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Jobson foi preso em casa quando estava com a mulher

Alex Colodino foi preso por agentes da 62ª DP (Imbariê) Ex-ministro 
de Dilma é 
grampeado

Nova Iguaçu 
ganha creche

Condenado 
capturado 
em Caxias
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governo de ação

Povão fecha Estrada de 
Madureira em protesto 
por causa de abandono

Em mais um dia violento no Rio de Janeiro, dois po-
liciais militares morreram em diferentes pontos da 
cidade. Na Zona Oeste, o sargento João Batista Jú-
nior foi executado durante tentativa de assalto. Já 
no Subúrbio, outro PM morreu durante confronto.   

Ex-Fogão pisa 
na bola e vai 
em cana por
 estupro de 
5 novinhas

Matança sem limites

Com faixas e cartazes, um grupo de moradores queimou galhos de árvores e colchão, fechando a Avenida Abílio Augusto Távora, na altura do Nova Era

Martinazzo moraliza Seropédica

Moradores que esperam há vários anos por obras de infraestrutura resolveram chamar a atenção das autoridades em Nova Iguaçu.

Jogador Jobson, que foi afastado pela Fifa 
em 2015, é acusado pelas vítimas de abuso  
sexual durante festão onde rolou até suruba.

A Prefeitura de Seropédica vai abrir, em breve, licitação para serviço de coleta de lixo e locação de máquinas e 
equipamentos. Devido ao encerramento dos contratos emergenciais firmados pelo município por três meses, respec-
tivamente, nos dias 24 de maio e 12 de abril deste ano, o governo municipal convida empresas interessadas em 
participar das licitações. De acordo com informações da assessoria de comunicação social da Prefeitura, a medida 
faz parte da política de moralização e transparência administrativas determinadas pelo prefeito Alcir Martinazzo. 
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Via Láctea

Via Láctea II

o centro da via 
láctea foi pela pri-
meira vez captado 
em imagens gra-
ças ao gravity, um 
potente e inovador 
instrumento do ob-
servatório europeu 
do sul (eso, na sigla 
em inglês). estes re-
sultados dão uma 
ideia da inovadora 
ciência que o gra-
vity será capaz de 
produzir.

o inovador instru-
mento combina a 
luz de quatro uni-
dades de telescó-
pio de 8,2 metros 
(equivalente à pre-
cisão e resolução 
que alcançaria um 
telescópio de 130 
metros de diâme-
tro), por isso que 
capta ‘medições 
extraordinariamen-
te precisas de obje-
tos astronômicos’.

um atirador mascarado abriu fogo no cine-
ma Kinopolis, em viernheim, na alemanha, e 
deixou entre 25 e 50 pessoas feridas ontem, de 
acordo com a emissora de tv pública alemã, a 
emissora norte-americana ‘cNN’ e a ‘reuters’. 
a cidade fica próxima a Frankfurt. 

Quem achava que a demissão do coor-
denador-chefe de campanha ia mudar os 
humores de donald trump na corrida rumo 
à casa Branca se enganou. o excêntrico 
falastrão proferiu um discurso em que fez 
o que sabe de melhor: atacar adversários. 
hillary clinton foi seu alvo principal.

“ela é a candidata mais corrupta de to-
dos os que postularam pela casa Branca na 
história!”, atirou. a declaração foi feita após 
trump receber críticas da adversária quanto 
ao seu modelo econômico e de ser revela-
do que a arrecadação da democrata é su-
perior à do republicano.

Atirador

Polêmica Polêmica II

ele foi morto por agentes das forças de eli-
te da polícia alemã, confirmou o ministro do 
interior alemão. ainda não se sabe o que 
motivou o ataque. de acordo com o tabloi-
de ‘Bild’ o atirador chegou a fazer uma bar-
ricada no local e não se sabe se fez reféns. 

Atirador II

sob pressão depois de passar em branco nas 
duas primeiras rodadas da eurocopa, o astro por-
tuguês cristiano ronaldo, numa atitude impen-
sada, perdeu a cabeça e acabou jogando o 
microfone de um repórter em um lago, na última 
quarta-feira, em lyon, na França, poucas horas 
antes da partida contra a hungria.

o jornalista trabalha para o canal cmtv, do 
tabloide correio da manhã, ao qual o jogador 
se recusa a falar há anos, por conta de informa-
ções publicadas sobre sua privacidade. em 2011, 
o jornal publicou uma entrevista com a babá do 
seu filho, revelando detalhes sobre o nascimento 
de cristiano ronaldo júnior.

