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Esse anjinho foi 
abandonado dentro 
de sacola em rua de 
Queimados. Só um
monstro faria isso!

Braço mutilado

Descontrolado

Beltrame 
leva pressão 
de políticos 

na Alerj

MS visita 
unidades de 

saúde em 
Nova Iguaçu

Bandidos 
atacam 
PMs em 

Belford Roxo

Suspeito de tráfico é 
morto em Queimados

E o cerol continua
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inimigo ao lado

Caminhão desgovernado invade calçada e arrasta pedestres 
após bater em muro do MetroRio na Zona Norte do Rio.

Passageira do trem da SuperVia tem o braço decepado ao tentar embarcar 
na estação Penha Circular e cair no vão entre a composição e a plataforma.

Homem foi fuzilado com tiros na cabeça.

Chocados, passageiros socorrem mulher minutos depois do acidente

Vítima não foi identificada

Vítima fatal ficou sob as rodas do veículo na linha de trem em Maria da Graça

O bebê ainda estava com o cordão umbilical

7

Pai vai em cana por estuprar filha de 
nove anos em Engenheiro Pedreira

reprodução/vídeo

reprodução/whatsapp

reprodução/whatsapp divulgação/prF

PRF apreende pacoteira de 
dinheiro na Presidente Dutra
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Cão sabido

Assustador 

um dogue alemão 
está fazendo sucesso 
na internet após ter 
aparecido ‘assistin-
do’ a uma aula da 
California polytech-
nic state university, 
em san luis obispo, 
na Califórnia, nos es-
tados unidos. segun-
do o usuário do re-
ddit dygley, o cão, 
chamado wally, é 
do professor da ma-
téria.

um peixe assusta-
dor chamou a aten-
ção de um grupo de 
surfistas em virginia 
Beach, na costa les-
te dos eua. o grupo 
east Coast surfing 
Championships pu-
blicou no seu Face-
book fotos do peixe, 
de nome científico 
astroscopus guttatus, 
conhecido no Brasil 
como aranhuço.

uma jovem com 70% do corpo queimado foi 
submetida com sucesso na espanha ao primeiro 
transplante no mundo de pele humana fabrica-
da com suas próprias células, uma técnica pio-
neira que combina engenharia de tecidos e na-
noestruturas para dar mais elasticidade.

Moradores de roma ficaram furiosos com 
três turistas que decidiram se divertir ao se 
banharem na Fontana dell acqua pala, 
tradicional ponto turístico na cidade há 
400 anos na capital italiana. uma testemu-
nha registrou a ‘invasão’ das mulheres, que 
usavam roupas de banho.

No entanto, internautas reprovaram a ati-
tude das mulheres e nem a temperatura de 
32 graus foi aceita como pretexto para o ba-
nho impróprio. está muito quente, mas a fon-
te não pode se tornar uma piscina. “roma 
merece mais respeito!", twitou a conta da 
revista ‘trastevere’.

Transplante de pele 

Abusadas Abusadas II

esta mulher, de 29 anos, que não teve a iden-
tidade revelada, sofreu queimaduras por todo o 
corpo no mês de abril, se tornou a primeira pes-
soa a receber o inovador transplante, que evita 
rejeições, reduz as possibilidades de infecção e 
aumenta a recuperação do paciente.

Transplante de pele II

o tribunal de Coburg, no sul da alemanha, ini-
ciou ontem, o julgamento contra os pais de oito 
bebês encontrados mortos no ano passado na 
casa do casal, que, segundo a acusação da pro-
motoria, ‘não queria ter a vida limitada pelos fi-
lhos’. a promotoria acusa a mulher de ter assassi-
nado quatro dos bebês e o pai de tê-la ajudado.

uma pessoa alertou ao serviço de emergências 
que tinha achado o corpo de um bebê na casa 
e os serviços sanitários e a polícia encontraram os 
outros sete corpos em um quarto auxiliar. a mu-
lher, de 45 anos, tinha deixado a casa há alguns 
meses e foi detida junto a um novo companheiro 
em uma pensão de uma cidade próxima.

Morte de 8 bebês III

Ajudante de padaria
rede hoteleira em expansão contrata ajudante 

de padaria para início imediato, para auxiliar o pa-
deiro na fabricação de todos os produtos de pada-
ria. salário r$ 1.600,00 + benefícios. É necessário expe-
riência anterior na função. os interessados deverão 
enviar seu currículo para: wmhotel@yahoo.com.br. 

Operador de telemarketing ativo
grupo let, consultoria em recursos humanos está 

selecionando para vaga de operador de telemarke-
ting ativo para venda de assinaturas de jornais. en-
sino médio completo e experiência com telemarke-
ting ativo. interessados comparecer na av. rio Branco 
120, 6º andar, sala 14. levar currículo e caneta.

Auxiuliar de farmácia 
hospital de grande porte da Zona sul, contrata para 

vaga de auxiliar de farmácia. Necessário ensino médio 
completo e experiência na função. salário + insalubri-
dade + benefícios. Candidatos interessados e dentro 
do perfil devem enviar currículo no corpo do e-mail 
pararecrutamento.maternidade@yahoo.com.br.

Maior queda ja registrada
segundo informou o instituto Brasileiro de geografia 

e estatística (iBge) ontem, as vendas do comércio va-
rejista brasileiro recuaram 9% em maio na comparação 
com o mesmo mês de 2015, registrando a maior queda 
para o mês desde 2001. Na comparação com abril, a 
queda foi de 1%, a maior para o mês desde 2000. 

Calote de mais de R$ 1 bi 
a Caixa econômica Federal terminou o primeiro 

semestre com um calote de r$ 1,2 bilhão de seu 
único controlador, a união. o valor está relaciona-
do com tarifas bancárias que não foram pagas pela 
gestão de 12 programas sociais, entre eles Bolsa Fa-
mília, Fies, seguro-desemprego e abono-salarial.

Projeção sofre queda 
pela segunda semana seguida, a projeção das insti-

tuições financeiras para a inflação, medida pelo índi-
ce Nacional de preços ao Consumidor amplo (ipCa), 
sofreu leve redução, passando de 7,27% para 7,26% 
na última segunda-feira. para 2017, a estimativa caiu 
de 5,43% para 5,40%, também no segundo ajuste.

Morte de 8 bebês

Rede de Hotéis

Hospital de gRande poRte

ComéRCio

inflação

Robô brasileiro vence competição 

Morte de 8 bebês II
as autópsias não permitiram determinar com 

clareza se as outras quatro crianças chegaram a 
viver após o parto. em novembro foram achados 
os corpos dos oito bebês, envolvidos em toalhas 
e bolsas de plástico em uma casa da pequena 
cidade bávara de wallenfels, o casal, com três 
filhos vivos em comum, já tinha se separado.

gRupo let

Caixa eConômiCa

divulgação

um robô criado por uma equipe de desenvolvimento tecnológico 
brasileira venceu o BattleBots, competição de luta entre robôs, nos eua. 
em uma batalha de tirar o fôlego, o concorrente brasileiro disputou con-
tra o robô Blacksmith, e  usando um motor capaz de rotacionar 10 mil 
vezes por minuto destruiu o adversário.

Minotauro, criado pela desenvolvedora brasileira rioBotz, uma equipe 
de robótica da pontífica universidade Católica do rio de Janeiro (puC-
-rio),  é o primeiro representante sulamericano a participar do progra-
ma. apesar de parecer pequeno a criação dos cariocas pesa 113 kg.

Será que deu ruim?
um pré-candidato a vereador de Nova 

iguaçu, que pretende caminhar ao lado 
da deputada da universal, pré-candida-
ta a prefeita, pode não ter sua candida-
tura confirmada após a convenção do 
partido em que está filiado.

Barrado
segundo um informante do sombra, a 

instituição a qual a parlamentar é ligada, 
estaria com a intenção de 'barrar' o pré-
-candidato, e um dos principais motivos 
seria a sua opção religiosa.

Curimba
o moço que, assumidamente, frequen-

ta a curimba, estaria sendo vítima de 
preconceito religioso. Mas segundo rela-
tos, uma das diretrizes de Macedão, seria 
não ter aliança com nenhuma figura que 
possa ser seu concorrente.

Muito fraco
Mesmo trazendo em Nova iguaçu uma 

ex-senadora e uma ex-ministra, o pré-
-candidato a prefeito do município por 
um partido nanico, não conseguiu ga-
nhar visibilidade. o evento não lotou o 
auditório que tem menos de 200 lugares 
e não teve a presença de nenhuma mí-
dia, nem mesmo os veículos de comuni-
cação locais.

Muito fraco II
esse mesmo pré-candidato a prefeito 

de Nova iguaçu, estava cotado para de-
sistir de sua pré-candidatura e vir como 
vice de um deputado que também é 
pré-candidato ao mesmo cargo. porém, 
a possibilidade caiu por terra, por conta 
de uma orientação da executiva nacio-
nal do seu partido.



Fé de mãos dadas com o 
crime eleitoral em Caxias 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Abuso de poder econômico

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

PRE denunciou parlamentares e pastores por uso de igrejas para prática de propaganda irregular. 

O procurador Sidney Madruga vê motivos suficientes para a cassação dos parlamentares 

Iguaçuanos ganham agência do Santander

MP denuncia 14 por 
acidente em ciclovia

Deputada conquista vitória tripla

Caxias reforma Maternidade de Xerém
o santander, um 

dos maiores bancos 
do mundo e tercei-
ra maior instituição 
privada do sistema 
Financeiro do país, 
chegou finalmente, 
ontem, aos bairros 
de Cabuçu e vila 
de Cava, em Nova 
iguaçu.

a abertura dos 
novos postos de 
atendimento na ci-
dade segue a es-
tratégia do banco 
espanhol de marcar 
presença em comu-
nidades e fornecer 

através de uma re-
forma iniciada pela 
secretaria Municipal 
de obras de duque 
de Caxias, o hospital 
Maternidade Munici-
pal de Xerém ganhará 
uma nova cara. o es-
paço que funcionava 
desde o início de 2013 
como um posto ambu-
latorial pré-natal teve 
todo o seu atendimen-
to transferido em ju-
nho deste ano para a 
unidade pré-hospitalar 
(uph) de Xerém. Com 
isso, os caxienses do 
quarto distrito ganha-

Quatorze pessoas 
foram denunciadas 
ontem pelo Ministério 
público do rio de Ja-
neiro, por homicídio 
culposo na queda da 
ciclovia tim Maia, na 
Zona sul do rio. em 21 
de abril, duas pessoas 
morreram quando um 
trecho da via, que fica 
na avenida Niemeyer, 
desabou após ser atin-
gido por uma onda.

a denúncia foi ofe-
recida pelos promo-
tores Marisa paiva e 

acesso da população 
local a serviços finan-
ceiros.

os dois postos avan-
çados nas ruas Capi-
baribe, em Cabuçu, 
e Maria Custódia, em 
vila de Cava, com 
infraestrutura para 
atender moradores e 
o comércio, passam 
a beneficiar uma po-
pulação estimada em 
mais de 150 mil pes-
soas que não dispu-
nham, até então, de 
atendimento bancá-
rio nessas regiões.

o prefeito Nelson 

rão até o final do ano 
uma nova unidade 
Básica de saúde (uBs), 
toda reformada e revi-
talizada. 

