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Cazuza do tráfico é 
preso com mais dois 

filhos em Piabetá

Homem conhecido 
como ‘Gordo do 

Açougue’ é fuzilado 
em Nova Iguaçu

PF investiga se 
a execução de 
pré-candidata 

foi crime político 

Dupla presa 
por morte 

em Itaguaí

Prefeitura 
compromete 
transparência

Bangu vai 
homenagear 
heróis de 80

Light tem 
vaga para 
programa

Belford Roxo 
lança ato 
pela paz

Casal faz 
filme pornô 
no Recreio

Cadáveres de jovens são 
desovados na ‘Chaminé’
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vai faltar candidato

Anderson foi atingido por vários disparos no Corumbá

Os corpos estavam com as mãos amarradas 

Polciais civis da 66ª DP apreenderam armas e drogas com a família

Aga estava em um bar quando quatro homens encapuzados fizeram vários disparos

3 7

Nova Iguaçu isenta idosos 
do pagamento de imposto

Terrorista ameaçava 
atacar nas Olimpíadas

divulgação/pcerj
reprodução/whatsapp

Elizeu Pires

reprodução/facebook

Aga Lopes Pinheiro, de 49 anos, que concorreria a uma vaga de ve-
reador em Magé, estava em um bar quando foi atingida por tiros de 
vários calibres. Um dos disparos atingiu o rosto da vítima. A integrante 
do DEM está entre os 11 pré-candidatos assassinados no RJ nos últi-
mos nove meses. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro (PRE/RJ), se confirmadas as suspeitas de que as mortes têm 
relação com crimes eleitorais, a Polícia Federal terá a atribuição para 
conduzir todas as investigações, inclusive, da autoria dos homicídios. 

Serviço de inteligência da França re-
lata que brasileiro da EI traçou plano.

reprodução/facebook
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Sol cria água

Desrespeito

o vento solar pode 
formar água na poeira 
interplanetária, acres-
centando ainda mais in-
gredientes para a ‘sopa 
primordial’ que deu ori-
gem à vida na terra, di-
zem cientistas. Na terra, 
há vida em praticamen-
te todo lugar que tenha 
água. pesquisas anterio-
res sugerem que grande 
parte dessa água tenha 
vindo parar na terra atra-
vés dos cometas.

uma empresa de 
filmes pornográfi-
cos gravou cenas 
na praia do recreio, 
Zona oeste do rio de 
janeiro. as imagens, 
feitas em plena luz 
do dia e com vários 
banhistas no local, 
mostram um casal 
mantendo relações 
sexuais enquanto são 
filmados por um pro-
dutor. 

estamos no século 21 e o mundo está completa-
mente civilizado, certo? bom, mais ou menos. Nas 
cabanas suspensas das árvores de papua-Nova 
guiné, vive uma tribo bem incomum chamada de 
korowai. esse povo é o último grupo conhecido 
por ter uma dieta... diferenciada. os korowai são 
adeptos do canibalismo. 

segundo pesquisas realizadas na universida-
de james cook, na austrália, a interação com 
sociedades tecnológicas ou tecnocêntricas, 
aumentou algum tipo de 'marcador de tempo' 
dentro de nós, aumentando assim nossa per-
cepção de aceleração de tempo. 

portadora de uma doença rara, conhecida 
como síndrome de usher, a britânica joanne Milne 
passou a vida toda sem escutar qualquer palavra 
ou som, sendo totalmente surda. depois de 40 anos 
nessa condição, ela passou por uma cirurgia que 
poderia fazer com que ouvisse pela primeira vez.

Canibalismo

E o tempo voa na 'net' Quebrando o 'silêncio'

o tatuador francês jc sheitan tenet está se tornando 
uma celebridade mundial graças ao seu estilo único de 
tatuar seus clientes! ele foi notícia pelo mundo depois 
da divulgação do vídeo que mostra o artista tatuando 
um cliente com seu 'braço biônico' que lembra muito os 
filmes do robocop. tenet desenvolveu a prótese junto 
com o engenheiro jean-louis gonzalez.

Tatuador biônico

a dupla criadora do 'braço tatuador biônico' afirma 
que o modelo de prótese integrada de máquina de ta-
tuar ainda é apenas um protótipo, mas eles têm planos 
de refinar a invenção usando mecatrônica para con-
seguir movimentos mais precisos. o vídeo postado pelo 
artista no 'facebook' já teve milhões de visualizações, 
cativando o imaginário popular. 

a Nintendo pretende estrear seu parque temático 
no japão até 2020. já imaginou um lugar com diversas 
montanhas russas gigantes do Mario, Zelda e brinque-
dos do pokémon, Mario kart e tudo o mais? É basica-
mente a ‘disney’ da Nintendo. um dos principais inves-
tidores é a universal studios do japão, que vai colocar 
mais de us$ 1,5 bilhão de dólares nesse parque.

Parque dos sonhos

Mais de 400 vagas no estado
o Mcdonald’s abriu 400 vagas de emprego no rio de janeiro. 

Não é exigida experiência anterior, as vagas são efetivas e o início 
é imediato em restaurantes localizados no centro, copacabana, 
tijuca e barra da tijuca. os interessados podem deixar o currículo 
nos Mcdonald’s localizados nestas regiões: centro da cidade do 
rio de janeiro, na tijuca, na barra da tijuca e em copacabana.

Programa Jovem Aprendiz eletricista
a light oferece 25 vagas para o programa jovem aprendiz 

eletricista. É necessário ter entre 18 e 21 anos, e terminar o en-
sino médio este ano. os candidatos podem se inscrever das 8h 
às 12h, até o dia 18 deste mês, na associação beneficente são 
Martinho, que fica na rua do riachuelo 7, na lapa, na Zona 
central do rio.

Operador de caixa e estoquista
autopeças reconhecida em campo grande abre vagas 

para operador de caixa e estoquista com ensino médio com-
pleto e conhecimentos em informática. salário a combinar, 
café da manhã almoço no local de trabalho e vale trans-
porte. interessados devem enviar currículo para npvagas@
yahoo.com.br, com assunto ‘vaga para caixa’.

Dólar opera em queda e segue abaixo de R$ 3,30
o dólar operou em queda ontem, na terceira ses-

são consecutiva de bom humor nos mercados globais 
diante da perspectiva de novos estímulos econômicos, 
segundo a reuters, mas o recuo era limitado por cau-
tela antes da votação da presidência da câmara dos 
deputados e pela atuação do banco central brasileiro.

Inadimplência cai entre consumidores 
consumidores entre 18 e 25 anos puxaram a primeira 

queda no índice de inadimplência desde 2014, segundo 
dados divulgados ontem pela serasa experian. em maio, 
o número de pessoas com contas em atraso caiu de 60,7 
milhões no mês anterior para 59,4 milhões. entre os mais 
jovens, o número de devedores caiu para 9,3 milhões.

'PIB mensal' calculado pela Serasa recua 3,1%
a atividade econômica do brasil recuou 0,5% em 

maio, segundo o indicador serasa experian de ativida-
de econômica, também conhecido como 'pib mensal'. 
frente a maio do ano passado, a queda é ainda maior, 
de 3,1%, a menor em 11 meses na base de compara-
ção. 

Tatuador biônico II

MCDONALD’S

NOVA PEÇAS 

MOEDA AMERICANA

INDICADOR

Juno envia 1ª imagem de Júpiter

Facista
hoje é uma palavra que é muito utilizada para 'xin-

gar' quem pensa ou age diferente de seus ideais, mas 
na verdade, 90% das pessoas não sabem o que signifi-
ca 'facismo'. fascismo é uma forma de radicalismo po-
lítico autoritário nacionalista que ganhou destaque no 
início do século XX na europa. os fascistas procuravam 
unificar sua nação através de um estado totalitário.

LIGHT

CONTAS ATRASADAS

Nasa/jpl-caltech/swri/Msss

ainda deve levar algumas semanas para podermos observar as 
primeiras imagens em alta resolução do planeta júpiter feitas pela 
junocam, a câmera a bordo da sonda juno. Mas a Nasa já di-
vulgou uma imagem enviada pela câmera depois que a sonda 
entrou na órbita de júpiter no dia 5 de julho. isso prova que o equi-
pamento está funcionando e foi bem-sucedido em enviar dados à 
terra. a imagem divulgada pela Nasa foi tirada no dia 10 de julho, 
quando a sonda juno estava a 4,3 milhões de  km de júpiter. Na 
imagem, é possível ver júpiter e três das quatro luas do planeta.

Autoritarismo a quem convém 
conhecido por odiar críticas à sua administra-

ção, um certo prefeito do sul fluminense é dado 
a chiliques quando a população e os próprios ad-
versários políticos apontam seus erros e desman-
dos administrativos, que são muitos.  

Alérgico à fiscalização 
o tal administrador, que é alérgico à fiscaliza-

ção e à exposição de suas mazelas com o dinhei-
ro dos cofres publicos, estaria arquitetando mano-
bras para barrar na justiça qualquer investigação 
relacionada a supostas denúncias envolvendo 
sua gestão. pelo visto, ele também é contra a 
constituição de 1988, que tem como cláusulas 
pétreas a liberdade de informação, expressão e 
de imprensa. 

Olha as criancinhas 
tendo como marca política o trabalho com 

criança, um político iguaçuano pode ter perdido 
a noção do perigo. o sombra explica: o parla-
mentar tem como atração circular pela cidade 
com um trenzinho lotado de crianças. o trem, que 
percorre diversas ruas, inclusive do seu reduto elei-
toral, não oferece segurança para os 'baixinhos'.  

Deus nos acuda 
acidentes acontecem e são quase inevitáveis. 

por isso, prudência e cuidado nunca são demais. 
Mas, ao contrário do que se imagina, o político 
não parece estar preocupado com os seus pe-
quenos convidados, pois falta cinto de segurança 
e o número de aconpanhantes para cuidar dos 
passageiros é absurdamente inferior.

Mandato azedo 
Não é nada doce o mandato de um verea-

dor que 'trabalha' em um dos maiores distritos de 
Nova iguaçu. o político, que enche o peito quan-
do fala de seus projetos para a região, fala mais 
e faz menos. Não é à toa que a população mete 
o pau nele e já prepara o troco para depositar 
nas urnas. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

busca de soluções

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Além de discutir propostas de melhorias na segurança, o objetivo do encontro que 
reuniu cerca de 500 pessoas foi estreitar as relações entre poder público e comunidade.

Deputado estadual Dr. Deodalto fala para a plateia formada por população e entidades de classe

Processos de isenção tramitavam há anos na Prefeitura

O projeto ‘Movimento é vida’ reune voluntários

Professores seguram cartaz criticando o caos

Meritiense tem aulas 
de zumba gratuitas

Nova Iguaçu concede isenção de 
pagamento de IPTU à terceira idade 

Grupo protesta em frente a casa de secretário

a zumba tem feito as 
meritienses mexerem o 
corpo, perderem peso 
e se livrarem de di-
versas doenças, entre 
elas a depressão. com 
apoio da subsecretaria 
Municipal da Melhor 
idade e desenvolvido 
pelo professor de edu-
cação física reginal-
do lacerda, o projeto 
‘Movimento É vida’ 
oferece há quase cin-
co meses aulas gratui-
tas do estilo que agru-
pa ginástica e dança 
a mais de 300 mulhe-
res, no jardim Meriti, 
em são joão de Meriti, 
baixada fluminense.

ana cristina, 39 anos, 
é uma das alunas que 
encontrou na aula de 
zumba motivos para 
voltar a sorrir. “eu vim 
conhecer a zumba a 
convite de uma ami-
ga. inicialmente, tinha 
a intenção de cuidar 

cem idosos, mora-
dores de Nova iguaçu, 
vão receber amanhã, 
certificados de isenção 

professores da uerj 
realizavam um ato no 
início da manhã de on-
tem na porta da casa 
do secretário estadual 
de fazenda, julio bue-
no, na lagoa, Zona sul 
do rio, pedindo me-
lhores condições de 
trabalho. eles estavam 
com uma faixa em 
inglês dizendo “cala-
midade na saúde e 
educação. olimpíada 
no rio sobre estado de 
sítio’. 

