
nos oito testemunhas eram 
esperadas para prestar de-
poimento.

“ele almoçou comigo, 
disse que queria voltar co-
migo e não amava ela. 
depois, quando matou ela, 
ele me ligou e disse que ia 
me matar e depois se ma-
tar”, contou ela durante o 
depoimento como teste-
munha do caso. ela disse 

que apresentou amanda 
e Milton quando chamou 
a dançarina para ser mo-
delo de sua loja. o rela-
cionamento entre ambos 
acabou em novembro 
de 2014. ela não relatou 
agressões físicas sofridas 
durante os 4 anos de re-
lacionamento.

Miltinho da Van é acu-
sado de homicídio quali-
ficado, na imputação de 
feminicídio, roubo de veí-
culo quando tentou fugir 
da polícia e porte ilegal 
de arma de fogo. 

o noivo da ex-inte-
grante da Jaula das Gos-
tozudas e da Gaiola das 
popozudas confessou o 

Morto a facadas na 
noite do último sábado, o 
corpo do padre Francis-
co Carlos Barbosa tenó-
rio, de 38 anos, foi velado 
numa missa realizada na 
manhã de ontem, na pa-
róquia Nossa senhora de 
Lourdes, em Nova igua-
çu.

Francisco foi encontra-
do morto na manhã do 
último domingo na Via 
Light, na altura do muni-

cípio. o enterro do reli-
gioso será em pernam-
buco, estado onde ele 
nasceu. o diácono da 
igreja Gilmar pereira dos 
santos, confirmou que o 
padre tinha duas mar-
cas de facadas, uma no 
ombro e outra no peito. 
o carro que ele dirigia, 
um Gol prata ano 2010, 
documentos e telefone 
celular ainda não foram 
encontrados.   

ainda segundo ele, o 
padre morava na igreja 
e saiu sozinho por volta 
das 19h do último sábado 
para participar da festa 
de aniversário de um afi-
lhado, no bairro Lote XV, 
em Belford Roxo. ele teria 
saído da festa por volta 
das 22h40 dizendo que 
precisava chegar cedo 
porque tinha uma missa 
para rezar na manhã se-
guinte. 
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Secretaria de Fazenda informa que calendário de pagamento está mantido.

EuA

pesquisa divul-
gada ontem e re-
alizada depois da 
divulgação de um 
vídeo do adver-
sário republicano 
falando de mulhe-
res em termos de-
gradantes, diz que 
hillary conta com 
46% nas intenções 
de voto, contra 35% 
de trump, segundo 
a NBC/Wall street 
Journal. os outros 
dois candidatos, 
Gary Johnson, do 

Clinton aumenta vantagem sobre  Donald Trump

Dívida com servidor do Rio de 
Janeiro passa de R$ 1 bilhão

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

partido Libertário, e 
Jill stein, do partido 
Verde, receberam 9% 
e 2% de apoio, res-
pectivamente.

a pesquisa, que 
tem uma margem de 
erro de 4,6%, revela 
ainda que 52% das 
pessoas consultadas 
(contra 42%) con-
sidera que o vídeo 
divulgado deve ser 
tema de campanha, 
enquanto que 41% 
acham que as de-
clarações de trump 
são “totalmente ina-
ceitáveis”.

JohN LoCheR/ReuteRs

e não é só isso 
que uma aparente 
amigdalite pode 
acobertar. em ca-
sos mais raros, um 
inchaço doído sig-
nifica o surgimento 
de uma doença 
hematológica, ou 
seja, problemas sé-
rios no sangue. di-
ferenças grandes 
de tamanho entre 
uma amígdala e 
outra às vezes si-
nalizam até uma 
leucemia .Nes se 
caso, é como se 
os anticorpos alo-
jados na região 
também adoeces-
sem, contribuindo 
para uma espécie 
de inflamação e, 
por conseguinte, 
para a dor.

tudo isso, contu-
do, está longe de 
ser motivo para 
pânico. desde que 
você fique aten-
to aos indícios e, 
mais do que isso, 
à duração do in-
cômodo, manter 
a integridade da 
garganta e, con-
sequentemente, 
de todo o resto do 
organismo não é 
uma tarefa com-
plicada. Basta ou-
vir o que o corpo 
tem a dizer.

