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Policiais caçavam Nicolas Labre quando traficantes foram pra cima das guarnições e se deram mal. À direita, momento em que os presos embarcam na Base Aérea do Galeão

A morte de Vinícius foi lamentada pelos amigos na internet

Chefão do 
Alemão é 
baleado

Precisa-se
motorista

96479-3098
Luciano Lemos

PRF captura 
foragido da 
Justiça na 

rodovia 101
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Um jornal de grande circulação
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fuga alucinada

Chapa esquenta no Rola 
e caça a traficante deixa 
cinco vagabundos mortos

Enquanto isso, bando que pertence à facção de Fat Family, que foi resgatado 
do Souza Aguiar numa ação ousada, foi mandado pra longe do Rio. Já foi tarde!

Estudante é morto após 
pai fugir de ataque de 
bandidos em Maricá

Fuzil, pistolas e entorpecentes foram apreendidos pelos agentes na ação

Vinícius Vidal França, de 20 anos, foi baleado na Rodovia Amaral Pei-
xoto, na altura do quilômetro 38, no Espraiado. O jovem estava no carro, 
um Kia Sportage prata, com os pais, quando criminosos saíram de uma 
mata e tentaram fazer a abordagem, mas o motorista acelerou. O rapaz 
chegou a ser socorrido em um posto de saúde da região, entretanto não 
resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela 82ª DP (Maricá). 

Justiça do Rio investiga fraude na 
Escola de Administração Judiciária
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Vacilão

Vacilão II

uma bebê de seis 
meses morreu depois 
de ser esquecida 
pelo pai em um car-
ro na cidade de Me-
lissa, no Texas, eua, 
na última terça-feira. 
Michael Thedford, 
de 33 anos, contou 
aos policiais que 
acabou esquecen-
do a menina dentro 
do veículo na frente 
de sua casa, segun-
do a ‘Nbc’.

No momento em 
que a bebê foi en-
contrada pela po-
lícia, termômetros 
marcavam cerca 
de 30°c. Thedford foi 
detido, mas pagou 
fiança e uS$ 20 mil 
e deixou a cadeia. 
Vizinhos contaram 
à polícia em depoi-
mento que nunca 
notaram nada de 
estranho no compor-
tamento do homem.

a polícia afirmou que um homem foi fla-
grado dirigindo um cortador de grama sob 
influência de drogas no estado americano 
de Vermont. claude Spaulding, de 67 anos, 
morador de bristol, foi parado pela polícia, 
após estar dirigindo aparelho na rua princi-
pal da cidade.

Há uma escola no camboja que ensina 
às mulheres habilidades domésticas e nor-
mas sociais para serem boas noras, segun-
do antigas leis que regem o comportamen-
to da mulher no país, mas que começam a 
gerar bastante polêmica e a ser questiona-
das por movimentos feministas.

entre pôsteres de cozinha e frutas esculpi-
das, chanvicheka phan, uma das estudan-
tes, repassa algumas anotações de seu ca-
derno que indicam como deverá respeitar 
seu marido e sogros.  phan, de 23 anos, se 
preocupa com seus sogros já que no cam-
boja são muito rigorosos.

Noiado

Escola sexista Escola sexista II

a polícia afirma que ele apresentou sinais 
de confusão e foi testado para uso de dro-
gas. ele deve comparecer ao tribunal em 
data ainda não marcada. o caso aconte-
ceu na tarde da última segunda-feira e vi-
ralizou nas redes sociais obtendo milhões de 
compartilhamentos.

Noiado II

a morte da onça Juma durante participação 
em uma cerimônia com do revezamento da to-
cha olímpica no centro de Instrução de Guerra 
da Selva (cigs), em Manaus, além de provocar 
revolta e comoção em todo brasil ganhou desta-
que na mídia internacional. Juma foi abatida no 
que internautas chamaram de "assassinato".

"erramos ao permitir que a Tocha olímpica, 
símbolo da paz e da união entre os povos, fosse 
exibida ao lado de um animal selvagem acor-
rentado", admitiu o comitê organizador dos 
Jogos rio 2016. em uma nota divulgada no fa-
cebook, o comitê também disse que o ocorrido 
"contraria as crenças e valores" da organização.

Vergonha tipo exportação III

Técnico de automação bancária 
randstad consultoria em recursos Humanos sele-

ciona para a vaga de técnico de automação ban-
cária e comercial. Necessário sólida experiência 
com automação. Salário: r$ 1.850,00 + benefícios. 
Interessados deverão enviar o currículo, com urgên-
cia, para recrutamento.rj@randstad.com.br.

Seleção para digitador
a adecco recursos Humanos está selecionando 

para vaga de digitador temporário. a empresa ofe-
rece salário de r$ 970,00 + benefícios. Necessário 
ter experiência comprovada. Interessados dentro do 
perfil devem comparecer na rua 7 de Setembro, n° 
71, 15° andar, no centro do rio, procurar por camila.

Operador em indústria química
a personale consultoria em recursos Humanos se-

leciona para vaga de operador para atuação em in-
dústria química. Necessário ensino médio completo, 
experiência e curso Nr 11. Salário: 1351,00 + 30% de 
periculosidade  + benefícios. Interessados devem en-
viar currículo para rh2@personale.com.br.

Governo nega socorro
o ministro-chefe da casa civil, eliseu padilha, 

descartou na última terça-feira a possibilidade de 
o governo socorrer financeiramente a companhia 
de telefonia oi, que na última segunda-feira apre-
sentou um pedido de recuperação judicial, decla-
rando dívidas de r$ 65,4 bilhões.

Confiança em alta 
a prévia do Índice de confiança da Indústria apre-

sentou alta de 3,9 pontos em junho deste ano, em re-
lação ao resultado consolidado de maio. com o cres-
cimento, o resultado preliminar chegou a 83,1 pontos, 
em uma escala de 0 a 200 pontos, o maior patamar 
desde fevereiro de 2015.

Prazo termina dia 30 
pelo menos 1,6 milhão ainda não sacaram o 

abono salarial do pIS/pasep. agora, os trabalhado-
res têm pouco mais de uma semana para ir a uma 
agência da caixa econômica federal ou do ban-
co do brasil para retirar o valor de um salário míni-
mo (r$ 880). Há ainda r$ 1,7 bilhão a ser sacado.

Vergonha tipo exportação

RANDSTAD

PeRSoNAle CoNSulToRiA

oi

PiS/PASeP

Homem tem o maior nariz do mundo

Vergonha tipo exportação II
Segundo o exército brasileiro, depois de fugir 

do local e mesmo sob efeito de tranquilizante o 
animal ‘avançou’ contra um militar, que sacou a 
arma e atirou contra Juma.  a ‘cNN’, a ‘bbc’, o 
‘The Telegraph’, o ‘NY Times’, a ‘reuters’ e outros 
destacaram que a fêmea, de 17 anos, chamava 
atenção por estar acorrentada.

ADeCCo RH

iNDúSTRiA

reprodução

o holandês Hans roest venceu o inusitado campeonato de 
maior nariz do mundo, que foi realizado em Langenbruck, na ale-
manha. a napa do roest, que trabalha como motorista de ônibus 
alcançou 11,84 centímetros, segundo os organizadores.

a medida levava em conta o comprimento e a largura. No caso 
de roest, seu nariz totalizou 6,59 centímetros de comprimento e 
5,25 cm de largura. entre as mulheres, o título ficou com a alemã 
Susanne kloiber, com 10,35 centímetros no total

Querendo aparecer
um pré-candidato a prefeito de Nova 

Iguaçu, conhecido como playboy político, 
esteve num evento no copacabana pa-
lace na última terça-feira e com o intuito 
de aparecer, posou para foto ao lado de 
várias celebridades.

Vai que cola!
um fato que chamou a atenção foi o 

moço ter ficado quase o evento inteiro ao 
lado de uma das socialites mais famosas 
do brasil. e segundo informações obtidas 
com exclusividade pelo Sombra, teria ro-
lado um clima entre os dois, inclusive, com 
propostas indecentes.

Selfie
os dois pombinhos chegaram a tirar sel-

fie com os rostos coladinhos, e o playboy 
não perdeu tempo e publicou de imediato 
a foto em suas redes sociais. Será que essa 
história rende ou foi só fogo de palha?

Carona
a citada socialite é famosa por criar, 

causar e estimular polêmica atraindo os 
flashs por onde passa. certamente o rapaz 
quer pegar uma carona nessa fama, pois 
ela sempre está aparecendo na mídia.

Carona II
ele teria afirmado ainda que irá trazer a 

socialite para visitar uma instituição benefi-
cente em Nova Iguaçu, caso ele consiga, 
será a concretização de uma excelente 
estratégia de marketing.

Estratégia
Segundo um informante do Sombra, o 

playboy continuará frequentando eventos 
da 'high society' em busca não apenas de 
novas amizades, mas também de patroci-
nadores para sua campanha.



Liminar determina repasse a 
Apae de Casimiro de Abreu
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

na mira do mp

Antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Prefeito Antonio Marcos terá que repassar mais de R$ 200 mil à entidade: Governo alega dificuldade financeira

Segundo o MP, termo de ajustamento não foi cumprido

Há 7 anos instituição sofre com o descaso e incompetência do poder público municipal.
reprodução
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“em 14 anos de 
existência, nunca a 
associação de pais 
e amigos dos excep-
cionais (apae) de 
casimiro de abreu 
viveu situação tão 
grave. a instituição 
reconhecida por seus 
trabalhos em maté-
rias jornalísticas vei-
culadas em 2000 na 
Globo News e na re-
vista Marie claire, há 
duas semanas teve 
que mandar de volta 
para casa dezenas 
de crianças que lá 
fazem tratamento”. a 
informação foi veicu-
lada no início de 2009 
em uma das edições 
do ‘Jornal dos Muni-
cípios’, que revela-
va as dificuldades as 
quais a instituição foi 
levada a passar pelo 
prefeito antonio Mar-
cos Lemos. Sete anos 
após os problemas 
de 2009, a apae vol-
ta a ser sacrificada 
por antonio Marcos e 
desta vez foi buscar 
ajuda junto ao Minis-

tério público e este 
conseguiu na Justiça 
uma decisão liminar 
que obriga o prefei-
to a transferir r$ 228 
mil devidos à asso-
ciação. Na primeira 
suspensão dos recur-
sos a apae teve de 
interromper o atendi-
mento a 81 crianças, 
segundo o site elizeu-
pires.com.

