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Falta de 
alvará fecha 
Barra Music

Ex de trafica 
sequestrada 
na Z. Oeste

Lei sobre 
farol baixo 

já vigora

Aluno da UFRJ  
foi vítima de 
homofobia

Morre no Rio 
1ª vereadora 

de Caxias

Vereadores iguaçuanos votam  
hoje proposta de redução no 

número de parlamentares

Mãe joga 
bebê no chão 
por vingança

Jogador é 
agredido por 
assaltantes

Escola de 
samba teve 
grana do PT

MP diz ‘não’ 
a marajás 
de Macaé

Candidato a vereador em Caxias 
pode ter sido morto pela milícia
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execução sumária

reprodução

Sérgio da Conceição de Almeida, conhecido como Berem do Pilar, assassinado com tiros de fuzil Ak-47 e de pistola, dados inclusive na 
cabeça, morava na região que é palco de uma guerra de milicianos. Moradores têm receio de falar por medo de represália. A Divisão 
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga as imagens chocantes da execução, pede a quem tiver informações sobre 
os criminosos que entre em contato com o Disque-Denúncia (2253-1177). 

Um dos homens encapuzados se aproxima de Sérgio da Conceição de Almeida, já caído, e dispara várias vezes contra a cabeça da vítima. O outro assassino confere os últimos tiros

Rodrigo pode ser ouvido pela Polícia Civil do Rio

Rodrigo Fernandes contou detalhes de sua participação no sequestro e 
morte de Eliza Samudio, mãe de um filho do ex-goleiro do Flamengo. Em de-
poimento à Polícia Civil no Piauí, ele contou que ajudou a ocultar o cadáver da 
jovem, em 2010. Delegada que investigou o caso no Rio pode ouvir o suspeito. 

Irmão de Bruno 
decide abrir o bico

Terror na Baixada
Ladrões aterrorizam moradores de Nova 
Iguaçu com uma onda de assaltos. Enquanto 
em Japeri, facções criminosas infernizam a 
vida de quem mora em Engenheiro Pedreira. 
No domingo, grupos rivais trocaram tiros na 
guerra pelo domínio dos pontos de venda de 
drogas e tiros riscaram a noite.
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Triste

Triste II

arturo, um urso 
polar de 31 anos, 
o último que se en-
contrava em cati-
veiro na argentina, 
morreu no último 
domingo, no zooló-
gico de Mendoza, 
que foi fechado ao 
público depois da 
morte de dezenas 
de animais. o urso 
polar era alvo de 
uma campanha do 
Greenpeace.

"esperamos que 
seja o último urso po-
lar preso em um zoo-
lógico de nosso país 
e que seu caso obri-
gue as autoridades 
a rever a situação 
das demais espécies 
exóticas que sobrevi-
vem na mesma situa-
ção" afirmou Soledad 
Sede, porta-voz do 
Greenpeace através 
de um comunicado.

a construção do maior radiotelescópio do 
mundo terminou no último domingo em uma re-
gião rural da província chinesa de Guizhou, no 
sudoeste do país, com a colocação do último 
dos 4.450 painéis que formam sua gigantesca 
concha, segundo divulgado pela imprensa es-
tatal. 

a polícia da Nova Zelândia encontrou 35 
tijolos de cocaína no interior de uma peça 
no formato de uma cabeça de cavalo in-
crustada de diamantes. a obra bizarra em 
que estava a droga vinha do México e foi 
apreendida pelas autoridades na cidade 
neozelandeza de auckland.

frequentadores de uma biblioteca de Whi-
te Settlement, no Texas (eua), colheu assina-
turas em uma petição para impedir que um 
gato que vive há seis anos no local seja ex-
pulso. a câmara de vereadores deu 30 dias 
para a biblioteca buscar um novo lar para o 
mascote.

Radiotelescópio

Coca malocada Fica, gato!

o radiotelescópio será inaugurado em setem-
bro, após o término de outros trabalhos técnicos, 
e tem um diâmetro de 500 metros, superando o 
de arecibo (porto rico) atualmente o maior do 
mundo com 305 metros de diâmetro. o projeto 
tem um orçamento de 1,2 bilhão de iuanes.

Radiotelescópio II

uma babá intoxicada foi presa na última quin-
ta-feira, no condado de Suffolk, no estado de 
Nova York (eua), depois de ser incapaz de en-
contrar o próprio carro. Sabrina Macri foi detida 
depois que a polícia recebeu uma denúncia de 
que havia no local uma mulher que parecia es-
tar bastante alterada e drogada.

a sonda Juno, da Nasa, alcançou ontem o pla-
neta Júpiter, conforme divulgou a agência espa-
cial norte-americana. o feito inédito durou cerca 
de cinco anos e foi movido por energia solar. o 
projeto tem duração prevista de um ano e quatro 
meses para explicar o Sistema Solar a partir da 
origem e evolução de Júpiter.

Nasa chega a Júpiter 

Seleção para assistente financeiro
a Worklife, consultoria em recursos humanos, está 

selecionando para vaga de assistente financeiro. 
o salário oferecido é de r$ 2.307,89 + benefícios. 
Necessário superior em administração ou conta-
bilidade e experiência. enviar currículo para o e-
-mail: rhworklife@gmail.com.

Vagas para atendente de SAC
 a chifon, rede de lojas de moda feminina está em 

busca de profissionais para vaga de atendente de 
Sac. requisitos: ensino médio completo e experiência 
na função. Salário: a combinar. Interessados devem 
enviar currículo com pretensão salarial para rh@chi-
fon.com.br, com o título : ‘Sac’.

Chances para aux. serv. gerais
empresa prestadora de serviços contrata profissio-

nais para vaga de auxiliar de serviços gerais. Somen-
te do sexo masculino. SaLÁrIo: r$ 980,00 + benefícios. 
Interessados comparecer com todos os documentos 
e caneta na rua pedro I, nº 07, sala 303 – centro, pró-
ximo a praça Tiradentes.

Confiança sobe em Junho
o índice que mede a confiança dos micro e pe-

quenos empresários do varejo aumentou em junho, 
mas segue ainda apontando quadro geral de pessi-
mismo. No mês passado, o indicador ficou em 42,93 
pontos, um crescimento de 1,77% em relação ao 
mês anterior e de 18% na comparação com 2015.

Pirataria causa prejuízo
o presidente do fórum Nacional contra a pirata-

ria e Ilegalidade (fcNp), edson vismona, informou 
que em 2015 o brasil teve perdas da ordem de r$ 
115,603 bilhões em piratarias, contrabando e sone-
gações. o montante contabiliza perdas de setores 
como vestuário, cigarros e Tv por assinatura. 

Estimativa registra queda
 depois de seis semanas seguidas em alta, a pro-

jeção de instituições financeiras para a inflação, 
medida pelo índice Nacional de preços ao consu-
midor amplo (Ipca), foi levemente reduzida ao pas-
sar de 7,29% para 7,27% ontem. para 2017, também 
caiu: de 5,50% para 5,43%. 

Muito louca!

Worklife

Prestadora de serviços

Pequeno emPresário

inflação

Cão é flagrado de carona em moto 

Muito louca! II
por fim, segundo a polícia, Sabrina conseguiu 

localizar o veículo estacionado perto de uma 
praia em Mount Sinai. em seguida, ela tentou sair 
do local dirigindo com quatro crianças no veícu-
lo. a mulher foi detida acusada de dirigir intoxica-
da (sob efeitos de álcool ou drogas) e posse de 
substância com venda controlada.

Chifon

Consumo

reprodução/facebook/HoSSZu reka

um cão foi flagrado andando de carona em uma moto na ilha 
grega de Leucádia. o vídeo mostra o cachorro se equilibrando 
no banco traseiro enquanto seu dono percorre uma estrada mo-
vimentada. a cena foi filmada na última sexta-feira, por um pas-
sageiro de um carro que seguia logo atrás.

essa não é a primeira vez que isso é registrado em Leucádia. em 
2013, um usuário do YouTube compartilhou um vídeo que mostra 
a mesma situação. pelas imagens, inclusive, parece ser o mesmo 
cão. a cena também foi flagrada em 2015 por Hosszu reka.

Sem noção 
uma página no facebook que trabalha 

a serviço de um deputado estadual, pré-
-candidato a prefeito de Nova Iguaçu, fez 
uma postagem com uma crítica comple-
tamente sem sentido na última sexta-feira.

Fantoches
os fantoches do parlamentar utilizaram 

uma reportagem do rJTv, que mostra o 
diretor do Hospital da posse denunciando 
que há pacientes na unidade sob a cus-
tódia da Justiça, que já receberam alta e 
mesmo assim ainda não foram transferidos.

Descabida 
Na página ele faz uma crítica absoluta-

mente descabida e sem base alguma à Se-
cretaria de Saúde de Nova Iguaçu como se 
o órgão tivesse a competência de realizar 
a transferência de pacientes sob custódia. 

Desespero
o gesto, mais uma vez deixa claro o de-

sespero e a falta de propostas do moço 
que, certamente, terá o fracasso lhe aguar-
dando após a abertura das urnas nas elei-
ções deste ano.

Baixos
esta mesma página, recentemente, pos-

tou uma foto particular do ex-secretário de 
governo de Nova Iguaçu, num momento 
de lazer com amigos. o que confirma a sus-
peita de que a fan page tem profissionais 
extremamente incompetentes como admi-
nistradores.

Pífios
essa equipe pífia precisa voltar pra 'esco-

la' pra ver se consegue aprender o 'bea-
bá' da política, que todos sabem que deve 
ser feita com propostas, e não com críticas 
pessoais e muito menos discurso de ódio.



Câmara de Nova Iguaçu vota 
redução no número de vagas
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Câmara muniCipal de belford roxo

SESSÃO DECISIVA

antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Especialistas estimam que serão necessários cerca de 24 mil votos para um partido eleger um vereador. 

conscientes das 
dificuldades fi-
nanceiras do 

país, do estado e dos 
municípios, os vereado-
res de Nova Iguaçu se 
reúnem hoje à noite, 
para votar a redução 
do número de cadeiras 
para as eleições des-
te ano. centenas de 
pré-candidatos à câ-
mara serão cortados 
das nominatas de seus 
partidos ou coligações 
caso seja aprovada a 

proposta do vereador 
Marcelinho das crian-
ças (pMdb) que reduz 
de 29 para 17 o núme-
ro de vagas no Legisla-
tivo iguaçuano.

cientistas políticos e 
outros especialistas no 
assunto, estimam que 
serão necessários cer-
ca de 24 mil votos no-
minais e de legenda 
para se eleger um ve-
reador em Nova Igua-
çu se a redução for 
confirmada na sessão 
convocada para às 18 
horas.