Com a reforma o 
local ganhará mais 
de 20 consultórios re-
formados e adapta-
dos também ao aten-
dimento de pessoas 
portadoras de neces-
sidades especiais 
(pNe). assim como os 
banheiros passarão 
por adaptações para 
atender os pNe. No 
segundo andar fun-
cionará o apoio admi-

alexandre graça. eles 
consideraram o in-
quérito policial que foi 
concluído com o indi-
ciamento das 14 pes-
soas por homicídio cul-
poso. se condenados, 
eles podem cumprir 
pena de 2 a 8 anos de 
prisão.

Morreram no aci-
dente o engenheiro 
eduardo Marinho albu-
querque, de 54 anos, 
e o gari comunitário 
ronaldo severino da 
silva, de 60.

divulgação

divulgação/pre-rJ

deputados votaram 
na última segunda-feira, 
em sessão extraordiná-
ria na alerj, projetos de 
lei que haviam sido ve-

tados pelo governador. 
a deputada daniele 
guerreiro (pMdB) teve 
três projetos com veto 
derrubado em plenário 

e, a partir de amanhã, 
quando serão publica-
dos no diário oficial, 
já valerão como leis. 
destaque para o pro-
jeto que visa garantir 
aos municípios    que 
possuam conselhos de 
proteção e defesa dos 
animais prioridade no 
repasse de verbas do 
governo do estado 
para programas em 
prol do meio ambiente.

outra da lei da par-
lamentar que entra em 
vigor essa semana, in-
dica que os agentes 
dos órgãos estaduais 
responsáveis pela reali-Parlamentar peemedebista tem se destacado na Alerj

o d e p u t a d o 
federal Mar-
cos soares 

e o deputado esta-
dual Filipe soares, 
ambos do pr e mais 
três pastores da igre-
ja internacional da 
graça de deus fo-
ram denunciados 
em processo movido 
pela procuradoria 
regional eleitoral no 
rio de Janeiro (pre/
rJ) e viraram réus em 
processo por abuso 
de poder econômi-
co nas eleições de 
2014. 

segundo o recurso 
que tramita no tribu-
nal superior eleitoral 
(tse), o Ministério pú-
blico eleitoral (Mpe) 
pede a cassação 
dos mandatos dos 
deputados e a ine-
legibilidade por oito 
anos. o órgão infor-
mou que a equipe 
de fiscalização elei-
toral encontrou ma-
teriais com referên-

cias aos candidatos 
em três endereços 
da igreja. 

de acordo com re-
portagem do jornalis-
ta elizeu pires, em um 
dos templos havia 
cerca de cinco mil 
panfletos com ima-
gens dos então can-
didatos e do missio-
nário r. r. soares, pai 
de Marcos e Filipe e 
um dos fundadores 
da seita. “Qual a fi-
nalidade da guarda 
desse material em 
um templo que, em 
tese, é destinado à 
prática religiosa se-
não influenciar os fi-
éis a votar nos candi-
datos apoiados pelo 
fundador da congre-
gação?”, argumenta 
o procurador regio-
nal eleitoral sidney 
Madruga.

COndenAdOS 
AO PAGAMentO

 de MultA 
os dois políticos e 

os três pastores já ha-
viam sido condena-

dos ao pagamento 
de multa por propa-
ganda irregular. en-
tretanto, foram ab-
solvidos pelo tribunal 

zação de blitz de trân-
sito deverão conduzir 
as pessoas que tiverem 
seus veículos apreendi-
dos em locais de difícil 
acesso até um local 
que seja próximo aos 
pontos de transportes 
públicos. 

uma outra medida 
extremamente impor-
tante que também va-
lerá a partir de quinta é 
o projeto Nº 150-a/2015, 
que autoriza o poder 
executivo a implantar 
o sistema biométrico 
de identificação de re-
cém-nascidos em ma-
ternidades e hospitais. 

Bornier, que não 
pôde comparecer 
às duas inaugura-
ções, disse, no início 
da tarde, que ne-
nhuma cidade, so-
bretudo do porte de 
Nova iguaçu, pode 
se desenvolver sem 
instituições financei-
ras que lhes dê sus-
tentabilidade e cre-
dibilidade. o banco, 
segundo ele, serve 
a toda comunidade 
como mola-mestra 
para o desenvolvi-
mento econômico 
da região.

nistrativo da unidade. 
Quando a obra estiver 
concluída serão ofere-
cidas as especialida-
des de clínica geral, 
pediatria, ginecologia, 
dentista, imunização, 
ultrassonografia, além 
de outros serviços. a 
futura uBs funcionará 
na rua 25 de agosto, 
01. 

atualmente a ma-
ternidade municipal 
de duque de Caxias 
se encontra no hospi-
tal Municipal dr. Mo-
acyr do Carmo, no 
bairro Beira-Mar.

regional eleitoral do 
rio de Janeiro (tre/
rJ) da acusação 
de abuso de poder 
econômico, que não 

considerou a exten-
são do material apre-
endido insuficiente 
para desequilibrar o 
pleito eleitoral. a re-

jeição da cassação 
dos mandatos levou 
a procuradoria re-
gional eleitoral a re-
correr ao tse.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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o município de Japeri vem ganhan-
do nova cara com a realização das 
obras de saneamento básico e infraes-
trutura pelos quatro cantos, e vai ficar 
ainda melhor com o início da execu-
ção do programa Bairro legal.

entre os dias 28 
deste mês e 19 de 
setembro, estarão 
suspensas o sedex 
10, sedex 12 e se-
dex hoje para en-
trega na região 
Metropolitana do 
rio de Janeiro, e 
desta região para 
qualquer destino. 

o procon estadual 
abriu uma investiga-
ção para apurar os 
motivos de os Cor-
reios terem anun-
ciado suspensões e 
alterações em seus 
serviços durante os 
jogos olímpicos e pa-
ralímpicos do rio.

também estarão suspensas a entrega e a coleta 
domiciliar de encomendas, malotes e cartas regis-
tradas nos endereços em torno das arenas e provas 
de rua no período em que estarão interditados.

o procon-rJ pede para que os Correios apresen-
tem o plano de contingência para esse período e 
justifiquem o motivo de a prestação do serviço ser 
afetada em toda a região Metropolitana.

Procon Procon II

Procon III Procon IV

Eles disseram... nós publicamos!
“O prefeito eduardo Paes é um parceiro. trabalhamos de forma integrada e não existe divergência. ele é respon-

sável por suas opiniões, já esclareceu suas falas e certamente, não se referia à parceria com o governo federal, 
que é positiva.”, disse o ministro do esporte, leonardo picciani.

a prefeitura de são João de Meriti, 
proporcionou aos profissionais da área 
de limpeza um treinamento, que contou 
com a presença de uma representante 
da empresa responsável por prestar servi-
ço a rede d’or.

em dois dias de curso, cerca de 50 ser-
vidores foram qualificados. segundo a 
coordenadora geral de enfermagem ro-
sana wilmes, o serviço de limpeza é item 
essencial para o bom funcionamento do 
sistema de saúde. 

direto ao poNto

o prefeito do rio, eduardo paes, decidiu 
adotar a estratégia ‘tirar da reta’ ao adotar 
o dircurso de críticas aos governos estadual e 
federal, seguindo a famosa filosofia do homer 
simpson: “a culpa é minha e eu coloco ela 
em quem eu quiser”. Como não poderá tentar 
nova reeleição, paes tem chutado o balde e 
inclusive esta semana, respondeu a uma crítica 
de um eleitor na rede social de uma forma me-
díocre: “se muda, pô”.

Defensoria Defensoria II Defensoria III
as defensorias públicas do 

rio de Janeiro e da união, 
ajuizaram uma ação civil pú-
blica na Justiça Federal para 
que a união forneça ao rio, 
em quantidade necessária, 
os medicamentos sineprevir, 
sofosbuvir e daclatasvir.

esses medicamentos que 
estão com o fornecimento 
registrando atrasos desde de-
zembro do ano passado, são 
considerados essenciais para 
o tratamento dos pacientes 
que sofrem de hepatite crô-
nica tipo C e de coinfecções.

a ação foi distribuída à 27ª 
vara Federal. a juíza Carla te-
resa Bonfadini pediu à união e 
ao rio que se manifestem so-
bre a regularização e o forne-
cimento dos remédios, incor-
porados em junho de 2015 ao 
sistema Único de saúde.

Capacitação 

Capacitação II
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Brasília

o advogado do de-
putado eduardo Cunha 
(pMdB-rJ), Marcelo No-
bre, cobrou isenção dos 
parlamentares durante 
a sessão da Comissão 
de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), que discute 
o parecer que analisa 
o recurso para anular a 
votação do processo de 
cassação no Conselho 
de Ética.

a defesa de Cunha 
teve o mesmo tempo 
usado pelo relator, depu-
tado ronaldo Fonseca 
(pros-dF), para apresen-
tar seu voto e a comple-
mentação dele.

No parecer, Fonseca 
acatou pedido da defesa 
de eduardo Cunha e reco-
mendou anular a votação 
do Conselho de Ética que 
aprovou parecer pela cas-
sação do mandato do pe-
emedebista.

um vídeo publicado pela BBC one, 
no último domingo, dando início à 
contagem regressiva dos Jogos, ge-
rou polêmica. Nele, animais silvestres 
como onças pretas apostam cor-
rida e se transformam em atletas. 

Tirando da reta

Na última quarta, o 
parecer já havia sido 
lido, mas o documento 
não chegou a ser vota-
do porque foi solicitado 
pedido coletivo de vista 
(mais tempo para anali-
sar o caso).

os professores 
de Barra Man-

sa, cidade do inte-
rior fluminense, vão 
receber o salário 
de julho com rea-
juste. serão 4,57% 
e piso salarial de 
r$ 1.067,50 para os 
professores e au-
mento de 5% com 
piso de r$ 1.018,71 
para os profissio-
nais técnicos de ní-
vel superior. isto foi 
acertado em ter-
mo de ajustamento 
de conduta com a 
prefeitura, a secre-
taria Municipal de 

TAC garante reajuste 
em Barra Mansa

educação e o Mi-
nistério público para 
a implantação do 
plano de cargos dos 
profissionais da edu-
cação, servidores 
que vêm mostrado 
descontentamento 
desde o início do 
ano, inclusive com 
paralisações. No 
mês passado a pre-
feitura suspendeu 
o concurso público 
que pretendia re-
alizar no segundo 
semestre, por conta 
de desacordo sobre 
salários definidos 
para os professores.