1 - A invasão os 

famigerados vírus 
e bactérias entram 
na garganta pela 
boca ou pelo nariz. 
de lá, chegam a 
diferentes áreas e 
começam a fazer 
estragos.

2 - A repressão 
o sistema imunoló-
gico responde ao 
ataque enviando 
seus policiais, ou 
melhor, suas células 
de defesa, para o 
local afetado. en-
tão começa a bri-
ga.

3 - A consequên-
cia Na confusão, 
enzimas chamadas 
ciclo-oxigenases 
produzem prosta-
glandina, um me-
diador químico 
que faz os nervos 
enviarem sinais do-
lorosos ao cérebro.

Quando tirar as 
amígdalas ?

a recomenda-
ção é só extrair es-
sas estruturas em 
crianças em casos 
de infecções muito 
graves. Nessa fase 
da vida, elas fun-
cionam como im-
portantes escudos. 
Já nos adultos, per-
dem parte de sua 
função. portanto, 
se houver algum 
problema crônico, 
costuma-se optar 
por removê-las.

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 

Porque a garganta arranha?

Hillary Clinton aumentou vantagem a 11 pontos 

a dívida com a 
folha de paga-
mento público 

chega a R$ 1,3 bilhão. 
por causa disso, as 
contas do governo do 
estado do Rio come-
çaram a ser bloquea-
das ontem para que 
os servidores possam 
receber. de acordo 
com o advogado da 
Federação das asso-
ciações de servidores 
públicos (Fasp), Carlos 
Jund, os ativos, inativos 
e pensionistas devem 
começar a receber de 
acordo com a entrada 
de recursos nas contas 
do estado do Rio de 
Janeiro. a secretaria es-
tadual de Fazenda in-
formou que está man-

tido o calendário. Na 
próxima quinta-feira, 
os ativos da seguran-
ça receberão 30%. os 
inativos da segurança 
pública também rece-
bem 100% dos salários 
no mesmo dia. os ou-
tros servidores devem 
receber entre os dias 
13 e 17 de outubro.

SuSPeNSãO 
TeMPORáRiA

o presidente do tribu-
nal de Justiça do Rio de 
Janeiro (tJRJ), desem-
bargador Luiz Fernan-
do Ribeiro de Carvalho, 
chegou a suspender 
parcialmente a ordem 
judicial de arrestar di-
nheiro das contas do 
tesouro estadual para 
pagamento de salários, 
aposentadorias e pen-

sões de servidores pú-
blicos ativos e inativos.

em seu despacho, o 
desembargador deter-
minou que a decisão 
anterior, da 8ª Vara de 
Fazenda pública da 
Capital, recaia apenas 
sobre os valores neces-
sários à quitação da 
folha salarial de setem-
bro. Carvalho decidiu 
com base em pedido 
de suspensão de limi-
nar apresentado pelo 
estado do Rio.

a Justiça do Rio de 
Janeiro determinou o 
arresto de mais de R$ 
471 milhões dos cofres 
do governo do estado 
para pagar o funcio-
nalismo público. é, pelo 
menos, a terceira vez 
que o estado sofre con-
fisco nas contas. Carlos Jund, advogado das Associações de Servidores Públicos (Fasp)

BaNCo de iMaGeNs/o dia

Governo sanciona lei sobre provadores 
sancionada pelo 

governador em exer-
cício, Francisco dor-
nelles, e publicada 
no diário oficial de 
ontem, a Lei 7.443/16 
que determina que 
os estabelecimentos 
que comercializam 
roupas, calçados e 
seus similares, e de-
mais artigos que in-
tegram o vestuário 

feminino e masculino 
instalem ou adaptar 
em seus provadores 
para torná-los mais 
acessíveis às pessoas 
com necessidades 
especiais e mobilida-
de reduzida, já entrou 
em vigor. 

as características 
do desenho e a ins-
talação dos prova-
dores, assim como 

as dimensões e o nú-
mero de provadores 
por estabelecimento, 
deverão ser definidos 
através de regula-
mento, a ser estabe-
lecido em decreto 
pelo Governo do es-
tado, obedecendo 
às normas técnicas 
de acessibilidade em 
vigor (aBNt).

segundo a lei, os 

estabelecimentos te-
rão um prazo de 120 
dias para se adequar, 
a partir da entrada 
em vigor da norma. 
Já novas lojas devem 
respeitar a obrigação. 
o descumprimento 
sujeitará o infrator a 
multa e a outras pe-
nalidades previstas 
no Código de defesa 
do Consumidor.