O autor da proposta de mudança no número cadeiras é o vereador Marcelinho das Crianças (detalhe)

Câmara promete ficar lotada
a previsão é que 

a câmara fique lo-
tada com muito as-
pira com os nervos 
à flor da pele. dos 
atuais 29 vereado-
res, 27 aprovaram 
em primeira discus-
são a proposta de 
Marcelinho em 30 
de março último. 

os vereadores fa-
voráveis ao projeto 
alegam que a re-
dução do número 
de cadeiras possibi-
litará à câmara co-
laborar com recur-
sos para obras nos 
setores de saúde, 
educação e infra-
estrutura.

reprodução

Nelson Bornier participa de 
reunião com pré-candidato

Justiça Eleitoral acusa Jandira Feghali e 
Eduardo Suplicy de ‘propaganda antecipada’

o pré-candidato a 
vereador de Nova Igua-
çu pelo pSdc, diva do 
peixe, realizou na última 
sexta-feira, um encontro 
com lideranças e apoia-
dores de sua pré-cam-
panha. a reunião foi re-
alizada no bairro Jardim 
canaãn e contou com 
a presença de quase 
trezentas pessoas, den-
tre elas, o prefeito de 
Nova Iguaçu, Nelson 
bornier; o ex-secretário 
de governo, Thiago por-
tela, o presidente do 
pSdc em Nova Iguaçu, 
baretta, além do secre-
tário do partido, paulo 
fernando, o paulinho, 
entre outros.

o chefe do execu-
tivo municipal, Nelson 
bornier, fez um discurso 
enaltecendo o traba-

lho que diva já vem 
realizando como líder 
comunitário, cobrando 
frequentemente melho-
rias para o bairro Jardim 
canaã.

“Quero dizer pra vo-
cês que o diva é um 
cara do bem e bata-

lhador, ele vive no meu 
gabinete me cobran-
do melhorias para o 
bairro. ele nunca me 
pediu algo pra ele, 
sempre pede coisas 
pro bairro, por isso, ele 
tem todo meu apoio”, 
disse bornier.

Paulinho, Thiago Portela, Diva do Peixe, Bornier e Baretta.

dIvuLGação

Dalva Lazaroni morre no Rio

Entra em vigor em todo país lei que obriga 
farol baixo durante o dia em rodovias

dalva Lazaroni, es-
critora, professora e 
ambientalista, fale-
ceu em casa ontem, 
no rio de Janeiro. 
ela tinha 70 anos de 
idade e lutava con-
tra um câncer. dalva 
morreu no aparta-
mento onde vivia, em 
Ipanema, na Zona Sul 
do rio.

dalva foi a primeira 
vereadora do municí-
pio de duque de ca-
xias, e também foi a 
primeira secretária do 
Meio ambiente da ci-
dade. ela foi amiga 
do líder ambientalis-
ta chico Mendes, a 
quem dedicou dois 
livros.

Seus principais livros 
foram a biografia de 
chiquinha Gonzaga, 

o presidente em 
exercício, Michel Te-
mer, sancionou a lei 
que torna obrigatório 
o uso de farol baixo 
durante o dia nas ro-
dovias. a decisão foi 
publicada no diário 
oficial da união no 
dia 24 de maio, e en-
trou em vigor ontem.

fiscais do Tribunal re-
gional eleitoral do rio de 
Janeiro (Tre-rJ), identifi-
caram que o ex-senador 
eduardo Suplicy (pT-Sp), 
e a deputada federal 
Jandira feghali (pcdob-
-rJ), realizaram propa-
ganda antecipada du-
rante o festival utopia, 
em Maricá, na região 
dos Lagos, realizado no 
último dia 25.

reprodução

e um onde ela con-
tou a sua luta contra o 
câncer: ‘azul-cobalto, 
gás mostarda’.

dalva era mãe do 
deputado estadu-
al andré Lazaroni. em 
sua página em uma 
rede social, ele se ma-
nifestou sobre o faleci-
mento através de uma 

a lei 13.290, de 23 de 
maio de 2016, deter-
mina que o “condutor 
manterá acesos os faróis 
do veículo, utilizando luz 
baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis 
providos de iluminação 
pública e nas rodovias”.

Segundo a polícia ro-
doviária federal, neste 

o coordenador de fis-
calização do tribunal, o 
juiz Marcello rubioli, vai 
enviar ao Ministério pú-
blico eleitoral do rio e 
de São paulo, os vídeos 
do evento que reuniu 
teóricos e movimentos 
de esquerda, para que 
seja ajuizada uma ação 
contra os dois por pro-
paganda antecipada.

em março, Jandira fe-

nota.
o velório de dalva 

teve inicio às 19hs de 
ontem, no palácio Ti-
radentes, no centro 
do rio.

até o fechamento 
desta edição, o local 
e horário do sepulta-
mento não tinha sido 
divulgado.

intervalo de 45 dias 
até vigorar a medida, 
a corporação orientou 
os motoristas durante 
as abordagens e ‘em 
ações educativas’. 
a partir deste  mês, 
os veículos flagrados 
com o farol desligado 
durante o dia serão 
multados.

ghali postou nas redes 
sociais um polêmico ví-
deo em que o ex-presi-
dente Lula diz “eles que 
enfiem no c... esse pro-
cesso”. o petista estava 
irado com a Lava Jato 
que o investiga por sus-
peita de corrupção, la-
vagem de dinheiro e trá-
fico de influência. Seus 
advogados negam os 
crimes atribuídos a ele.

Dalva foi a primeira vereadora eleita em Caxias



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

uma das praças mais tradicionais 
de caxias, a praça da bandeira, está 
de cara nova. o espaço foi entregue 
pela prefeitura totalmente reestrutu-
rado e modernizado aos moradores 
da vila São Luiz.

o evento será re-
alizado no Shopping 
Nova Iguaçu, loca-
lizado na avenida 
abílio augusto Távo-
ra, 1.111, centro, das 
10h às 22h, nos qua-
tro dias do festival. o 
evento é realizado 
pela I.Nova con-
sultoria Imobiliária.

entre os próximos 
dias 7 e 10, Nova 
Iguaçu receberá a 2ª 
edição do festival de 
Imóveis baixada. o 
evento reunirá diver-
sos empreendimentos. 
uma excelente opor-
tunidade para realizar 
o sonho da casa pró-
pria.

o 1° trecho da ciclovia que ligará parada angé-
lica a parada Morabi, foi entregue na última sexta-
-feira, pela prefeitura de duque de caxias, benefia-
ciando parada angélica e Imbariê.

São cerca de quatro quilômetros de extensão, 
ao longo da avenida coronel Sisson. durante a 
inauguração a prefeitura anunciou a licitação para 
a reforma da praça de parada angélica.

Imóveis Imóveis I

Ciclovia Ciclovia II

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu vou escolher um sub-relator que vai ter que ficar prontinho, que, se não acontecer nada na quarta 

[dia previsto para a leitura], ele [o substituto] entrega o seu parecer”, disse o presidente da comissão de 
constituição e Justiça (ccJ) da câmara, osmar Serraglio (pMdb-pr).

a prefeitura de Mesquita informa que, 
em cumprimento à legislação eleitoral, 
desde ontem a realização do projeto 
bom dia Trabalhador, nas estações de 
trens do município, está suspensa tempo-
rariamente.

o programa de fornecimento gratuito 
de café da manhã aos usuários do trans-
porte ferroviário, voltará a ser desenvolvi-
do após as eleições do dia 2 de outubro 
visando continuar beneficiando a popu-
lação mesquitense.

dIreTo ao poNTo

Tem bandido na política ou tem político na ban-
didagem? Infelizmente podemos afirmar que de 
fato, e em grande parte as duas ‘classes’ se fun-
diram, pois ambas lutam pelos mesmos objetivos: 
dinheiro e poder. vivemos hoje uma triste realida-
de, que se acentua a cada dia e a única certeza 
que temos é de um futuro incerto. Mesmo assim, 
precisamos fazer nosso papel e votar com respon-
sabilidade. 

Pantanal Pantanal II Pantanal III
os moradores do bairro 

pantanal, em caxias, tive-
ram motivos de sobra para 
comemorarem o pacote de 
ações de melhorias, reestru-
turação e modernização 
que foi entregue pela pre-
feitura no último sábado.

uma das principais ruas do 
bairro, a Marquesa de Santos, 
recebeu obras de drenagem, 
pavimentação e urbaniza-
ção. as ações foram estendi-
das as ruas do entorno, entre 
elas, General Taumaturgo e 
bariri.

Também foram realizados ser-
viços de manilhamento e gale-
rias para o melhor escoamento 
das águas das chuvas evitando 
as enchentes que vêm casti-
gando aos moradores por 30 
anos. a maior obra de drena-
gem já feita em caxias.

Suspenso

Suspenso II
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Eduardo Cardoso foi beneficiado na gestão de Mussi

são paulo

deflagrada ontem, a 
operação abismo, 31ª 
fase da Lava Jato, apon-
ta que o ex-vereador do 
pT na cidade de america-
na, alexandre romano, o 
chambinho, intermediou 
propinas sobre obras do 
centro de pesquisa da 
petrobras (cenpes) para o 
ex-tesoureiro do pT, paulo 
ferreira, que “teria rece-
bido os valores na condi-
ção de agente do partido 
dos Trabalhadores”. o juiz 
federal Sérgio Moro, a pe-
dido do Ministério público 
federal, determinou a pri-
são de paulo ferreira, que 
já está custodiado pre-

ventivamente no âmbito da 
operação custo brasil.

“os valores foram recebi-
dos por meio de contratos 
simulados e repassados a 
pessoas físicas e jurídicas re-
lacionadas com paulo fer-
reira, inclusive em favor dele 

o governador em exercício fran-
cisco dornelles, enviará à alerj ain-
da esta semana, um projeto de lei 
para que o governo possa demi-
tir servidores e não estoure o teto 
constitucional com o funcionalismo.

Política x Bandidagem

próprio, familiares, blog 
com matérias que lhe 
são favoráveis e escola 
de samba”, apontam os 
investigadores que não 
informaram o nome da 
agremiação carnavales-
ca.

a cidade de Ma-
caé, no Norte flu-

minense, não é ape-
nas a capital Nacional 
do petróleo. destaca-
-se também como um 
verdadeiro eldorado 
para um grupo seleto 
de servidores, pessoas 
que, graças a incorpo-
rações consideradas 
irregulares e que vêm 
sendo discutidas na 
Justiça, chegavam a 
ganhar mais de r$ 60 
mil por mês, caso, por 
exemplo, de um fiscal 
de obras, que até o 
ano passado, quando 
o pagamento de in-
corporações foi corta-
do pelo prefeito aluizio 

Marajás de Macaé levam 
não também do MP

dos Santos Junior, tinha 
um contracheque de 
r$ 66.792,13. recen-
temente o Tribunal de 
Justiça suspendeu os 
efeitos de uma liminar 
que garantia os autos 
salários e na semana 
passada a prefeitura 
ganhou mais um alia-
do nessa briga: o Minis-
tério público expediu 
uma recomendação 
ao governo e à previ-
dência municipal para 
que não sejam pagas 
incorporações aos ser-
vidores ativos ou inati-
vos, decisão tomada 
pela 1ª promotoria de 
Justiça de Tutela cole-
tiva Núcleo Macaé.

dIvuLGação

Professores participam de formação continuada na UFRRJ
educação

O presidente do Comitê de Políticas Públicas da Educação, Acárisi, elogiou o trabalho

Polícia Federal em coletiva sobre a 31ª fase da Lava Jato

Tema foi Literatura e Musicalização Infantil com Renato Noguera, autor do projeto Nana e Nilo. 

