
Os três suspeitos que atacaram os PMs em favela do Jardim Primavera chegaram a ser levados para o Hospital de Saracuruna, mas acabaram não resistindo aos ferimentos

Rômulo Garcia teria sido confundido com miliciano

Zaca está preso em Bangu

Secretário de Saúde, Emerson Trindade, se reúne com diretores, médicos e administradores das unidades

Matheus Lucas Araújo foi executado com tiros na cabeça
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Governo federal libera  R$ 2,9 
bilhões para tirar Rio do sufoco
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Um jornal de grande circulação
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socorro financeiro

PM senta o dedo e manda 
três pro colo do capiroto

Tio de Fat 
Family é 

ouvido pela 
Delegacia de 
Homicídios

TJ do Rio 
solta PMs 

de massacre

Bolsonaro 
vira réu no 
Supremo

Traficantes decapitaram 
jovem na favela do Rola 

Saúde de Nova Iguaçu põe em ação ‘Vaga Zero’ 

Condenado à morte

Suspeito de fazer 
arrastão é morto 
em Nova Iguaçu

reprodução/reage saracuruna

Dinheiro é garantido por medida provisória e estado não vai precisar devolver à União. Os recursos vão para área de segurança pública.

Ele e um comparsa estariam assaltando na 
região de Santa Eugênia quando ‘justiceiros’ 
chegaram e meteram chumbo na dupla.

Policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizavam operação para reprimir ações criminosas numa comunidade quando foram recebidos a bala.

Órgão monta esquema para controle do fluxo de transferência de pacientes entre as unidades 24 horas e o Hospital 
Geral de Nova Iguaçu. Objetivo é garantir agilidade no atendimento de pacientes de média e baixa complexidade.
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Homem-cobra

Homem-cobra II

um homem ga-
nhou o apelido de 
‘homem-cobra’ na 
rússia depois que foi 
flagrado pelas câ-
meras de segurança 
tentando escapar 
da cela de uma ca-
deia pela janelinha 
por onde passava 
a comida. rustam 
shakhrutdino, 25 anos, 
suspeito de roubo, foi 
flagrado tentando a 
fuga no sábado.

sem camisa, rus-
tam perde até as 
cuecas durante a 
tentativa e acaba 
se vestindo de novo 
antes de finalmente 
fugir. a imprensa rus-
sa apelidou o rapaz 
de ‘homem-cobra’. 
nas redes sociais, 
internautas chega-
ram a compará-lo 
com o vilão de um 
dos episódios da sé-
rie ‘the X-files’.

simpatizantes da oposição da venezuela 
fizeram filas em todo o país na última se-
gunda-feira para validar as assinaturas que 
fazem parte do longo processo de convo-
cação de referendo revogatório contra ni-
colás Maduro, altamente impopular devido 
à crise econômica do país.

um vídeo divulgado nas redes sociais 
mostra funcionários de um banco sendo 
agredidos por um treinador por não ‘supe-
rarem expectativas’ em suas performan-
ces. o caso que gerou revolta, aconteceu 
em changzhi, na província de shanxi, no 
norte da china, no último domingo.

um dos empregados da empresa que es-
tava na plateia filmou a ação e o ‘people's 
daily china’ publicou o vídeo. o grupo de 
quatro homens e quatro mulheres apanha-
ram de um superior, que usava uma espécie 
de vara e questionava o motivo de não te-
rem se esforçado mais.

Anti-Maduro

Agressão Agressão II

o conselho nacional eleitoral (cne) exige 
que todos aqueles que firmaram o pedido 
de referendo de Maduro voltem às seções 
eleitorais para que suas assinaturas sejam 
confirmadas com impressão digital. os ad-
versários afirmam que a exigência é para 
atrasar a consulta popular.

Anti-Maduro II

um acidente inusitado provocou o fechamen-
to de uma rodovia interestadual em nova Jérsei 
(eua), na última sexta-feira, após um caminhão 
que transportava frios colidir com outro carrega-
do de pão. no dia, o acidente provocou quilô-
metros de congestionamento. segundo a polícia, 
ninguém ficou ferido no acidente. 

tanto em roma como em turim, o M5s quebrou 
anos de domínio da centro-esquerda, apostan-
do em duas jovens desconhecidas e em sua pri-
meira experiência política através do movimen-
to fundado pelo comediante beppe grillo como 
alternativa. em roma, virgínia raggi, de 37 anos, 
como vereadora, obteve 67,2% dos votos.

Movimento 5 estrelas II

Seleção para garçom
empresa que realiza festas (animação) seleciona 

profissional para vaga de garçom. necessário vivên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar nos 
fins de semana. salário compatível com o mercado. 
interessados e dentro do perfil devem encaminhar 
currículo para trabalheconosco@animasom.com.br.

Contrata para vendedor 
empresa do ramo varejista contrata para a vaga 

de vendedor de cartões. requisitos: até 30 anos, en-
sino Médio completo e experiência mínima de 6 me-
ses na área de vendas. salário r$ 981,00 + comissão 
+ benefícios. os interessados deverão comparecer 
para entrevista na rua José higino, 115 – tijuca.

Jovem aprendiz para Caxias
empresa de construção civil localizada em Jardim 

gramacho, duque de caxias, seleciona para vaga de 
jovem aprendiz. idade: 18 a 22anos. salário: r$ 603,82 
+ benefícios. candidatos interessados devem compa-
recer na estrada do barro vermelho, n° 21, rocha Mi-
randa. informações: 3514-5750.

Ações registram perda
as ações da oi operaram em forte queda ontem, 

chegando a registrar perdas de 30%, após a em-
presa anunciar na véspera que entrou com pedido 
de recuperação judicial. a bM&f bovespa chegou 
a suspender as negociações dos papéis da empre-
sa de telefonia na bolsa até pouco depois das 11h.

Moeda opera em queda 
o dólar operou em queda ontem e seguia abaixo 

de r$ 3,40, com o mercado reagindo ao otimismo so-
bre a possibilidade de o reino unido permanecer na 
união europeia (ue) e antes de participação da chair 
do federal reserve, banco central dos estados unidos, 
Janet Yellen no senado do país.

Repasse ao consumidor
conforme informou ontem a confederação na-

cional da indústria (cni), o indicador de custos 
industriais registrou aumento de 2,2% no primeiro 
trimestre deste ano. a indústria informou que con-
seguiu repassar a alta dos custos do primeiro tri-
mestre para os preços ao consumidor. 

Sanduíche acidental

EmprEsa dE animação

Construção Civil

oi

Custos industriais

Venda de maconha em farmácias

Movimento 5 estrelas
duas jovens mulheres representantes do Movi-

mento 5 estrelas (M5s) serão as prefeitas de roma 
e turim e representam o pior dos pesadelos para 
o primeiro-ministro da itália, Matteo renzi. o se-
gundo turno das eleições municipais da itália, foi 
no último domingo, onde se renovaram as admi-
nistrações de 126 cidades.

EmprEsa dE varEjo

dólar

reprodução

a compra e venda legal de maconha começa em julho no 
uruguai, mas apenas 50 das quase 1,2 mil farmácias do país irão 
participar de sua implementação. as três grandes organizações 
que representam as farmácias argumentam que muitas lojas do 
interior do país consideram que a venda de maconha em seus 
estabelecimentos poderia afetar a imagem diante dos clientes 
com valores mais tradicionais, dado que estes não veem com 
bons olhos o consumo da maconha de forma legal.

Queimado
o pré-candidato a vereador que se diz da 

comunidade e tem como reduto eleitoral o 
bairro caonze, em nova iguaçu, e não re-
side mais na área, está com a rejeição nas 
alturas. o motivo é que ele vive dizendo que 
luta pela localidade, mas nem mora mais lá.

Jogo sujo
a página news iguaçu, que trabalha a 

serviço de um deputado que é pré-candi-
dato a prefeito de nova iguaçu, tem reali-
zado um serviço de péssimo gosto, utilizan-
do apenas ataques pessoais contra o atual 
prefeito.

Jogo sujo II
o pré-candidato não tem propostas, pro-

jetos, nem trabalho. por isso, só resta aos 
seus paus mandados utilizarem essa tática 
suja de ataques baixos e pessoais. carac-
terística clara de pessoas sem conteúdo e 
incompetentes.

Mudou de ideia?
um vereador de nova iguaçu, mais pre-

cisamente de austin, que havia declarado 
que não iria tentar se reeleger este ano, pa-
rece ter mudado de ideia devido a falta de 
alternativas.

Barrado
ele era cotado para ser vice na chapa 

da deputada da universal, porém, segundo 
se ouve nos bastidores, teria sido barrado 
pelo Macedão, devido a polêmica que o 
parlamentar teria causado de repercussão 
nacional recentemente.

Chances mínimas
segundo um informante do sombra, o 

moço teria se filiado ao psb e irá sim tentar 
se reeleger como vereador este ano. porém, 
a nominata que ele está é muito fraca e 
suas chances de reeleição são mínimas.



Nova Iguaçu quer agilidade no 
atendimento na área da saúde 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

estrutura

antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Secretário de Saúde Emerson Trindade, esteve em reunião com diretores de UPA’s municipais

Eduardo do Doce entrou com ação civil pública

Vinicius Cordeiro, Fernandinho Muguet e Zélia Borges

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de nova iguaçu.

Casos considerados de maior gravidade continuarão sendo transferidos para Hospital da Posse.
flávia rodrigues
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com objetivo 
de montar um 
fluxo de trans-

ferência de pacientes 
entre as cinco unida-
des municipais 24 ho-
ras e o hospital ge-
ral de nova iguaçu 
(hgni), o secretário 
municipal de saúde 
emerson trindade se 
reuniu com diretores 
médicos e adminis-
trativos das unidades 
envolvidas. o encon-
tro aconteceu na úl-
tima segunda-feira, 
na sede da secretaria 
Municipal de saúde. a 
expectativa é de que 
o novo fluxo, que re-
ceberá o nome “vaga 
zero”, garanta mais 
agilidade no aten-
dimento de pacien-
tes de média e baixa 
complexidade.