UFRJ: administração em local provisório 
os órgãos da admi-

nistração central da 
universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro 
(uFRJ) funcionam em 
locais provisórios, de-
vido ao incêndio que 
atingiu o 8º andar do 
prédio da reitoria, na 
ilha do Fundão, há 
uma semana. 

os cursos realizados 
no prédio da reitoria 
também devem ser re-
alocados. por enquan-
to, as aulas estão sus-
pensas até o próximo 
dia 21. o gabinete do 
reitor Roberto Leher, 
por exemplo, está fun-
cionando na sala da 
decania do Centro de 

Ciência Matemáticas 
e da Natureza (CCMN). 

Já a pró-Reitoria de 
Graduação funciona 
provisoriamente no di-

FeRnanDa Rouvenat / g1

retório de Registro es-
tudantil do CCMN e 
a pró-Reitoria de pós-
-Graduação e pes-
quisa, na sala 2 da 

decania do CCMN. 
os endereços dos de-
mais órgãos podem ser 
conferidos na página 
da instituição.

Mudança ocorreu devido ao incêndio que atingiu o prédio da reitoria há uma semana
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GLOBO
05:02-hora um
05:58-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-Mais Você
10:14-Bem estar
10:56-encontro com Fátima Ber-
nardes
11:53-praça tV - 1ª edição
12:31-Globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
13:59-Vídeo show
14:59-sessão da tardetáxi
16:20-Vale a pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
17:21-Malhação: pro dia Nascer 
Feliz
17:57-sol Nascente
18:45-praça tV - 2ª edição
19:04-haja Coração
20:00-Jornal Nacional
20:30-horário político
20:50-a Lei do amor
21:30-Futebol
23:30-supermax
23:40-Jornal da Globo
00:16-programa do Jô
00:57-Castle
02:05-Corujãoo inquilino
03:30-Corujãoamor pra Cachorro

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    
17:45-aBisMo de paiXão    
18:30-a Gata 
19:45-sBt BRasiL   
20:30-CÚMpLiCes de uM Res-
Gate
21:30-ChiQuititas  
22:00-pRoGRaMa do RatiNho   
23:15-CiNe espetaCuLaR   
01:00-the Noite CoM daNiLo 
GeNtiLi 
02:00-JoRNaL do sBt  
02:45-sBt NotíCias

REDE TV

QuaRta seM Lei

05:00-igreja internacional 
da Graça de deus 
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-sem Rodeios 
19:30-RedetV News 
20:30-tV Fama. 
20:50-igreja internacional 
da Graça de deus. 
21:50-tV Fama 
22:45-Luciana By Night 
00:00-Leitura dinâmica 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do 
Reino de deus. 
03:00-igreja da Graça no 
seu Lar

Gaetano aconselha Vittorio sobre 
Milena. Geppina comenta com Ga-
etano que alice pode estar grávida 
de Cesar. Yumi diz para alice que ela 
está incomodada com a relação 
entre Mario e Carolina. sinhá recom-
pensa Carolina por ter conquistado 
Mario. Milena, Mario e peppino con-
versam sobre Loretta. alice insiste 
para que tanaka permita que Cesar 
cuide da dívida da empresa.

Alice 
confronta César

Deus começa 
a falar com Josué

Josué se emociona ao encontrar um 
anjo de deus. a figura divina manda 
o guerreiro se descalçar para pisar na 
terra santa. o anjo desaparece e as 
nuvens começam a se mexer. deus 
começa a falar com Josué. o senhor 
começa a dar orientações para a in-
vasão à Jericó. Kalesi diz que fará san-
dor sofrer profundamente. 