Nervosinho III

Caixa, vendedor e estoquista 
 a committee consultoria seleciona para vagas 

de operador de caixa, vendedor e estoquista, para 
atuar em empresa de calçados. Necessário ensino 
médio e experiência. candidatos dentro do perfil 
devem comparecer na av rio Branco, 185 - sala 
406, munidos de carteira de trabalho e currículo.

Estágio para níveis técnico e superior
a csN (companhia siderúrgica Nacional) está se-

lecionando para vaga de estágio técnico em elétri-
ca e superior em administração para atuação em 
itaguaí. a empresa oferece: vale transporte, ônibus 
fretado, Bolsa auxílio e assistência médica. interessa-
dos enviar currículo para rhporto@csn.com.br.

Contrata camareira para início imediato
hotel 5 estrelas em abertura na Barra da tijuca, con-

trata camareira para início imediato. salário r$ 1.500,00 
+ amplo pacote de benefícios. Necessário possuir sóli-
da experiência na função comprovando em ctps. in-
teressados e dentro do perfil devem enviar currículo 
para hotelnovobarra@gmail.com.

Mais de R$ 600 mil em revisões
aposentados e pensionistas do iNss que ganha-

ram ações de revisões de seus benefícios contra a 
previdência social vão receber os valores a partir 
do dia 8 de julho. o conselho de justiça Federal 
liberou, r$ 625,9 milhões para o devido pagamento 
de 61,6 mil segurados.

Escolas não terão refri
a coca-cola, a ambev e a pepsico anunciaram 

que a partir de agosto as empresas deixarão de ven-
der refrigerante a cantinas de escolas com crianças 
de até 12 anos e oferecerão apenas água mineral, 
suco, água de coco e bebidas lácteas que atendam 
a critérios nutricionais específicos.

Aporte de R$ 7 bilhões 
a eletrobrás vai recorrer ao governo para a inje-

ção de pelo menos r$ 7 bilhões em suas distribui-
doras de energia elétrica. a estatal convocou para 
o dia 22 de julho uma assembleia. também será 
apresentada uma proposta para vender todas es-
sas subsidiárias até 2017.

Nervosinho

COMMITTEE 

HOTEl 5 EsTrElas

INss

ElETrObrás

Chocolate com menos gordura 

Nervosinho II
os jogadores da seleção portuguesa estavam 

passeando e foram abordados por um jornalista, 
que perguntou ao craque do real madrid: "você 
está preparado para o jogo de hoje?". a resposta 
de ronaldo foi das mais contundentes: não disse 
uma palavra e pegou o microfone das mãos do 
profissional e o jogou na água.

CsN 

MudaNça

reprodução

um grupo de cientistas da Filadélfia, nos estados unidos, diz ter criado 
um chocolate com 20% menos gordura e "mais saboroso". os estudiosos 
da universidade de temple desenvolveram o doce light por acaso, com 
a ajuda de campos elétricos. a descoberta foi publicada na edição des-
ta semana da revista ‘proceedings of the National academy of sciences’.

"o chocolate é um dos alimentos mais apreciados no mundo, mas in-
felizmente contém uma grande quantidade de gordura que aumenta o 
risco de obesidade", afirmaram os estudiosos.

Dança das cadeiras
a novela dança das cadeiras na câmara 

de vereadores de um município da Baixada 
teve mais um capítulo na última terça-feira, 
quando um grupo de parlamentares proto-
colou um manifesto contra a redução do nú-
mero de vagas a partir do próximo ano.

Indefinição
a indefinição do número de vereadores no 

município, é vista por muitos entendedores 
de política como uma estratégia para deses-
tabilizar e conseguir a desistência de preten-
sos candidatos ao cargo.

Cobras sem veneno
a nota da jornalista Berenice seara na co-

luna extra, extra, do jornal extra, diz que ro-
gério lisboa, rosangela gomes e Ferreirinha 
têm acordo fechado de cavalheiros para 
estarem juntos, caso um deles chegue ao se-
gundo turno nas eleições em Nova iguaçu.