“vamos priorizar a 
transferência dos mais 
graves para o hospi-

tal e tomar todas as 
medidas necessárias 
para que os pacien-
tes com patologias 
de baixa e média 

complexidade sejam 
atendidos nas unida-
des 24 horas da rede 
municipal. estamos 
nos esforçando para 

garantir o atendimen-
to e manter a qua-
lidade dos serviços 
prestados em nossa 
rede. Mesmo enfren-

tando dificuldades es-
tamos avançando e 
fazendo nosso dever 
de casa”, explicou o 
secretário municipal 

de saúde, emerson 
trindade. 

REFORMULAçãO
a iniciativa é base-

ada na reformulação 
da política nacional 
de atenção às urgên-
cias e institui a rede de 
atenção às urgências 
no sistema único de 
saúde, que determi-
na o acolhimento do 
paciente com classifi-
cação de risco. “esta 
iniciativa é mais uma 
estratégia para que 
o hospital continue 
atendendo a todos da 
melhor maneira pos-
sível. sabemos da su-
perlotação da unida-
de e do compromisso 
que temos com a vida 
das pessoas”, acres-
centou o diretor geral 
do hgni, Joé sestello. 
em 2012 o hgni aten-
dia cerca de quatro 
mil pessoas por mês e 
hoje este número subiu 
para 12 mil.

Juiz determina circulação de ônibus

Planalto envia R$ 2,9 bi ao Estado do Rio

o juiz eduardo anto-
nio klausner, da 7ª vara 
de fazenda pública do 
rio, revogou na semana 
passada, a liminar que 
impedia a empresa vila 
rica de operar a exten-

publicada em edi-
ção extra do diário 
oficial da união de 
ontem, uma medida 
provisória estabelece 
um “apoio financeiro” 
de r$ 2,9 bilhões ao 
rio de Janeiro, que 
na semana passada 

são da linha de ônibus 
austin X pavuna (562l), 
através da via light. o 
itinerário leva passagei-
ros de nova iguaçu e 
cidades vizinhas direto 
a estação do metrô na 

decretou estado de 
calamidade pública 
em razão da crise fi-
nanceira no estado. 
os recursos deverão 
ser utilizados para auxi-
liar nas despesas com 
segurança pública do 
estado do rio de Ja-

pavuna.
no último dia 30, o 

vereador de nova igua-
çu, eduardo do doce 
(pMdb), havia entrado 
com uma ação civil pú-
blica no Ministério públi-
co, pedindo o cance-
lamento desta liminar, 
pois a interrupção na 
circulação nesta linha 
de ônibus estaria preju-
dicando milhares de tra-
balhadores do bairro de 
austin.

“ao entrar com essa 
liminar a empresa são 
José agiu sem pensar na 
população, mas agora 
felizmente a Justiça to-
mou uma decisão co-
erente e a linha voltou 

neiro decorrentes da 
realização dos Jogos 
olímpicos e paralímpi-
cos - rio 2016.

a verba será entre-
gue após abertura de 
crédito orçamentário. 
segundo a casa civil, 
a efetiva liberação do 

Pré-candidata a vice é 
apresentada pelo PTdoB

no último sábado, o 
diretório do ptdob em 
nova iguaçu, realizou o 
lançamento oficial da 
pré-candidatura do seu 
do vice-presidente mu-
nicipal, fernandinho Mu-
guet, que encabeça a 
chapa na majoritária e 
deve correr as eleições 
de 2016 sem coligações. 
caso o registro seja con-
cretizado, Muguet será 
o primeiro candidato a 
prefeito na história do 
ptdob em nova iguaçu. 

durante o evento, foi 
apresentada a pré-can-
didata a vice na chapa 
do ptdob, a professora 
Zélia borges. também es-
teve presente no evento, 
o presidente estadual do 
partido, vinicius cordeiro, 
além de diversos pré-can-
didatos a vereador pela 
legenda. a cerimônia de 
lançamento reuniu cerca 
de 300 pessoas e foi rea-
lizada no espaço frança, 
na estrada da palhada 
em nova iguaçu.

a circular. sempre serei 
o fiscal do povo. a po-
pulação de austin pode 
contar comigo sempre”, 
afirmou o vereador.

ao decidir pela revo-
gação da liminar, o juiz 
levou em considera-
ção três fatores: o fato 
de a extensão da linha 
de ônibus ter sido au-
torizada pelo detro, a 
falta de intimação da 
administração para se 
pronunciar sobre a con-
cessão e o entendimen-
to de que não cabe ao 
Judiciário tomar parte 
no mérito da decisão 
do executivo, apenas 
realizar o controle de le-
galidade.

dinheiro para o esta-
do ainda depende de 
uma segunda medida 
provisória, que será 
publicada quando os 
recursos estiverem dis-
poníveis. o governo, 
contudo, não informou 
quando isso ocorrerá.

Diretores trocaram experiências
a procura por aten-

dimento também tem 
aumentado a cada 
dia nas  unidades 
24 horas municipais, 

que estão localizadas 
nos bairros de austin, 
Miguel couto, comen-
dador soares, vila de 
cava e km32. somente 

nos primeiros cinco me-
ses de 2016 as unidades 
atenderam cerca de 
233 mil pessoas.

durante o encontro 

os diretores trocaram 
experiências e se com-
prometeram em tomar 
todas as providências 
para que o “vaga zero” 

possa ser implantado 
na rede municipal.  um 
próximo encontro foi 
marcado para o dia 25 
de julho quando será 

feito um balanço 
dos avanços, desa-
fios e obstáculos en-
frentados por cada 
unidade.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

os moradores da tradicional rua 
viçosa, do bairro Jardim leal, em du-
que de caxias comemoram pois a 
prefeitura, através da secretaria Mu-
nicipal de obras, concluiu as obras 
de pavimentação da via.

o evento contará 
com 120 alunos da 
escola Municipal pro-
fessor Jorge luiz ita-
boraí de almeida, em 
pedra de guaratiba. 
os estudantes parti-
ciparão de um bate 
papo motivacional 
com a atleta do taek-
-wondo diana freitas.

a defesa civil do 
Município do rio de 
Janeiro realiza no 
próximo dia 30 a 121ª 
edição do programa 
construindo a cida-
dania nas escolas. 
desta vez, o projeto 
acontecerá no forte 
duque de caxias, no 
leme, das 9h às 13h.

Mais de 20 mil jovens já participaram do cons-
truindo cidadania nas escolas e aprenderam sobre 
a importância dos estudos e do trabalho da defe-
sa civil, tornando-se multiplicadores. 

o projeto acontecerá no forte duque de caxias 
que é de propriedade do exército brasileiro e fica 
localizado na praça almirante Júlio de noronha, s/
nº - leme, Zona sul.

Cidadania Cidadania II

Cidadania  III Cidadania IV

Eles disseram... nós publicamos!
"Nós precisamos internacionalmente para o mundo dizer que somos sérios, que sabemos cumprir o 

nosso compromisso e é exatamente com esse compromisso, com essa vontade, com essa determi-
nação, que essa medida provisória será assinada pelo presidente Michel Temer", disse Moreira franco.

a prefeitura de duque de caxias lança 
hoje, na praça do pacificador, o serviço 
de atendimento Móvel veterinário que 
inicialmente dará assistência a cães e 
gatos que sofreram violência ou aciden-
tados. 

o serviço é gratuito, faz parte do pro-
grama de bem estar animal – pbea, que 
vai disponibilizar um telefone para atendi-
mento. também será lançada a campa-
nha "todo mundo merece um animal de 
estimação".

direto ao ponto

os marginais safados e covardes que aplicam 
golpe em idosos inocentes, quando condena-
dos, deveriam pegar no mínimo prisão perpétua. 
o ato de tirar dinheiro de quem se esforça para 
poder juntar uma graninha deveria ser tratado 
como crime hediondo. Mas estamos no brasil, o 
país que coloca devedores de pensão alimentí-
cia na cadeia enquanto a bandidagem circula 
livremente nas ruas entre os cidadãos de bem.

Crescimento Crescimento II Crescimento III
impulsionar o crescimento 

econômico do estado do rio 
por meio de um planejamen-
to integrado entre diversos 
municípios. essa foi uma das 
principais medidas defendi-
das durante o encontro do 
projeto supera rio.

promovido pelo fórum de 
desenvolvimento estratégico 
do estado, órgão da alerj com 
a inter tv, afiliada da rede 
globo, realizado no campus 
da universidade estadual do 
norte fluminense em campos 
dos goytacazes.

o deputado bruno dauaire 
(pr) afirmou que, para que a 
região volte a crescer, é ne-
cessário que seja elaborado 
um planejamento efetivo de 
políticas e ações coordena-
das entre municípios da re-
gião e o estado.

Animais

Animais II
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A primeira efetivação da ACS aconteceu em 2015

Yulin
 Mesmo com a luta 

de ativistas de direitos 
dos animais, a cida-
de de Yulin, no sul da 
china, deu início a seu 
festival anual de carne 
de cachorro ontem. 

Milhares de cães de-
vem ser mortos para 
serem consumidos du-
rante o festival. neste 
mês, os ativistas entre-
garam às autoridades 
de pequim uma peti-
ção com 11 milhões 
de assinaturas protes-
tando contra a cele-
bração, que dizem ser 
cruel.

embora só houvesse 
um pequeno número 
de cachorros à venda 
no mercado central da 
cidade, vários ativistas 
compraram os animais, 
que, de outra maneira, 
acabariam na grelha.

em ano de plena crise acentua-
da a liga independente das escolas 
de samba (liesa) pediu adiantamen-
to da verba anual para a prepara-
ção dos desfiles. são r$ 2 milhões por 
agremiação, totalizando r$ 24 milhões.