No último dia 23, a 
categoria já havia fei-

da saúde e levantar 
minha autoestima, uma 
vez que eu me sentia 
feia e ficava para bai-
xo por estar gordinha. 
essa minha amiga falou 
‘vai lá fazer’ e eu retru-
quei que tinha vergo-
nha. logo pensei que 
um monte de gente fi-
caria me olhando. Mas, 
um dia, levantei cedo e 
decidi vir apenas com 
a intenção de olhar. eu 
acabei fazendo a aula 
no primeiro dia. Quando 
acabou, fui para casa 
e liguei para uma outra 
amiga, a camila. falei 
que tinha uma zumba 
muito legal na praça, a 
convidei e ela também 
alegou ter vergonha de 
participar das aulas. eu 
falei que também tinha, 
mas a incentivei. disse 
que poderíamos vir jun-
tas. Nós viemos e nunca 
mais deixamos de vir”, 
relata.

de cobrança de iptu. a 
entrega será realizada 
às 9h na subsecreta-
ria de economia e fi-

to uma manifestação 
na porta da casa do 
governador em exer-
cício, francisco dornel-
les, no jardim botâni-
co, também na Zona 
sul do rio. em greve há 
mais de cem dias, os 
representantes da uni-
versidade reclamavam 
que até a ocasião não 
tinham sido recebidos 
por ele. 

ontem, os manifes-
tantes também pe-
diam a regularização 
dos pagamentos e 
destacavam o caso 

juliaNa portella

reprodução

assiMp Meriti/luiZ alberto

divulgação

o 1º Manifesto 
pela paz ‘bel-
ford roxo pede 

socorro’ promovido 

na última terça-feira, 
reuniu cerca de 500 
moradores da cidade 
em busca de soluções 
para o problema de 
violência que assola o 

município. o evento, 
teve como objetivo 
estreitar as relações 
da população local 
com os representantes. 
a mesa foi composta 

nanças. o documento 
precisa ser renovado 
de dois em dois anos 
para que o proprietá-
rio do imóvel não per-
ca o direito previsto 
em lei municipal. até 
o momento, o gover-
no atual já concedeu 
699 isenções aos idosos 
que cumpriram as exi-
gências da legislação.

segundo o secretá-
rio luiz carlos Mayhé, 
muitos processos de 
isenção tramitavam 
há anos na prefeitu-
ra e raramente eram 
concluídos. hoje, diz 
ele, a realidade é ou-
tra. “o prefeito Nelson 

de júlio bueno, que no 
ano passado  recebeu 
salário acima do teto 
do funcionalismo, por 

pelo deputado esta-
dual dr. deodalto,  o 
subtenente da polícia 
Militar luis Moraes,  o 
professor carlos vivas  
e teve como convi-

dada especial dona 
verônica Moreira, que 
perdeu seu filho de 
18 anos, brutalmente 
assassinado no mês 
passado no bairro de 
areia branca.

EVENTO
o evento foi promo-

vido pela associação 
comunidade evangé-
lica semeando amor 
e teve como objeti-
vo pensar alternativas 
que possibilitem a im-
plantação de ações 
integradas de preven-
ção e enfrentamento 
à violência na cidade. 
No encontro, foram 
apresentados os índi-
ces de aumento da 
violência no município. 
de acordo com o isp 
(instituto de segurança 
pública), se comparar-
mos os anos de 2015 e 
2016, houve aumento 
de 36% nos crimes de 
homicídio. os roubos 
de veículos somam 
26%. 

segundo o deputa-
do estadual dr. deodal-
to, é importante ouvir a 

população  “diante do 
aumento dos índices 
de violência urbana 
que estamos vivendo, 
é preciso apresentar e 
discutir iniciativas para 
redução  do problema. 
para isso, contamos 
com a  participação 
da sociedade civil.”  o 
parlamentar reafirmou 
ainda o seu compro-
misso com a cidade. 
“É preciso intensificar a 
presença de policiais 
nas ruas  para aten-
der às demandas da 
população.” disse dr. 
deodalto, que pediu 
na semana passa ao 
comandante geral da 
polícia Militar, edison 
duarte, para aumentar 
o efetivo policial na ci-
dade.  

foi discutido também 
à diminuição do efeti-
vo policial do 39º bpM, 
que contava no ano 
de  2015 com  o efetivo 
de aproximadamente 
360 policiais (240 do 39º 
bpM, 60 no regime adi-
cional de serviço ras e 
60 recrutas em estágio 
operacional). 

bornier decidiu criar 
um setor específico de 
isenção e imunidades 
para melhor atender 
aos idosos. podemos 
dizer que a emissão 
do certificado de isen-
ção agora ficou muito 
mais rápida”, resumiu 
Mayhé.

para ter direito a 
isenção, que é intrans-
ferível, é necessário 
cumprir os seguintes 
requisitos: ter mais de 
60 anos, ter apenas 
um imóvel no municí-
pio e morar nele, além 
de não possuir débitos 
e ter renda de até dois 
salários mínimos.

ser funcionário da pe-
trobras,. outra pauta 
é o repasse da verba 
devida à uerj.
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Ministério da saúde realiza visita téc-
nica na base do samu em Nova igua-
çu e na upa de comendador soares. 
o objetivo é verificar se as unidades 
estão fucionando de acordo com as 
normas do órgão.

envolvidos até o 
pescoço com os es-
cândalos de corrup-
ção, pt, pMdb e pp 
decidiram travar a 
aprovação de pro-
postas anticorrup-
ção que tramitam no 
congresso. e pare-
cem determinados a 
remar nessa direção. 

a medida de dornel-
les é contraditória já 
que arrecadação de 
icMs no estado des-
penca sem controle. 
para o parlamentar, o 
governador rema na di-
reção oposta. ou seja, 
não suspende o bene-
fício e ainda empurra o 
rio para o abismo. 

o que esses partidos, a priori, desconhecem é que 
os projetos de lei receberam a assinatura de apoio 
de milhões de brasileiros que devem retaliar os envol-
vidos na campanha contra o combate à corrupção. 

o túnel da rua Nilo peçanha, que liga o centro de 
Nova iguaçu ao bairro rancho Novo, é um abando-
no só. para atravessá-lo, o pedestre arrisca a saúde e 
a vida por causa do mau cheiro e dos assaltos. 

Controverso Telhado de vidro 

Contra o povo Passagem de esgoto 

Eles disseram... nós publicamos!
“No momento em que você tem uma pessoa baleada, isso já causa preocupação. (..) Historicamen-

te o Rio de Janeiro é assim”. secretário de segurança pública, josé Mariano beltrame, durante reunião 
na assembleia legislativa do rio (alerj) onde debateu com deputados sobre a violência no estado. 

a guerra envolvendo traficantes e mi-
licianos mudou parte da rotina de quem 
mora nos bairros cortados pela estrada 
de Madureira e da palhada. Quando a 
noite cai, as ruas ficam desertas por cau-
sa do medo. 

o medo que tomou conta dos mora-
dores é justificado pela intimidação im-
posta pelos bandidos. há quem diga que 
os criminosos teriam instalado o toque de 
recolher em alguns trechos. a polícia está 
investigando as denúncias.

direto ao poNto

o rio se transformou em pontecial alvo do 
grupo estado islâmico (ei). as especulações di-
vulgadas na imprensa sobre um provável ata-
que terrorista não podem ser subestimadas por 
uma única razão: o mundo vai estar na capital 
carioca para assistir aos jogos olímpicos. o ei já 
deu o recado, sendo o mais concreto revelado 
por um deputado francês, segundo o qual um 
brasileiro teria um plano de ataque a uma de-
legação francesa. 

Juntas eleitorais Juntas eleitorais II Dornelles sem noção
Na última segunda-feira o 

tribunal regional eleitoral do 
rio de janeiro (tre-rj) apro-
vou a resolução 957/2016. a 
medida dispõe sobre a consti-
tuição das juntas eleitorais e a 
nomeação de seus membros, 
escrutinadores e auxiliares.

segundo o órgão, cada jun-
ta será composta por um juiz 
de direito, que a presidirá, e 
por dois ou quatro cidadãos, 
que atuarão como membros 
titulares, indicados pelos juízes 
eleitorais e nomeados pelo 
presidente do tre-rj.

o governador do rio em 
exercício, francisco dornelles, 
está na mira de uma denún-
cia formalizada pelo deputa-
do eliomar coelho (psol) após 
conceder incentivos fiscais 
para uma famosa joalheria, fre-
quentada por ricos e famosos. 

Alô, polícia!

Temor justificado

quinta-feira, 14 de julho de 2016

Brasília

o estado islâmico (ei) 
confirmou pela primei-
ra vez que um dos seus 
maiores líderes, abu omar 
al-shishani, foi morto em 
batalhas em Mosul, no ira-
que.

o anúncio foi feito pela 
amaq, agência ligada ao 
grupo terrorista, de acor-
do com o serviço de mo-
nitoramento do terrorismo 
site.

considerado um ‘mi-
nistro da guerra’ do ei, 
ele era um dos coman-
dantes mais importantes 
e populares do grupo. 
seu nome verdadeiro era 
tarjan tayumurazovich 

batirashvili. ele tinha nacio-
nalidade georgiana e era 
chamado de “omar, o che-
cheno”.

o pentágono e o ob-
servatório sírio de direitos 
humanos já haviam decla-
rado omar como morto em 

passageira da supervia perde 
parte do braço ao tentar embarcar 
numa composição da concessioná-
ria. a mulher caiu entre a platafor-
ma e o trem. a agetransp decidiu 
multar a empresa em r$ 9 milhões. 

O Rio é potencial alvo do EI 

março, mas é a primeira 
vez que o grupo terrorista 
confirma a morte dele.

segundo o pentágono, 
ele morreu após ser ferido 
em um bombardeio aé-
reo da coalizão liderada 
pelos estados unidos.

de acordo com o 
último relatório do 

ranking da transparên-
cia divulgado pelo Mi-
nistério público federal, 
o município de casimiro 
de abreu está na 2ª po-
sição entre as cidades 
da baixada litorânea e 
na 12ª colocação no es-
tado em transparência 
nas ações governamen-
tais, mas não é isto que 
sustenta o sistema da 
prefeitura, que continua 
escondendo os gastos 
feitos com os recursos 
destinados ao setor de 
saúde. o portal da trans-
parência do governo 

Casimiro de Abreu ‘guarda’ 
caixa preta da área  da saúde

municipal não mostra 
um pagamento sequer 
feito pela secretaria de 
saúde, muito menos os 
repasses mensais para 
o instituto de gestão e 
humanização, organiza-
ção social contratada 
inicialmente por mais de 
r$ 55 milhões para gerir 
as unidades de atendi-
mento médico. “gostaria 
de saber onde está essa 
transparência toda, já 
que a secretaria de saú-
de não informa nada e o 
prefeito não responde os 
requerimentos aprova-
dos pela câmara”, diz o 
vereador bruno Miranda.

Japeri prepara festa de aniversário da Feira da Roça
festival

Feira promove geração de renda para produtores de frutas e legumes 

Líder Abu Omar foi morto em batalhas em Mosul

A cidade é destaque na Região Metropolitana no que diz respeito ao incentivo à agricultura.

confira a matéria completa no site

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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com 70% de sua 
área geográfica 
rural, japeri é des-

taque na região Metropo-
litana no que diz respeito à 
agricultura. atualmente o 
município conta com 658 
agricultores familiares, que 
produzem frutas, folhas, 
raízes, ervas condimenta-
res e aromáticas, plantas 
ornamentais, produtos apí-
colas, entre outros. o tra-
balho no campo ganhou 
ainda mais força em 2011, 
quando foi instituída a fei-
ra da roça da agricultura 
familiar, que completa cin-
co anos em julho.

para celebrar a data, 
a prefeitura de japeri, por 
meio da secretaria de 
agricultura e pesca (se-

Mape), irá promover, nos 
dias 28 e 29 deste mês, 
um grande evento que irá 
reunir os 20 agricultores fa-
miliares integrantes da fei-
ra e também agricultores 
de outros municípios e até 
duas universidades fede-
rais. No dia 28 a ação será 
na quadra de esportes da 
rua arruda Negreiros, no 
centro de japeri. já no dia 
29 será a vez dos feirantes 
se reunirem na praça ola-
vo bilac, em engenheiro 
pedreira.