No último dia 10, 
ao analisar pedido 
do Ministério público, 
o juízo da Vara Única 
de casimiro de abreu 
determinou em deci-
são liminar que o pre-
feito antonio Marcos 
Lemos repasse  r$ 
228 mil à associação 
de pais e amigos 
dos excepcionais, o 
que corresponde a 
parcelas atrasadas 
de um convênio de 
r$ 688 mil assinado 
em 2015. as parcelas 
vêm se acumulando 
desde janeiro, o que 
levou o promotor de 
Justiça Marcelo Win-
ter Gomes a impetrar 
uma ação civil públi-
ca.

Justiça quer convocação de 
concursados em Saquarema

Parlamento Juvenil abre inscrições

Junto de um pedido 
de liminar, o Ministério pú-
blico do estado do rio de 
Janeiro (MprJ), ajuizou 
ação coletiva, para que 
o Município de Saquare-
ma inicie imediatamente 
a convocação dos apro-
vados em concurso públi-
co realizado no ano de 
2015, dentro do número 
de vagas exposto no edi-
tal, para que sejam subs-
tituídos todos os agentes 
que ocupam de forma 
inconstitucional contratos 
temporários. Também foi 
requerida que essas con-
tratações sejam revoga-
das. a ação foi distribuída 

para a 2ª Vara cível de 
Saquarema.

Inúmeras reclamações 
dos aprovados chegaram 
até a promotoria, reivindi-
cando suas convocações 
e denunciavam que pes-
soas não admitidas no 
certame estariam sendo 
contratadas para realiza-
rem as mesmas funções.

um termo de ajus-
tamento de conduta 
(Tac) havia sido firmado 
entre MprJ e Município, 
para que este não mais 
mantivesse contratados 
temporários após 60 
dias da homologação 
do resultado final do 

Rio tem 736 pontos de 
riscos de desastres

Escola do TJ será alvo de investigação
as inscrições do par-

lamento Juvenil vão 
até amanhã, e devem 
ser feitas pelo site www.
parlamento-juvenil.rj.gov.
br. podem participar alu-
nos do 1° e do 2° ano do 
ensino Médio de escolas 
públicas estaduais, com 
idade entre 14 e 17 anos. 

os inscritos em cada 
uma das 1.274 escolas 
públicas da Secretaria 
de estado de educação 
(Seeduc) vão partici-

Segundo o Mapa de 
ameaças Múltiplas do 
estado, que foi lança-
do ontem, pela Secre-
taria de defesa civil 
do estado, o rio de 
Janeiro apresenta 736 
ameaças de desastres, 
sendo que as três prin-
cipais estão na capital, 
na região Metropolita-
na e na região Serra-
na. 

o levantamento 
passou a considerar, 
além das ameaças de 
catástrofes naturais, os 
principais perigos tec-
nológicos. de acordo 
com a listagem, são 
460 são ameaças natu-

foi determinada pelo 
presidente do Tribunal 
de Justiça, Luiz fernan-
do ribeiro de carvalho 
uma investigação sobre 
fraudes em cursos da es-
cola de administração 
Judiciária. um magistra-
do e uma servidora são 
alvos do procedimento. 
em nota, a assessoria 
de imprensa da corte 
informou que o caso 
também foi enviado ao 

par de um processo de 
eleição, em que os alu-
nos votarão e escolhe-
rão seus representantes. 
Serão eleitos jovens dos 
92 municípios do esta-
do, que serão os porta-
-vozes de suas cidades 
e vão vivenciar, durante 
uma semana, o ambien-
te político da assembleia 
Legislativa do estado do 
rio de Janeiro (alerj), dis-
cutindo e aprimorando 
projetos de lei que eles 

rais e 276 tecnológicas.
o levantamento foi 

feito a partir de um 
estudo realizado pelo 
departamento Geral 
de defesa civil (dG-
dec-rJ), que contou 
com as 92 defesas ci-
vis municipais.

para cada uma das 
ameaças identifica-
das, a Sedec, junta-
mente com as prefei-
turas, irá elaborar um 
plano de contingên-
cia. o objetivo é re-
alizar um treinamen-
to com uma série de 
exercícios simulados 
de escape da popula-
ção de áreas de risco.

Ministério público no dia 
26 de maio para apurar 
a responsabilidade. Serão 
apurados crimes como 
falsidade ideológica e 
enriquecimento ilícito.

“a presidência do TJrJ 
tomou a iniciativa de pe-
dir, no dia 25 de maio, 
à corregedoria-Geral 
da Justiça, e no dia 26, 
ao Ministério público, a 
abertura de procedimen-
to investigatório sobre 

concurso. a atual situa-
ção contraria o objetivo 
do Tac, mantendo um 

quadro de funcionários 
com um reduzidíssimo 
número de efetivos.

mesmos criaram. ao fi-
nal, as propostas dos alu-
nos poderão virar lei es-
tadual, sancionada pelo 
governador.

o parlamento Juvenil 
é uma parceria entre a 
alerj, Secretaria de esta-
do de educação e Se-
cretaria de estado de es-
porte, Lazer e Juventude 
e pretende incentivar a 
participação e ampliar a 
consciência política dos 
jovens alunos.

o caso”, diz trecho do 
documento. Na corre-
gedoria, o juiz responde 
à investigação prelimi-
nar. ao final, o Órgão 
especial do Tribunal de 
Justiça decide se o ma-
gistrado será submetido 
a procedimento admi-
nistrativo disciplinar. a 
denúncia é a de que 
havia falsificação de 
frequência, provas e 
notas.

Notificação do Ministério Público não adiantou
o Mp havia noti-

ficado a Secretaria 
de assistência Social 
de casimiro de que 
os repasses deveriam 

ser regularizados, an-
tes de impetrar a ação 
judicial, mas a prefei-
tura alegou dificulda-
des financeiras e não 

apresentou alternati-
vas para não deixar 
desamparadas cerca 
de 90 pessoas com de-
ficiência, entre crian-

ças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos 
que dependem do 
funcionamento da 
apae.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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com unidades no rio de Janeiro, 
belo Horizonte e brasília e reconhe-
cido como um dos mais qualifica-
dos centros brasileiros de estudos, o 
Ibmec completa neste mês 46 anos 
formando líderes no brasil.

considerando que 
os Jogos trarão à ci-
dade mais de 15 mil 
atletas, fica decre-
tado feriado no Mu-
nicípio nos dias 5 de 
agosto, quando ha-
verá a cerimônia de 
abertura dos Jogos 
olímpicos no estádio 
do Maracanã.

decreto publicado 
ontem no diário ofi-
cial do rio dispõe so-
bre medidas a serem 
adotadas nos Jogos 
olímpicos e paralímpi-
cos rio 2016, a serem 
realizados de 5 a 21 
de agosto e de 7 a 18 
de setembro, respec-
tivamente.

em virtude da cerimônia de abertura e encerra-
mento dos Jogos, a Quinta da boa Vista não estará 
aberta ao público nos dias 5 e 21 de agosto, bem 
como em 7 e 18 de setembro de 2016.

estão excluídos da previsão de feriados expe-
dientes nos órgãos cujos serviços não admitam pa-
ralisação, como unidades de Saúde e Hospitalares 
e os serviços de transporte público.

Medidas Medidas II

Paralizações Paralizações II

Eles disseram... nós publicamos!
"Quero agradecer ao presidente Temer a grande demonstração de carinho que ele deu para o Rio 

de Janeiro. O Rio de Janeiro agradece a ele”, disse em nota o governador em exercício do rio de 
Janeiro, francisco dornelles (pp), agradecendo o apoio financeiro ao estado do rio.

alunos da escola pastor aristides arru-
da, em Japeri, tiveram um dia de lazer 
fora da unidade da rede pública. cerca 
de 40 estudantes foram para a fazenda 
americana, onde participaram de diver-
sas atividades.

a iniciativa partiu da direção da esco-
la e contou com a participação da pro-
fessora de educação física da unidade 
e também dos professores do Segundo 
Tempo, programa desenvolvido pela pre-
feitura de Japeri.

dIreTo ao poNTo

pelo que tudo indica a disputa pela vaga de 
prefeito do rio nas eleições deste ano, promete 
ser bastante disputada e a corrida tende a ser 
altamente acirrada, pois há pelo menos cinco 
candidatos com farta bagagem de experiência 
política que têm chances claras de conseguir 
se eleger. especialistas afirmam que não há fa-
voritos absolutos e que tudo poderá acontecer 
após a totalização dos votos.

Proibição Proibição II Crescimento III
ao contrário do que vem 

sendo publicado pela mídia 
nacional e divulgado por al-
gumas associações como 
o Instituto alana e a oNG 
criança e consumo, a publi-
cidade Infantil não está, nem 
nunca foi proibida no país.

Há algum tempo vem sen-
do alardeado que uma de-
cisão do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) teria vedado, de 
forma irrestrita, a publicidade 
dirigida às crianças. essa in-
formação não condiz com a 
verdade dos fatos.