Golpe em idoso: covardia dobrada

"os cães sãos os 
melhores amigos do 
homem, os mais leais. 
como podemos comer 
nossos amigos? Me di-
gam", questionou Yang 
Yuhua, um ativista de 
direitos dos animais.

em solenidade realiza-
da hoje na câmara 

de vereadores, o prefei-
to de são João de Meriti, 
sandro Matos deu posse 
a 103 agentes comuni-
tários de saúde que vi-
nham prestando serviços 
sem vínculo efetivo com 
o município. eles, a partir 
da última segunda-feira, 
passaram a ser funcioná-
rios efetivos, com todos 
os direitos assegurados 
pelo estatuto do fun-
cionalismo público. está 
foi a segunda solenida-
de de efetivação de 
agentes comunitários de 
saúde ma atual gestão. 
a primeira aconteceu 
em dezembro de 2015, 

Meriti efetiva agentes
 comunitários de saúde

quando 111 acs que 
desde 1999 prestavam 
serviços foram integrados 
aos quadros de servido-
res estatutários que atua-
vam sem vínculo efetivo 
no programa estratégia 
saúde da família de são 
João de Meriti.

a luta dos acs de Me-
riti pela efetivação co-
meçou em 2008, quando 
um projeto de lei foi apro-
vado pela câmara de 
vereadores instituindo a 
função na estrutura fun-
cional do município. a lei 
foi sancionada pelo en-
tão prefeito uzias Moco-
tó, que, entretanto, não 
efetivou nenhum agente 
comunitário de saúde.

divulgação

Abrigo municipal de Japeri é reinaugurado com festa
acolhiMento

O espaço tem capacidade para acolher 20 crianças com idade de 0 a 18 anos

Milhares de cães devem ser mortos para consumo

Prefeitura promoveu uma solenidade de reinauguração do espaço, localizado no bairro Alecrim.

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de Japeri.

confira a matéria completa no site

joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br
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kiM kYung-hoon/reuters

o que já era 
bom, agora fi-
cou muito me-

lhor. o abrigo conse-
lheiro Joaquim Marçal 
de souza está com-
pletamente revitaliza-
do, após passar por 
uma grande reforma. 
esta data não pode-
ria passar em branco 
e, por esta razão, a 
prefeitura de Japeri, 
por meio da secre-
taria de ação social 
e trabalho (seMast), 
em parceria com a 
secretaria de espor-
tes, turismo e lazer 
(seMetuler), realizou 
na última segunda-

-feira, uma solenida-
de de reinauguração 
do espaço, localizado 
no bairro alecrim.

DEVER CUMPRIDO
a sensação de de-

ver cumprido enche 
de alegria o coração 
de todos os envolvi-
dos nesse processo. 
Muito mais do que 
isso, representa um 
ato de amor ao pró-
ximo. essas são pala-
vras e ações de um 
cidadão japeriense, 
que muito contribuiu 
para a melhoria da 
cidade, chamado Jo-
aquim Marçal de sou-
za. o nome do abrigo 
foi dado em homena-

gem a este grande 
homem, que durante 
toda a sua vida acre-
ditou que através de 
pequenos gestos é 
possível obter grandes 
realizações.

o espaço com ca-
pacidade para aco-
lher 20 crianças com 
idade de 0 a 18 anos, 
ganhou nova pintura, 
mobílias, roupas de 
cama, mesa e banho, 
equipamentos de es-
porte, lazer e seguran-
ça. tudo foi pensado 
e elaborado para que 
os jovens cidadãos se 
sintam em casa, rece-
bendo o carinho e a 
dignidade que mere-
cem.

Esgoto a céu aberto em Nilópolis
reprodução 
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Moradores da rua fer-
nando gonçalves de al-
meida, no bairro cabuçu 
em nilópolis, reclamam 
que em frente ao número 
1678 tem um buraco com 
esgoto a céu aberto onde 
podem ser vistas até mes-
mo fezes boiando. segun-
do relatos, a cratera cres-
ce a cada dia. além do 
mau cheiro insuportável, o 
problema já dura mais de 
3 meses e está colocando 
a saúde da vizinhança em 
risco, por isso, pedem uma 
solução urgente!

Festival de carne de cachorro na China
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Fundamp de Barra Mansa pode 
ficar sem atendimento médico
Pagamento à empresa de assistência médica foi interrompido por ordem judicial.

Secretaria de Saúde espera que atendimento seja relugarizado

Secretário municipal de Saúde afirma que repasses do governo estadual não estão em dia

reprodução

reprodução

Resende ganha creches e tem 
vagas disponíveis para crianças

divulgação

Pintura marca a inauguração da fábrica

na última segun-
da-feira, a prefei-
tura informou que 
a secretaria de 
saúde de barra 
Mansa espera que 
o atendimento 

no ambulatório da 
santa casa de Mi-
sericórdia seja regu-
larizado. os serviços 
foram suspensos por 
falta de repasse de 
verbas pelo municí-

pio.
a expectativa do 
secretário municipal 
de fazenda, ever-
ton rezende, é cre-
ditar pelo menos r$ 
530 mil, amortizando 

uma dívida de apro-
ximadamente r$ 860 
mil, referente ao re-
passe de comple-
mentação de verba 
do município entre 
os meses de janeiro 

e março. “temos um 
débito relacionado 
à parte do repasse 
de janeiro, além dos 
valores totais dos 
meses de fevereiro 
e março. dessa ma-

neira, deixaríamos 
em aberto os va-
lores referentes a 
abril e maio, este 
último ainda sendo 
contabilizado” in-
formou everton.

os associados 
do fundamp 
poderão ficar 

novamente sem aten-
dimento médico. É 
que a salutar, que não 
recebeu a terceira 
mensalidade do con-
vênio assinado com o 
fundo de assistência 
médica dos servido-
res da prefeitura de 
barra Mansa, pode 
suspender os serviços 
depois de determina-
do tempo de atraso. 
a informação consta 
em nota enviada pela 
assessoria de imprensa 
da prefeitura.

a ‘paternidade’ da 
decisão de suspen-
der os pagamentos 
do fundamp à salu-
tar saúde seguradora, 
empresa que foi con-
tratada para prestar 
serviços de assistência 
médica aos inscritos no 
fundo de assistência 
médica dos servidores 
da prefeitura de bar-
ra Mansa, está dando 

motivo a uma sequên-
cia de declarações.

CONTRATO
 ‘NEBULOSO’

na última quinta-
-feira, o prefeito interi-
no, pastor Jorge costa 
(prb), afirmou que, no 
dia anterior, a data pre-
vista para o pagamen-
to, ele teria achado o 
contrato “nebuloso” e 
decidido não fazer o 
pagamento.

a prefeitura acres-
centou, em nota oficial, 
que a contratação da 
salutar pelo fundamp 
teria sido aprovada 
pelo conselho delibe-
rativo do fundo.

na quinta-feira, uma 
ordem judicial determi-
nou que os pagamen-
tos fossem suspensos. e 
na última segunda, ou-
tra nota emitida pela 
assessoria de imprensa 
da prefeitura afirma 
que a iniciativa do pe-
dido de suspensão do 
pagamento da em-
presa salutar à Justiça 
partiu do presidente do 

Quiosque da Juventude será 
inaugurado em Volta Redonda

A relação é afixada nas unidades e no site da Prefeitura

Casa da Cultura de Itatiaia passa por 
reforma e revitalização na fachada

conselho deliberativo 
do fundamp (o mesmo 
que aprovou a contra-
tação da salutar) e de 
seus membros, que re-

presentam os direitos 
dos associados. a nota 
acrescenta que a “di-
retoria do fundamp irá 
acatar a decisão da 

4ª vara cível de barra 
Mansa”.

no mesmo dia em 
que decidiu suspender 
o pagamento à salu-

tar, o prefeito interino 
visitou a santa casa 
de barra Mansa, que 
atendia antes os inscri-
tos do fundamp.

a coordenadoria da Ju-
ventude da prefeitura de 
volta redonda inaugurou 
ontem, às 15h, o Quiosque 
da Juventude professor 
hamilton tavares de Me-
deiros, na área de lazer 
glauco do couto oliveira 
(rua de pedestres ao lado 
do clube dos funcionários), 
na vila santa cecília. par-
ticiparam da cerimônia o 
prefeito antônio francisco 

neto, o coordenador mu-
nicipal da Juventude, ray-
mundo Xavier, entre outros 
convidados.
o Quiosque da Juventude, 
que irá funcionar de 8h às 
17h, é um posto de aten-
dimento para a os jovens, 
principalmente aqueles em 
busca do primeiro empre-
go, para formatação de 
ideal de currículos (com 
distribuição dos mesmos 

em 5 vias para cada can-
didato), entrega do kit pri-
meiro emprego – material 
didático de orientação 
sobre a postura e apresen-
tação para participar de 
seleções de emprego, sites 
de oferta de empregos, 
estágios e projeto Jovem 
aprendiz, listagem atualiza-
da de vagas de estágios, 
empregos e Jovem apren-
diz.

desde maio, as 
mães podem 
acompanhar no 
site oficial da pre-
feitura a listagem 
nominal de crian-
ças que aguar-
dam por uma 
vaga em creches, 
dando ainda mais 
transparência no 
processo de se-
leção. a relação, 
que é afixada 
mensalmente nos 
quadros de avi-
sos das unidades, 
também está dis-
ponibilizada no 
link www.resende.
r j .gov .br/educa-
cao.
além da divulga-
ção nominal, a 
secretaria Munici-
pal de educação 
já utiliza o site da 
prefeitura para di-
vulgar a quanti-
dade de crianças 
atendidas e a de-
manda existente 
para cada creche 
do município. esses 
mesmos relatórios 
também são co-
locados nos qua-
dros de avisos das 
unidades. a me-
dida cumpre a lei 
municipal nº 3.163, 
de 19 de dezem-

bro de 2014.
“são relatórios que 
a coordenação de 
educação infan-
til da secretaria de 
educação tem o 
cuidado de prepa-
rar todo mês e são 
afixadas em locais 
visíveis e de fácil 
acesso para que os 
pais possam acom-
panhar o processo. 
as medidas trouxe-
ram mais transpa-
rência na seleção 
de vagas” comenta 
a secretária de edu-
cação, rossilene al-
buquerque amado.
o preenchimento 
de vagas em cre-

ches segue crité-
rios fixados nas le-
gislações federal, 
estadual e munici-
pal. os três princi-
pais são crianças 
com necessidades 
especiais, proximi-
dade da unidade 
com a residência 
da criança e mães 
que trabalham 
fora.
com isso, a pre-
feitura conseguiu 
aumentar o nú-
mero de vagas 
oferecidas para 
crianças em idade 
de creche que foi 
763 em 2010 para 
1.373 em 2016.

a casa da cultura de 
itatiaia passou, na últi-
ma semana, por uma 
revitalização total de 
sua fachada, através do 
projeto social ‘paint the 
town’ (pinte a cidade), 
da Jaguar land rover, 
que marcou a inaugura-
ção da fábrica na cida-
de com um painel pin-
tado em grafite (técnica 
de pintura com latas de 
tinta em spray), exibindo 
muitas cores e formas ge-
ométricas.

contando com o ta-
lento do artista brasileiro 
nove e o trabalho de 
alguns voluntários, “a pin-
tura da fachada trouxe 
uma nova vida ao prédio, 
que é antigo e há muito 

tempo não ganhava cui-
dados estéticos”, disse o 
assessor especial de cul-
tura, Márcio barreto.