Não abalou
a notícia dessa possível aliança não aba-

lou, nem conseguiu tirar o sono do prefeito 
Nelson Bornier. em 2012, ele venceu o segun-
do turno de goleada mesmo contra todos os 
que tinham sido derrotados no primeiro turno.

Aprovação
e pelo andar da carruagem, a aliança 

mesmo que pífia, nem seria possível de se 
concretizar. pois, pelo que tudo indica, as 
eleições majoritárias em Nova iguaçu serão 
decididas no primeiro turno com a reelei-
ção do prefeito que tem aprovação da 
maioria da população.

Família no comando
vai ser bastante difícil alguém 'tirar a ca-

neta' da família Bornier, pois Felipe, deputa-
do federal, certamente virá em 2020 para 
dar continuidade aos trabalhos realizados 
pelo pai.
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Moradores atearam galhos de árvores e colchão para fechar a Estrada de Madureira em protesto pela falta de obras em quase todas as ruas do bairro

Moradores usam cartazes para pedir socorro a Prefeitura

Mães gostaram de saber que o CAD agora funcionará no Caiesp no Monte Líbano

Daniele Guerreiro, Kenia Rio e a menina Luíza Vitória

Moradores do Jardim Nova Era fazem protesto contra falta de 
melhorias no bairro. Eles chegaram a fechar a Estrada de Madureira. 
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divulgação

Unidade para deficientes é 
inaugurada em Nova Iguaçu

Rio ganha ‘Dia do Nanismo’

Revisão salarial para servidores em Mesquita 

o censo do iBge de 
2010 mostrou que Nova 
iguaçu tem 265.425 pes-
soas com algum tipo de 
deficiência, o que corres-
ponde a 33% da popula-
ção.  com a demanda 
muito grande, diversos  
pacientes  buscavam 
ajuda em instituições de 
outras cidades.  para so-
lucionar o problema, a 
prefeitura inaugura ama-
nhã, às 14h, uma unida-
de de reabilitação do 
centro de acolhimento 
ao deficiente (cad), que 
funcionará no centro de 

amparados pela lei 
municipal 977, sancio-
nada em 22 de junho 
de 2016 e publicada no 
diário oficial ontem, os 
servidores efetivos da 
prefeitura de mesquita 
terão direito à revisão 
salarial de 9,83%, com 
base na correção apu-
rada pelo Índice Na-

ações integradas casto-
rina Faria lima (caiesp), 
no bairro monte líbano. 
a previsão é que sejam 
feitos cinco mil atendi-
mentos por mês.

EsTRuTuRA INTEGRADA
de acordo com o 

coordenador do cad, 
glauco mesquita, a uni-
dade terá uma equipe 
multidisciplinar com 31 
profissionais entre mé-
dicos, fisioterapeutas, 
neurologistas, pediatras, 
terapeutas, psicólogos e 
assistentes sociais; além 

cional de preços ao con-
sumidor (iNpc), sobre os 
vencimentos do mês de 
maio de 2016.

também foi concedi-
do o percentual de 8,34% 
com base nos vencimen-
tos do mês de maio de 
2015, sendo o pagamento 
de tais valores regulamen-
tado por decreto a ser edi-

o projeto de lei da 
deputada daniele 
guerreiro (pmdB) que 
institui o dia 25 de ou-
tubro como o ‘dia es-
tadual do Nanismo’ no 
calendário oficial do 
rio foi sancionado pelo 
governador em exercí-
cio, Francisco dornelles 
e publicado no diário 
oficial de ontem. a lei 
7.319/16 é uma vitória 
para a pessoa com de-
ficiência, em especial 
com nanismo (baixa 
estatura).

“sou assistente so-
cial, sempre lutei pela 
causa da pessoa com 
deficiência e sei de to-
das as dificuldades e 
preconceitos que eles 
sofrem. É um ganho 
para a pessoa com na-

marco para nossa co-
munidade, um grande 
avanço no combate ao 
preconceito que mui-
tos de nós sofremos nas 
ruas e escolas. É mais 
fácil ridicularizar a apa-
rência do que atentar 
para potenciais e capa-
cidades da pessoa com 
nanismo”, disse.

nismo e que se estende 
aos seus parentes. eles 
precisam ter garantias 
e viver com dignidade.” 
comemora a parlamen-
tar.