‘Juventude do bem’ entra em ação 
doaNdo aMor ao próXiMo

equipe de jovens que integra o projeto: garra e determinação por mudanças

Comissão analisa o recurso para anular a votação

Projeto formado por grupo de jovens em Belford Roxo promove mais um ‘Sonho Solidário’.

Confira a matéria completa no site

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

suelleN liMa/FraMephoto/estadão CoNteÚdo 

o ‘Juventude do Bem’, 
formado por jovens ante-
nados com questões so-

ciais consideradas cruciais 
para todo o mundo, vol-
tou a entrar em ação. No 
último domingo, a equipe 
realizou mais uma iniciati-

Defesa de Eduardo Cunha cobra isenção
reprodução 

Poste ameaça cair em Nova Iguaçu
reprodução

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

va dentro do ‘sonho soli-
dário’, um dos braços do 
projeto criado no dia 21 
de abril em Belford roxo. 

em parceria com a pri-

Moradores da rua 
general rondon, no 
bairro santa eugênia, 
em Nova iguaçu, estão 
com medo que acon-
teça uma tragédia. um 
poste da light que fica 
em uma via bastan-
te movimentada  está 
ameaçando cair, po-
dendo causar um aci-
dente. segundo relatos, 
o problema começou 
desde o início do ano. 
há 3 meses, uma equi-
pe da light esteve no 
local, mas apenas reti-
rou os fios que estavam 
no poste.

reprodução

Além do reajuste, servidores terão plano de carreira

reprodução

meira igreja Batista em 
heliópolis, o ‘Juventude’ 
suou a camisa e por amor 
ao próximo, promoveu 
durante todo o dia tor-
neios de futebol, com a 
participação de oito times 
masculinos e duas equi-
pes femininas e de sinuca, 
ping-pong e totó. além 
disso, os presentes pude-
ram se deliciar com uma 
variedade de pratos e ad-

quir objetos e roupas em 
bazar. 

toda a renda do even-
to foi revertida em prol do 
abrigo abrace, que fica 
em Belford roxo. a enti-
dade  abriga crianças em 
situação de vulnerabilida-
de social com idade entre 
0 e 6 anos. É a única ins-
tituição do município que 
disponibiliza berçário. 

de acordo com um dos 

idealizadores da iniciativa, 
Caio santana, o abrace 
depende de doações fi-
nanceiras para custear as 
despesas como alimenta-
ção, vestuário e acompa-
nhamento médico, psico-
lógico e odontológico.

“agradecemos as mais 
de 300 pessoas que par-
ticiparam de alguma for-
ma para o sucesso desse 
evento”, disse.

Um trabalho levado a sério 
para agendar uma vi-

sita ou fazer doações de 
alimentos e roupas bas-
ta ligar para os números 
(21) 2662-1410 (agenda-
mento); 2761-1176 (cen-
tro social, que funciona 
segunda-feira, quarta-

-feira e sexta-feira, das 8h 
às 16h, sob a direção da 
assistente social georgiane 
santos. 

e quem quiser conhecer 
melhor o trabalho desen-
volvido pelos guerreiros do 
‘Juventude do Bem’ pode 

fazer contato através 
dos seguintes telefones: 
(21) 97545-6435 / 96411-
8010 (Bruno de paula) 
e (21) 97545-6435 Caio 
santana. ou na página 
do facebook JuveNtu-
de do BeM.

divulgação/do BeM
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Ministério da Saúde visita 
unidades de Nova Iguaçu
Técnicos vistoriaram o Samu e a UPA de Comendador Soares.

CHina

Tufão deixa mortos em Nepartak
o número de mor-

tos e desaparecidos 
devido ao impacto 
do tufão Nepartak 
no leste da China, na 
província de Fujian, 
subiu para 10 e 11, 
respectivamente, de 
acordo com a última 
contagem divulgada 
ontem pela agência 
oficial de notícias “Xi-
nhua”.

o Nepartak, primei-
ro tufão da tempora-
da, chegou a Fujian 
no no último sábado 
ao meio-dia e foi re-
baixado a tempesta-
de tropical na manhã 
do último domingo.

Mais de 200 mil pes-
soas tiveram que ser 
realojadas para fugir 
do impacto do tufão, 

que, de acordo com 
os números mais recen-
tes do governo local, 
causou um prejuízo de 
2,2 bilhões de iuanes 
(aproximadamente 
us$ 320 milhões).

o Nepartak, cujo 
nome vem de um 

tufão varreu Minqing, na província de Fujian

guerreiro mitológi-
co da Micronésia, 
trouxe fortes chuvas 
e ventos, embora 
sua intensidade te-
nha perdido força à 
medida que a tem-
pestade chegou ao 
continente.

reuters

representantes 
da Coordena-
ção geral de 

urgência e emergên-
cia do Ministério da 
saúde (Ms) realizaram 
visita técnica na base 
do samu Nova igua-
çu e na upa Municipal 

de Comendador soa-
res para verificar se as 
unidades estão funcio-
nando conforme esta-
belece o Ministério. a 
ação aconteceu na 
última segunda-feira.

“Nossa visita é para 
qualificar as unidades. 
acreditamos que em 
20 dias seja divulga-

do o resultado do re-
latório que estamos 
elaborando”, explicou 
Mariana torres ao lado 
de anderson Messias, 
ambos analistas técni-
cos de políticas sociais 
do Ms.  

ReAlIdAde
o secretário de saú-

de de Nova iguaçu, 
emerson trindade, está 
otimista. “É importante 
mostrar nossa realida-
de para o Ministério. 
estamos enfrentan-
do dificuldades, mas 
continuamos investin-
do e melhorando a 
qualidade do atendi-
mento. Não deixamos 

de atender ninguém, 
nem mesmo os pa-
cientes de outras cida-
des. No samu saltamos 
de 1.421 atendimentos 
em 2012 para 10.468 
em 2015, um aumento 
de mais de 700%. Nas 
unidades 24 horas a 
procura também tem 
sido cada vez maior”, 

acrescentou emerson 
trindade.

o Coordenador es-
tadual da rede de 
urgência e emergên-
cia do rio de Janeiro, 
eduardo lenine e servi-
dores da secretaria de 
saúde de Nova igua-
çu também participa-
ram da visita.  

O secretário de Saúde de nova Iguaçu, emerson trindade, está otimista com a vistoria, pois assim pêde mostrar a realidade que enfrenta a saúde

MarCelle aBreu

Secretário de Saúde de Nova Iguaçu e equipe acompanham atendimento em unidades
acompanhar de 

perto o atendimen-
to nas unidades de 
saúde faz parte da 
rotina do secretário 
de saúde de Nova 
iguaçu, emerson 

trindade. ontem foram 
visitadas as Clínicas 
da Família Corumbá, 
Figueira e Boa espe-
rança, além da uBs 
rancho Fundo.

“gostei muito de 

ver o secretário e sua 
equipe aqui. É sinal 
de que ele está pre-
ocupado com o que 
acontece nos postos. 
pelo menos eu não te-
nho nada a reclamar. 

resolvo tudo com mi-
nha agente de saúde 
e sou sempre bem 
atendida quando 
preciso”, afirmou a 
dona de casa vilma 
alencar da silva, mo-

radora do bairro Co-
rumbá.

pacientes conversa-
ram com o secretário 
e algumas foram aten-
didas por ele. “Fico 
muito feliz em poder 

estar nas unidades, 
ver como tudo está 
funcionando, aten-
der as pessoas e ou-
vir sugestões e recla-
mações”, explicou 
emerson trindade.

Festival de MPB revela talentos 
na rede de ensino de Nova Iguaçu

o i Festival de MpB 
da rede Municipal 
de ensino de Nova 
iguaçu, que passou 
pela quinta edição 
na escola Municipal 
Monteiro lobato, 
na última segunda-
-feira, prova mais 
uma vez que a es-
cola é lugar de arte 
e de múltiplos talen-
tos.  No palco, me-
ninos e meninas es-
tão soltando a voz 
e mostrando que 
a música de qua-
lidade ainda atrai 
esta geração que é 
fã de Justin Bieber, 
Biel, anita, ludimila, 
demi lovato e one 
direction.

eles estão dei-
xando a timidez 
de lado e alçando 
voos em músicas 
solo como ‘João de 
Barro’ de leandro 
léo; wave- de tom 
Jobim, Codinome 
Beija-Flor, Cazuza e 
muitas outras can-
ções consagradas. 
No Ciep 099- dr. Bo-
livard gomes de as-
sumpção-, sagrou 
em primeiro lugar 
o aluno wenderson 
da silva delphino, 
13 anos. Com per-
sonalidade ele in-
terpretou ‘olhos 

Coloridos’ tirando 
aplausos dos colegas 
da escola Municipal 
luiz de lemos e todas 
as outras que tam-
bém estavam na dis-
puta.

o segundo lugar fi-
cou para os alunos 
do Ciep 099, João 
vinicius da silva, 16 
e semida vidal, que 
deram vida a canção 
‘de janeiro a Janeiro’. 
os dois emocionaram 
a todos que assistiam 
ao espetáculo na 
quadra do Ciep, onde 
os expectadores tam-
bém viram o terceiro 

lugar da estudan-
te Maria Fernanda, 
do Centro Munici-
pal de educação 
especial paul harris. 
a aluna do 4º ano, 
não se intimidou ao 
dar voz à música 
‘Quando a chuva 
passar’.

de acordo com 
a secretaria Munici-
pal de educação, o 
objetivo do festival 
é, entre outras coi-
sas, aprimorar e de-
senvolver a cultura 
musical e revelar 
jovens talentos das 
unidades escolares.

O terceiro lugar classificou Maria Fernanda para a final 

MadaleNa aNgelo

UFRJ inaugura supercomputador
equipamento tem ca-

pacidade para executar 
226 trilhões de operações 
matemáticas por segundo 
e é o mais potente instala-
do em uma universidade 
federal do país. supercom-
putador será compartilha-
do com pesquisadores de 
institutos e empresas públi-
cas e privadas.

o ministro da Ciência, 
tecnologia, inovações e 
Comunicações, gilberto 
Kassab, participa hoje, às 
10h, da cerimônia de inau-

guração do supercompu-
tador lobo Carneiro, no 
instituto alberto luiz Coim-
bra de pós-graduação e 
pesquisa de engenharia 
da universidade Federal 
do rio de Janeiro (Coppe/
uFrJ). o equipamento é 
considerado o mais poten-
te instalado em uma uni-
versidade federal do país. 
Com capacidade de 226 
teraflops, o supercompu-
tador pode executar 226 
trilhões de operações ma-
temáticas por segundo.

além do ministro, partici-
pam da cerimônia o reitor 
da uFrJ, roberto leher; o 
Ceo da silicon graphics 
international (sgi), Jorge 
titinger; e o diretor da Co-
ppe, professor edson wa-
tanabe. após a cerimônia, 
o grupo vai conhecer o 
equipamento, que está 
instalado no Núcleo avan-
çado de Computação de 
alto desempenho (Nacad) 
da Coppe. em seguida, ha-
verá entrevista coletiva à 
imprensa.
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Bebê é achado em Queimados 
Recém-nascido que ainda tinha o cordão umbilical estava dentro 
de bolsa. Ele foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. 
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a maldade hu-
mana ultrapas-
sa qualquer 

limite. Na manhã de 
ontem, um recém-
-nascido foi deixado 
dentro de uma bolsa, 
no bairro vila scintila, 
em Queimados. o 
Corpo de Bombeiros 
informou que a crian-
ça foi localizada por 
populares por vol-
ta das 8h45, na rua 
pantaleão rinaldi.

de acordo com 
informações da cor-
poração, quando a 

equipe chegou no 
local, o menino esta-
va com um dos mo-
radores. por volta das 
11h, ele foi levado 
para o hospítal ge-
ral de Nova iguaçu 
(hgNi). o bebê pas-
sou por uma bateria 
de exames e segue 
internado em obser-
vação no setor de 
pediatria da unida-
de.  

a equipe médica 
que o avaliou afir-
mou que ele nas-
ceu há menos de 
24h, pois ainda tinha 
o cordão umbilical 

quando chegou ao 
hgNi. o serviço so-
cial do hospital já 
enviou relatório para 
o juizado da infância 
e Juventude. o me-
nino deve ser enca-
minhado para ado-
ção. 