“estamos mudando e 
revitalizando o espaço, 
organizando a casa de 
fora pra dentro. o projeto 
da Jaguar envolveu cer-
ca de 50 pessoas em dois 

dias de estudo e três dias 
de pintura. foi um projeto 
grandioso que deu uma 
repaginada na casa da 
cultura e combinou per-
feitamente com o jardim 
de inverno que já havía-
mos instalado em nosso 
espaço interno” defende 
Marcio.
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Vida de crime acaba na vala 
Suspeito de assalto é baleado e morto em Nova Iguaçu. Comparsa, que é 
menor de idade, ficou ferido após perseguição. DHBF investiga execução. 
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um jovem que 
havia comple-
tado 18 anos 

no mês passado e é 
suspeito de praticar 
assaltos foi assassi-
nado na noite da 
última segunda-fei-
ra, em nova igua-
çu. um comparsa 
que estava com ele 
também foi balea-
do e está internado 
no hospital da posse 
(hgni). 

segundo infor-
mações de teste-
munhas, as vítimas, 
entre elas um ado-
lescente, foram ata-
cadas por volta das 
19h na rua fabiano 
lessa Mafra, no Jar-
dim santa eugenia. 
identificado como 
Matheus lucas araú-
jo de souza, e o me-
nor teriam atacado 
vários pedestres na 
região e levado os 
pertences. os auto-
res surpreenderam 
os suspeitos e fize- Matheus Lucas Araújo, que estaria assaltando na região de Santa Eugênia, foi surpreendido pelos assassinos e levou tiros na cabeça

divulgação/whatsapp

PM miliciano é preso em Caxias Homem roda por 
roubo em Niterói 

Rômulo Valiengo Instituto penal, que tem capacidade maxíma de 1.444 presos, fica em Gericinó

divulgação

Suspeito é levado após ser flagrado no roubo

ram vários disparos. 
o jovem foi atingido 
por tiros na cabeça. 
o menor também 
ficou ferido. após 
ouvir barulho, mo-
radores da região 
acionaram agentes 
do batalhão de polí-
cia Militar (20º bpM), 
que preservaram 
a cena do crime e 
depois comunica-
ram o assassinato à 
divisão de homicí-
dios da baixada flu-
minense (dhbf). 

de acordo com 

HB 20 era roubado e foi apreendido na casa do policial 

Vicente Piragibe vai fechar para mais presos

a polícia civil, no 
bolso de Matheus 
foram encontrados 
cinco aparelhos ce-
lulares roubados. ele 
era morador do bair-
ro carmari e não há 
informações sobre se 
ele tinha passagens 
por roubo à mão 
armada ou furto. a 
especializada busca 
imagens de câme-
ras de vigilância da 
região que tenham 
registrado o crime, 
que tem indícios de 
execução. 

a divisão de ho-
micídios da baixada 
fluminense (dhbf) 
prendeu um policial 
militar, na manhã de 
ontem, suspeito de 
executar um homem 
em janeiro deste 
ano, na vila rosário, 
em duque de ca-
xias. a especializada 
cumpriu contra o sar-
gento fábio campos 
silva, lotado no 18º 
bpM (Jacarepaguá), 
o mandado de pri-
são temporária de 30 
dias decretada pela 
Justiça a pedido da 
polícia civil. 

o marginal teria 
matado a tiros Jho-
natan rodrigues viei-
ra dia 7 de janeiro, 

na rua Mario bhe-
ring. outros dois ho-

mens suspeitos de 
envolvimento no cri-

me já estão presos; 
são eles: diogo fer-
reira belarmina de 
salles, o Xandão, e 
ary Jonas Maia dos 
santos. 

“fábio integra uma 
milícia na região e 
teria matado Jhona-
tan porque ele era 
usuário de drogas”, 
explicou o delegado 
brenno carnevale. o 
suspeito foi preso em 
casa, também na 
vila rosário, e autua-
do em flagrante por 
porte ilegal de arma 
de fogo e recepta-
ção. com ele foram 
apreendidos um hb 
20 roubado, um re-
vólver calibre 38 e 
outro calibre 22.

um suspeito foi preso 
em flagrante, na tarde 
de ontem pela guarda 
civil Municipal, acusado 
de roubar um aparelho 
celular em frente ao pla-
za shopping niterói. os 
agentes foram alerta-
dos por testemunhas e 
encontraram o suspeito 
sendo contido por popu-

lares na rua.
de acordo com a víti-

ma, o bandido fingiu es-
tar armado colocando a 
carteira de documentos 
por debaixo da blusa. 
o criminoso foi levado 
para 78ª dp (fonseca) 
onde foi constatado que 
ele tinha passagem pela 
polícia por agressão.

a 15ª vara de fazen-
da pública da capital 
vetou o recebimento 
de mais detentos no 
instituto penal vicente 
piragibe, em bangu, 
na Zona oeste do rio, 
até que a capacida-
de máxima de 1.444 
presos seja normali-
zada. a decisão é da 
juíza Mabel christina 
castrioto Meira de 
vasconcellos. o pedi-
do de antecipação 
de tutela foi feito pela 
defensoria pública do 
rio, devido à superlo-
tação do local, hoje 
com 3.539 presos. hoje, 
a unidade abriga 3.539 
presos. 

ao analisar pedido 
do núcleo de defesa 
dos direitos humanos, 
da defensoria pública, 
a juíza Mabel christi-
na castrioto Meira de 
vasconcellos também 
estabeleceu que o 
número de presos será 

divulgação

regularizado na medi-
da em que o número 
de excedentes encer-
rar seu tempo de cum-
primento de pena. de 
acordo com a magis-
trada, o estado será 
responsabilizado crimi-
nal e administrativa-
mente se não cumprir 
a decisão.

de acordo com o 
coordenador do nú-
cleo do sistema pe-
nitenciário da defen-

soria pública, Marlon 
barcellos, os efeitos da 
decisão já são sentidos 
na unidade pelo alívio 
no coletivo e pela me-
lhora na relação entre 
inspetores e presos, 
assim como pela pró-
pria capacidade mais 
adequada de presta-
ção de serviços pela 
equipe técnica, com-
posta por médicos e 
assistentes sociais.

na sentença, a juíza 

Mabel vasconcellos 
determinou ainda ao 
estado que sejam ad-
quiridos colchões e 
roupas de cama para 
todos os presos da 
unidade, mediante 
regime de excepcio-
nalidade e urgência, 
informando-se ao ju-
ízo, no prazo de dez 
dias, acerca das pro-
vidências efetivadas 
para adquirir o referido 
material.

Traficantes matam 
jovem em Santa Cruz

o rapaz que estava de-
saparecido desde a última 
quarta-feira, após sair de 
casa em santa cruz, na 
Zona oeste do rio, foi tor-
turado e executado por 
traficantes da favela do 
rola, localizada na região. 

o corpo de rômulo va-
liengo garcia, de 25 anos, 
que teve a cabeça de-
cepada, foi encontrado 
dentro da comunidade, 
na última sexta-feira. um 
vídeo que circula nas re-
des sociais mostra a cena 
chocante dos criminosos 
decapitando a vítima. a 
divisão de homicídios da 
capital (dh-capital) in-
vestiga a autenticidade 
das imagens.

pai do jovem acredita 
que o filho foi executado 
após os bandidos perce-
berem que rômulo fre-
quentava festas organiza-
das por grupos milicianos, 

que dominam a região 
onde a família mora, no 
cesarão. “os traficantes 
acharam fotos do meu fi-
lho em festas organizados 
por milicianos e por isso 
foi morto. a gente falava 
para ele não frequentar 
esses eventos, mas era 
garoto novo, não deu ou-
vidos. Meu filho nunca se 
envolveu com nada de 
errado, era trabalhador”, 
disse valdir garcia, de 58 
anos. 

divulgação
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salvador

a polícia Militar colo-
cou atrás das grades o 
traficante diego velo-
so brandão rosa, de 25 
anos, como autor do as-
sassinato da jovem carla 
nadiele Moreira da silva, 
conhecida como ‘carla 
do laço’, o crime teria 
sido motivado porque a 
vítima se negou a ter um 
relacionamento com ele. 
o crime ocorreu no bair-
ro fazenda grande, na 
capital baiana, em 27 de 
dezembro de 2015. a víti-
ma foi morta com cinco 
tiros.

segundo a polícia, o 
traficante foi preso em 
flagrante com um car-
ro roubado, com placa 

quarta-feira, 22 de junho de 2016 policia

se deram mal
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Vagabundos 
vão pra vala 
Bando trocou tiros com PMs de Caxias.

adulterada, no bairro do 
arenoso, no último domin-
go. conhecido como ‘Ma-
caule’, ele ainda tentou 
subornar os agentes da 23ª 
companhia independente 
(cpiM) oferecendo uma 

quantia no valor de r$ 2 
mil e uma pistola 9 mm. 
o dinheiro e a arma fo-
ram apreendidos pelos 
policiais.

diego, apontado pela 
polícia como um dos 
principais traficantes da 
fazenda grande, pos-
suía um mandado de pri-
são temporária em aber-
to desde o crime contra 
carla. ele também é 
investigado por outros 
homicídios ocorridos na 
região e já foi encami-
nhado para o sistema 
prisional. em março deste 
ano, outro traficante, el-
ton vinícius bispo freitas, 
o acarajé, de 29 anos, 
também suspeito de en-
volvimento no homicídio 
de carla, foi preso. 