RESUMOS DAS NOVELAS

tancinha revela a Beto que talvez es-
teja se apaixonando por ele. Francesca 
fica nervosa ao ter a sensação de ter 
visto Guido. Jéssica diz a Carmela que o 
plano para colocar shirlei na cadeia in-
clui acusação de roubo de joias e agres-
são. Rebeca se recusa a ir com Cicinho e 
as amigas a uma festa. Cicinho, Leonora 
e penélope ficam surpresos.

Dulce avisa a Apolo que 
quer adotar Bia

A segurança tira 
Meire do palco

o pastor augusto sai para fazer uma 
viagem missionário sem previsão de 
retorno. No programa Raul Gil, do sBt, 
Meire, da plateia, fica eufórica ao ver 
seu ídolo de perto. o programa é exi-
bido ao vivo e Meire invade o palco 
para se declarar ao apresentador. a 
segurança tira Meire do palco e o pro-
grama segue. otávio está chateado 
por não entender o motivo de Rebeca 
ficar novamente com dúvidas. 

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 – Continu-
ação
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
21h30-Jornal da Record
23h00-série a Bíblia – Nova tem-
porada
00h15-programa do porchat
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

É cem por cento pagode 
Grupo que conquistou publico de todas as idades se apresenta todas 
as quartas-feiras no Armazén do Samba, que fica em Nova Iguaçu. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:00-diário dos Jogos olímpi-
cos
09:30-Jogos olímpicos Rio 2016
10:00-Jogos olímpicos Rio 2016 
- Brasil x Canadá
11:15-Jogos olímpicos Rio 2016
13:00-Jogos olímpicos Rio 2016
14:15-Jogos olímpicos Rio 2016 
- espanha X Brasil
15:15-supercopa da ueFa
17:50-Jogos olímpicos Rio 2016
19:20-Jornal da Band
20:25-sila: prisioneira do amor
21:20-show da Fé
22:15-Masterchef - a prévia
22:30-Masterchef
00:30-diário dos Jogos olímpi-
cos
01:40-Jornal da Noite
02:30-Que Fim Levou?
02:35-Jogos olímpicos Rio 2016
03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

diVuLGação

Condições do
Mar no Rio

as noites de 
quarta-feira 
não são mais 

as mesmas desde 
que o Grupo 100% 
começou a fazer 
parte da progra-
mação como car-
dápio principal das 
atrações. amanhã, 
os rapazes se apre-
sentam antes do 
sertanejo diogo Mi-
lani, e nos intervalos 
tem as carrapetas 
do top dj’s. 

Formado em 1997, 
o Grupo 100%, ini-
ciou sua carreira se 
apresentando em 
diversas casas de 
espetáculo no Rio 
de Janeiro e na Bai-
xada Fluminense. 

Reuniam-se todas 
às 2ª feiras no es-
porte Clube igua-
çu para uma roda 
de samba que, em 
pouco tempo, con-
quistou um público 
fiel e participativo. 

em 2008 o Grupo 

100% foi convidado 
para fazer uma tur-
nê pela europa que 
durou 22 dias, fa-
zendo shows e pro-
gramas de Radio e 
televisão, passando 
em Lugano, Zurich, 
torino, Milão, Barce-
lona, albufeira, Lis-
boa, porto e amster-
dam.

o Grupo 100% 
está com seu novo 
Cd (Nossa Verdade) 
e começa a se pre-
parar para atender 
um pedido dos fãs: 
a gravação do pri-
meiro dVd.

SAiBA MAiS 
samba de quali-

dade no armazém 
do samba de Nova 
iguaçu (avenida 
tancredo Neves, 
4460). o início é às 
19 horas. as atra-
ções: Grupo 100% e 
diogo Milani. 

Nos intervalos: top 
dj’s. a classificação 
é de 18 anos. O grupo está com seu novo Cd e já prepara a gravação do primeiro dvd



Você sabia que dá 
para não chorar ao cor-
tar uma cebola usando 
apenas um ventilador?

uma cebola, ao ser 
cortada em contato 
com o ar, libera ácido 
sulfínico. esta substância 
se transforma em um 
gás volátil que irrita os 
terminais nervosos da 
córnea, o que faz com 
que as lágrimas escor-
ram. 