COMEMORAÇÕES
“além de marcar as 

comemorações pelo 5ª 
aniversário da feira da 
roça, o evento também 
irá celebrar a ii semana 
Municipal de agricultura 
familiar, instituída em maio 

EI admite morte de ‘ministro de guerra’
reprodução 

Nova Era está no abandono 
jaMes costa/hora h

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br
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de 2014, através da lei 
Municipal Nº 1.266, e que 
teve sua primeira edição 
no ano passado. aquele 
foi um evento marcante 
pela abertura das frontei-
ras para a participação 
de outros municípios com 
a agricultura familiar, Qui-
lombolas e o artesanato 
ligado aos fóruns de eco-
nomia solidária”, explica a 
secretária de agricultura e 
pesca, inayna sabas.

Na edição deste ano a 
seMape já tem a confirma-
ção das participações de 
produtores de Nova igua-
çu, duque de caxias, Quei-
mados, Nilópolis, belford 
roxo, Mesquita, paracam-
bi, seropédica e do rio de 
janeiro (campo grande), 
além de representantes da 
universidade federal flumi-

a reportagem do 
hora hd voltou ao jar-
dim Nova era, em Nova 
iguaçu, e encontrou 
um cenário de aban-
dono em quase todas 
as ruas. e não faltam re-
clamações: moradores 
afirmam que enfrentam 
transtornos porque não 
existe saneamento bá-
sico. em alguns trechos, 
a iluminação é precária 
e a pavimentação as-
fáltica deixa muitas vias 
intransitáveis em tempos 
de chuva por causa 
da lama e dos bolsões 
d’água. 

reprodução

Prefeito Antonio Marcos compromete transparência

reprodução

nense (uff), como o pro-
fessor roberson sabake, 
do departamento de Zoo-
tecnia e desenvolvimento 
agrossocioambiental da 

faculdade de veterinária, 
e da universidade fede-
ral rural do rio de janeiro 
(ufrrj), como a professo-
ra anelise dias, do instituto 

de agronomia. o objetivo 
é aproximar as instituições 
dos produtores rurais e de 
peixes ornamentais do mu-
nicípio.

paulo peMiX
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Novo Centro é fusão da creche Doce Mel e do CMEI Cinderel. Investimento é de mais de R$ 2 milhões.
divulgação/pMvr

Bandeira criada pelos alunos do campus Pinheiral

“O investimento em educação é o princípio básico na formação dos cidadãos..."

Volta Redonda ganha novo Centro 
Municipal de Educação Infantil

pedro MeNeZes/divulgação

A nova unidade vai contar com 12 salas de aula entre outras novidades na reforma

as obras de re-
construção do 
centro Municipal 

de educação infantil 
elza costa figueiredo, 
no bairro são geraldo 
já foram concluídas 
pelo governo munici-
pal e a nova unidade 
foi inaugurada ontem, 
às 10h. a unidade vai 
aumentar de 114 vagas 
para 600 o número de 
vagas da rede munici-
pal de ensino no bairro, 
atendendo às reivindi-
cações da comunida-
de. com a reforma e 
o acréscimo, a escola 
passará a contar com 
25 turmas, aumentando 
em 452 o número de 
vagas. o investimento 
é de r$ 2.468.195,13, 
com recursos do pró-
prio município.

         UNIDADE
a nova unidade vai 
contar com 12 salas de 
aula, solário, lactário, 
berçário, escovódromo, 
depósito de brinquedos, 

duas salas de banho 
(uma masculina e ou-
tra feminina), uma sala 
de estimulação, sala de 
reunião, brinquedoteca, 
biblioteca/sala de leitu-

ra, sala de vídeo, sala 
de informática, refeitó-
rio, cozinha, pátio inter-
no e externo, banheiros 
masculino e feminino 
com acessibilidade. se-

gundo informou a se-
cretária municipal de 
educação, therezinha 
dos santos gonçalves 
assumpção, a tetê, lem-
brando que a antiga 
unidade tinha somente 
sete salas de aulas.
"transformamos duas es-
colas pequenas em uma 
grande escola. além de 
aumentar o número de 
vagas a nova unidade 
contará com um berçá-
rio que poderá atender 
24 crianças" explicou 
tetê, que completou: 
“É importante dizer que 
durante as obras a nos-
sa equipe se empenhou 
para manter a qualida-
de do ensino oferecido 
pela escola. e não terí-
amos êxito se a comuni-
dade e toda equipe da 
escola não estivesse do 
nosso lado”.
para a cabeleireira 
hyvna jana paula dos 

santos oliveira, 31 anos, 
que tem uma filha de 5 
anos, essa é a realiza-
ção de um sonho anti-
go. “estamos esperan-
do há muito tempo por 
essa obra e essa é uma 
conquista muito grande 
para o bairro. temos 
que comemorar mais 
esse investimento 
que foi feito em nosso 
bairro”, disse hyvna.
Quem concorda com 
ela é a dona de casa 
alice lemes de olivei-
ra, 40 anos, que afir-
ma que a escola será 
uma grande conquis-
ta para as famílias do 
bairro. “É muito bom 
saber que as crianças 
do nosso bairro terão 
uma escola com essa 
qualidade. isso, com 
certeza, influencia 
muito na aprendiza-
gem”, disse a dona 
de casa.

a professora cris-
tiane da silva so-
ares, 34 anos, que 
tem um filho de 5 

anos, destaca que a 
nova unidade tem um 
padrão igual às escolas 
privadas de volta re-

donda. “o investimen-
to em educação é o 
princípio básico na for-
mação dos cidadãos e 

quando vemos que o 
poder público investe 
em educação em nos-
so município, é preciso 

comemorar. e investir 
em educação infan-
til, é cuidar de toda a 
vida escolar de um alu-

no, uma vez que ela 
é a base de todo o 
resto”, concluiu a 
professora.

Alunos do IFRJ de Pinheiral participam 
de concurso do Comitê Olímpico

alunos do campus 
pinheiral, do institu-
to federal do rio de 
janeiro (ifrj), estão 
participando do con-
curso cultural 'trégua 
olímpica – eu cons-
truo a paz', promovi-

do pelo comitê rio 
2016. a atividade, 
que é aberta a todo 
o país, consiste na 
confecção de uma 
bandeira e elabora-
ção de uma mensa-
gem de paz. o con-

curso está em fase 
de votação, que é 
aberta ao público. as 
10 escolas com ban-
deiras mais votadas 
receberão uma ré-
plica da tocha olím-
pica.
a votação acontece 
até o dia 28 de julho 
e pode ser feita atra-
vés do link do desafio 
escolar transforma, 
trégua olímpica.
a bandeira cria-
da pelos alunos do 
campus pinheiral 
traz elementos que 
buscam simbolizar a 
paz e a igualdade. 
além disso, as folhas 
representam a natu-
reza da unidade. já 
a criação da men-
sagem de paz, pro-
posta pelo concurso, 
tem, também, o ob-
jetivo de ressaltar a 

diversidade. sendo 
a frase: “em um país 
onde a diversidade 
é imensa, precisamos 
de paz, respeito, tole-
rância e compreen-
são. a diversidade é 
a nossa beleza”.
o aluno caio Mene-
zes, da ta 302, expli-
cou qual é a mensa-
gem que bandeira da 
unidade pretende trans-
mitir.
"Nós queremos mostrar 
que a escola é diversifi-
cada e passar com isso 
a igualdade e tolerân-
cia, importantes para os 
jogos olímpicos" ressal-
tou.
a professora gabriela de 
souza, uma das responsá-
veis pelo projeto no cam-
pus, ressaltou que uma 
das principais propostas 
da atividade é resgatar 
os valores olímpicos.

Arraiá da 3ª Idade reúne 
mais de 300 pessoas 

Na noite de do últi-
mo sábado, no ciep 
professora Margarida 
thompsom, no bairro 
casa amarela, em pi-
raí, a secretaria Mu-
nicipal de esporte re-
alizou o arraiá da 3ª 
idade, reunindo mais 
de 300 pessoas que 
participam dos núcle-
os de atividades físicas 
desenvolvidos pela 
prefeitura de piraí em 
diversas localidades 
do município.
Muito forró, brincadei-
ras, brindes e quadrilha 
animaram a festa da 
moçada experiente 
que contaram com o 
carinho das cozinhei-
ras Nilce, gó, rosemeri 
e jaci, no preparo de 
deliciosos pratos para 
manter a turma com 
bastante energia. fo-
ram servidas canja de 
galinha, caldo de ervi-
lha, canjica e cachor-
ro quente.
o secretário de espor-
tes de piraí, waldomir 
correia werneck, expli-

cou que a festa é uma 
tradição desde o início 
do projeto 3ª idade em 
atividade no município 
e tem como objetivo 
promover a interação 
entre os participantes 
dos vários núcleos de 
atividade física para 
indivíduos com um 
pouquinho mais de 
quilômetros rodados.
"tem gente do centro, 
casa amarela, varjão, 
arrozal, santanésia, 
vale verde e jaqueira. 
É uma bela festa onde 
essas pessoas aprovei-
tam a oportunidade 
para tecer novas ami-
zades e se divertir" des-
tacou waldomir wer-
neck.
o projeto 3ª idade em 
atividade tem como 
objetivo promover a 
saúde através de ati-
vidades físicas direcio-
nadas para o público 
com idade mais avan-
çada, proporcionando 
disposição, entreteni-
mento, socialização e 
qualidade de vida.

Objetivo é promover a saúde através de atividades físicas

divulgação

Resende tem ato cívico que 
marca elevação do município

a prefeitura informou 
que ontem, foi reali-
zado um ato cívico 
para comemorar os 
168 anos de elevação 
da vila de resende à 
cidade, que ocorreu 
através do auto, assi-
nado em 13 de julho 
de 1848, pelo impe-
rador dom pedro i e 

pelo visconde de bar-
bacena.
o evento aberto ao 
público foi realizado 
em frente à fundação 
casa da cultura Ma-
cedo Miranda, loca-
lizada na rua dr. luís 
da rocha Miranda, nº 
117, no centro histó-
rico. a programação 

contou com a execu-
ção do hino a resen-
de com hasteamento 
de bandeiras e apre-
sentação da banda 
sinfônica da acade-
mia Militar das agu-
lhas Negras (aMaN).
a prefeitura informou 
ainda que a casa da 
cultura abriu por meio 

do arquivo histórico 
Municipal, a exposi-
ção ‘viva o hino!’, 
contando a história 
do hino a resende, 
composto por luiz pis-
tarini (letra) e Maestro 
lucas ferraz (música). 
a exposição reuniu 
textos e fotos sobre o 
tema. 
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Pré-candidata é morta em Magé 
Polícia Federal investiga se morte tem motivação política. Na Baixada 
Fluminense já foram registrados 11 assassinatos em nove meses. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Mais uma mor-
te com indí-
cios de crime 

político foi registrada 
na baixada. a pré-
-candidata a verea-
dora pelo município 
de Magé foi executa-
da na noite da última 
terça-feira. aga lopes 
pinheiro, de 49 anos, 
estava em um bar, no 
bairro da barbuda, 
com o atual compa-
nheiro e um amigo, 
quando foi atingida 
por vários tiros. os dois 
já foram ouvidos pela 
divisão de homicídios 
da baixada fluminen-
se (dhbf). o delegado 
evaristo pontes disse 
não descartar nenhu-
ma hipótese para o 
crime. 

agentes da espe-
cializada já colheram 
novos depoimentos e 
recolheram imagens 
de segurança na re-
gião. a polícia civil já 
sabe que pelo menos 
quatro homens dispa-

raram contra a vítima 
de três tipos de armas 
diferentes (pistola 9 
mm, 380 e .40). um dos 
disparos atingiu o ros-
to de aga e também 
uma casa vizinha ao 
local da execução.

segundo morado-
res, a pré-candidata 
pelo deM era uma lí-
der comunitária da re-
gião e lutava por me-
lhorias para o bairro. 

É O 11º CASO DE 
ASSASSINATO 
DE POLíTICOS 

de acordo com in-
formações da procu-
radoria regional elei-
toral, em nove meses, 
esse é o 11° caso en-
volvendo morte de 
pré-candidato a vere-
ador na baixada. Na 
quinta-feira da sema-
na passada, denival-
do silva, o denivaldo 
de Xérem, de 41 anos, 
e sua mulher, andreia 
ornelas claudino, de 
30, foram alvo de cri-
minosos. ele morreu no 
local. já a outra vítima 

foi levada para o hos-
pital estadual adão 
pereira Nunes (heapN) 

onde permaneceu 
internada, mas aca-
bou não resistindo aos 

ferimentos. um vídeo 
flagrou a ação dos 
assassinos disparando 

contra o carro de de-
nivaldo de duque de 
caxias.