Carla foi assassinada 

Preso suspeito de matar após fora
reprodução/tv bahia

três susepeitos fo-
ram mortos du-
rante confronto 

com policiais milita-
res do 15º bpM (du-
que de caxias) no 
início da madrugada 
do último domingo, 
na comunidade da 
rasta. com os margi-
nais, que não foram 
identificados, a pM 
apreendeu farto ar-

mamento, munições 
e drogas.

de acordo com 
informações do ba-
talhão, por volta de 
00h40 a guarnição 
realizava uma ope-
ração para reprimir 
ações criminosas na 
comunidade do ras-
ta, no Jardim prima-
vera. ao chegar na 
rua tebas, os milita-
res foram atacados 
a tiros por um gru-

po de traficantes ar-
mados e revidaram. 
após o confronto, 
três dos marginais fo-
ram encontrados fe-
ridos. 

o trio chegou a ser 
socorrido ao hospital 
estadual adão pe-
reira nunes (heapn), 
em saracuruna, fo-
ram submetidos aos 
procedimentos mé-
dicos, mas não resis-
tiram aos ferimentos. Suspeitos foram levados para o Hospital de Saracuruna, mas não resistiram

Revólver Taurus e carregadores estavam com os bandidos 
após a ação, os 

agentes realizaram 
buscas e consegui-
ram apreender uma 
grande quantidade 

de material que esta-
va com os criminosos. 
foram recolhidos dois 
revólveres, um cali-
bre 38 mm e outro 32 

mm; uma espingarda 
38, dois carregadores; 
nove munições de 556 
e a mesma quantidade 
de calibre 38, além de 

oito munições de cali-
bre 32; um carregador 
de pistola calibre 9 mm; 
um pedaço de ma-
conha prensada; um 

rádio transmissor; dois 
aparelhos celulares; 203 
sacolés de cocaína; 
144 pinos de cocaína; 
11 pedras de crack e 35 

trouxinhas de maco-
nha. o caso foi regis-
trado na delegacia 
de polícia de campos 
elíseos (60º dp). 

PMs do massacre de Costa 
Barros têm habeas corpus 

Quatro policiais mi-
litares envolvidos na 
chacina de costa bar-
ros, na Zona norte do 
rio, foram beneficiados 
pelo habeas corpus 
concedido ontem pelo 
superior tribunal de Jus-
tiça (stJ). em novembro 
do ano passado, o car-
ro onde estavam cinco 
jovens foi atingido por 
111 tiros de fuzil. não 
houve sobrevivente. o 
pedido foi feito pelo 
advogado do pM fabio 
pizza oliveira da silva 
e estendido a antônio 
carlos gonçalves filho, 
thiago resende viana 
barbosa e Marcio darcy 
alves dos santos.

na noite do dia 28 de 
novembro de 2015, os 
amigos de infância ro-
berto de souza, de 16 
anos, carlos eduardo 
da silva souza, 16, clei-
ton corrêa de souza, 
18, wesley castro, 20, e 
wilton esteves domin-
gos Junior, 20, tinham 
acabado de voltar do 
parque de Madureira, 
no subúrbio, e iam lan-

char por volta das 23h 
na comunidade de 
costa barros, quando o 
carro em que estavam 
foi alvo de inúmeros dis-
paros na estrada João 
paulo, na altura da cur-
va do vinte.

os pMs são suspeitos 
de atirar contra os jo-
vens e alterar a cena 
do crime, de acordo 
com as investigações 
da 39ª dp (pavuna). em 
nota, a corporação in-

formou que os suspeitos 
que participaram da 
ação foram presos. de 
acordo com a polícia 
civil, três deles vão res-
ponder por homicídio 
doloso e fraude proces-
sual, e um deles somen-
te por fraude proces-
sual. após o massacre, 
ao lado do carro foram 
encontradas luvas en-
sanguentadas e uma 
arma. a chave do carro 
foi vista no porta-malas. 

Roberto, Carlos, Cleiton e Wesley: mortes suspeitas

Juiz ordena transferência de 15 
presos após festão em Bangu 

a Justiça do rio 
determinou on-
tem a transferên-
cia de 15 presos 
custodiados no 
complexo peni-
tenciário de ge-
ricinó, em bangu, 
na Zona oeste, 
para presídios fe-
derais fora do es-
tado. a decisão 
da vara de execu-
ções penais (vep) 
ocorre após uma 
suposta festa ter 
sido realizada na 
cadeia para co-
memorar a ação 
de criminosos no 
último domingo 
para resgatar o 
traficante nicolas 
labre pereira de 
Jesus, o fat fami-
ly, de 28 anos, do 
hospital Munici-
pal souza aguiar, 
onde estava in-
ternado sob cus-
tódia.

entre os atin-
gidos pela deci-
são do juiz titular 
da vep, eduardo 
oberg, está edson 
pereira firmino de 
Jesus, o Zaca, tio 
de nícolas labre 
de Jesus, o fat fa-
mily, que seriam 
ouvidos ontem 
pela divisão de 
homicídios (dh).

na mesma de-
cisão, o magistra-
do determinou a 
abertura de dez 
procedimentos 
investigatórios e 

de inquéritos na dh 
e na delegacia de 
combate às dro-
gas (dcod), para 
apurar as denún-
cias de entrada de 
lanches na unidade 
na ocasião. 

também foram 
achados celulares, 
um roteador de 8 
kg (que possibilita-
va comunicação 
via wi-fi livre na re-
gião) e munição. 

os alimentos e 
o roteador fariam 
parte de uma festa 
promovida após a 
fuga de fat family 
do hospital com a 
ajuda de um gru-
po fortemente ar-
mado. uma pessoa 
morreu e duas fica-
ram feridas na ação 
cinematográfica.

baleado na ca-
beça e preso no 
dia 13, fat family 
estava sob custódia 
no hospital souza 
aguiar até domin-
go. Mais de 20 ho-
mens armados in-
vadiram a unidade 
de saúde na ma-
drugada, renderam 
funcionários e con-
seguiram fugir. 

na fuga, houve 
tiroteio com um pM 
que chegava le-
vando um amigo 
para ser atendido.  
os dois foram bale-
ados. 

o policial ficou 
ferido e o vigiliante 
da supervia ronal-

do luiz Marriel de 
souza morreu.

DH IDENTIFICA UM 
DOS SUSPEITOS 
o titular da di-

visão de homicí-
dios da capital 
(dh-capital), de-
legado fábio car-
doso, confirmou 
ontem que a polí-
cia identificou um 
dos homens que 
participaram do 
resgate do trafi-
cante nicolas la-
bre pereira de Je-
sus, o fat family, 
do hospital souza 
aguiar, no centro 
do rio, no último 
domingo. 

de acordo com 
ele, o bandido se-
ria um morador de 
santa teresa, na 
região central, e 
teria ligações com 
o tráfico. na tarde 
de ontem, foram 
ouvidas outras 
testemunhas do 
crime, entre eles 
o traficante Zaca, 
tio do traficante 
Marco antonio 
pereira firmino da 
silva, o My thor, e 
do preso foragido 
fat family. 

“ele (Zaca) é 
do santo amaro 
e tem um vínculo 
forte com o tráfi-
co. estamos inves-
tigando o envol-
vimento dele no 
resgate”, disse o 
delegado.

‘Fat Family’ foi resgatado de hospital. Roteador é achado em cela de Bangu

reprodução/tv globo
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Mesquita comemora investimentos 
e avanços em escolas municipais
Cidade inaugura novas escolas e implanta ensino integral em cinco unidades.

Bolsonaro vai para o banco dos réus
o supremo tribunal 

federal (stf) deci-
diu ontem abrir duas 
ações penais contra 
o deputado Jair bolso-
naro (psc-rJ). com a 
decisão, o deputado 
se torna réu na corte 
pela suposta prática 
de apologia ao crime 
e por injúria.

em 2014, bolsonaro 
afirmou, na câmara e 
em entrevista a jornal, 
que a deputada Ma-
ria do rosário (pt-rs) 
não merecia ser es-
tuprada porque ele a 
considera “muito feia” 
e porque ela “não 
faz” seu “tipo”.

ao analisar denún-
cia da procuradoria 
geral da república 
(pgr) e queixa da 
própria deputada, 
a primeira turma da 
corte entendeu, por 
quatro votos a um, 

que além de incitar 
a prática do estupro, 
bolsonaro ofendeu a 
honra da colega. so-
mente o ministro Marco 
aurélio Mello foi contra 
a abertura das ações 
penais. os ministros luiz 
fux, edson fachin, rosa 
weber e luiz roberto 
barroso votaram favor 
de que bolsonaro se 
torne réu.

a declaração de 
bolsonaro que moti-
vou a denúncia foi 
feita após discurso 
de Maria do rosário 
em defesa das víti-
mas da ditadura mi-
litar (1964-1985). bol-
sonaro, que é militar 
da reserva, subiu à 
tribuna da câmara 
para criticar a fala 
da deputada.