BAtAlhãO nãO 
COnFIRMOu O CASO 

a reportagem do 
hora h fez contato, 
através de telefo-
ne, com o Batalhão 
de polícia Militar de 
Queimados (24º BpM). 
após ligar para di-
versos números sem 

obter sucesso, con-
seguiu falar com um 
agente que traba-
lha no setor admi-
nistrativo da corpo-
ração. segundo ele 
nenhuma chamada 
de ocorrência rela-
cionada a um bebê 
encontrado fora re-
gistrada na sala de 
operações até aque-
le momento, ou seja, 
por volta das 17h30. 

o pM chegou a 
informar que o fato 
poderia tratar-se de 
boatos que estavam 
circulando nas redes 
sociais. A criança foi achada pela manhã em Queimados

Tráfico mata rival em Queimados 
traficantes que 

atuam em Queima-
dos podem estar en-
volvidos no assassi-
nato de um homem 
ocorrido na noite 
da última segunda-
-feira no bairro santa 
terezinha. até o fe-
chamento desta re-
portagem não havia 
informações sobre a 
identidade da vítima 
que foi atingida com 
vários tiros, inclusive 
na cabeça. 

Com base nas pri-
meiras informações 
apuradas no local, 
agentes da divisão 
de homicídios da 
Baixada Fluminense 
(dhBF) estariam in-
vestigando se a víti-
ma teria envolvimen-
to com o tráfico e foi 

morto por uma fac-
ção rival ou por mi-
licianos que atuam 
como ‘justiceiros’.  

o crime ocorre na 
estrada do daniel, 
próximo da esquina 
conhecida como 
‘Zé galinha. por volta 
das 14h30 o corpo do 
homem permanecia 
no local à espera de 
ser recolhido. 

dhBF investiga suposto envolvimento com tráfico

Vítima não identificada

Caminhão invade linha do trem  
mata homem e deixa feridos

um caminhão 
desgovernado in-
vadiu os trilhos da 
linha 2 do Me-
trôrio, matou um 
homem e deixou 
outros dois  feridos 
na tarde de on-
tem, na Zona Nor-
te do rio. a vítima 
fatal foi identifica-
da como Fábio 
M. pereira, de 36 
anos. o acidente, 
que aconteceu 
na altura da ave-
nida Martin luther 
King, em inhaúma, 
interrompeu a cir-
culação dos trens 
da linha. 

os feridos, iden-
tificados como 
João B. Fortuna-
to e José heron 
v. Fonseca, de 59 
anos, foram enca-
minhados para o 
salgado Filho, no 
Méier, também na 
região . a conces-
sionária informou 
que o caminhão 
bateu no muro 
que protege a li-
nha férrea, entre 
as estações de 
inhaúma e enge-
nho da rainha, e 
arrastou as vítimas 
que caminhavam 
na calçada. 

por volta de 
16h40, o Metrôrio 
informou que por 
conta do aciden-
te todas as esta-
ções da linha 2 
estavam fecha-
das. a guarda 
Municipal, o Cor-

po dos Bombeiros e 
a defesa Civil esta-
dual foram aciona-
dos para o local do 
acidente. o Centro 
de operações da 
prefeitura do rio in-
formou que o mu-
nicípio entrou em 
estágio de atenção 
às 17h03 devido à 
interrupção da cir-
culação da linha 2 
do Metrô. 

MulheR PeRde 
PARte dO BRAçO 

eM eStAçãO 
de tRenS 

e um outro aci-
dente movimen-
tou a estação da 
penha Circular, na 
Zona Norte do rio, 
na última segunda-
-feira. uma passa-
geira da supervia, 
identificada como 
geyse Moraes de 
souza, caiu no vão 

entre o trem e pla-
taforma quando 
tentava embarcar 
numa composição 
que seguia com 
destino à Central 
do Brasil. imagens 
postadas na inter-
net mostram que 
a usária teve par-
te do braço direito 
amputado.

a vítima foi en-
caminhada para 
o hospital getú-
lio vargas, tam-
bém na penha. a 
concessionária in-
formou que logo 
após o acidente 
bloqueou uma das 
linhas, enquan-
to era realizado o 
atendimento à ví-
tima. No começo 
da tarde, a dire-
ção da unidade 
informou que a 
paciente apresen-
ta estado de saú-

Filho de segurança morto poderá entrar 
em programa de proteção à testemunha 

o filho do seguran-
ça, que era pré-can-
didato a vereador em 
duque de Caxias e foi 
executado na saída 
de um shopping loca-
lizado na rodovia wa-
shington luiz, na última 
quarta-feira, poderá 
entrar num programa 
de proteção de teste-
munhas. o delegado 
titular da divisão de 
homicídios da Baixada 
Fluminense (dhBF), gi-

niton lages confirnmou 
a informação. “essa 
hipótese está sendo 
considerada. a criança 
ainda vai ser ouvida”, 
disse. 

andrea ornelas, que 
estava com denivaldo 
silva, de 41 anos, mor-
reu no último domin-
go após quatro dias 
internada no hospital 
estadual adão perei-
ra Nunes (heapN), em 
saracuruna. a criança 

de 8 anos estava no 
banco de trás do veí-
culo na hora do crime 
e não foi atingido. 

um vídeo que circula 
nas redes sociais mos-
tra o momento que o 
carro em que denival-
do, a mulher e o filho 
estavam é atingido por 
pelo menos 14 tiros. o 
corpo do pré-candida-
to a vereador foi enter-
rado na última sexta-
-feira.

homem foi encontrado morto debaixo do caminhão

PRF apreende R$ 300 mil na Dutra 
agentes da polícia 

rodoviária Federal 
(prF) apreenderam 
a quantia de r$ 300 
mil durante aborda-
gem a um carro na 
rodovia presidente 
dutra (Br-116), em 
engenheiro passos, 
no sul Fluminense, 
na manhã de on-
tem. 

o suspeito que le-
vava o dinheiro não 
apresentou nenhu-
ma comprovação 

de origem lícita.
a equipe do grupo 

tático da 7ª delega-
cia (resende) abor-
dou o veículo na 
altura do km 330 e, 
ao revistar o interior, 
encontrou diversos 
pacotes em malas 
e bolsas onde havia 
r$ 300 mil em espé-
cie. o motorista, de 
54 anos, contou que 
o dinheiro pertencia 
à dona de uma fá-
brica de bijouterias, 

em guaporé, rio 
grande do sul. 

disse ainda que ela 
havia pedido que 
buscasse o dinheiro 
com um lojista de 
Friburgo, que lhe de-
via a quantia, e le-
vasse para guaporé. 
a ocorrência foi en-
caminhada à 89ª dp 
(resende), onde foi 
feito o auto de apre-
ensão do dinheiro, 
até a comprovação 
da origem.

Trio vai em cana com cinco kg de maconha 
três pessoas, um ho-

mem e duas mulhres, fo-
ram presas suspeitas de 
tráfico de drogas. elas 
foram flagradas com 
cinco quilos de maco-
nha, durante uma blitz 
na rodovia governador 
Mário Covas (Br-101), 
em Casimiro de abreu, 
na madrugada de on-
tem. 

segundo os agentes, 
a droga estava escon-
dida no pneu estepe 
de um veículo], que foi 
abordado em uma blitz 
conjunta da polícia ro-
doviária Federal (prF), 
polícia Federal e polícia 
Militar. a equipe fazia a 
blitz na altura do km 203, 
quando parou o motoris-

ta de um carro bege. 
o homem, de 31 anos, 

estava acompanhado 
das jovens de 21 e 24 
anos, e aparentavam 
nervosismo, aumentan-
do a desconfiança dos 
policiais. Com a ajuda 

de um cão farejador foi 
feita a revista no auto-
móvel. ao cheirar o pneu 
estepe do carro, o cão 
deu sinal positivo de que 
havia droga. a ocorrên-
cia foi encaminhada à 
128ª dp (rio das ostras).

A droga foi encontrada dentro do pneu do carro
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Beltrame mantém silêncio 
sobre saída da Segurança
Questionado por deputados estaduais sobre onda de violência na Baixada, secretário foge do assunto. 

Pedreiro vai em cana por matar a sogra
um pedreiro foi 

preso na tarde da 
última segunda-
-feira, na Zona ru-
ral de alagoinhas, 
na Bahia, depois de 
permanecer quase  
um ano foragido. a 
polícia Civil informou 
que Bruno santos sil-
va, de 28 anos, ma-
tou a sogra que era 
contra o relaciona-
mento dele com a 
filha dela.

o crime aconte-
ceu em agosto do 
ano passado, em 

o secretário de 
s e g u r a n ç a 
do rio, José 

Mariano Beltrame, fez 
mistério ao ser ques-
tionado sobre quais 
são os seus planos 
para depois dos Jo-
gos olímpicos. duran-
te reunião na assem-
bleia legislativa do 
rio de Janeiro (alerj), 
ele foi presssionado 
por deputados que 
relataram diversos 
casos de violência na 
Baixada Fluminense. 

Questionado dire-
tamente por pedro 
Fernandes (pMdB) 
e iranildo Campos 
(psd) se permanece-
rá no cargo, ele se li-
mitou a dizer: “esse é 
um assunto pessoal”. 
No início do encon-
tro, iranildo Campos 
elevou o tom e dis-
se que já foi rendido 
duas vezes esse ano, 
em são João de Me-
riti. o ex-policial acu-
sou Beltrame de não 

conhecer a realida-
de da região e de 
nunca ter perdido al-
guém para a violên-
cia.