Matéria de responsabilidade da Secretaria de comunicação Social da prefeitura de Nova Iguaçu.

confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

SueLLeN LIMa/fraMepHoTo/eSTadão coNTeúdo 

uma parceria entre 
o comitê de polí-
ticas públicas da 

educação, Secretaria 
Municipal de educação 
e a universidade federal 
rural do estado do rio 
de Janeiro (ufrrJ), pos-
sibilitou que 300 profes-
sores participassem da 
formação continuada 
em Literatura e Musicali-
zação Infantil, com o es-
critor e professor, renato 
Noguera, autor do proje-
to Nana e Nilo.   

de acordo com re-
nato, o projeto foi pre-
miado pelo Ministério 
da cultura, por meio da 
bolsa circulação e di-

fusão Literária. Nana e 
Nilo conta as aventuras 
de dois irmãos gêmeos, 
que através da árvore 
Mulemba viajam por di-
versas culturas, falam de 
animais em extinção e 
musicalidade entre ou-
tras coisas.

OFICINAS 
PEDAGÓGICAS

o encontro teve as par-
ticipações de estudantes 
da escola Municipal José 
ribeiro Guimarães em 
oficinas pedagógicas. o 
presidente do comitê de 
políticas públicas da edu-
cação, acárisi ribeiro, 
elogiou o trabalho apre-
sentado de forma lúdi-
ca. “acho que as crian-
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Moradores da rua ayr-
ton Senna, localizada no 
bairro Santa rita, próximo 
ao campo dos papa-
gaios, em Nova Iguaçu, 
reclamam do abandono 
por parte do poder pú-
blico. a via está comple-
tamente intransitável por 
veículos, o que impede 
até mesmo a passagem 
do caminhão que reco-
lhe o lixo. Segundo rela-
tos, a localidade sofre 
com o descaso há mais 
de três décadas, e por 
isso, eles pedem socorro 
urgente às autoridades.

ças entenderão bem a 
mensagem que trata dos 
animais ameaçados de 
extinção, como o boto 
vermelho e o Mico Leão-
-dourado. o autor foca 
bastante nas tradições 
regionais”, disse acárisi. 

para o autor de Nana 
e Nilo, que é professor do 
curso de pós-Graduação 
em educação, contex-
tos contemporâneos e 
demandas populares da 
ufrrJ, é preciso cultivar 
o vínculo entre infância, 
brincar e aprender. “a 
criança aprende quan-
do está brincante. o 
aprendizado é efetivo 
quando a criança realiza 
sua infância, isto é, brin-
ca”, analisa renato.
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Agentes de combate a endemias 
atuam contra o Aedes aegypti
Resistência por parte dos moradores é fator preocupante para o município.

Agentes vistoriam todas as casas em busca de focos do mosquito

um fato bastan-
te preocupante 
para o municí-

pio de porto real é a 
resistência por parte 
de moradores para a 
realização do traba-
lho diário de vistoria 
domiciliar (vr), realiza-
da pelos agentes de 
combate a endemias 
(ace), da Secretaria 
de Saúde, em comba-
te ao mosquito aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya 
e Zika vírus. São mais 
de 12.000 imóveis (do-
micílios e comércios) 
visitados pelos 22 ace 
e dois supervisores de 
campo durante um 
ciclo, ou seja, dois me-
ses. baseado nesse nú-
mero de visitas, os mo-
radores que se opõem 
a receber os agentes 
beira os 15%.

os ciclos são dividi-
dos em dois extratos. 
o extrato 1 concen-
tra os bairros: centro, 
ettore, Nova colônia, 
Novo Horizonte, villa-
ge, colinas, Jardim 
real, vila real e par-
que Mariana; enquan-
to o extrato 2 abrange 
o Jardim das acácias, 
freitas Soares, fátima, 
São José e bulhões. 
Segundo a agente da 
vigilância Sanitária, 
pollyanna Xavier, neste 
mês de julho iniciarão 
o 5º ciclo. “o trabalho 

realizado acontece 
em conjunto entre pre-
feitura e moradores, 
porém as atuações 
feitas pela equipe de 
ace são técnicas, são 
olhares treinados para, 
de forma minuciosa, 
prevenir focos do mos-
quito ou detectá-los”.

VISTORIA
durante as vr no 

bairro Jardim das acá-
cias, a equipe entrou, 
de forma consentida, 
na residência da dona 
de casa, Maria apare-
cida pereira. “os agen-
tes sempre entram em 
minha casa, tranqui-
lamente. acho impor-
tante, pois se houver 
algo irregular que pos-
sa acumular água pa-
rada e se transformar 
em foco de mosquito, 
eles já orientam corre-
tamente”.

próximo ao local, 
a também dona de 
casa, Luiza de Lima, 
afirma que sempre 
libera a entrada dos 
ace. “Já tive den-
gue há alguns anos, 
quando morava em 
outro município do es-
tado do rio de Janei-
ro, e sei como é ruim. 
Quando os agentes 
vêm em minha resi-
dência, atualmente, 
eles notam que não 
tem água parada. 
deixo que vistoriem 
tudo, pois acredito 
que isso traga mais 

Respaldo
a Medida provi-

sória federal 712 
de janeiro de 2016, 
dispõe sobre a ado-
ção de medidas da 
vigilância em Saúde 
quando verificada 

situação de iminente 
perigo à saúde públi-
ca pela presença de 
mosquito transmissor 
do vírus da dengue, 
chikungunya e Zika.

a equipe de ace 

realiza duas tentati-
vas de visita em cada 
imóvel e caso não 
obtenha êxito, deixa 
notificação de tenta-
tiva de ação, com o 
telefone da Secretaria 

de Saúde para que o 
proprietário agende 
a entrada da equi-
pe. “Se for o caso de 
o proprietário estiver 
em um compromisso 
e não tiver ninguém 

no imóvel para rece-
ber os agentes, ele 
pode agendar uma 
data mais convenien-
te”, explica, pollyan-
na.

o telefone da Se-

cretaria de Saúde 
para agendamento 
de visita dos ace é 
o 3353 4907 e fun-
ciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 17h.
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Barra Mansa abre inscrições para 
cursos de garçom e camareira 
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Piraí leva internet comunitária ao bairro Sossego

Projeto é uma parceria entre a Prefeitura e a UERJ

segurança para mim 
e para minha vizi-
nhança, já que são 
profissionais habilita-
dos”.

de acordo com a 
coordenadora do 
programa de contro-
le da dengue, Milena 
costa, o trabalho de 
prevenção a essas 
doenças deve ser 
constante e o agente 
exerce papel funda-
mental nesse quesito. 
“para esse controle 
os moradores devem 
abrir as casas, pois é a 
forma de contribuir e 
se precaver. os agen-
tes estão capacita-
dos para identificar 
reservatórios que a 
população não per-
cebe, além de orien-
tarem e eliminarem 
possíveis criadouros. 
essas visitas são bené-
ficas para o morador 
e para a população 
em geral”.

“Ninguém gosta 
que entrem em sua 
residência ou imóvel 
para analisar mas é só 
dessa forma que con-
seguiremos receber o 
olhar dos ace que, 
minuciosos, procuram 
focos de mosquitos e 
formas de proteger 
a população. essa é 
uma constante pre-
ocupação para que 
não haja epidemia”, 
considera o secretá-
rio de Saúde, fábio 
Schneider.

o Sicomércio (Sindica-
to do comércio varejista) 
de barra Mansa e o Senac 
rio, por meio da fecomér-
cio rJ (federação do co-
mércio do estado do rio 
de Janeiro), estão ofere-
cendo cursos gratuitos de 
técnicas de camareira e 
garçom. as inscrições ter-
minam hoje e podem ser 
feitas na sede do Sicomér-
cio, na rua José Maria da 
cruz, 55, sala 204, centro, 
barra Mansa (edifício au-
gustus), ou através do te-

lefone (24) 3323-2790. as 
vagas são limitadas.

os cursos serão realiza-
dos entre os dias 11 e 19 
de julho. o de camareira 
será das 13 às 17h e o de 
garçom das 13 às 17h e 
das 18 às 22h. o local dos 
cursos está sendo definido, 
mas eles acontecerão em 
barra Mansa, em um hotel 
e/ou restaurante. “estamos 
oferecendo esses cursos 
em parceria com o Senac 
como forma de capaci-
tar quem está a procura 

de um emprego ou quem 
quer se aperfeiçoar nessas 
profissões”, frisou o presi-
dente do Sicomércio de 
barra Mansa, alberto dos 
Santos pinto.

além dos cursos, serão 
oferecidos dois workshops 
no dia 27 de julho, sobre 
os temas vitrinismo, das 8 
ao meio dia, e Gestão de 
empreendimentos Gastro-
nômicos, das 13 às 17h. os 
workshops também são 
gratuitos e as inscrições 
terminam hoje.

resende deu o 
passo inicial para a 
implantação de um 
parque Tecnológico 
que irá beneficiar não 
só ao município, mas 
a região das agulhas 
Negras. o projeto, de-
nominado ‘parque 
Tecnológico Sul flumi-
nense (rIoSuLTec)’, 
elaborado pela uerJ 
(universidade estadu-
al do rio de Janeiro), 
com o apoio da pre-
feitura, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Indústria, Tecno-
logia e Serviços, foi 
aprovado pela fun-
dação carlos cha-
gas filho de amparo 
à pesquisa do estado 
do rio de Janeiro (fa-
perJ), que abriu edital 
com esta finalidade 
em 2015.

de acordo com o 
secretário da pasta, 
Jayme Muniz, a pre-
feitura conseguiu o 
apoio da maioria das 
empresas e entidades 
instaladas na região e 

das demais prefeituras, 
que emitiram cartas de 
apoio ao projeto, dan-
do o aval necessário 
para que o parque se 
torne uma realidade.

“Nós visitamos todas 
as empresas explican-
do a importância de 
termos em nossa região 
um parque Tecnológico 
e obtivemos o apoio ne-
cessário. a uerJ dispõe 
de uma área de 100 mil 
metros quadrados para 
a criação desse par-
que, que permitirá às 
empresas instaladas em 
nossa região realizarem 

suas pesquisas com 
um custo operacio-
nal baixo. além disso, 
podemos atrair novas 
empresas para desen-
volverem suas pesqui-
sas no parque, o que 
representa um aporte 
considerável de recur-
sos” explicou Jayme 
Muniz, destacando 
que em contraparti-
da, a prefeitura está 
se comprometendo 
a melhorar o acesso 
à universidade, insta-
lada na entrada no 
polo Industrial de re-
sende.

Na última quinta-feira, 
às 19 horas, foi realiza-
da a inauguração e en-
tregas das chaves de 
acesso para a Internet 
comunitária residencial 
do projeto piraí digital, da 
prefeitura de piraí, para 
os moradores do Sossego 
I e II. o evento aconteceu 
na quadra poliesportiva 
do bairro.

ao todo, 158 morado-
res fizeram a inscrição 
para receber as chaves 
de acesso à Internet com 
conexão de 1 Mbps (me-
gabits por segundo). as 
pessoas do bairro, que 
realizaram a inscrição, 
poderão fazê-lo a partir 
de segunda-feira, das 8 
às 17 horas, na Secretaria 
de ciência e Tecnologia, 

localizada à rua comen-
dador Sá, nº 96, centro, 
em frente à casa de cul-
tura.

ubiratan de almeida, 
pintor desempregado, 
38 anos, residente a sete 
no Sossego, disse que o 
acesso gratuito à rede 
mundial de computa-
dores vai ajudar muito a 
toda comunidade.