Kenia maria rio, presi-
dente da anaerj (associa-
ção de anões do estado 
do rio de janeiro), co-
memorou. “essa lei é um 

de 24 estagiários.
a prefeitura informa 

que o cad situado no 
centro de saúde vasco 
Barcelos (rua Bernardino 
de mello, 1895, centro) 
continuará funcionando.

os serviços ficarão reu-
nidos no centro de aco-
lhimento ao deficiente 
(cad). os atendimentos 
na área da saúde acon-
tecerão num centro es-
pecializado que conta 
com  13 salas e dois sa-
lões de fisioterapia, sen-
do um para adultos e 
outro para crianças. 

tado pelo poder executi-
vo municipal. as despesas 
decorrentes para o cum-
primento da lei correrão 
por conta das respectivas 
dotações orçamentárias. 
as medidas não incluem 
os profissionais da secre-
taria municipal de educa-
ção, cuja revisão foi reali-
zada pela lei.

há muitos anos, mo-
radores do jardim 
Nova era, populo-

so bairro às margens da 
avenida abílio augusto 
(estrada de madureira), 
esperam por um milagre. 
os sinais de abandono 
estão por toda parte e 
obras de infraestrutura 
ainda fazem parte do 
sonho da maioria.

ana lúcia elias é uma 
das pessoas que lutam 
para mudar a realidade 
de abandono do Nova 
era. ela se considera 
uma felizarda porque o 

asfalto passou na rua 
virgínio tinoco, onde 
mora há 40 anos. mas, 
falta quebra-molas. os 
acidentes são constan-
tes porque motoristas 
inenscrupulosos passan 
pela via em alta velo-
cidade. “já enviei um 
abaixo-assinado para 
a prefeitura e há qua-
tro meses aguardo uma 
resposta. Nosso bairro 
parece que foi esque-
cido pelas autoridades 
que sumiram do mapa. 
aqui, falta tudo e esta-
mos pedindo socorro ao 
prefeito Nelson Bornier”, 
desabafou. 

ÀREA DE LAzER E 
EsGoTo A Céu AbERTo 
ouvida pela reporta-

gem do hora h, a mora-
dora vai enumerando os 
trechos mais críticos do 
bairro como as ruas são 
patrício, são luiz, santa 
luzia, Farroupilha e são 
Bartolomeu, onde uma 
vala negra é um fantas-
ma real que ameaça os 
moradores com doenças. 

Nesse como em outros 
pontos do Nova era as 
dificuldades de locomo-
ção aumentam quando 
chove. “temos morado-
res que são cadeirantes 
e ficam impossibilitados 

de sair de casa por cau-
sa da lama. as crianças 
também não têm área 
de lazer. ou seja, estamos 
numa terra esquecida, 
mesmo pagando os im-
postos em dia cobrados 
pela prefeitura”, disse 
ana lúcia. 

revoltado, um grupo 
de moradores, seguran-
do faixas e cartazes com 
palavras de ordem, rea-
lizou na tarde de ontem 
um protesto na estrada 
de madureira. eles atea-
ram fogo a galhos de ár-
vores e colchões para in-
terditar um trecho da via 
como forma de chamar 

a atenção das autorida-
des para os problemas 
enfrentados no bairro. 

depois de alguns minutos, 
as duas pistas foram libe-
radas para o tráfego. 



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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japeri começou com tudo na 19ª 
edição dos jogos da Baixada. já no 
primeiro dia de competição, subiu ao 
alto do pódio duas vezes, ambas no 
atletismo, mostrando que não veio a 
passeio.

para acabar de vez 
com esse problema foi 
criado o comitê gestor 
municipal de políticas 
do sub-registro de Nas-
cimento e ampliação 
do acesso à documen-
tação Básica que vem 
realizando traçando 
um perfil como meta 
de planejamento.

um levantamento 
feito pela prefeitura 
de duque de caxias 
mostrou que o sub-
-registro civil de nasci-
mento ainda existe na 
cidade, mesmo após 
a criação de cartórios 
nos hospitais e o fim 
da cobrança da certi-
dão de nascimento.

o mês de junho marca oficialmente o início da 
temporada das festas caipiras, tradicionais por 
todo o país durante esta época do ano. em são 
joão de meriti os festejos já começaram.

criada em 2009, a famosa quadrilha caipira da 
subsecretaria municipal da melhor idade, que faz 
sucesso onde passa, ensaia seus últimos passos para 
fazer bonito nas apresentações deste ano.