Jair Bolsonaro em discussão no plenário da Câmara

gustavo liMa/agência câMara

Mesquita vem 
crescendo e 
se desenvol-

vendo em diferentes 
setores nos últimos três 
anos. uma das áreas 
que mais se desta-
cou no atual governo 
foi a educação, que 
deu um salto em ter-
mos de qualidade do 
ensino e número de 
escolas reformadas e 
construídas, sem falar 
na implantação do 
tempo integral, uma 
nova tendência que 
promete revolucionar 
o ensino na cidade.

 até 2012 não havia 
escola municipal com 
ensino em tempo inte-
gral e agora a cidade 
contas com cinco uni-
dades que adotaram 

esse novo método, 
que tira as crianças 
da rua, reforça o ensi-
no regular e promove 
uma série de outras 
atividades culturais e 
esportivas. atualmen-
te Mesquita oferece 
1.500 vagas em tem-
po integral para o 
ensino fundamental 
e 600 vagas integrais 
nas creches

 
INVESTIMENTO

oito novas esco-
las foram construídas, 
abrindo novas vagas  
na rede. entre elas 
destaque para a cre-
che tetracampeã, no 
bairro tetracampeão; 
creche betinho, em 
Maria cristina; cre-
che cora coralina, no 
centro; creche tarsila 
do amaral; as escolas 

Municipais de edu-
cação infantil (emei) 
Maria clara Macha-
do, na chatuba, e 
tiago prado santos, 
em edson passos. tam-
bém foram inaugura-
das a escola Munici-
pal rubem alves, no 
centro, que tem uma 
proposta inovadora e 
ganhou destaque na 
mídia, e a escola Mu-
nicipal vinicius de Mo-
raes, em santo elias.

outro importante 
projeto lançado na 
cidade em 2013 foi o 
festival de leitura in-
terativa Mesquitense 
(flim), com atividades 
culturais, musicais e 
literárias na vila olím-
pica da cidade. o 
evento realizado du-
rante três dias con-
secutivos trouxe para 

Mesquita grandes 
artistas como danilo 
caymmi, gabriel, o 
pensador, bia bedran 

e muitos outros, sem 
falar nas feiras de lei-
tura, contação de his-
tórias, peças teatrais 

e apresentações de 
dança. tudo gratuito 
e aberto para a po-
pulação.

Escola Municipal Rubem Alves tem uma proposta inovadora e ganhou destaque na mídia

carla JosephYne

Paes diz que endividamento do 
município do Rio está em queda

o prefeito eduardo 
paes voltou a afirmar 
ontem que o rio está 
em situação finan-
ceira confortável e 
que o endividamen-
to do município até 
diminuiu durante o 
período de prepa-
ração para os Jo-
gos olímpicos. paes 
destacou que, se o 
estado passa por di-
ficuldades econômi-
cas, não é por causa 
do evento esportivo, 
que segundo ele 
está sendo usado 
como argumento 
para que o governo 
estadual obtenha 
ajuda federal. 

“o estado do rio 
de Janeiro pas-
sa por dificuldades 
econômicas, não é 
por causa dos Jo-

gos olímpicos. aliás, 
as olimpíadas ser-
vem, inclusive, de 
argumento para se 
pleitear essa ajuda 
ao governo federal 
para estabilização 
dos serviços do esta-
do. não tem nenhum 
estádio em risco ou 
nenhuma obra da 
cidade em risco em 

razão da crise finan-
ceira do estado”, 
disse o prefeito.

o prefeito, con-
tudo, ressaltou não 
ver problema em a 
união socorrer o es-
tado para que os 
serviços públicos fun-
cionem a contento 
durante a olimpía-
da.

“Situação financeira do estado é confortável”, diz Paes

reprodução

Centro de Triagem de Materiais 
Recicláveis recebe visita de alunos

inaugurado pela 
prefeitura em janei-
ro de forma pioneira 
no estado, o centro 
de triagem de Ma-
teriais recicláveis de 
duque de caxias, no 
bairro Jardim grama-
cho, iniciou na últi-
ma segunda-feira, a 
abertura do espaço 
para receber alunos 
das escolas munici-
pais. no primeiro dia 
foi à vez dos alunos 
das escolas dr. ricar-
do augusto de aze-
vedo, do bairro ola-
vo bilac e wilson de 
oliveira simões do 
bairro copacabana, 

no primeiro distrito.
o centro, que conta 

com o apoio da secre-
taria Municipal de Meio 
ambiente, agricultura e 
abastecimento, é pio-
neiro no rio de Janeiro 
na utilização de ener-
gia solar e reuso de 
água. a unidade aten-
de catadores de sete 
cooperativas que par-
ticipam de um projeto 
piloto na vila são luís, 
no primeiro distrito, de 
coleta seletiva. ocupa 
uma área de 1.200 me-
tros quadrados e fica 
localizado na avenida 
Monte castelo, 155, 
no bairro Jardim gra-

macho. na visita, os 
alunos da rede mu-
nicipal presenciaram 
o trabalho dos ca-
tadores e o proces-
so de seleção dos 
materiais coletados, 
além de tirarem dúvi-
das sobre a seleção 
e a escolha dos pro-
dutores recicláveis. 

Mais informações 
e agendamentos 
podem ser feito atra-
vés da subsecretaria 
Municipal de edu-
cação ambiental, 
coleta seletiva e 
biodiversidade, no 
telefone: (21) 2776-
8704.

Alunos da rede municipal conheceram o centro de triagem

divulgação

Desnível em ciclovia está previsto no projeto
o desnível no piso de 

um trecho da ciclovia tim 
Maia, na Zona sul do rio, 
exibido na manhã de on-
tem pelo ‘bom dia rio’, 
não é um erro de projeto 
ou de execução da obra: 
de acordo com a funda-
ção geo-rio, a pista já foi 
construída dessa maneira 
justamente por causa da 
topografia do local por 
onde passa o traçado da 
ciclovia, na altura de são 

conrado. a divulgação 
de imagens do desnível 
em redes sociais causou 
preocupação e trouxe a 
lembrança do desaba-
mento de outro trecho 
da ciclovia, em abril, que 
matou duas pessoas.

o trecho em questão 
ainda não foi inaugura-
do e está isolado, deven-
do ser entregue à popu-
lação em agosto. antes, 
a perícia independente 

contratada pela prefei-
tura do rio para fazer 
uma avaliação estrutural 
em toda a extensão da 
ciclovia também deverá 
checar se a obra foi exe-
cutada corretamente.

ainda de acordo com 
a nota da geo-rio, se-
rão instalados bicicletá-
rios no local justamente 
para prevenir acidentes 
e aproveitar a diferença 
de nível.
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GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:08 - bem estar
10:50 - encontro com fáti-
ma bernardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:52 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - vídeo show
15:06 - sessão da tarde
16:37 - vale a pena ver de 
novoanjo Mau
17:47 - Malhação: seu lu-
gar no Mundo
18:17 - êta Mundo bom!
19:09 - praça tv - 2ª edição
19:29 - haja coração
20:30 - Jornal nacional
20:55 - velho chico
21:45 - futebol
23:45 - profissão: repórter
00:24 - Jornal da globo
01:02 - programa do Jô
01:52 - agente carter
02:35 - uma família da pe-
sada
02:50 - corujão

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é teu
19:45 – sbt brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 – carrossel 
22:00 – pra ganhar é só 
rodar
22:30 – programa do rati-
nho 
00:15 – the noite
01:15 – Jornal do sbt
02:00 – okay pessoal
03:00 – dois homens e Meio
03:30 – Mike & Molly
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

Música de Qualidade

05:00-igreja internacional 
da graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do 
reino de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetv news 
20:30-greja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-superpop 
00:05-leitura dinâmica 
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

MODA
Look: rosa quartz

caMila coelho

reprodução

lucas surpreende olívia com Miguel, 
e cícero contém o filho de tereza. bea-
triz aparta a briga entre bento e santo. 
lucas termina o namoro com olívia. 
santo conta a padre benício que acei-
tou trabalhar com Miguel e olívia. pre-
ocupado com a presença de carlos, 
cícero esconde de afrânio que Miguel 
se encontrou com olívia. dalva ques-
tiona cícero sobre a conversa que o 
jagunço quer ter com tereza.

Lucas termina 
namoro com Olívia

Lemuel diz que 
Baraquias é filho de Leila

em hesbom, em uma barraca prós-
pera estão eva e os pais, Jair e talita. 
após passar mal, desmaia lemuel. cos-
by tem seu retorno ao palácio negado 
por balaque após pedido de betânia. 
Jaque, Jerusa e damarina se espan-
tam quando sara conta que adira está 
em hesbom. À beira da morte, lemuel 
conta a leila que baraquias é seu filho. 

RESuMOS DAS NOVELAS

anastácia pede que pancrácio 
perdoe candinho. narcisa expulsa 
ilde de casa, temendo sua proximi-
dade com lauro. Maria tenta alertar 
anastácia sobre um possível plano 
de sandra. Mafalda não sabe se 
quer casar com romeu. ernesto e 
sandra conseguem os documentos 
para roubar as posses de anastácia. 

Sandra expulsa Anastácia 
e Candinho de casa

Isabela se 
despede de Téo

dóris imagina que rebeca é a bran-
ca de neve na sapataria e que canta 
ao lado dos sete anões. isabela con-
ta para Marina que regina quer lhe 
irritar. a garota afirma que irá trocar 
de lugar com Manuela mais uma vez 
e em definitivo. navarro apresenta 
para lurdinha a mansão de regina 
como se fosse sua casa. ofélio conta 
para sandro e laura que isabela quer 
trocar de lugar com Manuela.

eu sou apaixonada 
por looks com uma 
pegada mais femi-
nina e clássica. e pra 
compor a produção 
de hoje usei peças em 
tons de rosa quartz, 
cor que amo e é su-
per tendência, pra dar 
um toque mais 'dra-
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06h00 - balanço geral Ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - os dez Mandamen-
tos – nova temporada
21h30 - Jornal da record
22h15 - gugu
00h15 - chicago Med – 1ª 
temporada
01h15 - fala Que eu te escu-
to
02h00 - programação univer-
sal

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Queimados recebe cantor em 
show com entrada franca
Bruno de Azevedo apresenta show na prólxima sexta-feira.

mático' combinei o 
rosa com o verme-
lho da sandália, que 
ficou lindo! Mesclei 
a jaqueta de couro 
com o vestido ro-
dado, no estilo lady 
like, truque de estilo 
que faz toda a dife-
rença na produção. 