Na realidade, o que houve 
foi uma decisão do STJ con-
trária à veiculação de uma 
campanha publicitária espe-
cífica, lançada pela bauduc-
co, que segundo interpreta-
ção da Justiça, configurava 
a prática de venda casada.

Diversão

Diversão II
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Palácio Anchieta deverá ser disputado por postulantes

Brasília
por unanimidade (11 

votos), o Supremo Tribu-
nal federal (STf) aceitou 
ontem, a denúncia apre-
sentada contra o depu-
tado afastado eduardo 
cunha (pMdb-rJ) por 
suposto recebimento e 
movimentação de pro-
pina em contas secretas 
na Suíça.

com votos de todos os 
ministros favoráveis ao re-
cebimento da denúncia, 
o peemedebista se torna 
agora réu no caso, pas-
sando a responder uma 
segunda ação penal na 
operação Lava Jato. ele 

foi denunciado pela supos-
ta prática de corrupção, la-
vagem de dinheiro, evasão 
de divisas e declaração fal-
sa em documento eleitoral.

a acusação é de que o 
deputado recebeu propina 
no exterior na compra, pela 

Quem mora em engenheiro pedreira, 
Japeri, Lages e paracambi, sofre com o 
descaso da SuperVia, que cobra r$ 3,70 
pela passagem e não oferece o trem 
Japeri x central do brasil após as 21hs.

Disputa acirrada no Rio

petrobras, de um campo 
de petróleo em benin, na 
África. o negócio, fecha-
do em 2011, teria custado 
r$ 138 milhões à estatal 
e rendido propina de r$ 
5,2 milhões para eduardo 
cunha.

como aconteceu na 
eleição suplementar 

de 2011 - quando o ex-
-vereador Genivaldo fer-
reira Nogueira, o batata, 
se prestou ao serviço can-
didatando-se a prefeito 
para bater doído no líder 
das pesquisas de intenção 
de votos na época, Nes-
tor Vidal o município de 
Magé deverá contar este 
ano com mais uma can-
didatura encomendada, 
uma daquelas conhecidas 
como ‘café-com-leite’, 
sempre encabeçadas por 
um nome sem expressão e 
sem peso suficiente para 
movimentar o ponteiro 
da balança, mas com a 
língua afiada o suficiente 

Magé terá candidatura café-
-com-leite como linha auxiliar

para atacar a quem o ‘pa-
trão’ mandar. o alerta foi 
feito a dois pré-candidatos 
a prefeito, ricardo correa 
de barros, o ricardo da 
carol (pMdb) e o atual pre-
feito, rafael Santos de Sou-
za, o rafael Tubarão.

a expressão ‘café-com-
-leite’ significa mais fraco, 
aquele que não participa 
efetivamente das ativida-
des’, mas em Magé este 
terá a incumbência de 
atrapalhar e a ‘encomen-
da’ se deveria a preocu-
pação de um terceiro pré-
-candidato em relação a 
fatos negativos envolven-
do membros de sua família 
que são peças importantes 
no esquema eleitoral .

dIVuLGação

Defesa Civil Mirim forma 19ª turma de alunos em Mesquita
cIdadaNIa

O evento comandado pelo diretor de Ensino e Instrução, Marlon Araújo

Foi aprovada por unaniminade a denúncia apresentada

Solenidade teve entrega de diplomas, homenagens e demonstrações do que foi aprendido no curso.

Matéria de responsabilidade da Secretaria de comunicação Social da prefeitura de Mesquita.

confira a matéria completa no site

Joyce Mendes
editoriahorah@ig.com.br
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a solenidade de for-
matura da 19ª turma 
da defesa civil Mi-

rim de Mesquita, realizada 
ontem, no pátio da defesa 
civil, na dinâmica, contou 
com demonstrações práti-
cas de primeiros socorros 
e combate a incêndios. 
uma pequena amostra do 
que a turma de 40 alunos, 
com idades entre 13 e 16 
anos, aprendeu em quatro 
meses de curso. com di-
reito a marcha, execução 
do Hino Nacional, do Hino 
de Mesquita e hasteamen-
to da bandeira brasileira, o 
evento contou ainda com 
a entrega dos diplomas, 
feita por pais e padrinhos, 

e com apresentações de 
dança.

os três primeiros coloca-
dos, diana Lima dos Santos, 
diego de oliveira e  Geor-
ge cleiton dos Santos, e o 
aluno destaque, Samuel 
prudêncio, receberam ho-
menagem pelo empenho 
em participar das ativida-
des.  emocionados, pais e 
responsáveis elogiaram o 
carinho dos instrutores e ci-
taram mudanças no com-
portamento dos filhos no 
decorrer das aulas. “eles fi-
cam mais responsáveis de 
um modo geral, mais pre-
ocupados com a preven-
ção de acidentes e com a 
disciplina. Minhas filhas não 
gostam de acordar cedo, 
mas levantavam da cama 

sem eu ter que chamar 
para vir às aulas”, contou 
a dona de casa daniele 
Moura, mãe das gêmeas 
Vitória e emanuele, de 13 
anos.

o evento, comanda-
do pelo diretor de ensino 
e Instrução da defesa ci-
vil, Marlon araújo, contou 
com a presença de várias 
autoridades, como o pre-
feito Gelsinho Guerreiro, o 
secretário de defesa civil, 
benites Mol, de Seguran-
ça pública, Yves Murilo, 
de defesa da pessoa com 
deficiência e do Idoso, 
Welington oliveira, e de 
representantes do 20º bpM, 
tenente ornellas e do 4º 
GbM, capitão Thiago fer-
reira.

Desperdício de água em Nilópolis
reprodução 
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Moradores da rua as-
sociação Lar próprio, pró-
ximo ao campo XV de 
Novembro, no bairro Nos-
sa Senhora de fátima, em 
Nilópolis, reclamam de um 
vazamento de água no 
meio da rua que já dura 
mais de um mês. Segundo 
relatos a cratera aumen-
ta a cada dia e o vaza-
mento está deixando a 
vizinhança sem água. Se-
gundo eles, já foram feitos 
vários contatos com a pre-
feitura mas até o momen-
to nada foi feito.

Denúncia contra Cunha é aceita no STF 
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Políticos discutem custeio de 
hospital em Volta Redonda
Encontro reuniu prefeito, secretário de Estado de Saúde, integrantes do Cismepa e parlamentares.

Obras do hospital não contou com recursos do Governo Federal

Hospital deve começar a funcionar de forma gradativa, priorizando as necessidades da região
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A maior queda registrada foi sobre focos de dengue

Barra do Piraí inaugura 
nova farmácia municipal

reprodução

O novo prédio proporciona atendimento humanizado e melhor estrutura

Neto destacou que 
o hospital não teve 
recursos do Go-
verno federal na 
construção, reafir-

mando que a ajuda 
fundamental veio do 
ex-governador Sér-
gio cabral, do go-
vernador licenciado 

Luiz fernando pezão 
e do então secretá-
rio de obras, Hudson 
braga. o prefeito de 
Volta redonda ainda 

afirmou ao secretário 
de Saúde que os mu-
nicípios não têm con-
dições de arcar com 
os custos do Hospital 

regional sem a ajuda 
financeira federal.
outras fontes de re-
cursos sugeridas foram 
de fundos empresa-

riais do bNdeS para 
projetos, parcela do 
pagamento de pe-
dágios (na forma de 
seguro), e outros.

o prefeito antô-
nio francisco 
Neto (pMdb) 

recebeu na última sex-
ta-feira, o secretário 
de estado de Saúde, 
Luiz antônio de Souza 
Teixeira Junior, os pre-
feitos e representantes 
dos 12 municípios que 
integram o cismepa 
(consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do 
Médio paraíba), entre 
eles o atual presiden-
te, o prefeito de re-
sende, José rechuan, 
além do deputado fe-
deral deley de olivei-
ra e o deputado esta-
dual edson albertassi. 
os políticos discutiram 
a forma de funciona-
mento e o custeio do 
Hospital regional do 
Médio paraíba dr.ª Zil-
da arns. a unidade 
está sendo construída 
no bairro roma, e está 
com 94% das obras 
prontas. a previsão do 
término é de dois me-

ses.

VIABILIDADE
o presidente do cis-

mepa, José rechuan, 

Detran aumenta oferta de 
vagas no Sul Fluminense

Levantamento da Ouvidoria 
mostra queda em reclamações

disse que a expecta-
tiva é viabilizar finan-
ceiramente o hospital. 
“precisamos usar da 
criatividade e bus-

car recursos de onde 
puder vim, de todos 
que puderem ajudar 
a saúde da região”, 
afirmou.

No encontro, en-
tre outros pontos, foi 
marcada uma reu-
nião com o presiden-
te da alerj, deputado 

Jorge picciani, para 
buscar formas de cus-
teio para o hospital. a 
alerj doou uma verba 
de r$ 4,4 milhões, que 
deve ser liberada nos 
próximos dias.