Resende implanta Parque Tecnológico
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DHBF analisa vídeo de morte 
de pré-candidato em Caxias 
Ele foi assassinado com vários tiros em região onde haveria guerra de milicianos. 
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a divisão de Ho-
micídios da 
baixada flu-

minense (dHbf) in-
vestiga imagens da 
execução do pré-
-candidato a verea-
dor Sérgio da con-
ceição de almeida, 
conhecido como 
berem do pilar, ocor-
rida em duque de 
caxias no último sá-
bado. a especializa-
da já ouviu algumas 
testemunhas e pede 
a quem tiver infor-
mações sobre os 
bandidos ligar para 
o disque-denúncia 
(2253-1177). 

relatos que es-

tão sendo investiga-
dos pela polícia civil 
apontam que na re-
gião há uma guerra 
entre milicianos que 
já dura meses, mas 
os moradores têm 
medo de falar, em-
bora muitos afirmam 
que berem era uma 
pessoa bastante res-
peitada no local. 

MORTE ChOCOU
 MORADORES 
DO BAIRRO 

Sérgio foi assassina-
do a tiros na manhã 
do último sábado 
após um veículo se 
aproximar do carro 
da vítima e efetuar 
vários disparos. após 
ser atingido, ele ain-

Imagem de vídeo mostra o momento em que dois homens encapuzados se aproximam de Sérgio e terminan o ‘trabalho’

Diego Vieira foi encontrado morto na Baía

Rodrigo Fernandes está preso desde 2015 por estupro

Virlany foi agredida
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Homicídios pega o 
depoimento sobre 
morte de estudante

Vândalos quebram 
Alerj em protesto 

Mãe de filha de traficante é sequestrada 

Eliza: irmão de Bruno diz que ajudou 
a ocultar corpo de amante do jogador

PM agarra seguranças por roubo de notebooks 

da conseguiu sair 
pela porta do caro-
na, mas é alcança-
do. os dois encapu-
zados e usando luvas 
brancas, se aproxi-

mam fazem mais dis-
paros, seis deles na 
cabeça da vítima. 
‘Titio berem’, como 
também era cha-
mado, foi enterrado 

no último domingo 
no cemitério do pilar.

um vídeo posta-
do nas redes sociais 
mostra o momen-
to em que berem é 

assassinado. poucos 
segundos depois do 
crime, uma mulher 
sai da casa e se de-
sespera ao ver o ho-
mem caído.

a dona de casa vir-
lany alves Santiago, de 
47 anos, foi sequestrada 
por homens armados, 
no último dia 27, na lo-
calidade conhecida 
como Tangará, na ci-
dade de deus, em Ja-
carepaguá, Zona oeste 
do rio.

Mãe de uma filha do 
traficante Éderson José 
Gonçalves Leite, o Sam, 
da cdd, estava cuidan-
do de três netos, quan-
do dois criminosos cha-
maram pelo nome da 
filha de Sam, hoje com 
29 anos. ela alegou que 
sua filha não estava e 
perguntou quem eram 
os homens que a cha-

mavam. ao chegar no 
portão, foi agarrada 
pelos cabelos e agredi-
da a socos.

a mulher foi espanca-
da até desmaiar e co-
locada em um voyage 
preto, que deixou o lo-
cal em alta velocidade. 
o sequestro foi presen-
ciado por uma criança 
de oito anos, que esta-
va na casa. desespera-
da, a irmã da vítima, fez 
um apelo nas redes so-
ciais, pedindo pela vida 
da dona de casa.

Lilian Santiago con-
tou que sua irmã e a fi-
lha não têm mais qual-
quer relacionamento 
ou contato com o trafi-

cante. “Minha irmã teve 
uma filha com o Sam, 
fruto de um relaciona-
mento casual, de um 
único dia. Na época, a 
virlany tinha só 16 anos. 
de lá pra cá, ela seguiu 

a vida dela, e o Sam a 
dele. ela e e a minha 
sobrinha não têm mais 
contatos com ele. após 
o Sam, virlany, inclusive, 
teve dois casamentos”, 
disse. 

a 32ª dp (Taquara) 
confirmou o sequestro 
e investiga o caso. 

No dia 2 de junho, 
priscila Gonçalves Lei-
te, 34, sobrinha de Sam, 
foi executada com um 
tiro no rosto, no bairro 
da Taquara, também 
na Zona oeste. ele está 
preso em uma peni-
tenciária federal desde 
2003, acusado de co-
mandar o tráfico na ci-
dade de deus. 

o irmão do goleiro bru-
no fernandes de Souza 
contou à polícia do piauí 
que participou do primei-
ro sequestro de eliza Sa-
mudio, mãe de um filho 
do goleiro, em outubro de 
2009, e também da morte 

e ocultação do cadáver 
da modelo, em 2010. a 
informação foi confirma-
da ontem pela delegacia 
de atendimento à Mulher 
(deam) de Jacarepaguá, 
na Zona oeste do rio, 

a delegacia, que ainda 

investiga o sequestro de 
2009, pediu o depoimento 
de rodrigo fernandes, que 
disse que os restos mortais 
da mulher estão numa ci-
dade de Minas Gerais. Na 
ocasião em que procurou 
a deam e denunciou bru-
no, eliza disse ter sido ame-
açada e obrigada a tomar 
remédios para abortar o 
filho que esperava. ainda 
segundo a deam, rodrigo 
não detalhou o local exa-
to em que estaria o corpo 
de eliza e apontou suspei-
tos de terem participado 
do crime. ele teria dito que 
só informaria o paradeiro 
dos restos mortais da jo-
vem se fosse incluído num 
programa de proteção a 
testemunhas.

o documento foi envia-
do à deam de Jacarepa-

guá. entretanto, diante de 
muitas dúvidas, uma nova 
carta foi remetida ao piauí 
com outros questionamen-
tos. essa segunda carta já 
foi remetida de volta ao 
rio, mas ainda não che-
gou às mãos da polícia.

o irmão de bruno cum-
pre pena no presídio de al-
tos desde 2015 e responde 
a quatro processos, todos 
por estupro. ele já havia 
sido preso em 2010, tam-
bém por suspeita de abu-
so sexual e ameaça. eliza 
desapareceu em 2010 e 
seu corpo nunca foi en-
contrado. ela tinha 25 anos 
e era mãe do filho recém-
-nascido do goleiro bruno, 
de quem foi amante. Na 
época, o jogador era titu-
lar do flamengo e não re-
conhecia a paternidade.

o 14º bpM (bangu) en-
controu os nove note-
books furtados na última 
quarta-feira do centro 
olímpico de Tiro, em rea-
lengo, Zona oeste do rio, 
onde serão realizadas as 
provas de tiro na olimpía-
da e prendeu os crimino-

sos. entre eles estão segu-
ranças do local.

de acordo com a pM, 
os agentes foram aciona-
dos após o furto e encon-
traram seis deles com os 
suspeitos de envolvimento 
no crime. o grupo teria 
informado que os outros 

três equipamentos esta-
vam em suas residências, 
na baixada fluminense. 
ao chegar nos endere-
ços, o restante dos note-
books foram recuperados. 
o crime aconteceu um 
dia antes de dois contêi-
neres, com equipamentos 

de transmissão de uma Tv 
alemã, que está na cida-
de para cobrir a olimpí-
ada, serem roubados na 
avenida brasil. a pM tam-
bém encontrou os equi-
pamentos roubados, no 
município de Magé, na 
baixada fluminense.

Seis pessoas foram ou-
vidas na tarde de ontem 
pela divisão de Homicí-
dios (dH) no caso do as-
sassinato do estudante 
diego vieira Machado, 
de 26 anos, encontrado 
morto no campus da 
ufrJ, na Ilha do fundão. 

os colegas e funcio-
nários da universidade 
também serão ouvidos. 
para a especializada, é 
possível que elas pos-
sam ajudar a esclarecer 
o caso. 

de acordo com infor-
mações, diego e outros 
estudantes já haviam 
recebido ameaças de 
grupos conservadores 
da universidade. amigos 

do jovem formalizaram 
ao programa rio Sem 
Homofobia, dias antes 
do crime, que as ame-
aças foram endereça-
das a negros e gays.

diego, que era aluno 
de Letras, mas também 
puxava matérias de ou-
tros cursos, como arqui-
tetura, foi encontrado 
morto na noite do últi-
mo sábado, às margens 
da baía de Guanabara. 
a polícia civil investiga 
a dinâmica do fato que 
vitimou o aluno da ufrJ 
e identificar os envolvi-
dos. diego morava no 
alojamento dos estu-
dantes, perto do local 
onde foi achado.

um grupo de mani-
festantes mascarados 
tentou invadir, na tarde 
de ontem, o palácio Ti-
radentes, sede da as-
sembleia Legislativa do 
estado do rio de Janei-
ro (alerj), na cinelândia, 
no centro, e arremes-
saram pedras contra o 
prédio. durante a con-
fusão, luminárias e por-
tas foram danificadas, e 
os funcionários da casa 
tiveram que deixar o lo-
cal.

de acordo com o 

5° bpM (praça da Har-
monia), os seguranças 
tentaram controlar os 
cerca de 30 integran-
tes. Nenhum suspeito foi 
preso. a polícia Militar e 
a alerj não souberam 
informar a causa do 
tumulto. No momento 
em que o grupo tentou 
invadir o prédio, os fun-
cionários estavam orga-
nizando o velório da es-
critora dalva Lazaroni, 
de 70 anos, ex-vereado-
ra de duque de caxias 
que morreu ontem. 
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Ladrões tocam o terror em 
moradores de Nova Iguaçu 
Vítimas estão assustadas com os ataques que ocorrem quase todos os dias.

Mulher mata bebê pra se vigar 
a polícia prendeu 

uma mulher de 38 
anos suspeita de ma-
tar o próprio filho, um 
bebê de apenas 10 
meses, durante dis-
cussão com o marido 
na cidade de cama-
çari. o crime foi na 
última quinta-feira. Se-
gundo informações, o 
casal estava em casa 
quando iniciou uma 
discussão. aline alves 
de Jesus acabou arre-
messando o bebê no 
chão para se vingar 
do companheiro. 

“fui eu mesma, foi 
só uma brincadei-
ra para dar um susto 
nele, queria me vin-
gar. Quando fiz que 
ia jogar o menino, ele 
escorregou a bateu 
a cabeça”, relata a 
mulher na delegacia, 
afirmando que não ti-
nha intenção de ma-
tar o filho.

“ele gasta o dinhei-
ro da minha pensão 
todo com cachaça. 

Tenho que pagar r$ 
400,00 no bar e não 
sobra nada para com-
prar as coisas para 
dentro de casa”, con-
cluiu a mulher que dis-
se ter problemas psi-
cológicos e que toma 
remédios controlados. 

de acordo com a 
delegada Taís Siqueira, 
titular da 18ª delegacia 
de camaçari, uma vi-
zinha do casal afirmou 
que a mulher já vinha 
ameaçando matar a 
criança. “a vizinha disse 
que ouviu ela dizer que 
ia matá-lo. essa não foi 
a primeira vez que ela 

agrediu o bebê, con-
seguimos prendê-la, 
mas infelizmente a 
criança morreu”, dis-
se a delegada. o pai 
ainda tentou socorrer 
o bebê e o encami-
nhou à uma unida-
de médica, mas ele 
já chegou morto. a 
delegada informou 
que o pai não será 
responsabilizado pelo 
crime. a mãe foi au-
tuada em flagrante 
por homicídio qualifi-
cado por motivo fútil 
e permanece presa 
à disposição da Jus-
tiça.