Você sabia que 
o sanduíche foi in-
ventado graças ao 
jogo de bridge?

o sanduíche foi 
inventado em 1762, 
pelo conde de san-
dwich, Lorde John 
eduard Montague. 
ele gostava tanto 
de bridge, um jogo 
de cartas, que não 
parava nem para 
comer. Refeições 
de garfo e faca 
tiravam sua con-
centração. por isso, 
pedia para comer 
pão, presunto e 
queijo, com o re-
cheio servido entre 
dois pedaços de 
pão. assim, além 
de não precisar de 
talheres, ele conse-
guia se alimentar 
sem sujar os dedos.

DO
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Por que nós ficamos de cabelos grisalhos?
C U R I O S I D A D E S
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Luiza Brunet entregou o Prêmio 
Cláudia para Maria da Penha

Larissa Manoela e João Guilherme 
estiveram no Universal Orlando
Larissa Manoela e João Guilher-

me estiveram no universal orlando 
Resort, na Flórida, estados unidos, e 
conheceu a novíssima atração do 
complexo, a skull island: Reign of 
Kong.

após o fim das gravações da no-
vela do sBt, ‘Cúmplices de um Res-
gate’, o casal está curtindo umas 
férias juntinhos.

Luiza Brunet entregou o prêmio 
Cláudia para Maria da penha, a far-
macêutica que inspirou o nome da 
lei que defende mulheres vítimas de 
agressões. 

a atriz foi escolhida após denunciar 
a violência que sofreu do ex-marido, 
Lírio parisotto, e se tornar símbolo da 
luta contra a agressão doméstica 
com a hashtag Coragem pra Mudar.

todos nós não temos 
como fugir desta rea-
lidade: um dia nossos 
cabelos ficarão gri-
salhos. ou seja, total-
mente brancos. esta 
transformação, que é 
um ‘presente’ da ma-
turidade para todos os 
seres humanos, tem a 
sua explicação médi-
ca e científica. a me-
lanina, um tipo de hor-
mônio produzido pela 
pele é que determina 
a intensidade da cor 
do cabelo. sua capa-
cidade é determinada 
geneticamente, o que 
explica o fato de algu-

mas pessoas ficarem com 
os cabelos brancos antes 
das outras. além disso, al-
terações como estresse ou 
medo, podem acelerar o 
processo. Mas a idade (en-
velhecimento) é a principal 
causa da descoloração do 
cabelo. ou seja, em algum 
momento da nossa vida, a 
produção de melanina vai 
diminuindo. existem alguns 
cientistas que afirmam que 
o acúmulo de peróxido 
de hidrogênio (o mesmo 
da ‘água oxigenada’ que 
também é produzido pelo 
nosso organismo) acaba 
impedindo a produção 
de melanina com o passar 

dos anos. agora o mo-
mento exato em que 
ficaremos grisalhos, não 
tem como saber. de-
pende, em parte, da 
genética de cada um 
de nós ou de outras 
condições, inerentes a 
nossa vontade, como 
o estresse, traumas ou 
doenças, que, inevita-
velmente, vão acelerar 
o embraquecimento do 
nosso cabelo. estudos 
mostram: depois dos 30 
anos as nossas chances 
de ficarmos com o ca-
belo branco aumentam 
de 10% a 20% a cada 
década. 
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Karina Bacchi anuncia fim do casa-

mento de sete anos com publicitário

Esta ciclovia brilha 
no escuro e é 

recarregada pelo sol

andar de bicicleta é 
uma das melhores ma-
neiras de se locomover: 
além de fazer bem para 
a saúde, visto que você 
pratica uma atividade 
física, faz bem para o 
meio-ambiente, uma vez 
que não emite gases no-
civos como outros veícu-
los. No entanto, pedalar 
à noite pode ser um de-
safio. é por isso que essa 
ideia desenvolvida na 
polônia é tão interessan-
te: uma ciclovia movida 
à energia solar, que bri-
lha no escuro. dessa for-
ma, andar de bicicleta 
fica mais divertido e mais 
seguro. a pista é azul 
neon e foi criada pelo 
tpa instytut Badan tech-
nicznych sp. z o.o. ela é 