“a nossa missão ago-
ra é terminar o hospi-
tal daqui a dois meses 
e entregar as chaves 
para o governo do es-
tado” afirmou o pre-
sidente da comissão 
de fiscalização das 
obras, o engenheiro 
Sebastião faria.

outra questão que 
foi decidida entre os 
participantes da reu-
nião foi que o hospi-
tal deve começar a 
funcionar de forma 
gradativa, priorizando 
as necessidades da 
região, como o cen-
tro de Imagens com 
raios X, tomografia e 
ultrassonografia, e o 
centro de Tratamento 
Intensivo (cTI) com 40 
leitos, sendo 30 para 
adultos e 10 leitos pe-
diátricos.

 uma equipe de visto-
ria itinerante do detran 
atuará, entre 8h30 e 
17h no próximo sábado 
no parque da cidade, 
em barra Mansa, ofer-
tando 240 vagas adi-
cionais para o serviço 
de vistoria. Vale ressaltar 
que ação semelhan-
te já está programada 
para resende, no sába-

do, dia  2 de julho,  em 
endereço a ser anun-
ciado.

com essa atividade 
excepcional de suas 
equipes de vistoria itine-
rante, que, normalmen-
te, só atuam em municí-
pios onde não há postos 
para a realização de tal 
procedimento,  o de-
tran  está atendendo a 

reclamações de moto-
ristas sobre dificuldades 
pontuais  para a obten-
ção do serviço nas uni-
dades sediadas nos mu-
nicípios daquela região, 
onde a oferta diária é 
de 450 vagas  para o 
procedimento em Volta 
redonda; de 250,  em 
barra Mansa;  e de igual 
número em resende.

a ouvidoria Geral da 
prefeitura de resende re-
gistrou uma queda no nú-
mero de reclamações da 
população sobre focos de 
dengue, mato alto e entu-
lho em terrenos baldios. o 
levantamento comparou o 
período de janeiro a junho 
dos anos de 2015 e 2016, 
com objetivo de avaliar 
o atendimento prestado 
pela prefeitura aos mora-
dores em suas principais 
demandas.

No período avaliado fo-
ram totalizadas 3.741 recla-
mações em 2015 e 2.487 
em 2016. a maior queda 
foi registrada nas reclama-
ções de focos de dengue, 
direcionadas à Secretaria 
Municipal de Saúde.     em 
2015 a ouvidoria registrou 
602 reclamações desse 
tipo. em 2016 o número 

caiu para 287.        
em segundo lugar estão 

as reclamações relaciona-
das a terrenos particulares 
baldios que foram encami-
nhadas para a divisão de 
fiscalização de posturas. 
elas caíram de 509 em 2015 
para 240 em 2016. 

denúncias em geral di-

recionadas à divisão de 
fiscalização de posturas 
também se destacaram 
no levantamento da ouvi-
doria como som alto, des-
pejo irregular de entulhos 
de obras, etc.  esse tipo de 
reclamação caiu de 135 
para 72 no período avalia-
do em 2015 e 2016. 

Na manhã da úl-
tima terça-feira, o 
prefeito Municipal 
inaugurou as no-
vas instalações da 
farmácia Munici-
pal, na rua barão 
do rio bonito, 72, 
bairro Santana.  o 
novo prédio possui 
modernas depen-
dências, propor-
cionando atendi-
mento humanizado 
e melhor estrutura 
de funcionamento 
e armazenamento 
dos medicamentos.

São atendidos 
mensalmente, cer-
ca de seis mil usuá-
rios pela farmácia, 

que recebem medi-
camentos básicos de 
150 classes, entre eles 
analgésicos, remé-
dios para hipertensão 
arterial e diabetes, 
antibióticos e an-
tiinflamatórios, entre 
outros. além dos me-
dicamentos básicos, 
são disponibilizados 
remédios de deman-
da complexa, com 
alto custo, mediante 
cadastro prévio na 
unidade, através de 
contrapartidas es-
taduais e federais, 
como medicamen-
tos para pacientes 
transplantados, com 
doença renal crôni-

ca, artrite reuma-
tóide, esquizofrenia, 
e outras patologias. 
atualmente, o mu-
nicípio atende a 
demanda de 500 
pacientes que ne-
cessitam deste tipo 
de medicamento.

com o investi-
mento realizado nas 
novas instalações 
pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a 
pedido do prefeito, 
estima-se dobrar o 
número de pessoas 
beneficiadas pelo 
serviço, podendo 
atender cerca de 
120 mil usuários por 
ano. 
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Assaltos deixam mortos no Rio 
Três vítimas foram baleadas por criminosos em diferentes regiões. Uma 
delas, um universitário de 20 anos, foi morta na frente dos pais em Maricá. 
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a violência sem 
limites segue 
mantendo o 

rio refém dos crimi-
nosos. Na noite da 
última terça-feira, 
mais três pessoas 
morreram durante 
tentativas de assalto. 
uma das vítimas foi 
Vinícius Vidal frança, 
de 20 anos, que foi 
baleado na rodovia 
amaral peixoto, na 
altura do quilômetro 
38, no espraiado.

o jovem estava no 
carro, um kia Spor-
tage prata, com os 
pais quando crimi-

Drogas, rádio transmissor e um rojão foram apreendidos com a dupla suspeita
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Suspeitos de tráfico vão 
em cana em Belford Roxo 

Ladrões assaltam agência 
dentro de Prefeitura do Rio

Edson estava em carro

Suposto chefe do tráfico do 
Alemão é baleado pela Civil

dIVuLGação

Policiais observam o veículo onde os cadáveres foram encontrados

Carlos Henrique, o Gugu, foi grampeado no flagra

reprodução

Vinicius morreu após levar tiro na Rodovia Amaral Peixoto
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nosos saíram de uma 
mata e tentaram fa-
zer a abordagem, 
mas o motorista 
acelerou. Indigna-
do, o bando efetuou 
vários disparos, e um 
deles atingiu Vinicius. 
o rapaz chegou a 
ser socorrido em um 
posto de saúde da 
região, mas ele não 
resistiu aos ferimen-
tos. o caso será in-
vestigado pela 82ª 
dp (Maricá). 

Na manhã de on-
tem, policiais en-
contraram um palio 
Weekend abando-
nado próximo ao lo-
cal onde Vinícius foi 

baleado. o carro foi 
encaminhado à de-
legacia de roubos 
e furtos de automó-
veis (drfa). 

ATAQuES TAMBéM
 EM QuEIMADOS 
em Queimados, 

outras duas pessoas 
morreram durante 
ações de bandidos. 
rogério Maciel dos 
Santos, 34, e José Luís 
castelo Tavares, 49, 
foram baleados na 
estrada carlos Sam-
paio, no bairro Vale 
do ouro. 

a divisão de Ho-
micídios da baixada 
fluminense (dHbf) 

informou que um in-
quérito foi instaura-
do para apurar as 
circunstâncias do 
duplo homicídio. 

os números do Ins-
tituto de Segurança 
pública (ISp) apon-
tam que no último 
quadrimestre, o nú-
mero de latrocínios 
(roubos seguidos de 
morte) registrados 
no estado cresceu 
28%, em relação 
ao mesmo período 
do ano passado. 
em 2015, 57 pessoas 
morreram em decor-
rência deste crime. 
Já neste ano, o nú-
mero saltou para 73. 

uma quadrilha 
assaltou uma agên-
cia bancária no in-
terior da prefeitura 
do rio, na cidade 
Nova, centro da ci-
dade, na tarde de 
ontem.

o comando do 

4º bpM (São cristó-
vão) confirmou a in-
formação, mas não 
divulgou detalhes da 
ação dos ladrões, que 
conseguiram fugir. até 
o fechamento desta 
edição ninguém ha-
via sido preso. 

a ocorrência foi 
encaminhada para 
a 6ª dp (cidade 
Nova), que vai re-
colher imagens das 
câmeras de segu-
rança para análise 
e identificação dos 
criminosos. 

dois suspeitos de 
envolvimento com 
o tráfico de drogas 
foram presos na ma-
nhã da última terça-
-feira por policiais 
do 39º bpM (belford 
roxo) durante ope-
ração para reprimir 
o comércio de entor-
pecente na comuni-

dade do castelar. 
a corporação in-

formou que o Gru-
po de ações Táticas 
(GaT), sob o coman-
do do tenente Theo-
bald, chegou a rua 
progessor antônio 
Martins, no bairro 
piam, e surpreendeu 
dois marginais trans-

portando drogas. 
com a dupla, foram 
apreendidos 75 pinos 
de cocaina, 01 rojão 
(fogos), 01 motoci-
cleta Yamaha factor, 
roubada e quantia 
de r$ 20. o registro 
de ocorrência foi fei-
to na 54ª dp (belford 
roxo). 

DRFC agarra um dos maiores 
receptadores de cargas no RJ

Corpos carbonizados são 
encontrados em Realengo

um homem apon-
tado como um dos 
maiores receptadores 
de cargas roubadas 
na baixada fluminen-
se e na Zona Norte 
do rio, foi preso na 
tafde de ontem por 
policiais da delega-
cia de roubos e fur-
tos de cargas (drfc).

carlos Henrique dos 
Santos, conhecido 
como Gugu, de 39 
anos, foi encontrado 
com um veículo ava-
liado em r$ 150 mil, 
em São João de Me-
riti. a especializada 
informou que o crimi-
noso tem 15 veículos 
em seu nome ou de 
empresas. o valor to-
tal dos carros chega 
a r$ 1, 5 milhão.

os dois corpos carbo-
nizados encontrados na 
tarde da última terça-
-feira, na estrada dos 
Teixeiras, em realengo, 
podem ser de dois mo-
radores que foram se-
questrados na  comu-
nidade Jardim Novo, 
localizada na  região. 

Moradores chegaram 
a fazer um protesto, fe-
chando ruas da comu-
nidade com pneus em 

chamas por causa do se-
questro de duas pessoas 
pelo tráfico de drogas. 

a delegacia de Ho-
micídios da capital (dH) 
instaurou inquérito para 
apurar as circunstâncias 
da morte de um homem 
atingido por tiros e com o 
corpo parcialmente car-
bonizado. a vítima ainda 
não foi identificada. 

os cadáveres foram 
encaminhados para o 

Instituto Médico Legal 
afrânio peixoto (IML), 
no Santo cristo.