Beltrame não se in-
timidou e contou que 
já perdeu parentes 
para a violência, e 
que já deu e tomou 
tiro.

o clima ficou tenso. 
suposto pré-candi-
dato a prefeitura de 
Japeri, andré Cecilia-
no (pt) disse que ele 
mesmo já recebeu 
duas ameaças de 
morte.

enquanto isso, Jor-
ge Felippe Neto 
(pMdB) pediu descul-
pas por ter atacado 
o secretário da última 
vez que Beltrame es-
teve na Casa. o par-
lamentar se colocou 
à disposição para 
ajudar no que for 
possível. disse ainda 
que “pode chamar 
até para subir morro”. 
por causa da reúnião, 
que começou às 13h, 
a sessão de ontem  
foi suspensa.

líderes partidários durante reunião com Beltrame na Alerj: clima tenso e cobranças por causa da violência na Baixada 

Alerj vai devolver PMs a serviço da Casa 
durante a reunião, 

o presidente da alerj, 
Jorge picciani, anun-
ciou que irá devolver 
os 112 policiais milita-
res que estão a servi-
ço da Casa para a 

corporação. segundo 
o político, a lista não 
inclui os militares que 
fazem a segurança de 
parlamentares amea-
çados. 

o encontro tinha 

como objetivo estu-
dar e buscar melhorias 
para a segurança do 
estado. estiveram pre-
sentes além de Beltra-
me, o chefe de polícia 
Civil, Fernando velo-

Tiroteio deixa suspeito morto no Lins

Suspeito de estupro é preso

Narandiba. o pedrei-
ro atirou duas vezes 
contra Maria da silva 
santos, de 53 anos, 
que não resistiu aos 
ferimentos. a mulher 
dele e filha de Ma-
ria, Fabiana da silva 
santos, de 31 anos, 
também foi agredida 
pelo companheiro.

a sogra estava in-
fluenciando a filha a 
se separar do pedrei-
ro, que se irritou com 
a situação e foi até 
a casa dela para se 
vingar. Bruno foi lo-
calizado e preso por 

agentes da 1ª Coor-
denadoria regional 
de polícia do interior 
(Coorpin). ele está à 
disposição da Justi-
ça.

Bruno foi vingativo

Material entorpecente foi apreendido durante ação

A carga e o veículo estavam em um dos acessos da comunidade dominada pelo CV

uma troca de ti-
ros entre policiais 
militares e trafi-
cantes deixou um 
suspeito morto na 
localidade conhe-
cida como Barro 
vermelho, no Com-
plexo do lins, na 
Zona Norte do rio. 

um suspeito de abu-
sar da própria filha du-
rante dois anos foi preso 
ontem por agentes da 
delegacia de atendi-
mento especial à Mulher 
(deam) de são João de 
Meriti, que cumpriram 
um mandado de prisão 
preventiva pelo crime 
de estupro de vulnerá-
vel.

o homem foi captura-
do quando trabalhava 
numa obra do progra-
ma ‘Minha Casa Minha 

um grupo de crimino-
sos atacou a tiros uma 
guarnição do 39º BpM 
(Belford roxo) durante 
operação na Comuni-
dade do parque Flores-
ta, dominada pelo Co-
mando vermelho (Cv), 
na quarta-feira da se-
mana passada. 

os agentes do grupo 
de ações táticas (gat) 
prendeu dois suspei-
tos, Jonas italo Ferreira 

um caminhão da 
empresa sadia foi re-
cuperado com toda 
a carga na manhã 
de ontem na aveni-
da abílio augusto tá-
vora (antiga estrada 
de Madureira) em 
frente à comunidade 
do grão pará, Nova 
iguaçu, durante ope-
ração na comunida-
de que sofre com o 
domínio da facção 
criminosa Comando 
vermelho (Cv). 

Na ação, a polícia 
apreendeu uma pis-
tola 9mm e drogas.

de acordo com a 
unidade de polícia 
pacificadora (upp) 
lins, os agentes fo-
ram atacados por 
criminosos armados 
quando realizavam 

vida’, em engenheiro 
pedreira, Japeri. segun-
do investigações da es-
pecializada, os estupros 
começaram quando 
a vítima tinha apenas 
nove anos. a adolescen-
te, que procurou a polí-
cia, confirmou em de-
poimento que perdeu a 
virgindade com o pai e 
que o último abuso ocor-
reu há um mês. além 
disso, a menor declarou 
ainda que o pai estava 
sob efeito de drogas. 

da silva, de 19 anos, 
e João vitor souza de 
almeida, 18, na rua 
leda. Com os margi-
nais foram apreendi-
dos um rádio trans-
missor, 301 pinos de 
cocaína, 56 sacolés de 
maconha. os presos 
foram levados para 
64ª dp (são João de 
Meriti), pela guarnição 
liderada pelo capitão 
Caldas. 

agentes do 20º BpM 
(Mesquita) informa-
ram que os suspeitos 
em um carro modelo 
Monza, de cor verde 
e placa não identifi-
cada, pediram para 
que o motorista pa-
rasse o veículo que 
dirigia, colocaram o 
ajudante dentro do 
carro e mandaram o 
motorista o seguir. 

Quando entraram 
na rua grão pará e, 
na tentativa dos ban-

patrulhamento de 
rotina, na manhã 
de ontem. durante 
o confronto, um ho-
mem foi atingido e 
não resistiu aos feri-
mentos. a ocorrên-
cia será registrada 
pela 26ª dp (todos 
os santos).

divulgação / políCia Civil da Bahia

reprodução/whatsapp

reprodução

PM é atacada em Belford Roxo

Polícia recupera caminhão de carga

divulgação/alerJ

so; Jorge picciani e 
outros membros do 
legislativo. ao todo, 
mais de 2 mil policiais 
estão cedidos para 
fazerem a segurança 
de órgãos públicos.

didos abrirem o baú, 
o motorista reiniciou 
o caminhão com a 
porta aberta e o ca-
minhão bloqueou. os 
criminosos fugiram 
em direção a comu-
nidade e abandona-
ram o ajudante no 
bairro em Cabuçu. o 
motorista Júlio César 
souza da silva acio-
nou a pM. o caso foi 
registrado na 56ª dp 
(Comendador soa-
res). 
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Trabalho: muita coisa 
vai mudar para melhor 
em sua vida. Esteja 
receptivo e otimista para 
as mudanças. Finanças: 
procure colocar em 

prática projetos viáveis, o momento 
favorece o crescimento de serviços 
profissionais. Amor: imensa 
felicidade no lar.

Áries

Trabalho: nessa fase 
suas ações transbordam 
criatividade. Canalize 
positividade e a sua vida 
profissional irá ter muito 
êxito. Mexa-se e crescerá! 

Finanças: os astros prometem sucesso 
em seus empreendimentos. Amor: a vida 
dois promete alegrias.

Touro

Trabalho: não 
desanime diante de 
dificuldades. Elas 
são apenas testes 
para ver até onde 
vai sua fé. Use de 
otimismo e elas 

desaparecerão como por encanto. 
Finanças: grandes oportunidades 
de ganhar dinheiro surgirão. 
Amor: curta muito quem te ama.

Gêmeos

Trabalho: há 
perspectivas de ser 
bem-sucedido na sua 
atividade, pois a Lua 
emana criatividade e 
você deverá produzir 

tudo com muita eficiência e qualidade. 
Finanças: Tudo indica que progredirá 
financeiramente. Amor: paixão 
comandará o romance. 

Câncer

Trabalho: excessivo 
talento e vontade de 
progredir marcarão 
o seu dia, pois o Sol, 
regente deste signo, 
está irradiando muita 
inspiração para você 

realizar com êxito tudo o que 
pretende. Finanças: melhoria 
financeira. Amor: novidades 
amorosas no ar! 

Leão

Trabalho: poderá faturar 
com algo novo ou fazer 
bons negócios, pois 
os astros, assinalam 
prosperidade. Tente 
incrementar o que faz, 

pois a sorte está por perto! Finanças: 
melhoria financeira à vista! Amor: 
imensa sintonia na vida a dois. 

Virgem

Trabalho: nesse dia, 
sua disposição está em 
alta. Sua produtividade 
na sua atividade deverá 
aumentar, pois você, 
estará muito dinâmico 
e criativo. Finanças: 

situação econômica promete 
melhorar. Amor: cumplicidade e 
carinho reinarão na vida a dois.

Libra

Trabalho: dia de 
muita inspiração. A 
partir de hoje, terá 
muitas idéias criativas 
que poderão se tornar 
boas fontes de lucros. 

Finanças: sucesso com serviços 
interessantes aumentarão sua conta 
bancária. No amor, Vênus assinala 
uma fase de muito amor.

Escorpião

Trabalho: a partir de 
amanhã, sua estrela vai 
brilhar intensamente 
e estão previstas 
grandes realizações 
p r o f i s s i o n a i s . 

Finanças: chance de sucesso 
com negócios ou serviços 
expressivos. Amor: romance 
ganha romantismo e vida a dois 
fica mais feliz. 

Sagitário

Trabalho: o período 
poderá ser muito 
agitado no serviço, 
mas isso não abalará 
o lado produtivo. Vida 

social: promete ser intensa. Novas 
amizades não estarão descartadas. 
Finanças: fase de muito trabalho 
e dinheiro. Amor: vida a dois 
promete ser romântica. 

Capricórnio

Trabalho: retomada 
de projeto parado, 
agora, poderá 
ser uma boa, já 
que você está 
mais experiente 

e criativo. Já é tempo de se 
realizar profissionalmente. 
Mexa-se! Finanças: situação 
financeira deverá melhorar. 
Amor: afetividade fortalece o 
romance.

Aquário

Trabalho: nessa fase, 

você saberá lidar com 

coisas práticas na 

sua área de atuação. 

Produtividade de alta 

qualidade não está descartada. 

Finanças: é bem possível, que seu 

faturamento aumentará, mesmo que 

seja aos poucos. Amor: romance em 

alta. 