feita de um material sin-
tético que pode gerar 
luz por até dez horas de 
uma vez, se carregada 
pelo sol durante todo o 
dia. embora o concei-
to tenha sido inspirado 
pela ciclovia ‘Noite es-
trelada’, feita pelo stu-
dio Roosegaarde na 
holanda, a tecnologia 
é bastante diferente 
da versão holandesa. 
enquanto eles usaram 
Leds, a versão polone-
sa é totalmente depen-
dente de energia solar. a 
nova ciclovia ainda está 
em fase de testes, mas 
estamos todos torcendo 
para que essa ideia bri-
lhante se prove eficaz e 
seja implementada em 
outros países também.

RepRodução

Karina Bacchi e Sérgio Amon decidiram colo-

car um ponto final no casamento de quase sete 

anos. O anúncio do término foi feito pela atriz em 

entrevista à revista ‘Quem’. 

“estávamos casados há seis anos e meio, mas 

nos conhecemos desde os meus 17. Chegou um 

momento em que nossos planos futuros como 

um casal não eram mais os mesmos. Cada um 

pensava de uma forma. A gente vai deixando a 

vida passar e o fato de chegar aos 40 anos me 

fez repensar certos valores, como a vontade de 

ser mãe. 
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Trabalho: boas parcerias 
e negócios não estão 
descartados. Iniciativas 
profissionais estão 
favorecidas. Finanças: 
sua situação financeira 

tende melhorar muito. Amor: sua 
vontade de ser feliz aumenta e seu 
coração clama por afetividade. 
Felicidade à vista!

Áries

Trabalho: mesmo tendo 
certeza que suas iniciativas 
profissionais darão certo, 
será oportuno rever 
seus projetos para evitar 
surpresas, pois o momento 

é de incertezas. Finanças: segure sua grana 
o quanto puder, viu? Amor: felicidade se 
aproximando! 

Touro

Trabalho: o momento 
pede planos mais ousados 
para crescer na sua 
atividade. Ficar em cima 
do muro não leva ninguém 
para frente. Invista no que 
você acredita para chegar 

lá! Finanças: boas perspectivas financeiras. 
Amor: alegrias na vida amorosa.

Gêmeos

Trabalho: o seu universo 
profissional promete 
muito desenvolvimento, 
pois a Lua ativa o seu 
lado criativo e favorece a 
produtividade. Finanças: 

muito dinheiro está por vir! Lute pelos seus 
interesses, viu? Amor: um lance amoroso 
poderá animar sua vida.

Câncer

Trabalho: o seu 
serviço tende ter 
melhor qualidade e 
aceitação, já que o 
Sol está aumentando 
o seu poder criativo. 
Finanças: vai melhorar 

de acordo com o que produzir. 
Amor: a sua vida estará cheia de 
alegria ao lado da pessoa amada. 

Leão

Trabalho: lute para 
alcançar seus objetivos, 
pois você tende 
conseguir o desejado. 
Força de vontade será 
o seu grande aliado 

para atingir suas metas profissionais. 
Finanças: não invista em negócios 
arriscados. Amor: leve a vida amorosa 
numa boa.

Virgem

Trabalho: generosidade 
é uma das maiores 
virtudes deste signo, 
mas agora, cuidado para 
não ser explorado por 
pessoas interesseiras. 
Pois esperteza está solta 

por aí! Finanças: esse deverá um dia 
financeiramente melhor. Amor: clima 
bom para amar. 

Libra

Trabalho: muita 
disposição para 
dinamizar sua 
atividade, pois o seu 
desejo de crescer 
profissionalmente é 

imenso. Ambição lhe levará atingir os 
seus objetivos. Finanças, chance de 
ganhar muita grana. Amor: diversão é 
uma boa pedida para a vida a dois.

Escorpião

Trabalho: você não 
hesitará em criticar quem 
precisar. Mas ajudará 
quem precisar. Esse 
espírito de justiça lhe 
faz ser uma pessoa mais 

respeitada e querida. Finanças: saberá 
aplicar o seu dinheiro com segurança. 
Amor: chegou sua hora de ser feliz. 