Identificação Identificação II

Melhor Idade Melhor Idade II

Eles disseram... nós publicamos!
“os que existem hoje já são suficientemente amargos e, daqui a pouco, teremos condenações [na 

Lava Jato] e isso tudo representa uma fase difícil da vida do país e a mensagem importante agora é de 
que temos de olhar para frente”,  disse o ministro do stF, gilmar mendes.

o asfalto está mais liso e chegando a 
mais áreas da cidade. a prefeitura de ja-
peri, por meio da secretaria de obras e 
serviços públicos (semosp), segue reali-
zando a operação tapa Buraco por todo 
o município.

Na última terça-feira, uma das equipes 
realizou melhorias na rua ernesto de Na-
zaré, no bairro Bonfim. o prefeito ivaldo 
Barbosa dos santos, foi conferir de perto 
o trabalho e garantiu que será extendido 
a outras áreas.

direto ao poNto

atualmente, quando abrimos os jornais, pare-
ce que estamos lendo notícias repetidas, o que 
infelizmente não é verdade. ontem, mais dois 
policiais foram mortos a tiros em ações da ban-
didagem. até quando será que teremos que 
nos indignar pela perda de profissionais que ar-
riscam suas vidas para proteger as nossas? até 
quando os governantes vão ser apenas meros 
expectadores da criminalidade? Basta!

Palestras Palestras II Palestras III
começa hoje o ciclo de 

palestras sobre o meio am-
biente que será promovido 
pela prefeitura de mesquita, 
por intermédio da secretaria 
de meio ambiente e agricul-
tura. o evento começa às 
14h, no auditório zelito viana.

o objetivo é esclarecer os 
benefícios que empresas con-
quistam após adquirir o licen-
ciamento ambiental, além de 
conscientizar sobre danos e 
degradações ao meio am-
biente ao adotar medidas ir-
regulares para descartar lixo.

o evento é totalmente gra-
tuito e aberto ao público em 
geral. o auditório zelito via-
na fica localizado dentro da 
sede da prefeitura municipal 
de mesquita, na rua arthur 
de oliveira vecchi, número 
120, no centro de mesquita.

Tapa buraco

Tapa buraco II

quinta-feira, 23 de junho de 2016

o ex-vice-prefeito Fernando Augusto e o ex-prefeito 

China
 segundo noticiado 

pela mídia estatal on-
tem, um tornado e tem-
pestades de granizo 
mataram pelo menos 
78 pessoas e feriram 
cerca de 500 na provín-
cia de jiangsu, no leste 
da china. as tempesta-
des derrubaram linhas 
de energia e destruíram 
casas, relatou a agên-
cia de notícias Xinhua.

"chuvas torrenciais, 
tempestades de grani-
zo e um tornado atingi-
ram partes da cidade 
de Yancheng, provo-
cando o desmorona-

mento de muitas casas", 
disse a agência.

imagens publicadas 
pela mídia na internet 
mostraram pessoas feridas 
em meio a carros virados 
e casas derrubadas, tron-
cos de árvores partidos e 

o supercomputador santos du-
mont, o maior da américa latina, cor-
re o risco de ser desligado até o fim 
do mês caso o laboratório Nacional 
de computação científica não rece-
ba recursos suficientes para custeá-lo.

E a violência continua...

linhas de energia caí-
das.