Bruno de Azevedo começou a estudar violão com 13 anos de idade

BAND
06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:00 - band na euro
09:45 - eurocopa - rússia x 
eslováquia
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - romênia 
x suiça
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa - frança x 
albânia
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:20 - show da fé
22:10 - diário da euro
22:25 - os simpsons
22:45 - sessão especial
00:10 - Jornal da noite
01:00 - Que fim levou?
01:05 - the walking dead
01:55 - glee
02:35 - só risos - pegadinhas
03:00 - igreja universal

Moradores de 
Queimados 
terão uma 

noite com músi-
ca de qualidade. 
o cantor bruno de 
azevedo vai reali-
zar na próxima sex-
ta-feira, um show  
com entrada fran-
ca no teatro delcy 
de souza, no centro 
de esporte e lazer 
unificados (ceu), 
na rua Macaé, 34º, 
são roque, Quei-
mados. em parceria 
com a prefeitura, 
através da secre-
taria Municipal de 
cultura, o artista vai 
apresentar em seu 
repertório músicas 
consagradas da 
Mpb e composições 
próprias. a apresen-
tação tem início às 
19 horas e o local 
tem lotação de 60 

pessoas. a classifi-
cação é livre.

bruno de azevedo 
começou a estudar 
violão com 13 anos 
de idade, formou-se 
no conservatório 
brasileiro de Música 
em 2010. atualmen-
te com 32 anos de 
idade, os seus shows 
têm influencia do 
samba, Jazz e mú-
sica erudita. “É mais 
uma opção gratui-
ta de cultura para 
o nosso povo. pro-
grama ideal para 
quem curte uma 
música de qualida-
de e não tem como 
ir aos grandes tea-
tros do rio”, frisou o 
secretário de cultu-
ra de Queimados, 
leandro santanna.

nada como apre-
ciar um momento 
único de boa músi-
ca. entreternimen-
to e diversão para 
toda a família.
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Trabalho: nessa fase 
agitada, encare o que é 
possível, o que já estará 
bom demais. Nada do 
habitual será conseguido. 
Firme nos seus 

propósitos e veja no que darão. Faça 
da sua atividade uma filosofia de 
vida. Amor: sua felicidade amorosa 
dependerá da sua fidelidade. 

Áries

Trabalho: projeção e 
estabilidade profissional 
estão constelados pelos 
astros para você. Mas, 
terá batalhar para merecer 
isso. Use criatividade 

e força de vontade para dinamizar 
o que faz. O sucesso ronda sua área 
profissional! Amor: felicidade a dois 
marcará o seu dia. 

Touro

Trabalho: bom senso e 
diplomacia marcarão 
os vindouros dias. 
Suas atitudes, mesmo 
que você não perceba, 
servirão de referência 
para quem estiver 

à sua volta. Finança: vida social: 
muita alegria e badalação, Amor: 
procure o equilíbrio entre a razão e 
a emoção. 

Gêmeos

Trabalho: novos 
a c o n t e c i m e n t o s 
profissionais poderão 
mexer com você nos 
próximos dias. Poderá 
tirar partido das 

novidades que surgirão e inovar sua área 
de serviço. Vida social: vai rolar alegria 
na sua elite. Amor: momentos a dois 
cheios de magia alegrarão sua vida. 

Câncer

Trabalho: nesses dias 
suas finanças melhorarão. 
Mesmo assim, não gaste 
com supérfluo. Dê mais 
valor ao seu dinheiro. Ele 
pode fazer toda diferença 
num futuro bem próximo. 

Amor: você estará muito alegre e gentil 
e despertará atenção das pessoas ao seu 
redor. 

Leão

Trabalho: está chegando 
uma nova fase. Ideal, para 
colocar em prática seus 
projetos. Bom momento, 
deslanchar sua carreira 
profissional pois, apoio 

dos astros não faltarão. Terá apenas, que 
ser objetivo. Só isso. Amor: estimule o 
relacionamento com mais afeto. 

Virgem

Trabalho: nessa fase, 
você perceberá melhor 
o universo das suas 
atividades. Se precisar 
de transformações, você 
não hesitará Em fazê-las. 
Sua visão de negócios 

está nas alturas e proporcionarão 
ótimos resultados. Amor: melhore o 
astral familiar com fino humor. 

Libra

Trabalho: pense 
bem antes de decidir 
qualquer coisa 
para não trocar seis 
por meia dúzia. 
Expansão profissional 

será possível, mediante trabalho 
bem planejado. Finança: não é 
hora de economizar mais? Amor: 
direitos iguais fortalece qualquer 
relacionamento, não é? 

Escorpião

Trabalho: mesmo 
que alguma coisa não 
transcorra de acordo 
com o desejado, 
mantenha-se firme nos 
seus propósitos pois, 

os ares mudam e modificam tudo 
que não tenha muita firmeza. 
Amor: o período promete ser de 
muita cumplicidade e afetividade 
na vida a dois.

Sagitário

Trabalho: resultados 
em clima de urgência. 
Concentre sua atenção 
naquilo que interessa. 
O resto pode ficar para 

depois. Cada minuto vale ouro para 
quem deseja prosperar. Essa é a sua fase 
de prosperidade. Aproveite-a! Amor: 
novos relacionamentos terão vida-
longa. 

 

Capricórnio

Trabalho: potencial 
criativo em alta. 
Aproveite para 
aprimorar o que faz 
ou produz. Seu talento 
pede passagem para 

uma longa jornada de criações. 
Sucesso lhe aguarda lá adiante! Amor: 
conversas estimulantes animarão o 
relacionamento. Clima de alegria no 
ar! 

Aquário

Trabalho: perspectivas 

de sucesso profissional 

estão no ar! Esse é o seu 

momento de progredir. 

Portanto, dinamize 

tudo que possa lhe trazer resultados 

positivos. Vida social: boas conversas 

animarão o ambiente. Amor: muita 

sintonia e alegria com quem te ama. 

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Câmara Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 
004/2016

PROCESSO Nº 2016/00384
FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 
8.666/93.

OBJETO: Prestação de serviço de custódia qualificada 
nas modalidades CETIP E SELIC
CNPJ: 00.000.000/0001-91
PERIODO: 12 MESES
EMPRESA: Banco do Brasil S.A

Valor: 31.884,00 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta 
e quatro reais)
DATA: 16/06/2016.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de Medicamentos.

a Pregoeira informa que a licitação acima citada esta 
adiada sine die. Maiores informações no Setor de Li-
citação da Secretaria Municipal de Saúde, sito a rua. 
hilario ettore, 442 – centro – Porto real – rio de ja-

neiro, das 08:00 às 17:00 hs e pelo telefone (0XX24) 
3353-3520.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de Medicamentos. retirada do 
edital em horário comercial. Local: departamento de 
Licitações do fundo Municipal de Saúde de Porto real 

localizado na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto 
real – rio de janeiro – rj – cep 27570-000, maiores 
informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. abertura 
da proposta dia 04/07/2016 às 10:00horas no endereço 
acima. informações gerais: o interessado deverá trazer 
02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

PORTARIA Nº.1443/GP/2016, DE 21 DE JUNHO DE 
2016

Demitir PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, Pro-
fessor de Geografia, matrícula nº 10/44.652, com fulcro 
no artigo 138, da Lei Complementar n.º 014/97, a contar 
da data da publicação, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/3162/2013.

PORTARIA Nº.1444/GP/2016, DE 21 DE JUNHO DE 
2016

Demitir VANDO SANTANA PEREIRA, agente da 
Guarda Municipal, matrícula nº 10/43.780, com fulcro 
no artigo 138, da Lei Complementar n.º 014/97, a contar 
da data da publicação, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 37/3942/2015.

PORTARIA Nº.1445/GP/2016, DE 21 DE JUNHO DE 
2016

Demitir EDSON LUIZ DE FREITAS PATRICIO, Profes-

sor de Matemática, matrícula nº 10/44.649, com fulcro 
no artigo 138 da Lei Complementar n.º 014/97, a contar 
da data da publicação, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 37/5619/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 241 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o arti-
go 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do Artigo 91 da Lei Comple-
mentar 014/97,

R E S O L V E:

conceder a ELISANGELA MARTINS DE LIMA, ocu-
pante do cargo de Medico clinico Geral, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, matrícula 
n.º 10/17.938. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA 
TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período 
de 01 (um) ano, a contar de 01/06/2016, conforme o 
contido nos autos do Processo n.º. 04/2264/2014. a 
publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

 PORTARIA N.º 242 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Município, INDEFERE os pedidos contidos nos autos 
dos processos abaixo:
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Ingredientes

PAÇOCA DE 
AMENDOIM

300 g de amendoim 
torrado
300 g de bolacha de 
maisena
1 lata de leite con-
densado
1 pitada de sal

Modo de preparo

em um liquidificador 
ou em um processa-
dor, triture o amen-
doim
depois faça o mes-
mo com a bolacha 
de maisena, em uma 
tigela grande, misture 
bem o amendoim e 
a bolacha triturados 
com o sal
coloque aos poucos 
o leite condensado e 
misture com as mãos, 
após colocar todo 
o leite condensado, 
sove até dar ponto, 
a paçoca tem de es-
tar desgrudando das 
mãos e da tigela
espalhe em uma for-
ma, de preferência 
retangular e deixe na 
geladeira por 15 mi-
nutos
retire da geladei-
ra, corte e retire da 
forma com cuidado 
para não despeda-
çar as paçocas

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Ingredientes

BOLO DE ROLO DE 
RECIFE

Massa:

200g de manteiga
200g de açúcar
6 gemas
200 g de farinha de 
trigo
6 clara em neve
recheio:

500g de goiabada
1/2 xícara de água
MontageM:

formas retangula-
res com margarina 
e enfarinhada de 
30x40cm
açúcar p/ povilhar

Modo de preparo

Massa:

bata na batedeira 
a manteiga com o 
açucar até formar 
um creme coloque 
as gemas e continue 
batendo até ficar 
cremoso
Junte a farinha de tri-
go, por último as cla-
ras em neve
recheio:

leve ao fogo a goia-
bada com a água e 
deixer amolecer, fica 
como uma geleia 
mole
MontageM:

coloque de 5 a 6 co-
lheres sopa de massa 
para assar cada bolo, 
leve ao forno pré 
aquecido 5 minutos 
aproximadamente
vire o bolo sobre um 
pano úmido polvilha-
do com açúcar, pas-
se uma camada bem 
fina da goiabada e 
enrole
asse o segundo bolo 
passe o receheio e 
enrole com o primeiro 
bolo, faça o mesmo 
procedimento com 
toda massa dá mais 
ou menos 5 bolos
por último povilhe 
com açúcar
espalhe bem fina a 
massa na forma

NOME PROCESSO MAT. CARGO ASSUNTO
CELINA MATHEUS 
DOMINGOS

37/5839/2015 17.893 AUX. ENFER-
MAGEM

ADICIONAL 
NOTURNO

DENISE DOS SAN-
TOS MALHEIROS 
DE SOUSA

37/0881/2016 56.313 PSICOLOGO INSEÇÃO DO 
IMPOSTO 
SINDICAL

EDWARDS ASSIS 
DUARTE DA FON-
SECA FILHO

37/4291/2015 18.455 TRABALHADOR 
BRAÇAL

SOLICITA-
ÇÃO AU-

MENTO DE 
PASSAGEM 

E ALIMENTA-
ÇÃO

MARIA DE FATIMA 
DAHER DE OLI-
VEIRA

37/3119/2009 20.883 AGENTE ADMI-
NISTRATIVO

TRIENIO

MARIA PARECIDA 
DOS SANTOS 
CAMILO

37/5557/2015 20.355 AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO

AVERBAÇÃO 
DE TEMPO 

DE SERVIÇO
MARIA LUCIA 
CORREA

37/1244/2016 17.621 MEDICO CLINI-
CO GERAL

ISENÇÃO DO 
IMPOSTO 
SINDICAL

SANDRA COELHO 
MADEIRA SAN-
TOS

37/0868/2016 17.566 MEDICO CLINI-
CO GERAL

SOLICITA-
CAO NÃO 

DESCONTO 
DO IMPOSTO 

SINDICAL
THAIS CUELAR 
SALAZAR MIRAN-
DA DA ROSA

37/1288/2016 25.447 MEDICO CLINI-
CO GERAL

CONTRIBUI-
ÇÃO SINDI-

CAL

 a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 243 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da Lei Comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
CÉLIA DOS 
ANJOS BAR-
BOSA

37/0152/2016 15.970 PROF. PRÉ-
-ESCOLAR

22/09/98 A 
21/09/03

23/05/16 A 
22/08/16

CATIA DE 
CASTRO PI-
CKLER COE-
LHO

37/4442/2015 17.070 PROF. 
LINGUA IN                                                                                                                                               
                
GLESA

24/09/99 A 
23/09/04

02/05/16 A 
01/08/16

CRISTIANE 
DE SOUZA

37/0772/2016 5511 PROFES-
SOR II

02/03/05 A 
01/06/10

09/05/16 
08/08/16

CELSO PAU-
LA DA CRUZ

37/2599/2015 19.471 MOTORISTA 30/05/05 A 
29/05/10

21/04/16 A 
19/07/16

ELISABETE 
XIMENES 
ARAUJO DA 
SILVA

04/0410/2007 7516 PROFES-
SOR II

25/07/00 A 
24/07/05

02/05/16 A 
01/08/16

LECI LARRIEL 
CASTRO

37/1813/2015 18.316 GARI 24/05/10 A 
23/05/15

21/05/16 A 
20/08/16

LUCIANO 
PAES DA 
SILVA

37/2408/2015 19.394 MOTORISTA 26/05/00 A 
25/05/05

01/07/16 A 
30/09/16

ROSEMARY 
DE CASTILHO 
PICKLER

37/4638/2015 14.697 PROF. 
COIENCIAS

26/02/03 A 
25/03/08

02/05/16 A 
01/08/16

RENATO DOS 
SANTOS 
MAIA

04/3235/2010 19.571 ELETRICIS-
TA DE ALTA 

TENSÃO

02/06/05 A 
01/06/10

21/01/16 A 
20/04/16

       

   a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

 PORTARIA N.º 244 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 83, § 1º e § 2º da 
Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FA-
MÍLIA

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ELISABETE 
DA SILVA NE-
VES EIRAS

37/1108/2016 51.195 ORIENT. EDU-
CACIONAL

10 14/03/16 A 
23/03/16

JAQUELINE 
PENHA DA 
SILVA BOR-
GES

37/1319/2016 44.578 PROFESSOR II 31 28/03/16 A 
27/04/16

MARCELO 
AYRES DA 
SILVA

37/0816/2016 5421

14.832

PROF. EDUCA-
ÇÃO FISICA

21 16/02/16 A 
07/03/16

RENATA AL-
VES CABRAL 
DA CRUZ

37/1906/2016 47.368 PROFESSOR II 07 25/04/16 A 
01/05/16

                                      a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 245 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 
083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

conceder a MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Orien-
tador Educacional, lotada na Secretaria Municipal de educação, esporte e turismo 
- SEMEST, matrícula nº. 10/52.932, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a con-
tar de 30/05/16 e término em, 27/09/16 conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 37/3077/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 246 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 

uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Comple-
mentar n.º. 014 de 31/10/97,                                            

                                                               R E S O L V E:             

                                                          CONCEDER LICENÇA NOJO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS
DIRCE DE ALMEI-
DA MARTINS

37/3120/2016 15.394 PROF. PRÉ-
-ESCOLAR

08 02/06/16 A 
09/06/16

GISELE MES-
QUITA ABDALLA 
CERQUISE

37/3121/2016 53.054 PROF. EDUC. 
FÍSICA

08 05/06/16 A 
12/06/16

MAIRA BRAGA 
DE ARAUJO 
CRUZ

37/3135/2016 47.376 PROFESSOR II 08 04/06/16 A 
11/06/16

  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

  JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
  Secretário Municipal de administração e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO - 
SEMECT

RESOLUÇÃO Nº. 08/GS/SEMECT de 13 de junho de 2016           

“Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho de Elaboração de Normas de 
Gestão Escolar Democrática.”

  o Secretário Municipal de educação, esporte, cultura e turismo 
de Belford roxo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e:

 considerando a necessidade de se implantar o sistema de Gestão escolar   
Democrático nas Unidades Escolares do Município de Belford Roxo; 

 considerando que o Sistema supra-citado requer um planejamento que en-
volve gestores escolares e equipe técnico- pedagógicas da SEMECT;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Grupo de Trabalho composto por 09 (nove) membros, Titulares 
e suplentes, que serão designados por portaria do titular da SeMect, pelo prazo 
de até 90(noventa) dias e que terá por objetivo proceder aos estudos acadêmicos, 
legais e administrativos para implantação de um sistema de Gestão escolar demo-
crática, nos termos do disposto na meta 19 do Plano Municipal de Educação – PME, 
aprovado pela Lei Municipal nº 1529 de 24 de junho de 2015;

Art. 2º - o Grupo de trabalho constante do artigo anterior terá 1(um) coordenador 
e 1(um) Secretário executivo e 7 (sete) membros, necessariamente escolhidos de 
forma plural entre gestores e pessoal acadêmico da SEMECT;

Art. 3º os casos omissos e relevantes serão resolvidos entre o coordenador e o 
titular da SEMECT;

Art. 4º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Secretário Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - SeMect

REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 24/GS/SEMECT DE 15 DE JUNHO DE 2016

 “Designar Gestor para responder interinamente pelo cargo de Diretor III, símbolo 
d-3, da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga da Secretaria Municipal de edu-

cação esporte, cultura e turismo”.                                                          

o Secretário Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – SeMect da 
cidade de Belford roxo, estado do rio de janeiro, no uso das suas atribuições 
legais e: 

RESOLVE:
I - designar Servidora da SeMect, abaixo relacionada, para exercer atividades 
administrativas técnicas e de serviços, inerentes as competências na Escola Muni-
cipal Álvaro Lisboa responder interinamente pelo cargo de Diretor III, símbolo D-3, 
da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga a saber:
a) Simone Ramos da Silva – matrícula: 10/006164 – Gestor 

II – O Gestor adotará as providências necessárias cabíveis para a execução das 
atividades, não havendo desta forma descontinuidade das mesmas.

III – a mesma designada nesta Portaria, cessará suas atividades quando da no-
meação da Gestora definitiva da SEMECT.

IV - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº. 25/GS/SEMECT DE 15 DE JUNHO DE 2016

 “designar Gestor para responder interinamente pelo cargo de diretor iii, 
símbolo D-3, da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga da Secretaria 

Municipal de educação esporte, cultura e turismo”.                                                          

o Secretário Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – SeMect da 
cidade de Belford roxo, estado do rio de janeiro, no uso das suas atribuições 
legais e: 

RESOLVE:
I - designar a Servidora da SeMect, abaixo relacionada, para exercer atividades 
administrativas técnicas e de serviços, inerentes as competências, para responder 
interinamente pelo cargo de Diretor III, símbolo D-3, na Escola Municipal Álvaro 
Lisboa Braga a saber:
a) Simone Ramos da Silva – matrícula: 10/006164 – Gestora 

II – A Gestora adotará as providências necessárias cabíveis para a execução das 
atividades, não havendo desta forma descontinuidade das mesmas.

III – a Servidora designada nesta Portaria, cessará suas atividades quando da 
Nomeação da Gestora definitiva da SEMECT.

IV - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Secretário Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - SeMect