Aline atirou a criança no chão durante briga

a situação se repete 
em diversos pontos 
da baixada e do rio: 

bandidos numa motocicle-
ta abordam a vítima, anun-
ciam o assalto e levam to-
dos os pertences. No Jardim 
Nova era, em Noiva Iguaçu, 
os moradores andam assus-
tados com a sombra da vio-
lência que cobre a região. 

Nas três últimas semanas, 
relatos de assaltos constan-
tes mudaram a rotina de 
quem vive ou passa pelo 
bairro que fica às margens 
da avenida abílio augus-
to Távora (antiga estrada 
de Madureira). os ataques 
ocorrem sempre nas pri-
meiras horas da manhã, 
quando as pessoas deixam 
suas casas em direção ao 
ponto de ônibus para cum-
prir compromissos, e à noite 

quando chegam.
de acordo com infor-

mações, os criminosos ar-
mados, andam em dupla, 
numa motocicleta, o que 
facilita a fuga. Na semana 
passada, um jovem de 19 
anos foi assassinado perto 
de casa, quando chegava 
do trabalho. Matheus cor-
deiro, que no próximo dia 
8 iria completar 20 anos, 
foi morto a tiros na rua do 
clube carlos Gomes. o jo-
vem teria sido vítima de la-
trocínio após ser abordado 
por bandidos que teriam se 
assustado quando a vítima 
colocou a mão na cintura 
para tirar o celular. 

PROTESTO CONTRA 
MORTE DE JOVEM 

Na manhã do último do-
mingo, um grupo de mora-
dores do Jardim Nova era e 
bairros próximos fizeram um 

protesto contra o assassina-
to de Matheus. eles atearam 
fogo a pneus, fecharam a 
estrada de Madureira e pe-
diram mais segurança para 
a região.

eles reclamam da falta 
de policiamento e dizem 

que é raro ver uma viatura 
na área. “Não temos mais 
paz no lugar onde moramos. 
Não podemos sair de casa 
que os ladrões atacam. Se 
tivesse policiamento aqui, 
os bandidos estariam mi-
grando para outro ponto. 

ou seja, somos reféns do 
medo. Quase todo mundo 
do bairro já foi assaltado. 
pedimos socorro ao bata-
lhão de polícia de Mesquita 
(20º bpM). 

os moradores apontam 
as ruas Leocádio de Melo 

e alcir brasil como as mais 
perigosas. “os criminosos 
chegam e fazem a ‘limpa’ 
(roubam). e não querem sa-
ber se é criança vinda da 
escola ou idoso. Ninguém 
escapa”, afirma um apo-
sentado. 

Ataque no Arco Metropolitano deixa motoristas em pânico 
bandidos também 

aterrorizaram moto-
ristas que passavam 
pelo arco Metropolita-
no que liga o municí-
pio de duque de ca-

xias ao porto de Itaguaí. 
por volta das 20h30 do 
último domingo, quem 
passava pelo trecho de 
engenheiro pedreira, dis-
trito de Japeri, relata ter 

ouvido muitos tiros. em 
um áudio captado do 
interior de uma igreja é 
possível ouvir vozes oran-
do e, ao fundo, barulhos 
de muitos tiros. 

Segundo informações, 
traficantes fortemen-
te armados da facção 
criminosa ada (amigos 
dos amigos) invadiram 
comunidades controla-

das pelo comando ver-
melho (cv) e iniciaram 
um confronto com a 
quadrilha rival. eles aca-
baram tomando as co-
munidades do Guandu, 

Santa Teresinha e piu 
piu. a guerra do tráfico 
por pontos de venda 
de drogas já deixou 
mortos nos lados das 
facções. 

Jogador é espancado durante assalto no Rio
e a violência não 

para no rio, o ex-
-atacante do bo-
tafogo e do volta 
redonda, fábio 
penchel, de 36 
anos, foi espanca-
do durante  assalta 
na tarde do último 
sábado, em bota-
fogo, na Zona Sul 
do rio. a vítima ca-
minhava próximo 
à praia quando foi 
surpreendida por 
dois ladrões. 

com dificulda-
de, ele conta que 
foi imobilizado e 
estrangulado. “en-
quanto um me 
segurava, o outro 

me batia, muito, no 
rosto. as pessoas se 
aproximaram e até 
um cachorro, que 
passeava com seu 
dono, colocaram os 
bandidos para cor-
rer. e eles fugiram 
com o meu celular”, 
contou. 

o atleta foi socorri-
do no Hospital Muni-

cipal Souza aguiar, 
no centro, e levou 
16 pontos na boca. 
“a gente se sente 
impotente dian-
te de um ataque 
como esse. a cida-
de está se tornando 
um caos. É só pegar 
ocarro e circular 
para ver a onda de 
violência e desigual-
dade social que há 
aqui. esse dinheiro 
da olimpíada deve-
ria ser utilizado para 
tantas necessidades 
mais urgentes. Mas 
a sociedade sofre 
com esse descaso”, 
comentou. 

Fábio Penchel, ex-Botafogo

erNeSTo carrIço / aGêNcIa o dIa

PM apreende ‘arma’com menores
agentes do 20º ba-

talhão de polícia Mi-
litar apreenderam na 
noite do último domin-
go, no bairro cosmo-
rama, em Mesquita, 
quatro suspeitos que 
estavam em um carro 
roubado e portavam 
uma arma de brin-
quedo (simulacro). No 

grupo estavam dois 
menores. ao avistar a 
guarnição comanda-
da pelo tenente Ma-
lheiros, o grupo tentou 
fugir, mas acabou não 
resistindo ao cerco. os 
criminosos foram deti-
dos e encaminhados 
para 56ª dp (comeda-
dor Soares). ‘Pistola’ foi apreendida

Na Estrada de Madureira, o medo toma conta de quem fica a espera do ônibus. Nas ruas do Jardim Nova Era (fotos abaixo) moradores têm medo de sair de casa

JAMES COSTA / HORA H
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arábia saudita

Centro de Nova Iguaçu recebe 
quadra poliesportiva da Holanda
Desde a Copa de 2014, federação holandesa faz investimentos no país.

Explosão atinge lugar sagrado do Islã
um homem-bomba 

detonou um explosivo on-
tem perto da Mesquita do 
profeta em Medina, o se-
gundo lugar mais sagrado 
para o Islã, afirmou a Tv 
pública local, segundo a 
reuters.

Imagens que circulam 
nas mídias sociais mostram 
uma fumaça escura sain-
do das chamas perto da 
mesquita.

Informações iniciais indi-
cam que houve ao menos 
três mortos: dois seguran-
ças e o próprio terrorista.

duas outras cidades 
sauditas, Qatif e Jidá, tam-
bém tiveram explosões on-

tem, que é o último dia do 
jejum do mês sagrado do 
ramadã.

em Qatif, onde moram 
muitos integrantes da mino-
ria xiita, uma explosão des-

Explosão deixou dois seguranças feridos e um morto

truiu um carro estacionado 
perto de uma mesquita 
pouco antes das 19h (hora 
local), dizem testemunhas. 
Segundo as agências de 
notícias, não houve mortos.

aL-ekHbarIYa/ap

V

fadiga é uma pa-
lavra bastante usa-
da no cotidiano 
das pessoas. Muitas 
vezes, ela é usada 
como sinônimo de 
“cansaço”, mas seu 
real significado vai 
além disso.

Na verdade, fa-
diga é o nome que 
se dá a um sintoma 
que, de fato, está 
muito presente no 
dia a dia da popula-
ção, mas que pode 
ter causas diversas. 
entende-se “fadiga” 
como uma sensa-
ção de desgaste, 
cansaço e falta de 
energia. como é de 
se esperar, este é um 
sintoma bastante 
recorrente entre os 
mais diferentes tipos 
de doenças e condi-
ções.

Causas 
pare um pouco 

e repense todos os 
seus hábitos de vida. 
o que pode estar 
por trás de seu can-
saço? fazer-se essa 
pergunta é o primei-

ro passo para identifi-
car as possíveis cau-
sas de um sintoma 
muito comum: a fadi-
ga. em geral, a maio-
ria dos casos de fadi-
ga pode ser atribuída 
a três grandes fatores: 
estilo de vida, condi-
ções de saúde e pro-
blemas psicológicos. 

confira as principais 
possíveis causas para 
cada um desses fato-
res:

estilo de vida; 
consumo excessivo 

de bebidas alcóoli-
cas;

consumo excessivo 
de cafeína;

uso e abuso de dro-
gas recreativas;

excesso de ativida-
de física;

Sedentarismo e ina-
tividade;

falta de sono em 
geral;

M e d i c a m e n t o s , 
como anti-histamíni-
cos e xaropes para 
tosse;

Hábitos alimentares 
pouco saudáveis e 
dietas não balance-
adas.

dr. renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela faculdade unig-rJ. fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel couto-rJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho regional de Medicina do es-
tado do rio de Janeiro (creMerJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo Mec (Ministério da educa-
ção), além de membro do colégio brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

O que é fadiga?

a coordenadora do 
centro de apoio das 
promotorias do consu-
midor e do contribuin-
te, christiane cavassa, 
informa que o Ministé-
rio público coloca no 
ar um site para rece-
ber reclamações dos 
servidores que foram 
negativados. o site 
está disponível desde 
ontem.

o Mp, por meio da 5ª 
promotoria de Justiça 
de Tutela coletiva de 
proteção e defesa do 
consumidor, expediu 
uma recomendação 
a todas as financeiras 
que fazem emprés-
timos consignados a 
servidores estaduais 
para que no prazo de 
72 horas excluam do 
cadastro de devedo-
res os nomes dos fun-
cionários já desconta-
dos em folha.

por conta da gra-
ve crise econômica 
atravessada pelo rio 
de Janeiro, parte dos 
servidores públicos do 
estado do rio passa-
ram a ficar com os 
nomes ‘sujos’ devido 
à inadimplência do 
governo. apesar de 
descontar nos contra-
cheques dos servidores 
o valor referente a em-
préstimos consignados, 
o estado deixou de 
repassar essas quan-
tias aos bancos, que 
incluíram nomes dos 
clientes em serviços de 
restrição de crédito, 
como Serasa e Spc.

MP cria site 
para receber 
reclamações 
de servidores 
negativados

a casa de shows barra 
Music, em Jacarepaguá, 
na Zona oeste do rio, foi 
interditada pela Secretaria 
Municipal de ordem públi-
ca. Segundo a nota publi-
cada ontem, o estabele-
cimento teve seu alvará 
suspenso por falta de cer-
tidão de habite-se. a de-
terminação da interdição 
veio do Ministério público.

a certidão atesta que 
o imóvel foi construído se-
guindo as exigências  es-
tabelecidas pela prefeitu-
ra para a aprovação de 
projetos. caso a certidão 
esteja faltando, o imóvel 
perde valor na hora da 
venda.

o local, que já teve sho-
ws de Mc anitta, Naldo, 
planet Hemp, Wesley Sa-
fadão, entre outros, é um 
dos preferidos dos joga-
dores de futebol. entre os 
flagrados frequentemente 

no local, estão ronaldinho 
Gaúcho, adriano Impera-
dor e romário.

em 2013, a casa che-
gou a ser fechada pelos 
impactos no trânsito. No 
dia do show de Wesley Sa-
fadão, em março de 2016, 

um esquema especial de 
trânsito foi montado devi-
do aos diversos shows ao 
mesmo tempo no bairro, 
e alguns fãs demoraram 
mais de cinco horas no 
trânsito para chegar ao 
evento.