Peixes

8 atos oficiais



quarta-feira, 13 de julho de 2016 9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de jaNeiro

atoS oficiaiS

Ingredientes

PAVÊ DE CHOCOLATE 
PRETO E CHOCOLATE 

BRANCO

CreMe BraNCo:

1 barra de 180 g 
de chocolate bran-
co/1 caixinha de 
creme de leite/1 
copo de 200 ml de 
leite/1 colher de 
sopa bem cheia de 
amido de milho

CreMe preto:

1 lata de leite con-
densado/5 colheres 
de sopa de acho-
colatado/1 colher 
de sobremesa de 
margarina/1 copo 
de 200 ml de leite
1 colher de sopa 
bem cheia de ami-
do de milho

CoBertura:

1 barra de 180 g 
de chocolate meio 
amargo/1 caixinha 
de creme de leite

para MoNtar:

aproximadamente 
1 copo de 200 ml 
de leite/1 1/2 paco-
tes de biscoito tipo 
maizena

Modo de preparo

CreMe BraNCo:

derreta em fogo 
baixo o chocolate 
branco em banho-
-maria, junto com a 
caixinha de creme 
de leite.
Quanto estiver der-
retido, misture a 
colher de sopa de 
amido de milho no 
copo de 200 ml de 
leite e adicione ao 
chocolate derreti-
do.
retire do banho-
-maria e continue 
mexendo em fogo 
baixo até obter um 
creme parecido 
com um mingau
reserve
CreMe preto:

Misture em uma pa-
nela o leite conden-
sado, a margarina 
e o achocolatado.
Mexa até obter um 
brigadeiro mole.
adicione o amido 
de milho dissolvido 
nos 200 ml de leite.
Misture até obter 
um creme parecido 
com um mingau,
mas não deixe mui-
to consistente
reserve
CoBertura:

derreta o choco-
late meio amargo 
com a caixinha de 
creme de leite em 
banho-maria ou no 
microondas e reser-
ve.
MoNtageM:

em um refratário de 
vidro intercale uma 
camada de biscoi-
to, molhado no lei-
te (mas não deixar 
ficar muito mole, 
apenas mergulhe o 
biscoito e tire), uma 
camada de creme 
branco e uma ca-
mada de creme 
preto.
Finalize com a co-
bertura de choco-
late meio amargo
deixe esfriar e colo-
que no congelador 
por 1 hora.
depois de servir 
conserve na gela-
deira e não no con-
gelador

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de jaNeiro
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AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 037/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de Material de 
consumo hospitalar para atender a casa 
da Mulher. 

a Pregoeira informa que a licitação acima citada 
esta revogada. Maiores informações na Secretaria 
Municipal de Saúde, sito a rua. rua hilario etore, n° 
442 – centro – Porto real – rio de janeiro, das 08:00 
às 17:00 hs e pelo telefone (0XX24) 3353-3520.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

PORTARIA Nº 2309 DE 07 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uSo de SuaS atriBuiÇoeS 
leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 15 (quinze) dias, a 
partir de 12/06/2016, a licença para acompanhamento 
de familiar enfermo, concedida a servidora OROZIMBA 
FERNANDES WITTE, matricula 1278, telefonista, 
do quadro permanente  da Secretaria Municipal de 
administração, observando § 2º do art. 120 do estatuto 
dos Servidores Publico de Porto real, de 14 de 
dezembro de 2009, a vista do processo nº 2715/16. 
 

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

Jose Roberto  Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2323 DE 11 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uSo de SuaS atriBuiÇoeS 
leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a partir de 15/06/2016, licença 
por 30 (trinta dias), para acompanhamento de familiar 
enfermo, a servidora MONICA FERREIRA DIAS, 
matricula nº 2085, farmacêutica, do quadro permanente 
da Secretaria Municipal de Saúde, observando § 2º do 
art. 120 do estatuto dos Servidores Público de Porto 
real, de 14 de dezembro de 2009, a vista do Processo 

nº 2667/16.

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2324 DE 11 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uSo de SuaS atriBuiÇoeS 
leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, por aposentadoria, a partir de 01 
de julho de 2016, o servidor abaixo relacionado:

•	 TEREZINHA DE JESUS CARVALHO -  
matricula 1470, ocupante do cargo de docente 
iV - historia , do quadro permanente da 
Secretaria Municipal de educação, cultura, 
esporte e lazer, a vista do processo nº 
3064/16.

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercicio

PORTARIA Nº 2325 DE 11 DE JULHO DE  2016.

o Prefeito eM eXercicio MuNiciPal de Porto 
real, No uSo de SuaS atriBuiÇoeS leGaiS.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/07/2016, o servidor 
relacionado abaixo, para exercer a Função Gratificada 
de chefe de Setor:

Secretaria Municipal de Educação, Cult. Esporte e 
Lazer

Matrícula   Simbologia 
1023                       fGri

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA 2326 DE 11 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio de Porto real, No 
uSo de SuaS atriBuiÇoeS leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR os representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde para compor a Sala 
de Coordenação e Controle do Mosquito Aedes 
Aegypti: 

· coordenação de Vigilância em 
Saúde/ Vigilância epidemiológica: Kátia 
helena Virgílio Silva

· coordenação da Vigilância Sanitária e 
Vigilância ambiental: cássia Pitasse da cunha

· coordenação Saúde do trabalhador: irton 
Marcos da Silva

· coordenação da atenção Básica: Suzanne 
Balieiro Mesquita 

· coordenação de urgência e emergência: 
Vanda Maura Provazi

· coordenação da farmácia: Keila egalon de 
castro Máximo

· coordenação do laboratório Municipal: 
claudia rejane Machado campos

· coordenação da central de abastecimento: 
Keila egalon de castro Máximo

· coordenação do fundo Municipal de Saúde: 
fabio Schneider

· coordenação do Setor de comunicação: 
Giovanna Mansur Borges

· coordenação da educação em Saude: 
fredson costa Serejo 

· coordenação do controle, avaliação e 
regulação: juliana azevedo da Silva

· coordenação do rcPd: Vinicius furtado 
Santiago

       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

DECRETO Nº 4.082 DE 11 DE JULHO DE 2016.

“Prorroga as outorgas concedidas com base na lei 
complementar nº 68/2005 e da outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, estado do rio de janeiro, no uso de suas 
atribuições legais, e

considerando a tudo o que restou estabelecido nos 
autos do processo administrativo nº 43/133/2016

  D E C R E T A:

Art. 1º. com base no art. 4º da lei complementar 
nº 68 de 29 de abril de 2005 ficam prorrogadas por 
10 (dez) anos das outorgas concedidas, através da 
licitação na modalidade de concorrência Pública nº 
007/2005, para operação do serviço de transporte 
complementar de passageiros.

§1º. continuam em vigor as regras que 
regulamentaram o citado serviço, sem prejuízo da 
sua atualização e a edição de novas normas.

§2º. Nenhuma nova permissão poderá 
ser acrescida, bem como os permissionários que 
abandonaram o serviço não poderão reingressar 
para este novo período.

§3º. o permissionário deverá estar 
quite com as multas administrativas fixadas pela 
fiscalização municipal durante a operação anterior 
do serviço.

§4º. o permissionário deverá estar quite 
com todas as suas obrigações tributárias.

Art. 2º. as condições para operar o serviço são 
aquelas fixadas no edital, nas normas regulamenta-
doras e neste decreto.

Art. 3º. O valor fixado no item 8.5 do Edital Licita-
tório formalizado pelo Processo administrativo nº 
18/000089/2005, para recebimento da outorga, fica 
reajustado para r$ 4.000,00 (quatro mil reais), os 
quais serão pagos em duas parcelas fixas de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), sendo a primeira até o dia 
30/07/2016 e a segunda até o dia 30/08/2016.

§1º. O Pagamento do valor fixado no caput 

não obriga a concessão da outorga, no caso do 
permissionário não cumprir as condições iniciais do 
edital.

§2º. o atraso no pagamento das parcelas 
importará no cancelamento da outorga.

 §3º. o pagamento do valor acima não quita 
o pagamento da taxa de vistoria anual referente aos 
meses já transcorridos da antiga outorga, podendo 
o Permissionário quitar o valor até o dia 30/11/2016.  

Art. 4º. a Secretaria Municipal de transporte, trân-
sito, e Segurança Institucional, poderá fixar outras 
normas que se fizerem necessária, para o fiel cum-
primento do presente. 

Art. 5º. este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS                                               
PREFEITO

 Omitido do jornal hora h de 12/07/2016

Portaria Nº 1601/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.                

Exonerar,  a contar de 01 de julho de 2016,  com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâni-
ca Municipal, Wanderson Brandão Barbosa do cargo 
em comissão de assessor técnico V, da assessoria 
operacional das Subprefeituras, símbolo daS-06, da 
Subprefeitura de areia Branca, da Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas.

 Portaria Nº 1602/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016,  com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, ainda,consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo de-
creto nº 3954/2015  José Américo Barbosa no cargo 
em comissão de assessor técnico V, da assessoria 
operacional das Subprefeituras, símbolo daS-06, da 
Subprefeitura de areia Branca, da Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas.

 Portaria Nº 1603/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, Darlan da Silva do cargo em comissão 
de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da diretoria 
operacional da Secretaria Municipal de Políticas Públi-
cas.

 Portaria Nº 1604/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016 com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda,consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015  José Wellington Carlos Santos no cargo 
em comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-
08, da diretoria operacional da Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas.

 Portaria Nº 1605/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016,  com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, Matheus dos Santos do cargo em 
comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da 
diretoria operacional da Secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas.

 Portaria Nº 1606/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016,  com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, e ainda,consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decre-
to nº 3954/2015, Lorran Nunes Chaves no cargo em 
comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da 
diretoria operacional da Secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas.

 Portaria Nº 1607/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016,  com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal Luciano Cândido da Silva do cargo em 
comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da 
diretoria operacional da Secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas.
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 Portaria Nº 1608/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda,consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015  Tiago da Costa Silva no cargo em comis-
são de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da dire-
toria operacional da Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas .

 Portaria Nº 1609/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, David Rhuan da Silva do cargo em 
comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da 
diretoria operacional da Secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas.

 Portaria Nº 1610/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda,consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, Douglas dos Santos Silva no cargo em 
comissão de assessor técnico iii, símbolo daS-08, da 
diretoria operacional da Secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas.

 Portaria Nº 1611/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal André Vitor Alves Ferreira do cargo em 
comissão de chefe de divisão iii, símbolo daS-08, da 
divisão de obras da Subprefeitura do Parque São josé, 
da Secretaria Municipal de Políticas Públicas.

 Portaria Nº 1612/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda,consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015  José Carlos da Silva no cargo em comis-
são de chefe de divisão iii, símbolo daS-08, da divi-
são de obras da Subprefeitura do Parque São josé, da 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas.

Portaria Nº 1613/GP/2016 de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, Marcelo MoraeS rodriGueS, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, na Secretaria Municipal de habitação e 
urbanismo.

Portaria Nº.1614/GP/2016, de 11 de julho de 
2016.

exonerar. a contar de 01 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art.87, da lei 
orgânica Municipal,  GilMar huMBerto BeloNi 
Pereira,do cargo em comissão de Subsecretário, 
símbolo SS, da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
e Saneamento.

Portaria Nº.1615/GP/2016, de 11 de julho de 
2016.

Nomear. a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art.87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, MÚcio BerNardiNo da SilVa, para 
exercer o cargo em comissão de Subsecretário, sím-
bolo SS, da Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Saneamento.

Portaria Nº.1616/GP/2016, de 11 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal,e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, SaBriNa da SilVa PoNteS, para exercer 
o cargo em comissão assessor especial i, da assesso-
ria especial de Gabinete, símbolo Se-1, da Secretaria 
Municipal de Governo e desenvolvimento econômico.

Portaria Nº.1617/GP/2016, de 11 de julho de 
2016.

Excluir da  Portaria Nº 1599/GP/2016, DE 
08/07/2016, joSÉ heNrique ceZÁrio,  publicada 
no jornal hora h em 09/07/2016.