Segundo reporta-
gem do jornal extra, 
nas redes sociais, re-
latos afirmam que os 
dois homens do Jardim 
Novo, controlado por 
milicianos, teriam sido 
sequestrados por trafi-
cantes da comunidade 
do Nogueira, que fica 
próxima ao local. 

edson Silva de Sousa, 
de 29 anos, foi balea-
do após confronto com 
policiais da 21ª dp (bon-
sucesso), na noite de 
ontem. ele é apontado 
pela polícia civil como 
um dos chefões do trá-
fico de drogas nas co-
munidades Nova bra-
sília e fazendinha, no 
complexo do alemão.  

o titular da distrital, 
delegado Wellington 
pereira Vieira, informou 
que o bandido, que 
tem recompensa de r$ 
20 mil divulgado pelo 
portal dos procurados, 
estava em um carro 

com mais três compar-
sas. um conseguiu fugir. 
o delegado disse ain-
da que uma denúncia 
anônima chegou aos 
agentes informando 
que orelha e os com-
parsas sairiam do com-
plexo do alemão para 
outra comunidade. 

uma equipe montou 
uma ‘campana’: “eram 
oito traficantes em dois 
carros. um conseguimos 
interceptar e onde esta-
va o orelha”, explicou 
o delegado. orelha foi 
levado para o Hospi-
tal Getúlio Vargas, na 
penha, mas o quadro 

de saúde dele é grave. 
os outros feridos foram 
encaminhados para o 
Hospital de bonsucesso 
e também correm risco 
de morte.
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o dançarino e pro-
dutor musical Mar-
cos Venicio Santos 
de Jesus, de 32 anos, 
pode ter sido vítima 
de traficantes. a víti-
ma foi atingida por 
pedradas e levou cin-
co tiros, no bairro de 
periperi, em Salvador, 
na tarde da última 
terça-feira. 

o delegado Nilton 
borba, titular da 5ª 
delegacia Territoral 
(dT/periperi), confir-
mou ontem que o 
caso é investigado 
como latrocínio, já 
que a moto usada 
pela vítima foi levada. 
o local onde acon-

quinta-feira, 23 de junho de 2016 policia

reSgate ouSado
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PM sacode o Rola à caça 
do traficante Fat Family
Na ação, cinco suspeitos foram para o saco após confronto com policiais militares.

teceu o crime passa 
atualmente por dispu-
ta entre duas facções 
criminosas e o dança-
rino pode ter sido con-
fundido por traficantes 
como sendo um rival.

a companheira do 
dançarino, Larissa Sou-
za Santiago, 20, con-
tou em depoimento 

Dançarino é morto por traficantes 

que Marcos Venicio 
havia ido até o local 
para fechar um con-
trato para um show 
da banda para qual 
trabalhava, a ‘Guet-
tho é Guettho’. a víti-
ma levou quatro tiros 
(no rosto, no tórax e 
em um dos braços) e 
morreu no hospital. 

Marcos foi assassinado com tiros e pedradas
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a polícia Militar 
matou cinco 
suspeitos de en-

volvimento com o trá-
fico de drogas durante 
operação realizada 
na manhã de ontem 
na favela do rola, em 
Santa cruz, Zona oes-
te do rio, para pren-
der o bandido Nicolas 
Labre pereira de Jesus, 
de 28 anos, o fat fami-
ly, resgatado do Hos-
pital Municipal Souza 
aguiar, no centro do 
rio, em ação ousada 
durante a madruga-
da do último domingo, 
que resultou na morte 
de uma pessoa e feri-
mento em outras duas, 
uma delas policial mi-
litar. esse foi o terceiro 
dia que policiais de 21 
batalhões vasculha-
ram mais de 50 comu-
nidades do rio e da 
baixada que vivem sob 
o domínio da facção 
criminosa comando 
Vermelho. 

Segundo a pM, ao 
chegar à favela, as 
guarnições foram ata-
cadas a tiros por um 
grupo de seis trafican-
tes armados. No con-

fronto, cinco deles mor-
reram na hora e um foi 
levado para o Hospital 
Municipal pedro II, em 
Santa cruz. um foragi-
do da Justiça foi cap-
turado. Na ação, os 
policiais apreenderam 
um fuzil, três pistolas au-
tomáticas, uma grana-
da e uma quantidade 
de drogas ainda não 
contabilizada na co-
munidade do rola.

Já no morro da con-
gonha, em Madureira, 
no Subúrbio do rio, 
os militares do 9° bpM 
(rocha Miranda) pren-
deram um homem sus-
peito de envolvimento 
com o tráfico de dro-
gas e apreenderam 
um fuzil, uma pistola e 
drogas.

MOTORISTA DE FAT 
FAMILy é OuVIDO NA DP 

dois homens, um de-
les identificado como 
o motorista que dirigiu 
para Nicolas durante 
a fuga foram ouvidos 
no começo da tarde 
de ontem na delega-
cia de Homicídios da 
capital (dH-capital). 
os agentes do 5º bpM 
(praça da Harmonia) 
chegaram até o sus-

peito, que trabalha 
numa empresa de re-
frigeração a partir de 
uma denúncia.

a polícia civil infor-
mou que o homem foi 
liberado pela especia-
lizada, já que não foi 
encontrada qualquer 
relação entre ele e o 
resgate do traficante. 

o tenente-coronel 
Maurício faria Silva, 
lotado no centro de 
Manutenção de Ma-
terial, foi escolhido 
como novo coman-
dante do 5º batalhão 
da corporação, na 
praça da Harmonia, 
responsável pelo po-
liciamento na área 
central da cidade e 

encarregado da cus-
tódia de presos no 
Hospital Souza aguiar.

Na última terça-fei-
ra, o tenente-coronel 
Wagner Guerci Nu-

nes foi exonerado do 
comando da unida-
de pelo secretário de 
Segurança pública, 
José Mariano beltra-
me, insatisfeito com a 

falha na custódia do 
traficante fat family, 
resgatado por vários 
homens fortemente 
armados no final de 
semana.

Bombeiros passam por um dos corpos do confronto e levam ferido para o hospital

Criminosos são transferidos para presídios federais
um grupo de 15 pre-

sidiários do complexo 
penitenciário de Ge-
ricinó, em bangu, na 
Zona oeste do rio fo-
ram transferidos para 
presídios federais fora 
do estado na manhã 
de ontem. os bandidos 
integram a facção res-
ponsável pela ação do 
último domingo para 
resgatar Nicolas. 

a transferência, con-
firmada pela Secretaria 
estadual de administra-
ção penitenciária, foi 
determinada pelo titu-
lar da Vara de execu-
ções penais (Vep), juiz 
eduardo oberg. o ma-
gistrado informou que 

as gravações de áudio 
em comemoração pelo 
resgate de Nicolas, rece-
bidas edson pereira firmi-
no de Jesus, o Zaca, tio de 
Nicolas, dentro da cadeia, 
evidenciam a necessida-
de de desarticulação ime-
diata da quadrilha e seu 
constante monitoramento 
de modo rigoroso. ele foi  
um dos detentos transfe-
ridos. o comboio com os 
presos passou pela aveni-
da brasil pouco antes das 
8h e alguns trechos até a 
chegada na base aérea 
do Galeão foram interdi-
tados . 

a transferência foi deter-
minada pelo juiz eduardo 
oberg, titular da Vara de 

execuções penais (Vep) do 
rio na última segunda-feira 
após pedido da Secretaria 
de estado de Segurança e 
do Ministério público. além 
de Zaca, a lista traz nomes 
considerados de grande 
influência dentro da fac-
ção, como Isaías costa 
rodrigues, o Isaías do bo-
rel; Márcio Gomes Medei-
ros roque, o Marcinho do 
Turano; Marcelo fonseca 
de Souza, o Marcelo Xará; 
Sandro batista rodrigues, o 
Naíba; e davi da concei-
ção carvalho, o davi do 
final feliz.

Vem responder pelos 
danos sofridos aos cida-
dãos que se sentiram lesa-
dos”, enfatiza Sanches. Comboio segue em direção a Base Aérea do Galeão com os presos

Foragido é capturado em blitz 
foragido da Justi-

ça há cerca de dois 
anos, um homem 
foi preso ontem por 
agentes da polícia 
rodoviária federal 
(prf) durante uma 
blitz na rodovia br-
101, em campos dos 
Goytacazes, na re-
gião Norte fluminen-
se. 

os policiais realiza-
vam uma fiscaliza-
ção na altura do km 
28, quando tiveram 
a atenção voltada 
para os cupantes 
de um uno. o mo-
torista, de 27 anos, 
apresentou a cartei-
ra de habilitação e 
o documento do au-
tomóvel. Não havia 
nenhuma restrição 
quanto ao condu-

tor e o carro. Mas, 
um passageiro, de 
26 anos, possuía um 
mandado de prisão.

ao consultar os sis-
temas de segurança 
pública, a equipe 
verificou que o sus-
peito era foragido 
da Justiça. ele res-
ponde a um proces-

so no qual é acusa-
do pelo crime de 
furto. o mandado de 
prisão foi expedido 
pela 5ª Vara de exe-
cuções criminais do 
foro central de São 
paulo, em 2014. a 
ocorrência foi enca-
minhada à 146ª dp 
(Guarus).

Agente da PRF no momento da prisão do suspeito

dIVuLGação

REPRODUÇÃO / WHATSAPP



V

aSfalto na porta de caSa

quinta-feira, 23 de junho de 2016geral8

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Muitas mulhe-
res estão próximas 
do seu peso ideal, 
mas ainda assim 
têm a impressão 
de que seus bra-
ços não estão no 
mesmo nível que 
o restante do cor-
po. Não existe fór-
mula mágica de 
como emagrecer 
os braços: é pre-
ciso dedicação e 
exercícios certos 
para ficar com os 
braços fininhos.

cuidando da 
alimentação e re-
alizando os exer-
cícios corretos, é 
possível atenuar 

esses efeitos.
exercício físico 

que mais resultados 
apresenta no tra-
balho dos braços 
são as flexões em 
triângulo.

os exercícios car-
diovasculares são 
excelentes opções 
quando o assunto é 
perder peso,e com 
os braços não são 
diferentes. por isso, 
considere adicio-
nar caminhadas, 
corridas, flexões, 
levantamento de 
pesos,natação, ci-
clismo à rotina de 
atividade física. co-
mece a exercitar ...