Casa de shows Barra Music é 
interditada por falta de alvará

Em 2013, local chegou a ser fechado pelos impactos no trânsito

Nova Iguaçu já tem 
seu legado olímpi-
co. o prefeito Nelson 

bornier recebeu em seu 
gabinete representantes 
da fundação cruyff, que 
tem sede na Holanda,  e 
o presidente da associa-
ção de esporte e cultura 
para cegos (urece), an-
derson dias da fonseca. 
durante o encontro, o se-
cretário de esporte e Lazer, 
adriano Santos, informou 
ao prefeito que o municí-
pio é o primeiro no brasil 
a ser contemplado com a 
construção de uma qua-
dra poliesportiva coberta  
para futebol de cegos e 
outras modalidades.  o in-
vestimento, bancado pela 
fundação cruyff, é de r$ 
500 mil e a previsão é que 
a quadra seja inaugurada 
em setembro.

animado, o prefeito 

Nelson bornier quis saber 
logo quando começam as 
obras. a engenheira Mo-
nica Mendonça explicou 
que ainda esta semana co-
meçam as sondagens de 
solo  no centro olímpico, 
local onde a quadra será 
construída. uma equipe da 
fundação cruyff já fez uma 
visita técnica ao centro. 
“Nova Iguaçu agradece 
por receber este presente 
que será de grande utilida-
de para nossos atletas  e 
para as pessoas com defici-
ência que queiram praticar 
esporte”, resumiu bornier.

INVESTIMENTOS
anne dorst, representan-

te da fundação cruyff no 
brasil, acentuou que na Ho-
landa a entidade já cons-
truiu dezenas de quadras 
em praças. No brasil, a de 
Nova Iguaçu será a segun-
da. a primeira é em São 
paulo, mas descoberta. a 

medida oficial é de 40 me-
tros de comprimento por 20 
de largura.

adriano Santos enfatizou 
que a previsão é de que 
cerca de mil pessoas usem 
a quadra, que será adap-
tada para diversas moda-
lidades como vôlei e bas-
quete para cadeirantes. a 
próxima etapa do projeto 
será construir vestiários na 
quadra poliesportiva do 
centro olímpico. “É um le-
gado das olimpíadas para 
Nova Iguaçu. a quadra 
poliesportiva será funda-
mental para desenvolver-
mos ainda mais o esporte 
paraolímpico”, concluiu o 
secretário.

presidente da urece, 
anderson dias da fonseca 
destacou que não encon-
trou obstáculo por parte da 
prefeitura de Nova Iguaçu 
para ceder o  espaço para 
a construção da quadra, 
agilizando assim todo o 

processo. ele lembrou que 
em 2014 começou a ne-
gociação com a empresa 
More2win para conseguir 
um espaço para que os 
atletas com deficiência físi-
ca treinassem. “como mo-
rador de belford roxo, dei 
preferência ao meu muni-
cípio, mas depois de seis 

meses de conversas não 
obtive resposta. com Nova 
Iguaçu foi diferente...foi 
tudo muito rápido. o local 
onde a quadra esportiva 
será construída é de fácil 
acesso. o esporte caminha 
junto com a cidadania e 
as pessoas com deficiência 
terão mais uma referên-

cia em Nova Iguaçu e na 
baixada fluminense”, disse 
Sandro, que é formado e 
pós-graduado em fisiotera-
pia, além de ser campeão 
paralímpico, tricampeão 
mundial e tricampeão sul-
-americano de futebol para 
cegos. “Tudo que sou devo 
ao esporte”, arrematou.

Craque holandês apostou no esporte para transformar a vida dos jovens
Hendrik Johannes crui-

jff, popularmente conhe-
cido como Johan cruyff, 
foi um jogador que fa-
zia de sua habilidade a 

principal arma. destaque 
da seleção holandesa vi-
ce-campeã mundial  em 
1974, quando comandou 
o tradicional “carrossel Ho-

landês” que encantou o 
mundo, cruyff morreu em 
março deste ano, vítima de 
um câncer pulmonar.

criado em 1997, na Ho-

landa, o projeto da fun-
dação cruyff reúne 200 
sedes em diversos países. 
o interesse do craque ho-
landês pelo projeto surgiu 

em 1980, após o holandês 
perceber que uma crian-
ça com síndrome de down 
teve contato com outras 
crianças através do futebol. 

daquele dia em diante, 
o ex-jogador percebeu 
a força do esporte para 
transformar a vida dos jo-
vens.

dIvuLGação

A quadra poliesportiva será construída no campo do Centro Olímpico 
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Muito cuidado com 
reações infantis e 
atitudes carentes, ariano. 
O momento é importante 
para harmonizar mais 
a individualidade e 

o carinho em família. É hora de 
dar um novo direcionamento às 
questões domésticas e íntimas.

Áries

 Você precisa agora se 
sentir mais protegido 
e acolhido, taurino. O 
momento é oportuno 
para estreitar os vínculos 
afetuosos com as pessoas 

a sua volta. Hora de profundas reflexões 
sobre os lugares e situações que lhe 
nutrem emocionalmente.

Touro

 Necessidade 
de resoluções 
financeiras e 
e m o c i o n a i s , 
geminiano. Muita 
atenção para lidar 
de forma madura 

com as finanças. Não tente 
compensar carências emocionais 
com aquisições financeiras.

Gêmeos

Este é o seu momento 
de brilhar e de ter 
novas iniciativas. A 
energia astral está 
favorável para que 
você comece novos 

empreendimentos. É hora de 
estar mais atento ao que se passa 
dentro de você, canceriano.

Câncer

A manhã tende a ter 
uma energia mais 
sensível e emotiva. 
À tarde temos o 
ingresso da Lua em 
seu signo, favorecendo 
os leoninos. Cuidado 

com a tendência à inconstância 
emocional, nativo de Leão.

Leão

P r o f u n d o s 
questionamentos sobre 
amizades e projetos 
para o futuro. Você 
necessita se sentir 
mais nutrido no ponto 

de vista emocional. Os grupos e 
os amigos podem trazer o apoio 
afetuoso que lhe é necessário.

Virgem

Não basta olhar apenas 
para as realizações 
profissionais, libriano. 
O momento pede 
também que você cuide 
dos interesses familiares 
e subjetivos. Poderá se 

sentir realizado caso esteja envolvido 
emocionalmente com o seu trabalho.

Libra

A fase atual é de 
grande sensibilidade 
e intuição aos 
escorpianos. É um 
momento oportuno 
para agir mais de 

acordo com as suas referências 
emocionais. Aspectos culturais, 
filosóficos e ligados a viagens estão 
estimulados.

Escorpião

O clima astral é 
de despedida e de 
renascimento aos 
sagitarianos. Perceba 
que você não pode 
mais continuar agindo 

como antes. Questões ligadas a 
dívidas, empréstimos e heranças 
estão enfatizadas.

Sagitário

O que você aprende 
sobre si mesmo 
olhando para suas 
relações? A fase é 
importante para 

ter um contato mais íntimo e 
profundo com as pessoas. Procure 
dar o exemplo das coisas que 
gostaria de ver nos outros.

Capricórnio

 É hora de 
reorganizar a 
rotina do cotidiano, 
aquariano. Novos 
i n s t r u m e n t o s , 
técnicas e métodos 

profissionais estão favorecidos 
nesta fase. Cuidado com a 
tendência a um comportamento 
infantil que pode lhe trazer 
problemas.

Aquário

Sentimento e 

s e n s i b i l i d a d e 

caracterizam o atual 

momento dos piscianos. 

É uma fase em que você 

tem um olhar mais afetuoso para a 

vida. Deve tomar cuidado com a 

tendência à carência, à dependência 

e à infantilidade.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS
De acordo com o Art. 4°, XXII 

da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado 

classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 036/2016-

FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, às 

Empresas KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME no valor de R$12.441,60 

(doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta 

centavos) e M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME no 

valor de R$ 55.914,90 (cinquenta e cinco mil, novecentos e 

quatorze reais e noventa centavos), classificada conforme 

Mapas às fls. 472.

Porto Real, 30 de junho de 2016.

Fabio Schneider

Secretário Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 4°, XXII 

da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado 

classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 040/2016-

FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA D`AGUA, 

à Empresa LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI ME no valor de R$ 26.920,00 (vinte e seis mil, 

novecentos e vinte reais), classificada conforme Mapas às 

fls. 206.

Porto Real, 30 de junho de 2016.

Fabio Schneider

Secretário Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 

4°, XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o 

resultado classificatório da presente licitação, o PREGÃO 

No 041/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE FILME PARA 

ULTRA – SONOGRAFIA, GEL PARA ULTRA – SONOGRAFIA E 

PAPEL PARA ECG, à Empresa KASA MED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME no 

valor de R$ 9.731,04 (nove mil, setecentos e trinta e um 

reais e quatro centavos), classificada conforme Mapas às fls. 

249.

Porto Real, 30 de junho de 2016.

Fabio Schneider

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 2268 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, WILIAN DA SILVA 

LUIZ, para o Cargo em Comissão CC1 de Diretor Corregedor 

Geral da Secretaria Municipal de Governo. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2269 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, DOUGLAS ÁVILA 

SALES LESSA, para o Cargo em Comissão CC1 de Diretor da 

Ouvidoria da Secretaria Municipal de Governo. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2270 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, RODOLFO CESAR 

GONÇALVES, para o Cargo em Comissão CC3 de Assessor 

Nível I da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer 

e Cultura. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2271 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GRAZIELA 

MARTINS ARANTES ETTORE, para o Cargo em Comissão CC2 

de Coordenador de Fisioterapia da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2272 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, WALDEMAR J. DA 

SILVA, para o Cargo em Comissão CC3 de Assessor Regional V 

da Secretaria Municipal de Governo. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2273 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JONES 

DOMINGOS, para o Cargo em Comissão CC4 de Assessor de 

Desenvolvimento Empresarial da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2274 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, DALMAN 

RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, para o Cargo em 

Comissão CC4 de Assessor de Desenvolvimento Empresarial 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Renda. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2275 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GILSIANO DE 

OLIVEIRA DIAS, para o Cargo em Comissão CC4 de Assessor 

de Desenvolvimento Empresarial da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2276 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSIANE 

APARECIDA CAMPOS MOTTA, para o Cargo em Comissão 

CC4 de Assessor para Atração de Investimentos da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2277 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, KETULLEN 

FRULANI GOMES, para o Cargo em Comissão CC2 de 

Coordenador da Cobrança Administrativa da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2278 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, NATÁLIA 

MARIANO DA SILVA TEODORO, para o Cargo em Comissão 

CC4 de Assessor de Assuntos de Medidas Alternativas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos 

e Habitação. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2279 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOÃO GODOI, para 

o Cargo em Comissão CC4 de Assessor de Cadastramento 

Único da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2280 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, THAIS PEREIRA 

DOS REIS, para o Cargo em Comissão CC3 de Assessor 

Regional VI da Secretaria Municipal de Governo. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2281 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ARIANA SILVA 

PINTO CAMPOS, para o Cargo em Comissão CC3 de Assessor 

de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Governo 

Educação, Esporte, Lazer e Cultura. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2282 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, EDUARDO 

SERFIOT DO PRADO, para o Cargo em Comissão CC2 de 

Subdiretor do PROCON da Procuradoria Geral do Município. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício
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Ingredientes