Portaria Nº.1618/GP/2016, de 11 de julho de 
2016

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda,consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, MadYSoN joNNatha rodriGueS. para 

exercer o cargo em comissão de assessor técnico iV, 
símbolo daS-7, na assessoria técnica da coordena-
doria de licenciamentos ambientais, Planejamentos e 
Projetos da Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Saneamento.

     ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
 PREFEITO

 Omitido do jornal hora h de 12/07/2016

Na Portaria Nº.1596/GP/2016, de 08 de julho de 
2016, publicado em de 09 de julho de 2016. 

onde se lê: rafael SilVa de SouZa;
leia-se: rafael SilVa de SouSa.

Na Portaria Nº.1598/GP/2016, de 08 de julho de 
2016, publicado em de 09 de julho de 2016. 

onde se lê: juliaNa GaMa Maia;
leia-se: julia GaMa Maia.

Na Portaria Nº.1579/GP/2016, de 06 de julho de 
2016, publicado em de 08 de julho de 2016. 

onde se lê: luciaNa GoNÇalVeS;

leia-se: luciaNa GoNÇalVeS de oliVeira. 

Portaria Nº 1597/GP/2016 de 08 de julho de 2016. 
publicado em de 09 de julho de 2016.

onde se lê: coordenador, símbolo daS-10, na coorde-
nadoria de rios e controle de cheias;

leia-se: coordenador, símbolo daS-10, na coorde-
nadoria de fiscalização, controle e Preservação  am-
biental.

              ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 42/0002/2016):ho-
MoloGo a presente licitaÇÃo na modalidade 
Pregão Presencial n°. 026/2016 – Sistema registro 
de Preços, adjudicando seu objeto à empresa: luiS 
heNrique B PeriS coNStruÇÕeS e reforMaS 
– Me, no valor de r$ 1.790.433,00 (hum milhão, sete-
centos e noventa mil e quatrocentos e trinta e três re-
ais), conforme ata de julgamento/mapa de lances e ata 
final de registro de preços da Comissão Permanente de 
licitações, Materiais e Serviços e ainda, pareceres da 
douta Procuradoria Geral do Município e da Secretaria 
municipal de controle. em 05 de julho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 42/0001/2016):ho-
MoloGo a presente licitaÇÃo na modalidade Pre-
gão Presencial n°. 027/2016 – Sistema registro de 
Preços, adjudicando seu objeto à empresa: luiS heN-
rique B PeriS coNStruÇÕeS e reforMaS – Me, 
no valor de r$ 1.059.044,40 (hum milhão, cinquenta e 
nove mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos), 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata fi-
nal de registro de preços da comissão Permanente de 
licitações, Materiais e Serviços e ainda, pareceres da 
douta Procuradoria Geral do Município e da Secretaria 
municipal de controle. em 05 de julho de 2016.

        ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

 Omitido do jornal hora h de 12/07/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ES-
PORTE, CULTURA E TURISMO – SEMECT

PORTARIA Nº. 25/GS/SEMECT DE 23 DE 
JUNHO DE 2016

   “designa Grupo de trabalho para elabora-
ção de Normas de Gestão escolar democrá-

tica”.                                                          

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

RESOLVE:
Art. 1º. em cumprimento ao disposto na lei Municipal 
Nº. 1529 de 24 de julho de 2015 – PMe e em deter-
minação ao que consta da resolução Nº. 08/GS/Se-
Mect, de 13 de junho de 2016;

designar para compor o Grupo de trabalho, que deve-
rá em até 90 (noventa) dias proceder aos estudos aca-
dêmicos, legais e administrativos para implantação de 
um sistema de Gestão escolar democrática, a saber;

i. Membros titulares e seus Suplentes:

a) franci rose jacinto de oliveira araújo – titu-
lar (coordenadora);
rosane rodrigues Beber de Souza – Su-
plente

b) clayton carneiro Silva – titular (Secretário 
executivo);
josé carlos Gomes – Suplente;

c) antônio carlos lustosa – titular; 
joelma Milão de lemos -Suplente;

d) ubirajara de Souza cunha – titular;
débora Boechat da Silva – Suplente;

e) cilene correia Vieira – titular;
Neemias Martins Barbosa - Suplente

f) Márcia cristina de oliveira Pinto Brandão – 
titular;
thaiane caroline da Silva Maroto – Suplente;

g) Simone ramos da Silva – titular;
Simone ferreira de Souza – Suplente;

h) rosangela degli Melhado da Silva - titular;
adriana Nascimento de Souza - Suplente;

i) Maria de fátima Zovico da Silva – titular;
ana Paula da Silva Nunes; Suplente

ii. equipe de assessoramento técnico legislativo
a) Bárbara cristina de oliveira Pinto Barcelos Bran-

dão;
b) ana Paula dos Santos Pimenta egito;
c) fernando athaide da Silva.

iii. dirigente Municipal da educação 
Wagner luiz rodrigues turques.
Art. 2. esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.XS

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

turismo - SeMect
REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCOR-

REÇÃO

Portaria Nº. 26/GS/SeMect de 11 de julho 
de 2016

  “institui comissão para análise de documen-
tos apresentados para efetiva fiscalização do 

Boletim de frequência da dupla jornada”.                                                          

o Secretário Municipal de educação, esporte, cultu-
ra e turismo – SeMect da cidade de Belford roxo, 
estado do rio de janeiro, no uso das suas atribuições 
legais e considerando a solicitação contida no de-
creto Nº. 3498 de 10 de junho de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º. designar comissão com três servidores titu-
lares e mais um servidor suplente, sem prejuízo de 
suas atribuições e sem acúmulos de vencimentos, 
para atuarem na efetiva fiscalização na área de pes-
soal do exercício da dupla jornada pelos funcionários 
da rede Municipal de ensino, em substituição aos 
Membros da comissão constituída pela Portaria Nº. 
19/GS/SeMed de 14 de junho de 2013, publicada em 
19 de junho de 2013;

Art. 2. constituir comissão supracitada pelos servido-
res JOSÉ CARLOS GOMES, MAT. 10/015206; ALINE 
BRANCO ALMADA RODRIGUES, MAT.10/22188; 
MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA, MAT. 
10/17.095, para suplente CLAUDIA VALÉRIA COE-
LHO DA ROCHA, MAT. 10/15627;

Art. 3. esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Secretário Municipal de educação, esporte, cultura 

e turismo
SeMect

   Omitido do jornal hora h de 12/07/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiNiStratiVo: 08/0771/2016.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa NeW 
life Wold SerViÇoS e coMercio ltda (cNPj: 
07.698.983/0001-20).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços médicos relacionados a fae 
durante o período compreendido do mês de janeiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida. 
foNte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  
016 - SuS 
Valor: r$ 345.415,49 (trezentos e quarenta e cinco 
mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e nove cen-
tavos).
PraZo de ViGÊNcia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSiNatura: 04/04/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiNiStratiVo: 08/1320/2016.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
ceNtro MÉdico SaNta BarBara ltda (cNPj: 
32.003.659/0001-98)
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de fevereiro 
de 2016, sem a pertinente contrapartida.
foNte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
16 – SuS. 
Valor: r$ 161.259,86 (cento sessenta e um mil, du-
zentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis cen-
tavos).
PraZo de ViGÊNcia: 29(vinte e nove) dias corridos.
data da aSSiNatura: 11/05/2016.

   ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
 PREFEITO

      Omitido do jornal hora h de 12/07/2016

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 edição
12:47 - globo esporte
13:25 - - Jornal hoje
14:11 - vídeo show
15:12 - sessão da tarderio vê 
'Flashdance - em ritmo de em-
balo'
16:42 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
17:50 - Malhação: seu lugar no 
Mundo
18:22 - Êta Mundo Bom!
19:16 - praça tv - 2ª edição
19:36 - haja Coração
20:30 - Jornal Nacional
20:56 - velho Chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:26 - Jornal da globo
01:03 - programa do Jô
01:46 - agentes da s.h.i.e.l.d.
02:31 - uma Família da pesada
02:54 - Corujãoouro Negro

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
22:00 – pra ganhar é só 
rodar
22:30 – programa do 
ratinho
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
05:00-igreja internacional da gra-
ça 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 gra-
ça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:30-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

06h00 - Balanço geral Ma-
nhã
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
21h30 - Jornal da record
22h30 - gugu
00h15 - heroes reborn – 1ª 
temporada
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
edição Brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - Band na euro
15:45 - eurocopa
18:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - show da Fé
22:10 - Maratona rio 2016
22:15 - diário da euro
22:20 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que Fim levou?
01:35 - the walking dead
02:25 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal
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Ingredientes

Modo de preparo

TORTA HOLANDESA 
ESPECIAL

1 pacote de biscoito 
Calipso Nestlé/100g 
de manteiga sem sal
1 pacote de biscoito 
nesfit aveia e mel/1 
lata de leite conden-
sado e a mesma me-
dida da lata de leite
2 gemas/250 ml de 
creme de leite fresco
3 colheres de sopa 
de açúcar/1 colher 
de sobremesa de ge-
latina em pó incolor 
e 3 colheres de sopa 
de água para diluir/1 
barra de chocolate 
ao leite (170g)/1 cai-
xa de creme de leite.

triture o biscoito nes-
fit no liquidificador 
e misture a mantei-
ga em temperatura 
ambiente até formar 
uma farofa bem umi-
da.
Forre uma forma de 
aro removiel com a 
mistura acima.
adicione os biscoitos 
Calipso nas laterais 
da forma.

recheio: em fogo 
médio misture o leite 
condensado, os ovos 
e o leite até engros-
sar, disolva a gelatina 
com a água por 30 
seg no micro-ondas 
e adicione a massa, 
misture.
Bata o creme de lei-
te na batedeira até 
o ponto de chantilly 
adicione as 3 colhe-
res de açúcar.
deixe a massa que 
está na panela esfriar 
a adicione o chantilly
Com a massa pronta 
coloque a massa no 
forma e deixe na ge-
ladeira por 30 min.
derreta o chocolate 
e misture o creme de 
leite até formar uma 
ganache.
Coloque a ganache 
sobre a torta e finali-
za com biscoito para 
decorar.
deixe na geladeira. 

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ DOCE
 VERDADEIRO

1 e 1/2 litro de leite
2 xícaras de arroz 
branco (já lavado)/3 
xícaras de açúcar
canela em pau a 
gosto/1 lata de leite 
condensado

Cozinhe o arroz no 
leite, juntamente com 
a canela (utilize uma 
panela grande para 
que o leite ferva e 
não derrame).
após 20 minutos, 
mexa de tempos em 
tempos.
acrescente o açúcar 
e deixe por 20 minu-
tos.
logo em seguida, 
acrescente o leite 
condensado e deixe 
por mais 20 minutos
Coloque em uma lin-
da travessa.