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 
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Prefeitura entrega ruas 
asfaltadas no Corumbá
Moradores comemoram a pavimentação e melhorias no bairro iguaçuano.

Reino Unido pode deixar UE
os eleitores britâni-

cos decidem hoje em 
referendo se o país 
continua ou não a in-
tegrar a união euro-
peia (ue). com uma 
disputa acirrada du-
rante a campanha, a 
decisão é aguardada 
com interesse por toda 
a europa. a votação 
será das 3h às 18h, 
pelo horário de brasília.

até hoje, nunca um 
país membro deixou a 
união política e eco-
nômica de 28 países, 
que desde seu início só 
tem se expandido. o 
referendo foi uma pro-
messa que o primeiro-
-ministro david came-
ron fez se vencesse as 

eleições parlamentares 
de 2015.

apesar de ter apoia-
do a consulta, cameron 
defende a permanên-
cia do país no bloco. 
“estou absolutamente 

convencido de que 
nossa economia so-
frerá se sairmos. Have-
rá menos crescimen-
to e menos trabalho 
para os britânicos”, 
afirmou ele.

Eleitores decidem hoje se país permanece ou não

NeIL HaLL/reuTerS

Como deixar os Braços finos

Moradores do 
bairro Jardim 
corumbá já po-

dem comemorar. Neste 
sábado, o prefeito Nel-
son bornier inaugura às 
10h a obra de urbaniza-
ção realizada na região. 
o local foi beneficiado 
com saneamento, dre-
nagem, pavimentação 
e calçadas.

de acordo com a 
Secretaria de obras 
e Serviços públicos de 
Nova Iguaçu (Semosp), 
as intervenções, que ti-
veram início em dezem-
bro de 2015, custaram 
r$ 2,5 milhões e foram 
financiadas com recur-
sos da prefeitura nas se-
guintes ruas: agostinho, 
Terezinha Lima e Tho-

más Schwerotner.

PROJETO DIVIDIDO EM 
DuAS FASES 

a secretária de obras 
carla Neves explica 
que o projeto foi di-
vidido em duas fases.  
“a primeira compreen-
de estas três ruas, e a 
segunda terá os mes-
mos serviços que estão 
em execução nas ruas 
Marcelo, Jorge ribeiro, 
cândido e emília Mar-
tins. ainda serão feitas 
duas passarelas de pe-
destres, na entrada de 
Santa rita, onde hoje a 
travessia se faz direta-
mente na via, que é a 
estrada de adrianópo-
lis.”, diz a secretária. 

a obra foi uma in-
dicação do vereador 
Marcelo Nozinho que 

está orgulhoso da con-
quista. “depois de muita 
luta conseguimos trazer 
um pouco mais de dig-
nidade para este bair-
ro. pretendo não parar 
por aqui. os moradores 
merecem muito mais”, 
afirmou.

o aposentado e mo-
rador da rua Thomás 
Schwerotner, alair fran-
cisco carreiro, 86 anos, 
disse que a obra va-
lorizou o bairro. “ficou 
tudo lindo. esse serviço 
ficou bom demais. a 
poeira não vai mais en-
trar na minha casa. fi-
cou mais fácil para var-
rer e manter a entrada 
da minha residência 
limpinha. agora eu sin-
to que moro num bairro 
de verdade”, comemo-
rou. As intervenções custaram R$ 2,5 milhões e foram financiadas com recursos da Prefeitura

aLZIro XaVIer

Duque de Caxias ganha serviço para 
atender emergências de cães e gatos 

a prefeitura de du-
que de caxias lançou 
ontem, na praça do 
pacificador, no centro, 
o Serviço de atendi-
mento Móvel Veteriná-
ria (SaMuVeT). Nesta 
etapa, o projeto, que 
faz parte do programa 
de bem-estar animal 
(pbea), visa atender os 
animais de pequeno 
porte (cães e gatos) 
em situação de vulne-
rabilidade. o serviço 
é gratuito e pode ser 
solicitado de segun-
da a sexta-feira, das 
9h às 17h, através do 
telefone 2671-6687, a 
partir de hoje. além do 
SaMuVeT, também foi 
lançada a campanha 
“Todo mundo merece 
um animal de estima-
ção” para incentivar a 
adoção de animais no 
município.

o vice-prefeito Laury 
Villar participou da ce-
rimônia de lançamento 
do projeto e destacou 
a importância do cui-
dado com o animal 

no município. “É muito 
importante que a ci-
dade tenha políticas 
públicas voltadas para 
os animais. Muitas vezes 
eles acabam passando 
despercebido. duque 
de caxias está saindo 
na frente. Isso é resul-
tado de planejamento 
de governo. fico feliz 
por ver essa preocupa-
ção com os animais”, 
afirmou.

o SaMuVeT vai fun-
cionar ao estilo do Ser-
viço de atendimento 
Médico de urgência 
(SaMu). após solicita-

ção por telefone, um 
veterinário vai até o 
local realizar o pri-
meiro atendimento e 
caso seja necessário, 
o animal é encami-
nhado para uma clí-
nica veterinária par-
ceira do pbea para 
tratamento. a pessoa 
que fez a solicitação 
pode ficar responsá-
vel pelo animal. caso 
contrário, o SaMuVeT 
o encaminhará para 
um lar temporário até 
sua recuperação e 
colocado no progra-
ma de adoção.

unidade vai atender animais de pequeno porte

Supercomputador pode ser 
desligado por falta de verba

o supercomputa-
dor Santos dumont, 
o maior da américa 
Latina, corre o risco 
de ser desligado até 
o fim deste mês caso 
o Laboratório Nacio-
nal de computação 
científica (LNcc) 
não receba recursos 
suficientes para cus-
teá-lo.

adquirido por r$ 60 
milhões da empresa 
francesa atos bull e 
capaz de realizar até 
1.015 operações ma-
temáticas por segun-
do, o computador 
chegou ao laborató-

rio no ano passado 
e foi inaugurado em 
janeiro. Mas diante 
da falta de recursos 
para pagar o consu-
mo de energia elétri-
ca, nunca chegou a 
funcionar em plena 
capacidade.

“ele foi adquirido 
para auxiliar toda a 
comunidade cientí-
fica brasileira. a in-
tenção era de que 
ele estivesse aberto 
para todos projetos 
de pesquisa e desen-
volvimento”, contou 
o diretor do LNcc, 
augusto Gadelha.

Estado do Rio 
regulamenta 

serviço de 
mototáxi

a prefeitura vai re-
gulamentar o serviço 
de mototáxi na cida-
de. o decreto 41870 
do prefeito eduardo 
paes foi publicado 
na edição de ontem 
do diário oficial do 
Município. de acor-
do com a Secretaria 
Municipal de Trans-
portes, o diálogo do 
poder público com a 
população e com os 
prestadores de servi-
ços permitiu avançar 
na regulamentação 
do modal. 

“a medida tem 
como objetivo ofe-
recer mais uma op-
ção de transporte 
regulamentado aos 
cariocas, com regras 
claras, mais conforto 
e segurança para 
passageiros e profis-
sionais do setor. com 
isso, ficam definidas 
as funções de cada 
modal (ônibus, vans, 
‘cabritinhos’, táxi e 
mototáxi) no plane-
jamento de transpor-
te da cidade”, afir-
mou a Secretaria.

a autorização 
para o Serviço de 
Transporte de pas-
sageiros por Motoci-
cleta (mototáxi) será 
emitida para pessoas 
físicas vinculadas a 
associações ou coo-
perativas do setor. os 
interessados em ob-
ter autorização para 
prestação do serviço 
devem preencher re-
quisitos mínimos ne-
cessários, entre eles, 
ter 21 anos ou mais 
com, pelo menos, 
dois anos de habili-
tação na categoria 
a, não ter antece-
dentes criminais e ter 
curso especializado, 
seguindo as normas 
do conselho Nacio-
nal de Trânsito (con-
tran).

DIVULGAÇÃO
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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 
bernardes
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 No-
voanjo 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-parti-
dário
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 
resgate
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

pINTaNdo o '7'

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de deus
08:30-Te peguei
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor pra Você
12:00-Igreja universal do reino 
de deus
15:00-a Tarde é Sua
17:00-Igreja universal do reino 
de deus
18:00-olha a Hora
19:15-redeTV News
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de deus.
21:30-TV fama
22:45-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

MODA
Look: comfy e clássico

caMILa coeLHo

reprodução

cícero revela a encarnação que 
Miguel esteve com olívia. olívia co-
menta com Miguel que Santo e Tere-
za tiveram um romance no passado. 
com o apoio de Martim, cauré volta 
a frequentar as aulas de beatriz. bento 
incentiva Lucas a lutar pelo amor de 
olívia. bento reclama com beatriz so-
bre a presença de Martim. Tereza se 
surpreende quando Santo diz que co-
nheceu Miguel. 

Carlos se 
aproxima de Luzia

Moisés se emociona ao 
chegar a casa de Jetro 
Josué orienta os hebreus quando 

eles treinam espadas, em duplas. em 
Midiã, na frente da casa de Jetro, 
Moisés e os familiares se emocionam 
quando chegam. betânia é avisada 
por emma que no palácio está cos-
by. cosby é a sacerdotisa que está 
no centro quando o ritual termina. 

RESuMOS DAS NOVELAS

anastácia fica satisfeita 
com as instalações da casa 
de pancrácio. celso confronta 
Sandra e araújo. Sandra con-
vida ernesto para jantar na 
mansão. o gerente do banco 
de romeu avisa que o rapaz 
perdeu todo o seu dinheiro. 