Policial aponta para a marca feita por um dos tiros que matou Aga Lopes Pinheiro quando ela estava em um bar

clÉber júNior / eXtra / reprodução / facebook

Crime eleitoral como hipótese mais forte 
a polícia federal 

vai apurar se as re-
centes mortes en-
volvendo pré-can-
didatos a vereador 
na baixada possuem 
conotação política. 

a investigação ficará 
a cargo da delegacia 
da pf em Nova iguaçu, 
que apenas apurará 
se há viés políticos nos 
dez homicídios ocor-
ridos em nove meses 

na região, ou seja, se 
há uma ligação entre 
eles. a busca pelos au-
tores dos assassinatos 
continuará com a polí-
cia civil, neste primeiro 
momento.

o inquérito foi aber-
to após pedido da 
procuradoria regio-
nal eleitoral do rio de 
janeiro (pre/rj), na 
última sexta-feira, por-
que, se confirmadas 

as suspeitas de que os 
assassinatos têm liga-
ção com crimes eleito-
rais, passaria a ser da 
polícia federal a atri-
buição para conduzir 
todas as investigações, 

inclusive, da autoria 
dos homicídios. pf 
ainda não confirmou 
se incluirá no inqué-
rito a morte da pré-
-candidata a verea-
dora em Magé. 

Dupla roda por morte em Itaguaí
a polícia civil deteve 

uma dupla suspeita de 
matar Marcos vinícius 
santos izidoro, de 36 
anos, na manhã de on-
tem. o crime ocorreu 
no final do mês pas-

sado, no bairro jardim 
américa, em itaguaí. 

as investigações 
apontam que Ma-
theus leite santos, de 
18 anos, o adolescente 
e outros dois homens 

cometeram o crime. 
eles são traficantes de 
drogas e mataram a 
vítima sob suspeita de 
que ela estaria dela-
tando os traficantes da 
área. 

Casal de atores pornô vai depor 
o casal de atores 

pornográficos que 
tiveram relações se-
xuais à luz do dia du-
rante filmagens em 
uma praia no re-
creio, na Zona oeste 
do rio, será chama-
do a depor pela polí-
cia civil. imagens do 
ato circularam pelas 
redes sociais e cau-
saram polêmica. eles 
foram identificados 
como Yuri e Nicolle 
bittencourt. a atriz 
já foi Miss bumbum 
tocantins, em 2015. 
um cinegrafista fazia 
imagens do ato se-
xual. 

responsável pela 
gravação, o dono 
da produtora brand 
Montana informou 

por meio de uma rede 
social que avalia quais 
medidas tomar após 
a polêmica. “primeira-
mente, causou enorme 
surpresa a repercussão 
que gerou tal filma-
gem. Não é novidade 
alguma que no mundo 

pornográfico são fei-
tas cenas em praias, 
seja pelas produto-
ras brasileiras como 
também pelas inter-
nacionais. o caso foi 
registrado na 42ª dp 
(recreio dos badei-
rantes). 

Produtor faz as imagens do casal na praia do Recreio

Polícia pega gerente do tráfico  
de entorpecentes em Mesquita

apontado pela po-
lícia como gerente do 
tráfico de drogas na 
comunidade da cha-
tuba, em Mesquita, 
jorge luiz da silva, o 
ratão, de 37 anos, foi 
preso ontem por poli-
ciais da delegacia de 

combate às drogas 
(dcod).

de acordo com o 
delegado felipe curi, 
titular da especializa-
da, o acusado, que 
estava foragido do 
sistema prisional, foi 
capturado quando 

saía da casa da namo-
rada, em Nilópolis. o 
marginal possui diver-
sas anotações criminais 
por roubo duplamente 
majorado, tráfico de 
drogas, receptação e 
porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito.

Mulher sofre tentativa de estupro no Rio 
uma jovem sofreu 

uma tentativa de es-
tupro na Zona sul, na 
tarde da última terça-
-feira. a estudante de 
jornalismo isadora Ma-
cedo, de 22 anos, rela-
tou que por volta das 
13h45 saiu do estágio e 
esperava uma amiga, 
quando foi abordada 
por um homem. e que 
o suspeito a puxou com 
força e a levou para 
um matagal escondi-
do, próximo a uma es-
cadaria que dá acesso 
a um viaduto na ave-
nida das Nações, em 
botafogo, próximo ao 

túnel dois irmãos. 
ela pensou tratar-se 

de um assalto, mas de-
pois viu que era uma 
tentativa de estupro. 
“ele colocou a mão no 
meu pescoço e me ar-
rastou para esse mato 
escondido. Não tinha 
ninguém para me aju-
dar. ele dizia ‘agora 
você vai subir comigo’ 
e me puxava muito for-
te”, lembrou a vítima. 

segundo a jovem, 
o bandido vestia uma 
blusa cinza com estam-
pas e uma bermuda 
rosa clara com deta-
lhes em branco. a es-

tudante só conseguiu 
fugir porque o suspeito 
tropeçou na escada e 
ela saiu correndo pela 
via em direção ao pré-
dio onde estagia. uma 
amiga do trabalho a le-
vou à 10ª dp (botafogo) 
para registrar a ocor-
rência e ao instituto 
Médico legal (iMl). “foi 
um susto enorme, isso 
nunca tinha aconteci-
do comigo. ele machu-
cou o meu pescoço. 
cheguei na delegacia 
bem transtornada, mi-
nha amiga que ligou 
para os meus pais”, 
contou a vítima. 

Civil prende milicianos na Zona Oeste
um grupo de mili-

cianos foi preso na 
noite da última ter-
ça-feira por agentes 
da delegacia de ho-
micídios da capital 
(dh), em curicica, 
jacarepaguá, na 
Zona oeste do rio. a 
ação foi coordena-
da pelos delegados 
fábio salvadoretti, 
daniel rosa e rodri-
go brand. 

guilherme ander-
son oliveira chris-
tensen, de 36 anos, 
thiago de souza 
gonçalves, de 24 
anos, e o policial mili-
tar josemar coutinho 
dos santos, 35, foram 
presos por estarem 

portando ilegalmen-
te armas de fogo, 
do tipo pistola, mu-
niciadas, bem como 
constituindo milícia 
privada. as prisões 
ocorreram durante 
diligências realizadas 
pela especializada 
em jacarepaguá 
com o objetivo de 
verificar informações 
de inteligência sobre 
homicídios em apu-
ração na unidade e 
a atuação de grupos 
milicianos na região, 
bem como localizar 
e prender criminosos. 

segundo as investi-
gações, os três mar-
ginais integram milí-
cia de curicica que 

está envolvida em 
homicídios ocorridos 
em jacarepaguá. 
durante a ação fo-
ram apreendidas 4 
pistolas municiadas, 
dinheiro e anota-
ções que indicam 
cobranças indevidas 
a comerciantes de 
jacarepaguá. tam-
bém foi recuperado 
um veículo rouba-
do estacionado em 
frente ao local das 
prisões. eles foram 
autuados em fla-
grante pelos crimes 
de porte ilegal de ar-
mas de fogo de uso 
permitido e restrito e 
constituição de milí-
cia privada. 

reprodução/vídeo
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Homem é morto em Nova Iguaçu 
‘Gordo do Açougue’, como a vítima era conhecida, foi atingido por vários disparos de 
arma de fogo no bairro Corumbá e morreu antes de dar entrada no hospital da Posse. 

Presos suspeitos de atear fogo em homem 
Quatro homens, 

com idades entre 19 
e 21 anos, suspeitos 
de matar um homem 
que havia agredido 
a companheira, em 
alto Maracanã, na 
região Metropolitana 
de curitiba, no para-
ná, foram presos ho-
ras depois do crime 
ocorrido na última 
terça-feira. 

a vítima, claudinei 
cardoso dos santos, 
37, tinha uma relação 
conturbada com a 
companheira e a en-
teada, o que motivou 
o crime, de acordo 
com o delegado que 
acompanha o caso, 
reinaldo Zequinão 
Neto, da delegacia 
de colombo. 

“a vítima morava 
no bairro Monte cas-
telo com a esposa e a 
enteada de 16 anos. 
santos era usuário de 

um homem foi mor-
to no começo da 
tarde de ontem no 

bairro corumbá, terceiro 
distrito de Nova iguaçu. a 
vitima, identificada como 
anderson josé pereira, de 
39 anos, e era conhecida 
como ‘gordo do açou-
gue’, foi atingida por vá-
rios tiros, muitos deles dis-
parados na cabeça.

de acordo com infor-
mações, ele ainda foi le-
vado para o hospital ge-
ral de Nova iguaçu, mas 
já chegou sem vida na 
unidade. agentes da divi-
são de homicídios da bai-
xada fluminense (dhbf) 
realizaram a perícia no lo-
cal e buscam imagens de 
câmeras de segurança 
para análise e tentativa 
de identificar os autores 
do crime. O corpo da vítima tinha várias marcas de tiro

Anderson pode ter sido assassinado por vingança

Dupla executada na ‘Chaminé’ 
agentes da divisão 

de homicídios da bai-
xada fluminense (dhbf) 
estão investigando um 
duplo assassinato (foto)
ocorrido na noite da úl-
tima segunda-feira em 
belford roxo. os jovens, 
com idades entre 20 
e 25 anos, foram exe-
cutados na localidade 
conhecida chaminé. 

segundo moradores, 

o trecho onde ocorreu 
o crime é usado por cri-
minosos para desovar 
corpos e fica em um 
dos acessos a vila Ma-
galhães, no bairro Nos-
sa senhora das graças. 
a especializada investi-
ga se as vítimas teriam 
envolvimento com o 
tráfico de drogas ou 
foram assassinados por 
vingança.  

Réus no caso da ciclovia

drogas e possuía uma 
personalidade violen-
ta, ele já havia agredi-
do  sua companheira 
e a enteada diversas 
vezes. cinco horas an-
tes de ocorrer o crime, 
a esposa da vítima 
havia ido registrar um 
boletim de ocorrência 
por violência domésti-
ca, solicitando medida 
protetiva”, esclareceu 
o delegado, em nota 
divulgada pela polícia 
civil.

segundo as investi-
gações, o namorado 

da enteada de san-
tos soube que a víti-
ma havia ameaçado 
a filha dele com a jo-
vem, de apenas dois 
meses, e se reuniu com 
mais quatro comparsas 
para ir vingar. os sus-
peitos espancaram a 
vítima e a colocaram 
dentro de um carro. 
em seguida, levaram-
-no até um matagal. a 
polícia ainda não sabe 
se santos morreu por 
causa das agressões 
ou por ter tido o corpo 
carbonizado no local.

Dos quatro presos, dois confessaram o crime

Civil apreendeu armas e drogas com o marginal

General Christophe Gomart do setor de inteligência

a 32ª vara cri-
minal da capital 
aceitou denúncia 
do Ministério públi-
co ontem contra 14 
pessoas indiciadas 
pela queda de tre-
cho da ciclovia tim 
Maia, na avenida 
Niemeyer, Zona sul 
do rio. o incidente 
aconteceu no dia 
21 de abril e matou 
eduardo Marinho 
albuquerque, de 54 
anos, e ronaldo se-
verino da silva, 60.

os réus são fábio 
lessa rigueira, ju-
liano de lima, ge-
raldo baptista filho, 
Marcus bergman, 
Élcio romão ribei-
ro, ernesto ferreira 
Mejido e fabio soa-
res de lima, da em-
presa georio; e io-

Marcos iran souza, 
conhecido como ‘ca-
zuza da vk’, em refe-
rência à vila kennedy, 
foi preso na madru-
gada de ontem por 
agentes da delegacia 
de polícia de piabe-
tá (66ª dp) durante a 
‘operação família uni-

um membro brasi-
leiro do grupo terroris-
ta estado islâmico es-
taria planejando um 
atentado contra a 
delegação francesa 
durante a olimpíada 
no rio. a revelação 
foi feita por um depu-
tado francês durante 
uma audiência do 
inquérito parlamen-
tar sobre os ataques 
de 2015 na frança, 
quando foi questio-
nado o suposto plano 
terrorista a um chefe 
da inteligência fran-
cesa, que confirmou 
ter recebido a infor-
mação de parceiros. 