               Partido Comunista do Brasil

Diretório Municipal de Belford Roxo – RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA

 O Presidente do Diretório do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, do Muni-
cípio de Belford Roxo/ RJ, na forma que dispõe o estatuto Partidário e legislação 
eleitoral vigente, CONVOCA os convencionais com direito a voto, para comparece-
rem à CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, a ser 
realizada no dia 23 de julho de 2016, das 13:00h às 18:00h, na Rua Gonçalves 
Gatto, nº274, Centro – Belford Roxo/RJ, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

A) deliberação sobre coligações partidárias: (discussão, aprovação e nome 
da(s) coligação (coes);

B) escolha de candidato a Prefeito e Vice – Prefeito;

C) Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador;

D) constituição do comitê financeiro.

Belford roxo/rj, 12 de julho de 2016. 

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES

Presidente

                          Partido Trabalhista Brasileiro 

                                   Comissão Executiva Provisória Municipal de Belford 
Roxo – RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA

O Presidente da Comissão Executiva Provisória do Partido Trabalhista Brasi-
leiro – PTB, do Município de Belford Roxo/ RJ, na forma que dispõe o estatuto 
Partidário e legislação eleitoral vigente, CONVOCA os convencionais com direito 
a voto, para comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, a ser realizada no dia 23 de julho de 2016, das 13:00h às 
18:00h, na Rua Gonçalves Gatto, nº274, Centro – Belford Roxo/RJ, com a se-
guinte:

ORDEM DO DIA:

A) deliberação sobre coligações partidárias: (discussão, aprovação e nome 
da(s) coligação (coes);

B) escolha de candidato a Prefeito e Vice – Prefeito;

C) Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador;

D) constituição do comitê financeiro.

Belford roxo/rj, 12 de julho de 2016. 

MÁRCIO VALÉRIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

                              Partido Trabalhista do Brasil 

                                              Comissão  Executiva    Provisória Municipal de    
Belford Roxo – RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA

O Presidente da Comissão Executiva Provisória do Partido Trabalhista do Brasil 
– PTdoB, do Município de Belford Roxo/ RJ, na forma que dispõe o estatuto Parti-
dário e legislação eleitoral vigente, CONVOCA os convencionais com direito a voto, 
para comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido Trabalhista do Brasil 
– PTdoB, a ser realizada no dia 23 de julho de 2016, das 13:00h às 18:00h, na Rua 
Gonçalves Gatto, nº274, Centro – Belford Roxo/RJ, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

A) deliberação sobre coligações partidárias: (discussão, aprovação e nome 
da(s) coligação (coes);

B) escolha de candidato a Prefeito e Vice – Prefeito;

C) Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador;

D) constituição do comitê financeiro.

Belford roxo/rj, 12 de julho de 2016. 

MODESTINO AUGUSTO DE ASSIS M. WOERDEBAG

Presidente

Por que nossos olhos tremem?
C U R I O S I D A D E S
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os pequenos tre-
mores ou espas-
mos nos olhos são 
normais e ocorrem 
em muitas pessoas. 
Às vezes nem che-
gam a incomodar, 
mas há casos em 
que quem sofre 
com essa pequena 
reação das pálpe-
bras fica bastante 
incomodado. o 
pior de tudo é que 
isso é um sintoma 
involuntário, logo 
não há muitas 
providências que 
podem ser toma-

das para corrigi-lo. No 
entanto, normalmente, 
não leva muito tempo 
para que essa situação 
passe. em algumas oca-
siões, uma simples co-
çada consegue sanar 
o sintoma, enquanto 
em outros casos pode 
demorar alguns minu-
tos ou até algumas se-
manas. determinados 
quadros clínicos exigem 
a aplicação de botox 
como uma solução. a 
substância interrompe 
a conexão entre mús-
culos e nervos e, con-
sequentemente, cessa 

o problema, pelo 
menos temporaria-
mente. de qualquer 
forma, é importante 
entender que nem 
sempre essa rea-
ção é simples, então 
pode significar algo 
mais complexo. uma 
das coisas que os 
cientistas acreditam 
que pode ser res-
ponsável por causar 
espasmos nas pálpe-
bras é o excesso de 
cafeína, conforme 
revelado por um es-
tudo da universidade 
de York, no Canadá.

O mundo todo está usando 
mais energia renovável

Novas fontes de ener-
gia solar, eólica e hídrica 
foram adicionadas em 
2015, no ritmo mais rápi-
do que o mundo já viu. 
isso significa que a terra 
pode ter uma salvação, 
caso a tendência conti-
nue (o que certamente 
deve ocorrer). os inves-
timentos em energias 
renováveis durante o 
ano foram mais do que 
o dobro do montante 
gasto em novas usinas a 
carvão e a gás, de acor-
do com o renewables 
global status report 
(relatório global sobre 

o status de renováveis). 
o gasto mundial com 
energia renovável tem 
aumentado considera-
velmente, alcançando 
um novo pico em 2015, 
us$ 286 bilhões. além 
disso, pela primeira vez, 
as economias emer-
gentes gastaram mais 
do que os países ricos 
com energia renovável. 
a China desembolsou 
um terço do total de 
investimento. Mais de 8 
milhões de pessoas es-
tão agora trabalhando 
com energia renovável 
em todo o mundo.

reprodução
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anderson luiz

Vasco é campeão da Taça 
Cidade de Futebol Feminino
Conquista veio nas cobranças de pênaltis após empate sem gols com o Corte Oito.

Meninas do Cruzmaltino fizeram a festa com a conquista do pentacampeonato invicto no estádio eC Miguel Couto

BNH lidera firme a Copa TMJ 3º Distrito

divulgação

anderSon luiz

Ficha técnica
Cr vasco da 

gama 0 x 0 Corte 
oito FC (vasco 5 a 4 
nos pênaltis)

local: Joel pereira
Arbitro: guilherme 

lima leandro
Assistentes: reinal-

do delmiro e ademil-
son teixeira de souza

Cartão Amarelo: 
Carol, thalita e danu-
bia (Corte oito), Ma-
riana e ingrid (vasco).

Cartão Vermelho: 
danubia (Corte oito).

CR Vasco da 

Gama: Jully (Maya-
ra), andressa, Maria-
na, Juliana e aryane; 
thayla, Micaele e 
sthephanie (thaya-
ne), rayane (letícia), 
laís veloso e Mariana 
santos. treinador an-
tony Menezes.

Corte Oito FC: ra-
quelle, evelin (Nico-
lee), roberto, Juliana 
e thalita, danubia, 
Fernanda, leticia e 
Flávia, Carol (vitoria) 
e rayza, treinador 
Carlão.

em partida disputa-
da no estádio do 
eC Miguel Couto, 

o vasco da gama con-
quistou mais um título 
de campeão da taça 
Cidade de Nova igua-
çu de Futebol Femini-
no após empatar no 
tempo normal em 0 x 0, 

Foi realizada a 5ª ro-
dada da Copa tMJ 3º 
distrito, onde a bola ba-
lançou a rede por 21 ve-
zes nos cinco confrontos 
ocorridos no último fim 
de semana. Com desta-
que para o Beira rio que 
venceu o Biriba por 3 a 0 
e melhorou sua situação 
na tabela de classifica-
ção e para o BNh que 
voltou a marcar cinco 

venceram o Corte oito 
por 5 x 4 nas cobranças 
de pênaltis.

a partida bastante 
disputada foi marcada 
pelo equilíbrio durante 
os 80 minutos, com as 
duas equipes criando 
boas chances de gol.

Na etapa final o Cor-
te oito ficou com uma 
atleta a menos em 

gols em uma partida, 
repetindo o feito das 
duas últimas rodadas, e, 
dessa forma, ficar cada 
vez mais isolado na lide-
rança após vencer por 
5 a 2 o Nova geração. 
outro jogo empolgante 
foi o empate entre ldu 
e Cabuçu, onde o 2 a 
2 apresentou duas equi-
pes dinâmicas. Juventus 
e amizade também em-

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NILÓPOLIS
AVENIDA GETÚLIO  DE MOURA, 943 - CENTRO  NILÓPOLIS - RJ

21 2691-6296 / 21 2691-6297
21 2691-6298 / 21 2691-2099 / 21 3762-8241

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU I
RUA COR. FRANCISCO SOARES, 245 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 2667-1108 / 21 2768-4851
21 3776-0549 / 21 2667-2110

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU II  - UNIDADE SER E CRESCER
AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 509 E 537 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 3776-0561 / 21 2668-1133
21 3745-4553 / 21 2797-3123

campo com a volan-
te danubia recebendo 
cartão vermelho aos 13 
minutos.

Com o placar final em 
0 x 0, a decisão da taça 
Cidade de Nova igua-
çu foi para as cobran-
ças de pênaltis com o 
vasco saindo vencedor 
por 5 x 4, com a golei-
ra Mayara brilhando ao 

pataram na rodada: 1 a 
1. e o Barros, com a vi-
tória sobre o Barroca por 
3 a 2, voltou a ocupar a 
segunda colocação na 
competição. após a re-
alização da rodada, a 
classificação ficou da se-
guinte forma: 1º) BNh, 12; 
2º) Barros e Cabuçu, 10; 
4º) Juventus, 8; 5º) ldu, 6; 
6º) Biriba, 5; 7º) amizade 
e Beira rio, 4; 9º) Barroca 

defender a cobrança 
de roberta levando 
sua equipe a mais um 
título do futebol femi-
nino em Nova iguaçu. 
Marcaram para o vas-
co lais veloso, Mariano 
santos, aryane, Juliana 
e Mariana, o Corte oito 
teve convertido as co-
branças de Flávia, leti-
cia, vitoria e rayza.

e Nova geração, 3. a 
próxima rodada marca 
os seguintes confrontos: 
Nova geração x amiza-
de, às 11h, no Campo 
do Cantão; Biriba x Bar-
rocas, às 15h, no adria-
nópolis; Juventus x Bar-
ros, às 11h, no campo 
do Cava; ldu x BNh, às 
13h, no campo do tuca-
no; e Beira rio x Cabu-
çu, às 11h, no Marcelão. Bnh marca 5 gols em cima do nova Geração 

a conquista do vas-
co da gama foi de for-
ma invicta com uma 
grande campanha em 
toda competição con-
quistando 9 vitorias e 2 
empates, marcando 23 
gols e sofrendo apenas 
um gol. lais veloso com 
5 gols foi a principal 
goleadora da equipe 
e também da compe-
tição. os dois empates 
foram justamente con-
tra o Corte oito com 
as partidas terminando 
com o placar de 0 x 0 
(1ª fase e na final).

pela quinta vez o Cr 
vasco da gama levan-
tou a taça Cidade de 

Nova iguaçu, sendo 
campeão em 2010, 
2011, 2013, 2014 e em 
2016.

as meninas campeãs 
do vasco comemora-
ram bastante o título 
de 2016 recebendo 
das mãos do presiden-
te do eC Miguel Couto 
Carlinhos silva Moreira 
o troféu de campeão 
da taça Cidade de 
Nova iguaçu de 2016, 
e de vice campeã en-
tregue as jogadoras do 
Corte oito. a artilheira 
lais veloso recebeu do 
treinador Zila o troféu 
de artilheira da com-
petição.