COOKIE DE AVEIA

200 g de manteiga
1 xícara de chá de 
açúcar mascavo
1 xícara de chá de 
farinha de trigo
2 xícara de cháde 
aveia em flocos
1 colher de chá de 
de fermento em pó
2 colheres de chá 
de canela em pó
1 ovo
1 colher de chá de 
essência de bauni-
lha

Modo de preparo

em uma tigela, mis-
ture a manteiga, o 
açúcar, a farinha, a 
aveia e o fermento
amasse um pouco 
e coloque a cane-
la, o ovo e a bau-
nilha
amasse até ficar 
macio
abra com o rolo e 
faca cortes com 
uma forma redon-
da
coloque em assa-
deira e leve ao for-
no de 15 a 20 mi-
nutos, ate ficarem 
dourados
Quando esfriar, pe-
neire açúcar de 
confeiteiro

Ingredientes

ALCACHOFRA COM 
MOLHO

4 alcachofras

MoLHo:

1/2 xícara de chá 
de azeite
1/2 xícara de chá 
de vinagre
1 colher de sobre-
mesa de mostarda
1/2 cebola picadi-
nha
1/2 tomate picadi-
nho
2 dentes de alho pi-
cadinhos
1 colher de sobre-
mesa de queijo 
parmesão ralado
1 pedacinho de 
gengibre ralado
1 stick de tempero 
Meu Segredo ou sal 
a gosto e salsinha

Modo de preparo

deixe de molho as al-
cachofras e lave mui-
to bem
com uma tesoura 
apare as pontinhas 
das pétalas
Leve para cozinhar 
em água e sal por 30 
minutos, ou até que 
puxando a pétala ela 
se solte
escorra e coloque em 
um refratário
Misture todos os ingre-
dientes do molho
regue as alcachofras 
e deixe um pouco à 
parte
Sirva-se retirando as 
pétalas
despreze a parte fi-
brosa e se delicie 
com o coração da 
alcachofra, também 
usado para fazer vá-
rios pratos

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

PORTARIA Nº 1554/GP/2016 DE 01 DE JULHO DE 2016

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, SANDRA CAMPOS 
FERREIRA, para exercer o cargo  em comissão de assessor especial ii, símbolo 
Se-2, na assessoria especial da Secretaria Municipal de Governo e desenvolvimen-
to econômico.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº 1564/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento no disposto do inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal,  Vanessa Pena dos Santos do cargo em co-
missão de assessor técnico i, símbolo daS-10, da diretoria técnica da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas.

 PORTARIA Nº 1565/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento no disposto do inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal Isabela de Andrade Silva do cargo em comis-
são de assessor administrativo V, símbolo daS-06, da assessoria administrativa da 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas.

 PORTARIA Nº 1566/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento no disposto do inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal Wellington dos Santos Silva do cargo em 
comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da diretoria operacional da Se-
cretaria Municipal de Políticas Públicas.

 PORTARIA Nº 1567/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento no disposto do inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015  Isabela de Andrade 
Silva no cargo em comissão de assessor técnico i, símbolo daS-10, da diretoria 
técnica da Secretaria Municipal de Políticas Públicas.

 PORTARIA Nº 1568/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento no disposto do inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015.  Vanessa Pena dos 
Santos no cargo em comissão de assessor administrativo V, símbolo daS-06, da 
assessoria administrativa da Secretaria Municipal de Políticas Públicas 

 PORTARIA Nº 1569/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento no disposto do inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015.  Valteci Valeriano de 
Laia no cargo em comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da diretoria 
operacional da Secretaria Municipal de Políticas Públicas.

PORTARIA Nº 1570/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015. reNaN araÚjo para 
exercer o cargo em comissão de assessor técnico ii, símbolo daS-9, na coordena-
doria de orçamento e Projetos, da assessoria técnica de orçamentos e Projetos da 
Secretaria Municipal de obras:

PORTARIA Nº 1571/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015. YoNNe de SiQuei-
ra da SilVa, para exercer o cargo em comissão de assessor técnico iii, símbolo 
daS-8, na coordenadoria de apoio operacional, da assessoria técnica de apoio 
operacional da Secretaria Municipal de obras.

PORTARIA Nº 1572/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015. MÁrcio GoMeS de 
aSSiS, para exercer o cargo em comissão de assessor especial ii, símbolo Se-2, 
na coordenadoria de orçamento e Projeto, da assessoria especial de Gabinete da 
Secretaria Municipal de obras.

PORTARIA Nº 1573/GP/2016 DE 04 DE JULHO DE 2016

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015. MarcoS ViNÍciuS 
calheiroS SilVa, para exercer o cargo em comissão de assessor de Gabinete 
i, símbolo daS-10, na coordenadoria de orçamento e Projeto, da assessoria de 
Gabinete da Secretaria Municipal de obras.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

ERRATA:

Na PortariaS Nº 1559/GP/2016 de 01 de julho de 2016, publicada em 
02/07/2016.
onde se lê: KareN criStiNe da SilVa;
leia-se: KareN criStiNe da SilVa coSta NoGueira.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 272 DE 01 DE JULHO DE 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 

uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006, 

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NoMe ProceSSo Mat. carGo diaS PerÍodo

arNaldo SaN-
toS Barreira 
GuiMarÃeS

37/3512/2016 15.740 Prof. GeoGra-
fia

06 26/06/16 a 
28/06/16

aNa Paula da 
SilVa SaNtoS

37/3477/2016 5730 ProfeSSor ii 14 15/06/16 a 
28/06/16

aleXaNdre Mei-
relleS BarBoSa

37/3456/2016 25.535 aG. Guarda 
MuNiciPal

60 16/06/16 a 
14/08/16

arlete correia 
de SouZa

37/3457/2016 5563 Prof. ciÊNciaS 60 22/06/16 a 
20/08/16

aleXaNdre Po-
tiKoVitch aBreu 

37/3434/2016 52.734 Prof. educ. 
fÍSica

30 27/06/16 a 
26/07/16

adriaNa Perei-
ra jorGe

37/3339/2016 53.080 ProfeSSor ii 60 20/06/16 a 
18/08/16

aliNe de aNdra-
de freitaS PaZ

37/3336/2016 52.772 ProfeSSor ii 02 23/06/16 a 
24/06/16

carla MÁrcia 
PaMPhile doS 
SaNtoS

37/3466/2016 5454 Prof. hiStoria 30 23/06/16 a 
22/07/16

cleBer MoNtei-
ro de reZeNde

37/3528/2016 52.369 coNtador 07 21/06/16 a 
27/06/16

carla criStiNa 
BatiSta da SilVa

37/3501/2016 22.330 ProfeSSor ii 30 17/06/16 a 
16/07/16

edWardS aSSiS 
duarte da foN-
Seca filho

37/3430/2016 18.455 traBalhador 
Braçal

30 04/06/16 a 
03/07/16

flaVia criStiNa 
BarBoSa

37/3504/2016 52.381 ProfeSSor ii 15 17/06/16 a 
01/07/16

fraNciSco car-
loS NoGueira 

37/3351/2016 20.139 deSeNhiSta 60 20/06/16 a 
18/08/16

joSileNe PoN-
taS de oliVeira 
XaVier

37/3493/2016 22.204 eStiMulador 
MaterNo

10 28/06/16 a 
07/07/16

joSe roBerto 
cordeiro loPeS

37/3355/2016 18.604 traBalhador 
Braçal

30 15/06/16 a 
14/07/16

juliaNa ferNaN-
deS Matieli

37/3459/2016 57.404 ProfeSSor ii 60 26/06/16 a 
24/08/16

KÁtia Valeria 
aureliaNo de 
jeSuS

37/3479/2016 53.082 ProfeSSor ii 15 22/06/16 a 
06/07/16

KÁtia ferreira 
de freitaS Bo-
telho rodri-
GueS

37/3460/2016 47.425 aSSiSteNte 
Social

30 25/06/16 a 
24/07/16

luiZ otaVio fer-
reira da luZ

37/3497/2016 44.930 Prof. educ. 
artÍStica

30 19/06/16 a 
18/07/16

luiZ otaVio da 
SilVa

37/3304/2016 18.237 Gari 03 15/06/16 a 
17/06/16

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

PORTARIA N.º 273 DE 01 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006, 

  R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NoMe ProceSSo Mat. carGo diaS PerÍodo

luciaNa oliVeira 
BarBoSa PoNcia-
No 

37/3335/2016 46.331 ProfeSSor ii 30 10/06/16 a 
09/07/16

liliaN MartiNS de 
SouZa

37/3449/2016 53.183 ProfeSSor ii 08 21/06/16 a 
28/06/16

luciaNa Machado 
da SilVa

37/3447/2016 15.276 iNSP. diSci-
PliNa

30 03/06/16 a 
02/07/16

Maria daS Gra-
caS do roSario 
alMeida

37/3353/2016 10.229 ProfeSSor ii 15 15/06/16 a 
29/06/16

MariNa forteS 
raMoS

37/3322/2016 47.797 Prof. educ. 
eSPecial

15 17/06/16 a 
01/07/16

NilZa araujo de 
alMeida

37/3433/2016 14.839 SuPerViSÃo 
eScolar

30 19/06/16 a 
18/07/16

PliNio aNtoNio 
doS SaNtoS

37/3455/2016 18.051 Gari 06 24/06/16 a 
29/06/16

PriScila coN-
ceiçÃo do NaS-
ciMeNto de Mo-
raeS

37/3458/2016 47.418 ProfeSSor ii 29 01/06/16 a 
29/06/16

roMiNa foNSeca 
faBiao GoMeS

37/3337/2016 25.366 Pediatra 60 09/06/16 a 
07/08/16

SiMoNe Glauce 
de jeSuS car-
Neiro

37/3418/2016 15.662 ProfeSSor ii 60 16/06/16 a 
14/08/16

SirleNe rodri-
GueS PereZ 

37/3494/2016 28.365 auX. eNfer-
MaGeM

07 01/06/16 a 
27/06/16

SueleN coSeN-
deY NuNeS doS 
SaNtoS

37/3508/2016 44.641 ProfeSSor ii 30 24/06/16 a 
23/07/16

SaNdro feliX de 
alMeida

37/3450/2016 50.322 Prof. liNGua 
PortuGueSa

30 14/06/16 a 
13/07/16

SilVio joSe coSta 
da SilVa

37/3441/2016 17.017 auX. adMiNiS-
tratiVo

07 22/06/16 a 
28/06/16

SoNia Marcia da 
SilVa PoSSidoNio 
defaNte

37/3323/2016 14.657 Prof. Geo-
Grafia

30 15/06/16 a 
14/07/16

tatiaNa loPeS da 
SilVa

37/3444/2016 53.090 Prof. educ. 
fÍSica

15 17/06/16 a 
01/07/16

WilMa SaleS da 
coSta MariNho 
Barreto

37/3338/2016 5855 ProfeSSor ii 60 13/06/16 a 
11/08/16

WaleSca rodri-
GueS coSta

37/3342/2016 22.295 SuPerViSao 
eScolar

30 16/06/16 a 
15/07/16

taiZa Pereira de 
oliVeira

37/3461/2016 46.498 aSSiSteNte 
Social

15 28/06/16 a 
12/07/16

                                    a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

PORTARIA N.º 274 DE 04 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procura-
doria Geral do Município.