“eu não tinha ou-
vido falar desse bra-
sileiro que se prepa-
rava para cometer 
atentados contra a 
delegação francesa 
nos jogos olímpicos. 
como você sabe?”, 
pergunta o presiden-
te da comissão, ge-
orge fenech. ele é 

annis saliveros Neto, 
Marcelo josé ferrei-
ra de carvalho, jor-
ge alberto schnei-
der, fabrício rocha 
souza, Neu araújo 
lima, luiz edmundo 
andrade pereira e 
claudio gomes de 
castilho ribeiro, do 
consórcio concre-
mat/concrejato. os 
acusados vão res-
ponder por homi-
cídio culposo (sem 
intenção de matar), 
duas vezes.

em relação ao 
coordenador técni-
co da subsecretaria 
Municipal de defe-
sa civil, luís andré 
Moreira alves,  a 
justiça arquivou a 
denúncia por não 
haver provas para 
o indicianmento.

da’. Na ação também 
foram presos os filhos 
do bandido identifica-
dos como ítalo Mar-
cos Zuanes souza e 
um outro de 16 anos. 
o trio tem passagem 
por envolvimento com 
o tráfico de drogas.  

as investigações co-

respondido pelo ge-
neral christophe go-
mart: “pelos nossos 
parceiros”.  

segundo reporta-
gem do jornal fran-
cês libération, o ge-
neral, que é diretor 
de inteligência Militar 
não entrou em de-
talhes se o suposto 
membro do ei está 
preso e sobre a sua 
localização exata  
“que não era neces-
sariamente no brasil”. 
a publicação afirma 
ainda que a infor-

divulgação/polícia civil do paraNá

divulgação

divulgação

‘Cazuza da VK’ vai em cana por tráfico 

Brasileiro do EI planejou ataque na Olímpiada

reprodução/facebook/whatsapp
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meçaram em feverei-
ro deste ano quando 
policiais 34ª dp (ban-
gu) apreenderam, um 
telefone celular que 
estava com cazuza. 
No aparelho havia 
anotações referentes 
ao tráfico de drogas 
em Mauá.  

o registro de ocor-
rência foi transferido 
para a 66ª dp, que ini-
ciou as investigações 
que culminaram com 
a realização da ope-
ração bem sucedida 
desta madrugada.

com eles, foram 
arrecadados 16 trou-
xinhas de maconha, 
dois revólveres (um ca-
libre 32 mm e outro 38 
- com registro de rou-
bo), municiados, um si-

mação não entraria 
para a transcrição 
da audiência, se não 
fosse a pergunta do 
deputado. 

ele também disse 
que, para garantir 
a segurança da rio 
2016, o brasil prevê “a 
criação de um centro 
anti-terrorista” com 
especialistas norte-
-americanos , britâni-
cos, espanhóis e fran-
ceses. Mais de 600 mil 
pessoas são espera-
das para a olimpía-
da no rio de janeiro.

mulacro de pistola, um 
simulacro de granada, 
balança de precisão e 
caderno de anotação 
de tráfico.

de acordo com o 
delegado titular da 
unidade, antômio sil-
vino, entre outros an-
tecedentes criminais, 
o criminoso havia sido 
preso no dia 29 do 
mês passado. “ele foi 
capturado por uma 
guarnição do 34º bpM, 
com uma carabina e 
21 munições de calibre 
38, já estando nova-
mente em liberdade”, 
disse, acrescentando 
que a prisão ocorreu 
em uma casa aban-
donada invadida pela 
família, no bairro fi-
gueira, Mauá.
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Centro de Medicina Nuclear da 
Guanabara investe em Nova Iguaçu
Filial fechou o primeiro trimestre com um crescimento de 15% no número de atendimentos.

bRASíLIA

a câmara dos 
deputados mar-
cou ontem uma 
sessão para eleger 
seu novo presiden-
te. Qualquer um dos 
513 deputados, mes-
mo sem apoio de 
seu partido. as ins-
crições acabaram 
às 12h de ontem 
com 17 deputados 
oficialmente regis-
trados. houve três 
desistências: beto 
Mansur (prb-sp), 
Maria do rosario (pt-
-rs) e fausto pinato 
(pp-sp). em 1º turno, 
o candidato precisa 
da maioria absoluta 
dos votos (ou seja, 
se 480 deputados 

votarem, bastam 241 
votos para vencer). 
se ninguém obtiver 
maioria absoluta no 
primeiro turno, os dois 
candidatos mais vo-
tados vão para o se-
gundo turno, e, nes-
sa hipótese, vencerá 

Casa faz sessão com 17 candidatos ao comando

quem tiver mais vo-
tos. a votação será 
secreta em cabines 
montadas nas la-
terais do plenário, 
fechadas com cor-
tinas. os votos são 
registrados em urnas 
eletrônicas. 

reprodução

enquanto outras 
empresas vêm re-
duzindo os recur-

sos destinados a inves-
timentos, o centro de 
Medicina Nuclear da 
guanabara (cMNg) 
tem ampliado sua ca-
pacidade de atendi-
mento à população e 
renovando o parque 
tecnológico. prova 
disso é que o cMNg 
deve investir r$ 2 mi-
lhões na unidade de 
Nova iguaçu até o fim 
do ano. No ano pas-
sado, por exemplo, a 
rede de exames inau-
gurou sua primeira uni-
dade em Madureira, 
Zona Norte da cidade 
do rio de janeiro.

 “há um crescimen-
to de demanda por 
serviços de saúde na 
baixada fluminense. 
em 2015, na unidade 
de Nova iguaçu, o nú-

mero de mamografias 
realizadas cresceu em 
30% e o de tomogra-
fia computadorizada 
em 35%. os investi-
mentos são necessá-
rios para atender essa 
demanda” explica o 
fundador e diretor da 
rede de diagnósticos, 
antonio fernando da 
rocha.

 
AUMENTO NO 
NúMERO DE 

ATENDIMENTO
somente no primeiro 

trimestre de 2016, a fi-
lial aumentou em 15% 
o número de atendi-
mentos comparado 
com o mesmo perío-
do do ano passado. 
o resultado nos pri-
meiros meses faz com 
que o cMNg projete 
um crescimento de 
35% ao longo do ano 
no número de atendi-
mentos. a expectativa 
é de que a unidade 

eleve em 15% o fatu-
ramento em compa-
ração com 2015.

a unidade também 
supre a demanda 
que existe em muni-
cípios vizinhos. dados 

do cMNg apontam 
que pacientes oriun-
dos de Queimados e 
Mesquita representam 
40% do crescimento 
de atendimentos no 
primeiro trimestre. ou-

tra solução estudada 
para poder absorver 
a demanda é abrir 
aos domingos sempre 
que a agenda estiver 
lotada. tal situação 
já ocorre em unida-

des como Madureira, 
onde já houve do-
mingos em que foram 
realizados mais de 
30 exames de resso-
nância, e em campo 
grande.

A unidade também supre a demanda em municípios vizinhos. Só Queimados e Mesquita tem 40% dos atendimentos

Atendimentos na unidade
“seja por causa do 

trabalho ou de res-
ponsabilidades do 
dia a dia, há muitas 
pessoas que só tem 

o domingo como dia 
livre para fazer o exa-
me com mais tranquili-
dade. por isso que pro-
curamos oferecer mais 

essa data sempre que 
houver demanda” ex-
plica o diretor do cen-
tro de Medicina Nucle-
ar da guanabara.

o horário padrão de 
funcionamento é de 
segunda a sexta, das 
6h às 20h, e aos sá-
bados, das 6h às 16h, 

para todos os exames: 
pet-ct, ressonância, 
tc-multislice, tomo-
grafia, densitometria 
óssea, mamografia, 

análises clínicas, ra-
diologia geral e digi-
tal, medicina nucle-
ar, ultrassonografia, 
entre outros.

reprodução

Descentralização 
de posto de 
trabalho é 

defendida na Alerj

V

e não é só isso que 
uma aparente amigda-
lite pode acobertar. em 
casos mais raros, um in-
chaço doído significa o 
surgimento de uma do-
ença hematológica, ou 
seja, problemas sérios 
no sangue. diferenças 
grandes de tamanho 
entre uma amígdala e 
outra às vezes sinalizam 
até uma leucemia.Nes-
se caso, é como se os 
anticorpos alojados na 
região também adoe-
cessem, contribuindo 
para uma espécie de 
inflamação e, por con-
seguinte, para a dor.

tudo isso, contudo, 
está longe de ser moti-
vo para pânico. desde 
que você fique atento 
aos indícios e, mais do 
que isso, à duração do 
incômodo, manter a in-
tegridade da garganta 
e, consequentemen-
te, de todo o resto do 
organismo não é uma 
tarefa complicada. bas-
ta ouvir o que o corpo 
tem a dizer.

1 - a invasão: os fami-
gerados vírus e bacté-

rias entram na garganta 
pela boca ou pelo nariz. 
de lá, chegam a dife-
rentes áreas e come-
çam a fazer estragos.

2 - a repressão: o siste-
ma imunológico respon-
de ao ataque enviando 
seus policiais, ou melhor, 
suas células de defesa, 
para o local afetado. 
então começa a briga.

3 - a consequência: 
na confusão, enzimas 
chamadas ciclo-oxige-
nases produzem prosta-
glandina, um mediador 
químico que faz os ner-
vos enviarem sinais do-
lorosos ao cérebro.

Quando tirar as 
amígdalas?

a recomendação é 
só extrair essas estruturas 
em crianças em casos 
de infecções muito gra-
ves. Nessa fase da vida, 
elas funcionam como 
importantes escudos. 
já nos adultos, perdem 
parte de sua função. 
portanto, se houver al-
gum problema crônico, 
costuma-se optar por 
removê-las.

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

Porque a garganta arranha ?

Câmara escolhe novo presidente

a criação de postos 
de trabalho na baixa-
da fluminense e outros 
municípios da região 
Metropolitana do rio foi 
defendida por prefeitos 
e representantes das 21 
cidades da região. as 
propostas foram apre-
sentadas na terceira au-
diência publica sobre o 
projeto de lei comple-
mentar (plc) 10/2015, 
que determina uma ad-
ministração integrada 
das cidades da região 
Metropolitana do rio, 
promovida pelo fórum 
permanente de desen-
volvimento estratégico 
da assembleia legislati-
va do estado do rio de 
janeiro (alerj) na última 
terça-feira.

o prefeito de para-
cambi, professor tarcísio 
(pt), afirmou que os servi-
ços e postos de trabalho 
não podem ficar centra-
dos apenas no município 
do rio. “a população de 
paracambi e de vários 
outros municípios da bai-
xada fluminense perdem 
muito tempo de deslo-
camento para trabalhar 
no rio. Muitas pessoas 
têm que acordar às 4h 
da manhã e só retornam 
às suas casa ao fim da 
noite”, pontuou. “É ne-
cessário não apenas me-
lhorar o serviço de trans-
portes para a região, é 
fundamental criar postos 
de trabalho e novas cen-
tralidades para a popu-
lação conseguir se fixar 
na baixada”, declarou o 
prefeito.

Shopping Grande Rio recebe 
exposição gratuita ‘Super Atletas’

arte, superação e 
exemplos de vida. com 
essa receita, a expo-
sição gratuita ‘super 
atletas’ chega a sua se-
gunda edição este ano, 
e pela primeira vez na 
baixada fluminense. a 
mostra, que ficará em 
cartaz de 13 a 24 de ju-
lho no shopping grande 
rio, permitirá aos visitan-
tes conferir e se inspirar 
com as mais de 30 fotos 
dos maiores paratletas 
brasileiros, além de co-
nhecer um pouco mais 
das histórias de supe-
ração deles. o público 
poderá participar ainda 
das áreas multimídias, 

oficinas culturais adapta-
das e de palestras com a 
presença de grandes no-
mes do paradesporto.

antes de chegar ao 
shopping grande rio, a 
exposição ‘super atletas’ 
passou por diversos locais. 
para se ter uma ideia da 
receptividade do evento, 
em 2015, mais de 145 mil 
pessoas visitaram a mos-
tra, que, agora, promete 
encantar o público da 
baixada fluminense. 

para a gerente de Ma-
rketing do shopping gran-
de rio, vanessa Mourão, 
essa é uma excelente 
oportunidade para o pú-
blico da baixada conhe-

cer os exemplos de vida 
de esportistas paralím-
picos. “este é o nosso 
segundo evento sobre 
esse universo. a expo-
sição está linda e nos 
inspira a superar nossos 
obstáculos diários. acre-
ditamos na importância 
de trazer para a região 
atividades culturais di-
versificadas que contri-
buam com o conheci-
mento de nosso público. 
Queremos ser uma das 
principais opções cul-
turais e esportivas da 
baixada, além de trazer 
boas experiências aos 
que visitam o shopping”, 
afirma a executiva.
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Trabalho: dê o melhor 
de si na sua atividade e 
deslanchará sua carreira 
profissional. Entretanto, 
a conquista de novos 
empreendimentos virá 

depois. Finanças: excelentes ganhos 
surgirão em curto prazo. Amor: 
estão previstas muitas alegrias na 
vida a dois. 