Romeu descobre que 
perdeu toda fortuna

Geraldo fica 
desesperado

Isabela, que finge ser Manuela, 
se despede da mãe, sem que ela 
saiba. a garota diz pela primeira 
vez que ama a mãe e deixa que 
rebeca cante para ela. Isabela 
embarca no ônibus com direção 
para cidade. Geraldo fica deses-
perado ao saber que Joel foi preso. 
Taísa persegue frederico e nega o 
orçamento dele, o que deixa o es-
tilista irado. 

eu amo montar 
produções mais con-
fortáveis, principal-
mente quando estou 
em casa na correria 
do dia a dia, sair do 
salto é sempre bom, 
né?! e para o look do 
post de hoje, escolhi 
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06h00 - balanço Geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - Hoje em dia
a14h45 - 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 Inves-
tigação
00h15 - chicago Med – 1ª Tem-
porada
01h15 - fala Que eu Te escuto
02h00 - programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Evento de arte e criação 
gratuito em Nova Iguaçu
Projeto ‘Arte Total’ leva desenvolvimento aos jovens no Shopping Nova Iguaçu.

peças mega bási-
cas e clássicas, cal-
ça preta e camisa 
branca, com ja-
queta camelo. pra 
finalizar optei por 
um Slip on animal 
print que deu um 
up no look. 

Evento conta com vários artistas que instruem jovens da nova geração

BAND
06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edi-
ção 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

focado em di-
recionar jovens 
talentos da 

área criativa, o arte 
Total é um projeto 
que leva palestras 
e workshops, colo-
cando-os em con-
tato com grandes 
nomes do merca-
do de trabalho. o 
evento, que é gra-
tuito, acontece no 
dia 09 de julho, das 
15h às 20h, no Sho-
pping Nova Iguaçu, 
o maior da baixada 
fluminense.

a iniciativa, que 
nasceu de uma fu-
são de artistas como 
ilustradores, desig-
ners, youtubers e es-
cultores, já realizou 
ao todo mais de 28 
eventos em 10 luga-
res diferentes no es-
tado do rio de Ja-

neiro e Minas Gerais, 
com a participação 
de mais de oito mil 
pessoas. (campo 
Grande, duque de 
caxias, centro - rJ, 
Niterói, copacaba-
na, São Gonçalo, 
São João de Meriti, 
Nova Iguaçu, Madu-
reira e belo Horizon-
te - MG).

para essa edição, 
já estão confirma-
dos: combo estúdio, 
criadores da any 
Malu - a primeira 
youtuber animada, 
cezar Maracuja, do 
canal parafernalha 
e Ixi,Wirley c ontai-
fer - dublador de 
personagens como 
Michelangelo (Tarta-
rugas Ninjas), caleb 
do longa divergen-
tes, olly (Game of 
Thrones), Gustavo 
Horn, projeto TriGo, 
entre outros.
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Trabalho: deixe de 
lado a impetuosidade. 
Tenha cautela com 
investimentos, negócios 
e contratos. Não faça 
nada sem ler o que 

assinará. Compra de alto valor 
merece atenção redobrada. Amor: 
clima movimentado na vida familiar. 
Não faltarão conversas animadas. 

Áries

Trabalho: é tempo de 
investir em seu futuro. Isso 
significa que é importante 
plantar hoje para colher 
amanhã. Bom momento 
para planejar e estruturar 

sua vida. Vida social: bom momento para 
fortalecer amizades. Amor: não duvide 
dos sentimentos da pessoa amada. 

Touro

Trabalho: bom 
momento para tomar 
decisões que foram 
adiadas. Você conta 
com fortes vibrações 
dos astros para tomar 
medidas precisas. 

Sua criatividade está em alta. 
Melhor produtividade trará maiores 
recursos financeiros. Vênus lhe 
proporcionará algo feliz. 

Gêmeos

Trabalho: contará 
com uma dose extra 
de oportunismo para 
aproveitar o que de 
bom pintar na sua 
área profissional. Está 

constelado para você um bom momento 
financeiro. Amor: evite mostrar um 
comportamento ciumento para não tirar 
o brilho do seu romance. 

Câncer

Trabalho: explore o seu 
lado empreendedor. Terá 
oportunidade iniciar um 
novo negócio ou Expandir 
um se já o tiver. O momento 
favorece expansão. Ouse! 
Vida social: poderá rever 

amigos que estão distantes. Amor: 
relacionamento morno esquentará. Paixão 
à vista! 

Leão

Trabalho: para vindoura 
semana, está previsto 
elevação financeira através 
de excelentes negócios 
extras que surgirão. Mas, 
terá que ter força de 

vontade para dar conta deles. Com garra, 
isso será possível. Amor: prepare-se para 
lidar problemas de ordem familiar. 

Virgem

Trabalho: aumentos 
de ganhos não estarão 
descartados na vindoura 
semana. O mapa astral 
deste signo, assinala 
prosperidade e que terá 
força de vontade para 

lutar pelos seus interesses. Portanto, 
mexa-se! Amor: a fase pede um novo 
jeito de lidar com seu amor.

Libra

Trabalho: nos 
vindouros dias, 
terá sua disposição 
aumentada. Irá 
correr atrás de seus 
objetivos com mais 

determinação. Tudo indica que 
progredirá pois, inclinação para isso 
está evidente. Amor: dê mais espaço 
ao prazer e à alegria. Divirta-se com 
quem lhe ama. 

Escorpião

Trabalho: esse é um 
período favorável 
para equilibrar o 
seu orçamento. Terá 
apenas que evitar 
gastos com coisas 

quase desnecessárias. Finança: 
aperte o cinto para não ficar no 
vermelho. Amor: para quem 
está só: a sua simpatia e alegria 
atrairão ótimas pessoas. 

Sagitário

Trabalho: pense no futuro 
e na carreira. Procure 
injetar uma maior 
dose de ousadia na sua 
atividade para que ela 

possa deslanchar e lhe assegurar uma 
existência mais próspera. Procure ficar 
por dentro das novidades profissionais. 
Amor: seu poder de atração em alta. 

Capricórnio

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

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

Aquário

Trabalho: terá 

oportunidade de 

expandir seus 

horizontes profissionais, 

se aumentar seus 

contatos com pessoas que tenham 

interesses semelhantes aos seus. 

Negócios pintarão na medida de seus 

esforços. Amor: o período favorece 

conquistas e relacionamentos sérios. 

Peixes

10 atos oficiais

reCiBo nº 0114

  CONCESSÃO DE LICENÇA
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

“EDURIC COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMEN-
TOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 27.881.892/0003-
29, Inscrição Estadual nº 79.692.670 , estabelecida a Estrada 
da Ligação, 1397, Parte B, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. 
Torna Público o extravio do Livro de Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência”.

                                  CONCESSÃO DE LICENÇA
                              EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 
“EDURIC COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMEN-
TOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 27.881.892/0001-
67, Inscrição Estadual nº 82.934.324, estabelecida a Rod. Pre-
sidente Dutra, 23850 AREA E, Austin, Nova Iguaçu/RJ. Torna 
Público o extravio do Livro de Registro de Utilização de Docu-
mentos Fiscais e Termos de Ocorrência”.

reCiBo nº 0114
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Ingredientes

BORSCH - SOPA 
RuSSA DE 

BETERRABA

2 cenouras médias
6 beterrabas médias 
descascadas
1 talo de aipo
Salsinha
3 colheres de sopa 
de azeite de oliva
2 l de água
750 g de carne para 
sopa
200 g de toucinho
1 folha de louro
1 lata de purê de to-
mate
Sal e pimenta à gosto
Suco de 1 limão
1/2 xícara de creme 
de leite fresco
opcional: 2 xícaras 
de repolho ralado

Modo de preparo

corte as 2 cenouras e 
4 beterrabas em tiras 
e o aipo em fatias
aqueça o azeite e 
acrescente os ingre-
dientes anteriores, 
mexer bem
Juntar a água, a car-
ne, o louro, o tomate, 
sal e a salsa
deixar ferver em fogo 
baixo até a carne fi-
car macia - aproxima-
damente 1 1/2hora
retire a carne, corte 
em fatias, coloque na 
sopeira e reserve
Leve o caldo ao copo 
do liqüidificador, dei-
xe bater bem
Volte a panela e 
acrescente o repolho 
e cozinhe por 10 mi-
nutos
rale as 2 beterrabas 
que sobraram e retire 
suco ou passe pela 
centrífuga
Junte o limão ao suco 
e misture ao caldo 
junto com a pimenta
coloque na sopeira e 
sirva com o creme de 
leite separado

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS ofiCiaiS

Ingredientes

ROSQuINHA FRITA

4 xícaras farinha de 
trigo ou até o ponto
1 xícara de açúcar 
refinado
1/2 xícara de óleo
1/2 xícara de leite
2 ovos
1 colher (sopa) de 
fermento em pó
1 pitada de sal

Modo de preparo

amasse todos os in-
gredientes, colocan-
do a farinha de trigo 
por último, aos pou-
cos, até o ponto de 
enrolar
deixe descansar um 
pouquinho
enrole, frite em óleo 
com fogo baixo até 
ficar moreninha
depois, passe no açú-
car refinado com um 
pouquinho de canela 
em pó
Guarde em lata de 
alumínio

DECRETO Nº  4.077 DE 22 DE JUNHO DE 2016.

dispõe sobre a substituição de membros do Conselho Municipal de Saúde e da outras provi-
dencias:

Considerando a Lei Municipal nº 1522, de 17 de novembro de 2014, que institui o Conselho 
Municipal de Saúde de Belford roxo;

o Prefeito MuniCiPaL de BeLford roXo no eStado do rio de janeiro, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais:

DECRETA:

ART 1º – substitui o membro do Conselho Municipal de Saúde no seguinte segmento:

SEGMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

•	 Sai: jeferSon aLVeS de MoraeS
•	 entra: Sandra heLena GoMeS da SiLVa

ART 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1446/GP/2016 DE 22 DE JUNHO DE 2016

EXONERAR, a contar de 22/06/2016, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei orgânica Municipal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela Comissão 
criada pelo decreto nº. 3954/2015, FERNANDA DUARTE FIGUEREDO DE CARVALHO, do 
cargo em comissão de diretor iii, símbolo d-3, da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga da 
Secretaria Municipal de educação esporte, Cultura e turismo.