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

Peixes

11atos oficiais

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2445 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

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

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período de 06 
(seis) meses, o servidor abaixo relacionado, para atender as necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classificação no Processo 
Seletivo Simplificado nº 003/2016(SMS), a vista do processo administrativo nº 746/16:

A partir de 06/10/2016     Função

silas hermanson carvalho   Médico reumatologista

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

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

PORTARIA Nº 2446 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

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

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, pelo prazo de 12 (doze) meses, os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados, em razão de ainda existirem excepcional necessidades 
dos serviços dos mesmos:

Nomes        Função

joel dias Machado      Motorista
jose Mauricio raimundo      Motorista
Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita

DECRETO Nº 2056 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias Municipais, crédito suplementar no 

valor global de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço 
das dotações consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei 
Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 355.000,00 
(trezentos e cinquenta e cinco mil reais),  para atender as programações constantes 
do anexo i deste decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo ii 
deste Decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 
Federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.04.122.101.2.031 31909400 0000 200.000,00

05.02.10.301.101.2.031 31909400 1611 50.000,00

30.01.27.812.120.2.066 44905100 0000 105.000,00

Total 355.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.031 31901303 1611 50.000,00

30.01.13.392.121.2.065 33903003 0000 100.000,00

30.01.27.812.120.2.066 33903905 0000 205.000,00

Total 355.000,00
Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 1611 – Atenção Básica 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita Municipal –

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
DECRETO Nº 4.135  DE 10 DE OUTUBRO DE 

2016.

“Dispõe sobre Decretação de Ponto Facultativo 
e dá outras providências.”

o Prefeito do MuNicÍPio de belford roso, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, e

CONSIDERANDO, a observância do Decreto Municipal nº 
4.123, de 15 de setembro de 2016,

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica Decretado Ponto Facultativo nas repartições 
da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal 
de Belford Roxo, no(s) dia(s)13 e 14 de outubro de 2016 
(quinta- feira e sexta-feira).

Art. 2º. Funcionarão normalmente os seguintes serviços:

i - da área da saúde como hospital Municipal, da cemarc, 
as Policlínicas de saúde, da saMu e a unidade de Pronto 
atendimento, 

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

iii - da área de trânsito, 

iV - de segurança pública,

 V – da comissão Permanente de licitação e 
serviços;

Vi – da subprocuradoria da dívida ativa;

Vii – da área da educação;

Viii – da inspetoria Geral de receita e fiscalização 
tributaria;

iX - os expedientes nos órgãos cujos serviços não 
admitam paralisação, a critério do secretário da pasta, em 

especial os órgãos da secretaria Municipal de fazenda.

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº.2095/GP/2016, DE 10 DE OUTUBRO DE 
2016.

Exonerar, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da Lei Orgânica Municipal, dos seus respectivos 
cargos, da Procuradoria Geral do Município, os seguintes 
agentes:

RAFAELLA MARIA ANDRADE TORRES DE OLIVEIRA, à 
contar de 20/09/2016, e

CRISTINA TEIXEIRA GALLEGO SOARES, à contar de 
30/09/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

INSPETORIA GERAL DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA – IGRF

PORTARIA Nº 002 /IGRF/2016

designa comissão especial de avaliação de desempe-
nho do estágio Probatório para as categorias de auditor 

i e ii.

               o iNsPetor Geral de receita e fiscali-
ZaçÃo tributária – iGrf no uso de suas atribuições 
legais  e regimentais e considerando o disposto no pará-
grafo 4º do Art. 41 da Constituição Federal, 

     considerando a delegação de competência do chefe 
do poder Executivo, constantes do Decreto nº 4088 de 19 
de julho de 2016; 

considerando a necessidade do cumprimento do estágio 
Probatório para efetivação das citadas categoria de audi-
tor  i e ii;

Considerando o que dispõe o ART 2º da Resolução nº 

001/ IGRF/2016 de 09/08/2016;

RESOLVE:

 Art. 1º - Ficam designados para compor a Comissão 
especial de avaliação de desempenho do estágio Pro-
batórpara

Auditor I e II os servidores  abaixo citados, a saber:

A) luiz carlos lacerda ferreira – auditor i (Presi-
dente)

B) creuza ferreira – auditor i (Membro)

C) antônio carlos dias Netto – auditor i (Membro)                      

Art.2º - Devidamente comprovada a atuação dos membros 
desta comissão especial, os mesmos se inserem no que 
dispõe os artigos 2º, seus parágrafos, bem como o Anexo 
Único do Decreto nº 2727 de 17 de novembro de 2009.