Áries

Trabalho: boa fase para 
progredir no setor de 
trabalho. Existe chance 
de expandir sua atividade, 
mas terá que arregaçar as 
mangas e correr atrás de 

interesses. Finanças: você poderá crescer 
financeira, mente. Amor: uma surpresa 
amorosa está no ar!

Touro

Trabalho: Talvez, 
terá que refazer um 
serviço que foi feito 
de forma rápida. 
Ansiedade pode 
prejudicar o bom 
rendimento do seu 

trabalho. Vá devagar! Finanças: 
serviços extras aumentarão seus 
ganhos. Amor: bom momento 
para se divertir com seu par. 

Gêmeos

Trabalho: tudo 
indica que poderá 
conquistar o seu espaço 
profissional através de 
seus esforços. Finanças: 
tendência a crescer 

financeiramente. Amor: se você, 
é livre, poderá viver uma aventura 
inesperada com alguém especial. 
Romance está por vir! 

Câncer

Não é hora de arriscar 
em nada. Proteja seus 
interesses e não dê 
asas a ousadia. Opte 
pela sua segurança 
e desfrutará paz. 
Finanças: segure seu 

dinheiro. Ele pode fugir de você 
Amor: tudo que você precisa agora 
é de paz e muito carinho. 

Leão

Trabalho: Você tende 
perceber detalhes sutis 
que geralmente passam 
despercebidos,
Na sua atividade 
profissional, pois seu 

senso de observação está em alta. 
Finanças: se correr atrás de seus 
interesses terá pleno êxito. Amor: 
muito afeto na vida a dois.

Virgem

Trabalho: bom 
momento para fazer 
melhorias no setor 
profissional. O 
que investir na sua 
atividade profissional, 
terá em breve retorno. 

Vida social: promete dias felizes. 
Finanças: prosperidade à vista! 
Amor: um astral de felicidade 
amorosa paira no ar! 

Libra

Trabalho: um astral de 
sucesso profissional 
está no ar. Nessa fase, 
poderá pintar um 
bom negócio e lhe 
trazer prosperidade. 

Vida social: promete bons papos 
e surpresas. Finanças: êxito em 
transações financeiras. Amor: dia 
favorável para iniciar romance. 

Escorpião

Trabalho: utilize os 
meios de comunicação 
para expandir suas 
atividades. Não 
permita que um 
falso amigo tente 

se apropriar de suas idéias. 
Finanças: fará bons negócios. 
O momento promete ser muito 
promissor. Amor: seja fiel e a sua 
vida a dois será longa.

Sagitário

Trabalho: provável 
sucesso com serviços 
criativos. Mente 
bastante inspirada e 
muita produtividade. 

Suas atividades lhe trarão grandes 
alegrias. Finanças: Tudo flui para 
você crescer financeiramente. 
Amor: a vida familiar promete se 
repleta de afetividade. 

Capricórnio

Trabalho: no 
aspecto profissional 
tudo fluirá bem. 
Produtividade e 
negócios estão 
f a v o r e c i d o s . 

Finanças: a sua situação 
econômica promete melhorar. 
Na vida social, poderá ter uma 
grata surpresa. Amor: terá 
motivos para ficar alegre na vida 
a dois.

Aquário

Deverá ser bastante 

perseverante para 

atingir seus objetivos. 

Prepare-se para superar 

desafios que prometem 

cruzarem os seus caminhos. Com 

fé e determinação, você irá longe. 

Finanças: chance de receber um 

dinheiro atrasado. Amor: sucesso no 

amor.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Câmara Municipal de Quatis
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE 
FORNECEDORES

a câmara Municipal de quatis vem através deste comu-
nicar que encontra-se aberto o cadastro para fornece-
dores interessados em prestar serviços e fornecimento 
de materiais a esta casa de leis.  as empresas inte-
ressadas deverão estar regulares quanto a documen-
tações indispensáveis exigidas pelos expressos termos 
em lei federal nº8666/93 de 21 de junho de 1.993.

Para mais informações:  www.cmquatis.rj.gov.br, os in-
teressados favor retirar o requerimento que estará dis-
ponível no site.

Marco aurélio de Souza
responsável pelo  cadastro  de fornecedores

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

tomada de preço 001/2016

Processo administrativo 206/2016

objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço/fornecimento de assistência técni-
ca, implantação e migração de sistemas integrados de 
informática destinados à Gestão Pública, em linguagem 
visual e Banco de dados relacional, para trabalhar 
em sistema operacional de rede tcP/iP, multiusuá-
rio, envolvendo os serviços de: Patrimônio, Materiais e 
compras, Protocolo, cadastros, almoxarifado, conta-
bilidade, tesouraria, execução orçamentária, folha de 
Pagamento e recursos humanos, incluindo treinamen-
to de pessoal, em conformidade com a legislação do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sigfis, 

lei de responsabilidade fiscal, lei da transparência, 
lei de acesso a informação e demais legislações, com 
suas devidas publicações na internet, backup e siste-
mas de gerenciamento à distância.

tipo de licitação: Menor preço global

data, hora e local da abertura da licitação: 01 de agos-
to de 2016, às 10h, na Sede da câmara Municipal de 
quatis.

O edital ficará exposto no endereço WWW.cmquatis.
rj.gov.br, site oficial da Câmara Municipal de Quatis.

 quatis, rj, 14 de julho de 2016

Vinícius fernandes Barros
 Presidente da comissão de licitação

PORTARIA Nº 2328 DE 12 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 30 (trinta) dias, a partir de 17/06/2016, a licença 
para acompanhamento de familiar enfermo, concedida a servidora ROGERIA 
APARECIDA DA SILVA PEREIRA, matricula 1468, docente iV - história, do quadro 
permanente  da Secretaria Municipal de educação, cultura, esporte e lazer,  
observando § 2º do art. 120 do estatuto dos Servidores Publico de Porto real, de 14 
de dezembro de 2009, a vista do processo nº 2787/16.   

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 2329 DE 12 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 01/06/2016, licença por 45 (quarenta e cinco) 
dias, para acompanhamento de familiar enfermo, a servidora MARLENE SILVA DE 
MENEZES, matricula nº 951, docente i – educação infantil, do quadro permanente 
da Secretaria Municipal de educação, cultura, esporte e lazer, observando § 2º do 
art. 120 do estatuto dos Servidores Público de Porto real, de 14 de dezembro de 
2009, a vista do Processo nº 568/16.

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 2348 DE 13 DE JULHO 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 - CEDER, com ônus para o Município de Maricá, a partir de 15 de julho 
de 2016, a servidora MILENA DE ALMEIDA MELO COSTA, Médica Veterinária, 
Matrícula 6705, para prestar serviços na Secretaria adjunta de educação do 
Município de Maricá, pelo período de 12 (doze) meses. 

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 2028 DE 13 DE JULHO DE 2016.  

abre ao orçamento, a favor da Secretaria Municipal 
de educação, crédito Suplementar no valor global de 
R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), 
para reforço das dotações consignadas no orçamento 
vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei Municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

DECRETA:

Art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

Art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo 
ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da 
lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

29.01.12.361.118.2.060 33909200 0500 162.000,00

Total 162.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

29.01.12.361.118.2.063 33903905 0500 30.000,00

29.01.12.361.118.2.063 33903003 0500 132.000,00

Total 162.000,00

legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 0500 – Salário Educação
José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito Municipal –
em exercício

PORTARIA Nº.1624/GP/2016, DE 13 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 
restou estabelecido pela comissão criada pelo de-
creto nº 3954/2015, GilMar huMBerto Beloni 
Pereira,para o cargo em comissão de Secretário, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
e Saneamento.

PORTARIA Nº. 1625/GP/2016, DE 13 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 21 de junho 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, LOURIVAL ARRUDA JUNIOR, do cargo 
em comissão de chefe de Serviço, fG-ii, da Secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº.1626/GP/2016, DE 13 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 21 de junho 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, CRISTINA CECILIA DE ALMEIDA 
STURIÃO, do cargo em comissão de chefe de Serviço, 
fG-ii, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo.          

    ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

na portaria nº 1316/GP/2016 de 30 de maio de 2016, 
publicada no jornal hora h de 01/06/2016, 

onde se lê: a contar desta data.
leia-se: a contar de 31/05/2016.

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

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 03/000213/2015.

PreGÃo PreSencial SiSteMa de reGiStro de 
PreÇo nº 036/2015.

contrato n º 0 1 0 / S e M a S -
d h / 2 0 1 6 .
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratada: PatrÃoZinho coMÉrcio e SerVi-
Ço ltda-Me.
oBjeto do contrato: o presente contrato tem por 
objeto aquisição de garrafas de água 20 litros
do PraZo de forneciMento: o prazo para o 
fornecimento do objeto deste contrato é de até 12 
(doze) meses.
do Valor do contrato: r$ 17.880,00 (dezessete 
mil oitocentos e oitenta reais). 
Programa de trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000-
0 3 . 0 2 . 0 8 . 2 4 4 . 0 4 5 . 2 . 0 2 4 . 0 0 0 -
0 3 . 0 2 . 0 8 . 2 4 3 . 0 4 5 . 2 . 0 2 3 . 0 0 0 - 
0 3 . 0 2 . 0 8 . 2 4 4 . 0 4 5 . 2 . 0 2 4 . 0 0 0 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 - 
03.02.08.242.045.2.022.000.
despesa:  3.3.90.30.00 -3.3.90.30.00 -3.3.90.30.00 
-3.3.90.30.00 -3.3.90.30.00 -3.3.90.30.00 -3.3.90.30.00.
fonte: 019 – feaS -017 – fnaS -017 – fnaS -017 – 
fnaS -017 – fnaS -017 – fnaS -017 – fnaS.
nota de empenho: 0136 de 29/06/2016 -0135 de 
29/06/2016 -0134 de 29/06/2016 -0133 de 29/06/2016 

http://www.cmquatis.rj.gov.br
http://WWW.cmquatis.rj.gov.br
http://WWW.cmquatis.rj.gov.br
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Ingredientes

ROCOMBOLE DE 
CARNE MOIDA

1 kg de carne mo-
ída crua/ 1 cebola 
grande picada/1 
pacote de creme 
de cebola/1 colher 
de sopa de azei-
te/1/2 maço de ce-
bolinha e salsinha 
picada/ tiras de 
bacon ou bacon 
em cubinhos a gos-
to/ tiras de cenoura 
a gosto/1 pedaço 
de papel alumínio

Modo de preparo

Misture beM a car-
ne moída, o creme 
de cebola, a cebo-
la picada, a ceboli-
nha, a salsinha e o 
azeite.
em cima do papel 
alumínio, abra a 
mistura.
Não a deixe muito 
grossa pois depois 
iremos fazer uma 
volta completa 
para formar um ro-
cambole.
recheie com todos 
os ingredientes que 
tiver em casa, ou 
com o que desejar
Nessa foto, colo-
quei ovos cozidos, 
presunto, vagem, 
cenoura e queijo 
mussarela.
comece a enrolar 
a carne até que 
forme uma volta 
completa.
com as mãos arru-
me a carne moída 
para que não fique 
nenhuma fenda 
aberta.
deixe enrolado no 
papel alumínio.
vai ao forno alto 
por 30 minutos.
tire o papel alumí-
nio, coloque as ti-
ras de cenoura e os 
cubinhos de bacon 
por cima e volte 
ao forno por mais 5 
ou 10 minutos para 
dourar o lado exter-
no.
sirva com purê ou 
arroz branco.

Ingredientes

CARNE LOUCA 
DE FESTA

1 kg de miolo de 
acém/3 caldos de 
carne/2 colheres 
(sopa) de azeite/1 
pimentão vermelho
/1 pimentão ver-
de/1 cebola gran-
de/1 dente de 
alho/2 latas de 
molho de tomate 
pronto.