PORTARIA Nº 1447/GP/2016 DE 22 DE JUNHO DE 2016

NOMEAR, a contar de 22/06/2016, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei orgânica Municipal e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela Comissão 
criada pelo decreto nº. 3954/2015, REGINA LEODÓRIA OLIVEIRA DE ARAÚJO, no cargo em 
comissão de diretor iii, símbolo d-3, da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga da Secretaria 
Municipal de educação esporte, Cultura e turismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

Na PORTARIA Nº 1439/GP/2016 DE 17 DE JUNHO DE 2016, publicada em 18/06/2016

Onde se Lê: Bruno doS SantoS aquino
Leia-se: Bruno SantoS de aquino

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

PORTARIA N°. 24/GS/SEMECT, de 21 de junho de 2016.

“designa a continuidade do acompanhamento administrativo, através das ações da Comissão 
de Sindicância para intervenção técnica-administrativa na e.M. Manoel Gomes”.                                                          

 o Secretário Municipal de educação do Município de Belford roxo, no uso de 
suas atribuições,                                                              

RESOLVE:

Art 1° - determinar a continuidade das ações pertinentes a Comissão de Sindicância para 
atuar na conferência administrativa, no que confere a regularização de vida escolar do 
ensino fundamental e da educação para jovens e adultos, na E.M. Manoel Gomes, com 
vista a organizar os períodos letivos a partir de 2011, quanto as informações constantes 
na Secretaria escolar.

 Art 2° esta Portaria designa os servidores: Vera LuCia BarBoSa CaStro, 
Mat.10/014735, iSaBeL CriStina BraGa, Mat. 10/022624 e MarCia CriStina Car-
reiro LiMa, Mat. 10/045009, para sob a presidência do primeiro, constituírem a respec-
tiva comissão.

Art 3°- - o prazo para o cumprimento desta Sindicância terá a vigência do ano letivo cor-
rente com início a partir de 01 de fevereiro e término em 20 de dezembro de 2016, com 
apresentação de Parecer Técnico conclusivo das ações.

Art 4° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES
Secretário Municipal de educação, esporte, Cultura e turismo - SeMeCt

Republicado por ter saído com incorreções

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELFORD ROXO

RESOLUÇÃO Nº 008/CMS/2016

“dispõe sobre a aprovação do Plano de ações e Metas do Programa Municipal dSt/aidS 
2016, e dá outras providências.

Considerando: as documentações apresentadas pela SeMuS ao CMS, do Plano de ações e 
Metas do Programa Municipal dSt/aidS 2016;

Considerando: A apreciação e análise do referido documento pela Comissão especifica do 
CMS Plano de ações e Metas do Programa Municipal dSt/aidS 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de saúde, instituído pela Lei nº 316/94 de 23 de Novembro de 1994, 
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, em reunião ordinária do 
dia 21 de junho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar o Plano de ações e Metas do Programa Municipal dSt/aidS 2016;

Art.2º - o referido Plano de ações e Metas do Programa Municipal dSt/aidS 2016 juntamente 
com a ata e lista de presença será encaminhado aos órgãos competentes em conformidade 
com a Legislação vigente;

Art.3º - esta resolução entrará em vigor na data se sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 009/CMS/2016

“dispõe sobre a aprovação da PaS- Programação anual de Saúde 2017, e dá outras 
providências.

Considerando: as documentações apresentadas pela SeMuS ao CMS da Programação anu-
al de Saúde – PaS 2017;

Considerando: A apreciação e análise do referido documento pela Comissão especifica do 
CMS, da Programação anual de Saúde- PaS 2017;

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de saúde, instituído pela Lei nº 316/94 de 23 de Novembro de 1994, 
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas  pela Lei nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990,pela Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, em reunião ordinária do dia 
21 de junho de 2016;

RESOLVE :

Art.1º aprovar a PaS 2017 - Programação anual de Saúde 2017;

Art.2º a referida PaS 2017- Programação anual de Saúde 2017, juntamente com a ata e lista 
de presença será encaminhado aos órgãos competentes em conformidade com a Legislação 
vigente;

Art.3º A referida PAS 2017- Programação Anual de Saúde 2017 ficará uma cópia arquivada na 
sala do CMS para vistas dos Conselheiros e demais interessados;

Art.4º esta resolução entrará em vigor na data se sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 010/CMS/2016

“dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Contingência da dengue, Chikungunya e 
Zica 2016-2018 e dá outras providências.

Considerando: as documentações apresentadas pela SeMuS ao CMS, do Plano Municipal 
de Contingência da dengue, Chikungunya e Zica 2016-2018;

Considerando: A apreciação e análise do referido documento pela Comissão especifica do 
CMS Plano Municipal de Contingência da dengue, Chikungunya e Zica 2016-2018.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de saúde, instituído pela Lei nº 316/94 de 23 de Novembro de 1994, 
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, em reunião ordinária do 
dia 21 de junho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar o Plano Municipal de Contingência da dengue, Chikungunya e Zica 2016-2018;

Art.2º - o referido Plano Municipal de Contingência da dengue, Chikungunya e Zica 2016-2018 
juntamente com a ata e lista de presença será encaminhado aos órgãos competentes em con-
formidade com a Legislação vigente;

Art.3º - esta resolução entrará em vigor na data se sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Celio Davi de Souza Calado
Presidente do CMS-Br

homologado a resolução CMS/Br nº 001/2016, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 1º da Lei 
federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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baixada

Anderson luiz

Nova Cidade vence jogo-treino 
preparatório para a Série C
Quero quero de Nilópolis segue preparação e estreia no próximo domingo no Campeonato Estadual.

a menos de uma 
semana da es-
treia na Série c 

do campeonato ca-
rioca, o Nova cidade 
realizou jogo-treino na 
fria manhã da útlima 
terça-feira, contra o Sa-
bino fc, time amador 
que mantém atletas 
profissionais em ativida-
de. Na prática realizada 
no estádio Joaquim de 
almeida flores, em Niló-
polis, os nova-cidadinos 
venceram por 3 a 1. 

o jogo-treino foi divi-
dido em dois tempos: o 
primeiro com 40 e o se-
gundo com 45 minutos. 
Na primeira parte, o téc-
nico Jaílton caravela 
utilizou atletas em ava-
liação mesclado com 
os reservas. kelvyn e da-
niel marcaram os dois 
gols do Nova cidade, 

com ricardo descon-
tando em pênalti para 
o Sabino fc. com o 
time principal na etapa 
complementar, o Quero-
-Quero da baixada fe-
chou o placar com gol 
de Willian, após jogada 
de ruan pela esquerda.

 o Nova cidade se-
gue a rotina de treina-
mentos até a estreia de 
domingo, às 15h, em lo-
cal a ser definido, con-
tra o bela Vista.

escalações: primeiro 
tempo: Mandela; Murilo, 
alexssandro, eduardo e 
Vitor Hugo; Gegê (da-
niel), Jefferson, kelvyn 
e edson; diego arman-
do e clayton. Segundo 
tempo: ewerson; alex, 
Mateus Guimarães (al-
berth), Ítalo e Marcos; 
rodrigo firú (Victor Jor-
ge), Matheus fernandes 
e rafael Malta (carlos); 
robson, ruan e Willian. O jogo-treino foi dividido em dois tempos mesclando com jogadores reservas para avaliação do time

Schwenck foca no objetivo  de ser campeão

eMerSoN pereIra

berNardo GLeIZer

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

Atenção!

Schwenck pede foco nos treinos até o Triangular
o Nova Iguaçu na 

segunda de três se-
manas de trabalho 
que terá até estrear 
no Triangular final da 
Série b do campeo-
nato carioca, mar-

Av. Abílio Augusto Távora,2083 - Redenção - Nova Iguaçu 21 2768-2472 www.rdlayshop.com.br

cado para começar 
no dia 2 de julho. a 
ansiedade por co-
meçar logo acaba 
aflorando, mas todos 
no clube estão com 
a consciência de 
aproveitar bem esse 
período para conser-
tar as falhas e apri-
morar o que já esta-
va dando certo. 

esse período sem 
jogos ocorreu porque 
o Nova Iguaçu, cam-
peão da Taça Santos 
dumont (primeiro tur-
no da Série b), não 
se classificou para 
as semifinais da Taça 
corcovado (segun-
do turno), que ainda 
estão sendo disputa-
das, o campos é um 
dos finalistas, e o ou-
tro sairá do confron-
to entre americano e 
olaria. o último jogo 
do Nova Iguaçu foi 
no dia 11, contra o 
angra dos reis.

 “Se eu falar que 
não queria estar jo-

gando seria mentira, 
mas já que temos 
esse tempo para tra-
balhar vamos usá-
-lo da melhor forma 
possível para quan-
do chegar a hora 
do jogo estarmos 
preparados. a recei-

ta para combater a 
ansiedade é mirar no 
objetivo de ser cam-
peão, esse é o nosso 
maior combustível”, 
afirmou o atacante 
Schwenck, artilheiro 
da equipe com 10 
gols.