Art. 3º - A alteração dos membros desta Comissão Espe-
cial dar-se à necessariamente por Portaria do Titular da 
receita e fiscalização, havendo renuncia, impedimento 
ou qualquer incompatibilidade dos mesmos com o exercí-
cio das funções para as quais foram designados.

 Art. 4º- Esta portaria em vigor na data da sua publicação.

ediraldo Matos silVa
inspetor Geral de receita e fiscalização tributária

ERRATA:

No Processo Nº. 11/05/060/2016. DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016,  publicado em 15/09/2016 – FUNBEL.

ONDE SE LÊ: DATA DA ASSINATURA: 06/09/2015;
LEIA - SE: DATA DA ASSINATURA: 06/09/2016.

ONDE SE LÊ: (SETENTA E CINCO MIL REAIS);
LEIA -SE: (SESSENTA E CINCO MIL REAIS).

aNa cristiNa loPes da silVa
PresideNte da fuNbel
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Chacrinha e Barça decidem 
a Copa Zeca Leão 2016

Anderson Luiz

38

baixada

Semifinais pegaram fogo na luta por uma das vagas à decisão da competição que agita a Baixada.

Cacrinha e 
Barça Japeri 
vão decidir 

a Copa Zeca Leão 
2016. as duas equi-
pes penaram, mas 
conseguiram suas 
classificações para 
a grande decisão 
do campeonato. o 
Chacrinha come-
çou bem seu em-
pate com o união, 
e até parecia que 
não teria dificulda-
des, já que abriu o 
placar aos 4 minu-
tos com João pau-
lo balançando a 
rede: Chacrinha 1 a 
0. Com muitos des-
falques, o união de-
morou a entrar no 
jogo e se defendia 
de todas as manei-
ras. Como foi se pos-
tando melhor em 
campo, chegou ao 
empate após falha 

da zaga do Chacri-
nha. a bola chegou 
para douglas es-
corar e deixar tudo 
igual: 1 a 1.

Na etapa comple-
mentar, foi um lá e 
cá, com os dois ti-
mes se entregando 
para a vitória. Com 
ataques mais con-
tundentes, o Chacri-
nha esteve mais per-
to do gol, mas não 
conseguiu marcar 
e o jogo foi para a 
disputa de pênaltis. 
Na primeira série, o 
união teve a chan-
ce de fechar e se 
classificar, e acabou 
empatado em 2 a 
2. Na segunda sé-
rie, as alternadas, a 
disputa chegou no 
quinto cobrador e o 
Chacrinha levou a 
melhor para o delírio 
de sua apaixonada 
torcida: 5 a 4.

Na outra decisão 

pela vaga, Barça 
Japeri e Águias se 
enfrentaram em ou-
tro jogão de bola. 
o campo do dra-
gagem viu uma 
partida cercada 
de emoções até 
o último minuto. o 
time visitante abriu 
o marcador com 
Renan, que teve 
calma para fina-
lizar para o fundo 
da rede: Águias 1 a 
0. sem nervosismo, 
o Barça saiu para 
o jogo e buscou o 
empate conseguin-
do graças a Leozi-
nho que estufou a 
rede: 1 a 1. Já nos 
minutos finais da 
etapa complemen-
tar, o Barça marcou 
o gol da virada com 
paulo Roberto, e fez 
explodir a torcida 
no campo do dra-
gagem: Barça Ja-
peri 2 x 1 Águias. em jogo de muita movimentação o Chacrinha conseguiu sua classificação e pega o Barça

aNdeRsoN LuiZ