Modo de preparo

cozinhe a carne com 
os caldos, na pressão 
por 1 hora.
desfie a carne e re-
serve a água do co-
zimento.
coloque na panela 
o azeite (se não tiver 
pode ser óleo mes-
mo).
refogue a cebola e o 
alho.
acrescente os pimen-
tões picadinhos e re-
fogue bem até mur-
char.
coloque a carne des-
fiada e o molho de 
tomate misture tudo 
e adicione a água do 
cozimento reservada
verifique se está bom 
de sal e deixe ferver 
bem até apurar o 
molho.

-0132 de 29/06/2016 -0131 de 29/06/2016 -0130 de 29/06/2016.
data da aSSinatura: 06/06/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 24/00010/2015.
PreGÃo PreSencial  Menor PreÇo nº 0058/2015.
contrato n º 0 0 1 / S M c t / 2 0 1 6 .
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratada: arroBa SoluÇÕeS inteGradaS eM tecnoloGia da in-
forMaÇÃo ltda.
oBjeto do contrato: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para fornecer equipamentos, materiais e instalar infraes-
trutura e cabeamentos estruturados para dados, infraestrutura e cabeamentos dos 
racks e de circuitos ópticos para o novo edifício sede da Prefeitura Municipal de 
Belford roxo.
do PraZo de forneciMento: o prazo de vigência deste contrato será con-
forme especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência
do Valor do contrato: r$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) .
Programa de trabalho: 24.01.19.573.080.1.023.000 - 24.01.19.573.080.1.023.000.
despesa:  3.3.90.39.00 -3.3.90.39.00.
fonte: 000 – ordinÁrioS nÃo VinculadoS - 000 – ordinÁrioS nÃo Vin-
culadoS.
nota de empenho: 271 de 04/02/2016 -  272 de 04/02/2016
data da aSSinatura: 17/02/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal hora h de 10/03/2016

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 07/000025/2009.
contrato n º 0 2 3 / S e M e c t / 2 0 1 6 .
locatÁrio: MunicÍPio de Belford roXo.
locador: MariSa cÁSSia de SouZa taVareS.
oBjeto do contrato: o imóvel objeto do presente contrato é o situado na rua 
auzenir antonio Brandão, n° 47, heliópolis– Belford roxo/rj, onde funciona a esco-
la Municipal Álvaro lisboa Braga da rede municipal de Belford roxo
do PraZo: o prazo da presente locação é de 24 (vinte quatro) meses, a contar da 
assinatura
do Valor do contrato: r$ 9.085,00 (nove mil e oitenta e cinco reais).
Programa de trabalho: 44.01.12.361.017.2.040.000
despesa:  3.3.90.36.00
fonte: 005 – Salário educação
nota de empenho: 0583 de 04/04/2016.
data da aSSinatura: 11/07/2016.

TERMO ADITIVO Nº 001

ProceSSo: 07/0000213/2014
PreGÃo PreSencial nº 003/2015.
contrato nº: nº 020/SeMeSt/2015.
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratada: PacKValle inforMatica ltda-Me .
do oBjeto: fica prorrogado o prazo de execução contrato celebrado através do ter-
mo n°020/SeMed/2015, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 16/04/2016, 
conforme autorizo contido no processo 07/0213/14.
do Valor: r$ 1.002.530,76 (hum milhão, dois mil, quinhentos e trinta reais e se-
tenta e seis centavos), do contrato original.
da ratificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do 
contrato original não alterada, suprimidas ou acrescentadas por este termo.
data da aSSinatura: 15 de abril de 2016.

TERMO ADITIVO Nº 001

ProceSSo: 03/000059/2013.
contrato nº: nº 009/SeMaSdh/2013.
locatÁrio: MunicÍPio de Belford roXo.
locadora: VilMa de fÁtiMa GoMeS. .
do oBjeto: o imóvel objeto do presente contrato é o situado na avenida distinção- 
quadra 25, lote 03, casa 01, Bairro Bom Pastor – Belford roxo/rj.
do – PraZo: o prazo da presente locação é de 30 (trinta) meses, a contar de 
27/06/2016.
do Valor: r$ 3.380,84 (três mil trezentos e oitenta reais e oitenta e quatro centa-
vos).
Programa de trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000.
despesa:  3.3.90.36.00.
fonte: 000 – ordinÁrioS nÃo VinculadoS.
nota de empenho: 0128 de 28/06/2016.
data da aSSinatura: 15 de abril de 2016.

TERMO ADITIVO Nº 001

ProceSSo: 08/0001997/2013.
contrato nº: nº 042/SeMuS/2014.
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratda: conStruBaSe conStruÇÕeS e reforMaS ltda-Me,. .
do – PraZo: fica prorrogado do prazo do contrato n° 042/SeMuS/2014, pelo pe-
ríodo de 240 (duzentos e quarenta) dias.  
da- ratificaÇÃo:  Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contra-
to original não alterada, suprimidas ou acrescentadas
por este  termo.
data da aSSinatura: 14/10/2015.

   ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
 PREFEITO

Omitido do jornal hora h de 05/11/2015.

TERMO ADITIVO Nº 001

ProceSSo: 07/0000058/2014.
contrato: 049/SeMeSt/2014.
tiPo de licitaÇÃo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014

contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratda: MARTON HUBELL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
DO – OBJETO: fica prorrogado do prazo do contrato n° 049/SEMED/2014, pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias.
do – PraZo: Fica retificada a Planilha Orçamentária, conforme folhas: 494/537, 
sem acréscimo de valor.
da- ratificaÇÃo:  Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contra-
to original não alterada, suprimidas ou acrescentadas
por este  termo.
data da aSSinatura: 30/06/2015.

     ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

                Omitido do jornal hora h de 15/07/2015.

TERMO ADITIVO Nº 003

ProceSSo: 08/0000237/2013.
contrato: 004/SeMuS/2014.
tiPo de licitaÇÃo: toMada de PreÇo nº 006/2013.
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratda: urBaniZadora aGaelleS ltda.
do – oBjeto: fica prorrogado o prazo do presente contrato, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias, sem alteração do valor contratual.
da- ratificaÇÃo:  Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contra-
to original não alterada, suprimidas ou acrescentadas
por este  termo.
data da aSSinatura: 30/05/2015.

TERMO ADITIVO Nº 013

ProceSSo: 06/000040/2010.
contrato: 004/SeMuS/2014.
tiPo de licitaÇÃo: concorrÊncia PÚBlica nº 000/2010.
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratda: R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
do – oBjeto: fica Prorrogado o prazo do presente terMo nº. 1198/2010, pelo 
período de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da assinatura, sem alteração 
do valor contratual.
da- ratificaÇÃo:  Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contra-
to original não alterada, suprimidas ou acrescentadas                                                   por 
este termo.
data da aSSinatura: 18/12/2015.

              ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
     PREFEITO

   Omitido do jornal hora h de 10/01/2016.

PRORROGAÇÃO Nº 001/2016.

ProceSSo: 07/0000710/2013.
contrato nº: nº 001/SeMed/2014.
locatÁrio: MunicÍPio de Belford roXo.
locadora: tÂnia de freitaS alVeS,.
do oBjeto: o imóvel objeto do presente contrato é o situado na rua Guararapes, 
s/nº, lote 11, quadra 6, Área B, Bairro São Bernardo – Belford roxo/rj
do Valor: r$ 2.498,42 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e 
dois centavos).
Programa de trabalho: 44.01.12.361.017.2.040.000
despesa:  3.3.90.36.00
fonte: 005 – Salário educação
nota de empenho: 0812 de 27/06/2016
data da aSSinatura: 05/072016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

     PORTARIA N.º 280 DE 08 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

ana criStina Mar-
tinS jorGe PaiVa

37/3634/2016 7513 ProfeS-
Sor ii

45 06/07/16 a 
19/08/16

doMinGoS Bar-
BoSa de araujo 
neto

37/3625/2016 18.479 traBa-
lhador 
BraÇal

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

dilceleneS duMaS 
Maciel

37/3589/2016 10.706 auX. 
enfer-
MaGeM

30 30/06/16 a 
29/07/16

eloiSa SilVa Pi-
Mentel

37/3594/2016 5657 ProfeS-
Sor ii

30 21/06/16 a 
20/07/16

elaine doS San-
toS cordeiro

37/3646/2016 53.392 Prof. 
educ. 
fiSica

15 06/07/16 a 
20/07/16

erica MartinS oli-
Veira ferreira

37/3578/2016 10.446

56.155

ProfeS-
Sor ii

30 28/06/16 a 
27/07/16

eliSaBete car-
Valho de SouZa 
SantoS

37/3562/2016 46.398 ProfeS-
Sor ii

15 27/06/16 a 
11/07/16

Gloria PireS Vi-
lela

37/3615/2016 10.650 Prof. 
linGua 
Portu-
GueSa

30 01/07/16 a 
30/07/16

jaciane ferreira 37/3595/2016 25.108 Prof. 
educ. 

artiSti-
ca

08 23/06/16 a 
30/06/16

jeSSica BriZaMar 
oliVeira de liMa

37/3626/2016 44.266 ProfeS-
Sor ii

30 30/06/16 a 
29/07/16
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juSSara BiSPo 
filGueira GoMeS

37/3629/2016 7512 ProfeS-
Sor ii

60 07/07/16 a 
04/09/16

Katia rocha da 
SilVa

37/3598/2016 55.523 ProfeS-
Sor ii

05 01/07/16 a 
05/07/16

luciana Pacheco 
da SilVa

37/3619/2016 15.719 auX. 
adMiniS-
tratiVo

30 04/07/16 a 
02/08/16

luZia duarte Pro-
coPio carValho

37/3593/2016 10.747 Meren-
deiro

60 03/07/16 a 
31/08/16

liZandra alVeS 
MartinS Sant 
anna

37/3592/2016 52.715 Secre-
tario 
eSco-

lar

30 02/07/16 a 
31/07/16

Maria helena Ma-
XiMiano da rocha 
MeneZeS

37/3616/2016 15.179 ProfeS-
Sor ii

30 29/06/16 a 
28/07/16

Marina forteS 
raMoS

37/3620/2016 47.797 Prof. 
educ. 
eSPe-
cial

60 02/07/16 a 
30/08/16

Maria aPrecida 
chaGaS de Mo-
raeS

37/3591/2016 15.332 Meren-
deiro

30 28/06/16 a 
27/07/16

Maria de fatiMa 
Vieira de SouZa 
riBeiro

37/3588/2016 44.902 ProfeS-
Sor ii

09 27/06/16 a 
05/07/16

Marta caMPoS 
Goudad

37/3587/2016 47.197 ProfeS-
Sor ii

08 29/06/16 a 
06/07/16

Maria criStina 
doS SantoS

37/3569/2016 15.153 auX. 
adMiniS-
tratiVo

15 29/06/16 a 
13/07/16

MariZa eSPecie 
Pereira

37/3571/2016 15.373 Meren-
deiro

30 28/06/16 a 
27/07/16

Monica BatiSta de 
MeneZeS Macha-
do

37/3573/2016 17.956 tec. 
enfer-
MaGeM

06 21/06/16 a 
26/06/16

roBerta Britto 
Pereira

37/3627/2016 22.218 eStiMu-
lador 
Mater-

no

30 30/06/16 a 
29/07/16

SolanGe da SilVa 
PonteS de SouZa

37/3563/2016 55.497 ProfeS-
Sor ii

15 27/06/16 a 
11/07/16

SuelY eufraSio 
daMaS da SilVeira

37/3635/2016 22.473 ProfeS-
Sor ii

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

tatiane alVeS Pe-
reira

37/3628/2016 22.476 ProfeS-
Sor ii

30 20/06/16 a 
19/07/16

tatiana loPeS da 
SilVeira

37/3611/2016 53.090 Prof. 
educ. 
fiSica

30 02/07/16 a 
31/07/16

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

PORTARIA N.º 281 DE 13 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 
complementar 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