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, por 3 (três) meses a contar de 
01/07/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde que, apresente 
a Secretaria Municipal de administração e Serviços Públicos, o seu competente re-
gistro de candidato junto ao tribunal regional eleitoral, na forma do dispositivo no 
§2°, art. 86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 1997, aos servidores 
abaixo relacionados:

NoMe ProceSSo MatrÍcu-
la

carGo

adelSoN da SilVa Bar-
BoSa

37/3250/2016 25.161 aGeNte da Guarda 
MuNiciPal

aleX BatiSta de MeNe-
ZeS

37/3360/2016 17.969 aGeNte da defeSa 
ciVil

aleXSaNdra Madeira 
da SilVa

37/3235/2016 18.047 Gari

Mauro tadeu MarQueS 
de oliVeira

37/3245/2016 5313 ProfeSSor de hiS-
toria

ricardo GoMeS de 
PaiVa

37/3357/2016 18.465 MotoriSta

roNaldo diaS juStiNo 37/3437/2016 14.761 ProfeSSor de Mate-
Matica

SerGio luiZ alVeS 37/3403/2016 19.436 aGeNte da Guarda 
MuNiciPal

SeBaStiaNa aParecida 
jaciNto

37/3369/2016 17.671 aSSiSteNte Social

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

COMUNICADO

Prorrogação de Prazo do Cronograma do Edital de Chamada Pública Nº 
001/2016.

a Secretaria municipal de assistência Social e direitos humanos, torna pública 
a prorrogação do item 16 – croNoGraMa da chamada Pública Nº001/2016 – 
SEMASDH, que visa o Cofinanciamento de Entidades sem fins lucrativos, através 
de seleção de Projetos para: Serviço de acolhimento em abrigo institucional 
para crianças e adolescentes de ambos os sexos – alta complexidade; Serviço 
de acolhimento em abrigo institucional para idosos – com 60 anos ou mais - alta 
complexidade; Serviço de acolhimento em abrigo institucional para População em 
Situação de rua – alta complexidade; Serviço de Proteção Social especial de média 
complexidade a Pessoa com Deficiência, ambos os sexos – média complexidade, 
ficando da forma que se segue:

16. CRONOGRAMA.

o presente edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

etaPaS PraZoS

Publicação do edital 17/06/2016

retirada do edital 21/06/2016

apresentação da documentação e da proposta 11/07/2016

análise da comissão técnica de avaliação e Seleção de 
Projetos

15/07/2016

divulgação dos Projetos Selecionados 19/07/2016

Prazo para recurso 20 e 21/07/2016

resultado final 26/07/2016

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de assistência Social e

direitos humanos- interino- Mat.: 60/046.511.

GLOBO
05:00 - Hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com fátima ber-
nardes
12:00 - praça Tv - 1ª ediçã
12:47 - Globo esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:09 - vídeo Show
15:12 - Sessão da Tarderio assiste 
ao filme 'À primeira vista'
16:48 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
17:52 - Malhação: Seu Lugar no 
Mundo
18:23 - êta Mundo bom!
19:12 - praça Tv - 2ª edição
19:32 - Haja coração
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - velho chico
22:17 - Mister brau
23:00 - Liberdade, Liberdade
23:42 - Jornal da Globo
00:21 - programa do Jô
01:01 - agentes da S.H.I.e.L.d.
01:45 - uma família da pesada
02:10 - corujãoas aventuras de 
agamenon, o repórter
03:29 - corujãoTemos vagas

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro Impacto
07:00 – carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:30 – casos de família
15:30 – a Mentira
16:30 – Mar de amor
17:30 – abismo de paixão
18:30 – Meu coração é 
Teu
19:45 – SbT brasil 
20:30 – cúmplices de um 
resgate 
21:30 – carrossel anima-
do
22:00 – programa do 
ratinho
23:15 – cine espetacular
01:00 – The Noite
01:45 – Jornal do SbT
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois Homens e 
Meio
04:00 – Jornal do SbT
05:00 – Jornal do SbT

REDE TV
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-Igreja Internacional 
da Graça de deus.
21:30-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

06h00 - balanço Geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - Hoje em dia
12h00 - balanço Geral Sp
14h45 - amor e Intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a Terra prometida – estreia
21h30 - Jornal da record
22h30 - batalha dos cozinheiros
00h15 - chicago Med – 1ª Tem-
porada
01h15 - fala Que eu Te escuto
02h00 - programação universal

BAND
06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:10 - dia dia
10:10 - pague Menos Sem-
pre bem
10:40 - band na euro
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - Áustria 
x Hungria
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa - portu-
gal x Islândia
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 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - bate & volta
01:00 - Jornal da Noite
01:50 - Que fim Levou?
01:55 - Só risos - pegadi-
nhas
03:00 - Igreja universal

Chama de vela contém milhões 
de minúsculos diamantes

C U R I O S I D A D E S
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desde que a 
vela foi inventa-
da na china há 
mais de dois mil 
anos, a beleza 
de sua chama 
tem sido compa-
rada ao brilho de 
diamantes. ago-
ra cientistas des-
cobrem que as 
duas coisas têm 
mais em comum 
do que poetas e 
pessoas observa-
doras acredita-
vam.

o professor de quí-
mica Wuzong Zhou 
da universidade de 
St. andrews (escócia) 
descobriu que há mi-
núsculas partículas de 
diamantes na chama 
das velas. Sua inves-
tigação revelou que 
cerca de 1.5 milhões 
de nanopartículas de 
diamante são criadas 
a cada segundo con-
forme a chama da 
vela queima. ele con-
ta que sua investiga-
ção começou quan-

do um colega disse 
uma coisa intrigan-
te. “um colega em 
outra universidade 
me falou: ‘claro 
que ninguém sabe 
do que a chama 
de uma vela real-
mente é feita’. eu 
disse que acredi-
tava que a ciência 
poderia explicar 
todas as coisas em 
algum momento, 
então decidi des-
cobrir”, relembra 
ele.

A escova que limpa seus 
dentes em 10 segundos

escovar os dentes 
com uma escova  
convencional exige 
pelo menos dois mi-
nutos para uma boa 
escovação. um novo 
produto chamado 
GlareSmile prome-
te deixar todos os 
dentes limpinhos em 
apenas dez segun-
dos. por enquanto 
este é apenas um 
design que precisa 
arrecadar dinheiro 
no kickstarter para 
ser colocado em 

prática. o usuário 
pode escolher di-
ferentes opções de 
escovação, ajustan-
do a velocidade e 
pressão. Há também 
um modo específico 
para dentes sensí-
veis, que usa menos 
pressão e velocida-
de, além de uma 
opção para a lim-
peza da gengiva. 
a escova tem uma 
pequena tela que 
permite escolher as 
configurações.

reprodução

JOGO DOS 7 ERROS



TERÇA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2016  12 esporte

BAIxADA

anderson luiz

Nova Opção é bicampeão
Equipe de Nova Iguaçu conquista tradicional Copa Sinno na categoria sub-17, vencendo o 
clube Resenha por 6 a 2. Destaque para Danilo que recebeu o título de goleiro menos vazado. 

Sub-20 estreia no Triangular Final da Série B com vitória sobre o Artsul

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

foi uma festa a deci-
são da copa Sinno 
Sub-17 entre Nova 

opção e resenha. o clu-
be da bola, em Juscelino, 
palco do grande encon-
tro, recebeu muitos tor-
cedores que lotaram as 
dependências da agre-
miação.

buscando manter a he-
gemonia, o Nova opção 
atacou logo de cara, 
mas esbarrou no posicio-
namento defensivo da 
equipe do resenha, que 
respondeu em seguida le-
vando perigo à meta do 
Nova opção. o primeiro 
gol saiu logo depois dos 
dez minutos; Igor arriscou 
de fora da área e o go-
leiro João não conseguiu 
defender: Nova opção 1 
a 0. Não demorou muito 
e o resenha empatou, a 
bola chegou para rhuan 
definir no fundo da rede: 
1 a 1. antes do fim do pri-
meiro tempo, Gabriel vol-

tou a colocar o Nova op-
ção na frente, o jogador 
arriscou e foi feliz marcan-
do seu gol: Nova opção 
2 a 1. Na etapa comple-
mentar, Sheldon ampliou 
para o Nova opção: 3 
a 1. caio Luiz fez o quar-
to gol em seguida: 4 a1. 

o Nova Iguaçu deu 
no último sábado o pri-
meiro passo na corrida 
pelo título da Série b do 
campeonato carioca 
Sub-20. Na abertura do 
Triangular final, o orgu-
lho da baixada derrotou 
o artsul por 2 a 0, no cT, 
e já alcançou os quatro 
pontos na classificação, 
os três da vitória, mas o 
ponto extra por ter sido 
campeão da Taça cor-
covado (segundo tur-
no).

com o adversário ain-
da engasgado na gar-
ganta por ter lhe tirado 
o título do primeiro turno, 
a chamada Taça Santos 
dumont, o Nova Igua-
çu foi superior durante 
todo o primeiro tempo e 
tomou a iniciativa sem-
pre. a Laranja da baixa-
da enfileirou chances. 
Logo aos cinco minutos, 
o goleiro do artsul teve 
de trabalhar: ronald ar-
riscou de fora da área e 
Jefferson voou no ângu-

Muita festa por parte dos jogadores e torcedores pela conquista do bicampeonato da competição

Nova Iguaçu ganha e sai na frente

AndERSOn Luiz

BERnARdO GLEizER

Ficha 
técnica

Nova opção 6 x 
2 resenha

a r b i t r a g e m : 
paulo césar Si-
queira

Nova opção: 
danilo; Igor, Ma-
theus Santos e ra-
mon; Gabriel, Shel-
don e caio Luiz. 
Técnico: Marcelo 
de paula. aux: pi-
rulito e Santiago.

SupLeNTeS: Na-
tan; Lucas, caio 
Santana, vitor, Ma-
theus chamusca e 
roger.

resenha: João; 
Gustavo, Igor, Mar-
cos William e Mar-
cos vinícius; rhuan 
e andré. Técnico: 
Maicon cézar.

SupLeNTeS: Hel-
ton; Matheus, da-
nilo e Thaio.   

lo direito.
o Nova Iguaçu folga-

rá na rodada do meio 
de semana, quando na 
quarta-feira artsul e ola-
ria (que se classificou 

o resenha acreditou, e 
diminuiu o prejuízo nova-
mente com rhuan: Nova 
opção 4 a 2. Mas, o dia 
era mesmo do Nova op-
ção que chegou ao quin-
to e sexto gol através de 
ramon e Sheldon fechan-
do o placar em Nova op-

ção 6 x 2 resenha.
após o apito final, fes-

ta da torcida e a entre-
ga dos prêmios com o 
goleiro danilo, do Nova 
opção sendo o menos 
vazado da competição. 
caio Luiz, também do 
Nova opção foi o me-

lhor jogador da decisão 
e Marcos William, do re-
senha, foi eleito o craque 
do campeonato. cláudio, 
do destac, foi o artilheiro 
com 22 gols; alisson, do 
Juscelino atlético clube, 
foi a revelação da com-
petição.

por ter tido a melhor 
campanha na soma 
dos dois turnos) se en-
frentarão em austin. a 
Laranja da baixada vol-
ta a campo somente no 

próximo sábado para 
encarar justamente o 
olaria, na rua bariri, lo-
cal onde há uma sema-
na conquistou a Taça 
corcovado Sub-20.