aline harriS 
loPeS

37/3735/2016 44.462 ProfeSSor ii 30 11/07/16 a 
09/08/16

ana darqueS eS-
teVaM Pereira

37/3733/2016 58.336 auX. SerV. 
GeraiS

08 04/07/16 a 
11/07/16

roSelaine BatiS-
ta juStino

37/3655/2016 17.652 tec. enfer-
MaGeM

07 05/07/16 a 
11/07/16

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

PORTARIA N.º 282 DE 13 DE JULHO DE 2016- 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora VALDINEIA DE CASTRO ASSIS SILVA, 
matrícula 10/6030, ocupante do cargo de Professor II, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte e turismo – SeMeSt. o tempo de serviço de 3.651 
(Três mil, seiscentos e cinqüenta e um) dias, correspondendo a 10 (dez) anos e 
01 (um) dia, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto 
Nacional do Segurança Publica - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/1154/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 283 DE 13 DE JULHO DE 2016- 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA CRISTINA LOUZADA, matrícula 
10/15.929, ocupante do cargo de Professor Pré-Escolar, lotado na Secretaria Mu-

nicipal de educação, esporte e turismo – SeMeSt. o tempo de serviço de 5.718 
(Cinco mil, setecentos e dezoito) dias, correspondendo a 15 (quinze) anos, 08 
(oito) meses, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto 
Nacional do Segurança Publica - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/1723/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 284 DE 13 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora ROSELIA MARTINS SANTOS DA SILVA, 
matrícula 10/44.956, ocupante do cargo de Professor II, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte e turismo – SeMeSt. o tempo de serviço de 1.582 
(Hum mil, quinhentos e oitenta e dois) dias, correspondendo a 04 (quatro) anos, 
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, conforme certidão de tempo de contribuição 
expedida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que integram o processo 
administrativo nº. 04/1012/2013. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 285 DE 13 DE JULHO DE 2016 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA DE LOURDES CEVIDANES DA 
COSTA, matrícula 10/6039, ocupante do cargo de Professor II, lotado na Secretaria 
Municipal de educação, esporte e turismo – SeMeSt. o tempo de serviço de 1.578 
(Hum mil, quinhentos e setenta e oito) dias, correspondendo a 04 (quatro) anos, 
03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, conforme certidão de tempo de contri-
buição expedida pelo Instituto Nacional do seguro social - INSS, que integram 
o processo administrativo nº. 37/1663/2016. a publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 286 DE 13 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 MatrÍcula carGo

alBea reGina de Mello 
Villar de SouZa

37/3529/2016 9918 ProfeSSor 
de linGua 

PortuGueSa

anna flaVia doS SantoS 
da SilVa SouZa

37/3533/2016 56.340 ProfeSSor ii

aMilton Macedo 37/3489/2016 18.533 MotoriSta

carloS alBerto daS 
chaGaS

37/3451/2016 18.594 aGente de 
tranSito

delio riBeiro 37/3467/2016 20.470 aGente ad-
MiniStratiVo

eliZaBeth Machado de 
andrade 

37/3513/2016 15.018 ProfeSSor ii

elioMar MuniZ Galindo 37/3511/2016 18.560 Gari

GiSlene da coSta 37/3151/2016 20.125 auXiliar 
adMiniStra-

tiVo

iVan duarte Pereira 
filho

37/3510/2016 18.021 Gari

joÃo carloS juliÃo 37/3524/2016 16.140 auXiliar 
adMiniStra-

tiVo

joSe BatiSta da SilVa 37/3407/2016 6606 inSPetor de 
diSciPlina

Maria elZa PeiXoto San-
toS

37/3473/2016 14.965 ProfeSSor ii

Mauricio antonio doS 
SantoS

37/3472/2016 18.602 aGente de 
defeSa ciVil

Marcelo teiXeira de 
MeneZeS

37/3442/2016 53.081 enGenheiro 
ciVil

nielton Mello de SouZa 37/2686/2016 20.921 aGente ad-
MiniStratiVo

oScar Pereira doS San-
toS filho

37/2986/2016 20.471 aGente ad-
MiniStratiVo

Valdinei Vieira Pereira 37/3536/2016 19.434 aGente de 
tranSito

Valcler Vieira Pereira 37/3474/2016 16.120 inSPetor de 
diSciPlina

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de administração e Serviços Públicos

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
14:10 - video show
15:55 - sessão da tarde
17:07 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
17:55 - Malhação: seu lugar no 
Mundo
18:27 - Êta Mundo bom!
19:14 - praça tv - 2ª edição
19:30 - haja coração
20:30 - programa político-partidá-
rio
20:40 - jornal Nacional
21:25 - velho chico
22:28 - chapa Quente
23:09 - liberdade, liberdade
23:51 - jornal da globo
00:33 - programa do jô
01:14 - agente carter
01:57 - uma família da pesada
02:20 - corujão
03:25 - corujão

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira 
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é teu
19:45 – sbt brasil 
20:30 – horário eleitoral
20:40 – cúmplices de um res-
gate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do ratinho
23:00 – a praça é Nossa
00:30 – the Noite
01:30 – jornal do sbt
02:15 – okay pessoal
03:15 – dois homens e Meio
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
22:45-documento verdade
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
12h05 - balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - propaganda partidária
20h40 - os dez Mandamentos – 
Nova temporada
21h30 - jornal da record
22h30 - câmera record
23h30 - repórter record investi-
gação
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
09:00 - band na euro
09:45 - eurocopa - inglaterra 
x país de gales
12:00 - jogo aberto
12:45 - eurocopa - ucrânia x 
irlanda do Norte
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa - alemanha 
x polônia
18:00 - brasil urgente
19:20 - jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
20:30 - horário político
20:40 - sila: prisioneira do 
amor
21:25 - show da fé
22:20 - diário da euro
22:35 - polícia 24h - Melhores 
Momentos
22:50 - polícia 24h
00:15 - jornal da Noite
01:05 - Que fim levou?
01:10 - the walking dead
02:00 - glee
02:45 - só risos - pegadinhas
03:00 - igreja universal
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baiXada

Anderson Luiz

Otaciano vence pela quarta vez 
seguida na categoria sub-17
Competição está pegando fogo e a cada rodada os times vão encontrando dificuldades.

Após um começo ruim, jogadores vêm se recuperando no campeonato

Bangu vai homenagear heróis da década de oitenta

diVulgação

Com goleada, Galácticos volta à liderança
pela 10ª rodada do 

campeonato iguaçu-
ano de futebol na ca-
tegoria sub-15 jogando 
no campo do cfM em 
engenheiro pedreira, 
o galácticos não to-
mou conhecimento do 

japeri vencendo com 
gols de igor, Maicon e 
felipe sangi que mar-
caram duas vezes e vi-
nicius frança fazendo 7 
x 0 reassumindo a lide-
rança isolada na chave 
a da competição com 

o campeonato 
iguaçuano de 
futebol sub 17 

teve no último sábado 
a realização das par-
tidas validas pela 10ª 
rodada da 1ª fase.

Na chave a foi re-
alizada apenas uma 
partida no campo do 
cfM com japeri e ga-
lácticos empatando 
em 1 x 1. o confron-
to entre tupy x Nova 
iguaçu foi adiado e 
bayer e Miguel couto 
folgaram.

o Nova iguaçu lide-
ra com folga a chave 
a com 21 pontos, se-
guido por tupy e ga-
lácticos com 10.

o fogo azul mesmo 
folgando na rodada 
continua firme na li-

reunindo craques que 
brilharam em um dos perí-
odos mais gloriosos do clu-
be, Moça bonita receberá 
na manhã do próximo sá-
bado, a partir das 9 horas, 
uma partida que entrará 
para a história banguense.  
a equipe de 1985, vice-
-campeã brasileira, enfren-
tará o time que conquis-
tou a taça rio de 1987, e o 
encontro contará com os 
jogadores que marcaram 
época no futebol brasilei-

derança da chave b 
com 14 pontos. leões 
do corumbá e estrela 
vermelha empataram 
em 3 x 3 em partida re-
alizada no campo do 

ro.  Nomes como Mauro 
galvão, Marcio rossini, ar-
turzinho, Mário, ado e Ma-
rinho,  todos com passa-
gem por seleção brasileira, 
serão festejados por seus 
fiéis e fanáticos torcedores.

idealizada por Mug, ex-
-jogador da base, e Mar-
celo araújo, ex-zagueiro 
formado no próprio clube 
pelo qual atuou em 22 jo-
gos, entre 1986 e 1987, a 
partida tem como objetivo 
reunir amigos que não se 

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

bNh. o aymoré jogan-
do em seu campo no 
bairro da palhada pas-
sou pelo união e paz/
estrela vencendo por 4 
x 1, somando agora 11 

encontram há décadas e 
que têm amor pelo bangu.  
hoje engenheiro, Marce-
lo contou com a adesão 
de companheiros de uma 
época inesquecível na 
memória de todos os que 
estarão na festa.

“À medida em que a or-
ganização foi ganhando 
vulto a emoção foi toman-
do conta de todos, um a 
um. reunir os ex-jogadores 
foi tarefa difícil e poder 
contar com a presença 

pontos ao lado do es-
trela vermelha e esco-
la de futebol olé que 
também esteve de fol-
ga na rodada.

pela chave c, o lí-

de todos ainda mais em 
virtude de compromissos, 
principalmente.  a ideia 
é reviver aquela época e 
recriar toda a atmosfera 
daqueles dois anos, com a 
presença de membros da 
comissão técnica, roupei-
ros e massagistas, da ban-
da que animava os nossos 
jogos, enfim, trazer a se-
gunda metade dos anos 
80 para 2016. Não esque-
ceremos de homenagear 
os jogadores que também 

der geração futuro 
somando agora 19 
pontos, ficou no em-
pate em 2 x 2 com o if 
chatuba em jogo dis-
putado no campo do 
Morro agudo. o clu-
be gospel Queimados 
derrotou a portugue-
sa por 2 x 0 no cam-
po do são jorge em 
Queimados mantendo 
a terceira colocação 
com 13 pontos.

o otaciano após um 
começo ruim quan-
do perdeu as quatro 
primeiras partidas no 
campeonato sub 17, 
vem se recuperando 
na competição con-
quistando a quarta vi-
tória consecutiva ao 
vencer fora de casa 
o projeto biriba por 4 x 
3, somando 12 pontos 
ocupando o quarto lu-

gar. o ce testagol fol-
gou.

Na chave c, a par-
tida entre Morro agu-
do x Nova cidade foi 
adiada para outra 
data a ser confirma-
da pela liga de Nova 
iguaçu. o são se-
bastião de Mesquita 
voltou a vencer assu-
mindo a quarta colo-
cação com 12 pontos, 
após derrotar o clube 
gospel iguaçu por 2 
x 1 no campo do Xv 
de Novembro. o Mcs 
escola de futebol pas-
sou pelo brasil industrial 
por 2 x 0 no campo do 
cabuçu indo para 9 
pontos entrando na 
briga por vaga na pró-
xima fase. o diante do 
pai que lidera a chave 
d com 19 pontos fol-
gou na rodada.

20 pontos. Na outra 
partida disputada pela 
chave a, Miguel cou-
to e escolinha do artsul 
empataram em 2 x 2. o 
bayer folgou na rodada 
e o jogo entre tupy sc x 
Nova iguaçu foi adiado.

Na chave b o fogo 
azul manteve a lideran-
ça isolada com 24 pontos 
vencendo o celecau por 
4 x 0 em partida disputa-
da no campo do grande 
rio em belford roxo. o 
bNh vice-líder da chave 

jogando em seu campo 
no bairro de corumbá 
em Nova iguaçu também 
obteve importante vitória 
diante do estrela verme-
lha por 4 x 1 chegando 
aos 18 pontos. o bom de 
bola conquistou a primei-

ra vitória no campeo-
nato sub 15 derrotando 
a escola de futebol olé 
por 2 x 0 em jogo no 
campo do Nacional no 
bairro de engenheiro 
pedreira. o aymoré fol-
gou na rodada. 

têm nome na história do 
clube, os campeões esta-
duais de 1966, pois convi-
vemos, ainda garotos, na 
base, com muitos deles.  
tenho que agradecer mui-
to ao próprio clube que 
vai nos ceder o estádio e 
agilizou junto à empresa 
que veste os profissionais a 
confecção dos uniformes 
para este jogo. este será 
o primeiro passo para ins-
tituirmos o bangu Master 
que disputará jogos de exi-

bição”, disse.
 Na expectativa de con-

tar com 50 ex-jogadores 
atuando e outros 50, dos 
anos 70 aos dias de hoje, 
que prestigiarão a partida, 
a organização do even-
to pede que o torcedor 
compareça em grande 
número levando um quilo 
de alimento não perecí-
vel e o que for arrecada-
do será doado ao centro 
de apoio à criança com 
câncer.