Fortes inundações 
no sul da china provo-
caram pelo menos 22 
mortes e 20 desapare-
cimentos no início desta 
semana.

cheio de pendências 
no tribunal de contas 

do estado, onde acumula 
multas de vários valores e 
na expectativa de uma 
sentença em processo no 
qual é acusado de fraude 
em licitação, o ex-prefeito 
de silva jardim, marcelo 
cabreira Xavier, o marce-
lo zelão, deixou o pt para 
tentar escapar do naufrá-
gio provocado pelos es-
cândalos de corrupção, 

Zelão fica em maus 
lençóis em Jardim Silva

assinou ficha de filiação ao 
partido comunista do Bra-
sil, mas até hoje não con-
seguiu uma certidão que 
comprove sua entrada na 
legenda que vem sendo 
usada pelo partido dos tra-
balhadores para abrigar 
alguns quadros de interes-
se do prefeito de maricá 
e presidente estadual da 
legenda de lula e dilma, 
washington luiz cardoso 
siqueira, o Quaquá.

divulgação

Mesquita abre contrato temporário para área de Educação 
oportuNidades

As inscrições são gratuitas e serão realizadas hoje e na próxima segunda-feira

Casas ficam destruídas após tornado atingir Yancheng

Vagas serão destinadas aos professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

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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chiNa dailYvia reuters

a prefeitura de mes-
quita, por meio da 
secretaria de edu-

cação (semed), divulgou 
ontem, o edital do proces-
so seletivo para contrata-
ção temporária de profes-
sores. os cargos disponíveis 
são: professor ii - anos ini-
ciais, professor de educa-
ção especial e professor i 
(todas as especialidades). 
as inscrições são gratuitas 
e serão realizadas hoje e 
na próxima segunda-feira, 
na própria semed, locali-
zada na rua aluísio pinto 
de Barros 422, centro.

DoCuMENTAção 
os documentos neces-

sários para realização das 
inscrições são: cópia de 
documento de identida-
de oficial com foto e cpF, 
ficando retidas as cópias; 
formulário de inscrição 
(fornecido na recepção 
da secretaria de educa-
ção) devidamente pre-
enchido e assinado; caso 
possua experiência no 
cargo pretendido, entre-
gar cópia de documento 
que a comprove, sendo 
aceito contracheque, 
carteira de trabalho ou 
declaração do emprega-
dor; cópia do certificado 
de conclusão ou decla-
ração de instituição edu-
cacional comprovando os 
pré-requisitos elencados 
no anexo i; documentos 

comprobatórios dos cur-
sos, formações e outras 
atividades desenvolvidas 
elencadas no formulário 
de inscrição.

todas as informações 
encontram-se no edital 
do processo seletivo pu-
blicado no diário oficial 
de mesquita e disponível 
no site da prefeitura, no 
link editais e concursos, no 
endereço www.mesquita.
rj.gov.br. o contrato será 
de seis meses e os interes-
sados deverão compa-
recer na secretaria com 
todos os documentos 
mencionados no edital, 
no horário de 9h às 17h. 
para mais informações 
entre em contato pelo te-
lefone 3763-9701.

Rua da lama em Nova Iguaçu
reprodução 

reprodução
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moradores da rua pa-
vana, também conhe-
cida como rua da lama 
no bairro palhada em 
Nova iguaçu, afirmam 
que convivem com este 
lamaçal há mais de 30 
anos e que a via nunca 
recebeu nenhuma obra 
do poder público. a tática 
da sacola plástica no pé 
tem passado de geração 
à geração. a vizinhança 
não perde a esperança 
de que algo seja feito no 
local ainda este ano, pois 
é ano de eleição.

Tornado e granizo matam 78 pessoas
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Porto Real recebe comandante 
do 23º GBM para estreitar laços
Encontro também reuniu o secretário Augusto Serfiotis e o diretor da Defesa Civil.

Marco Aurélio,  Augusto serfiotis, Cassiano Alves e José Roberto em gabinete da Prefeitura

reprodução

A GIDEP ocorre anualmente para avaliar nível de desempenho dos alunos

Alunos de Porto Real passam 
por avaliação de aprendizado

divulgação/pmpr

o prefeito em 
exercício de 
porto real, 

josé roberto perei-
ra da silva, se reuniu 
na manhã de ontem, 

com o comandante 
do 23º grupamento 
de Bombeiro militar 
(gBm) de resende, 
ten. cel. marco auré-
lio de Queiroz, com o 
secretário de gover-
no, augusto serfiotis 

reprodução

serão realizados mensalmente mais de mil atendimentos

Arquivo Histórico Municipal 
começa a ser digitalizado

e com o diretor da 
defesa civil, cassiano 
alves, no gabinete da 
sede da prefeitura, 
palácio 5 de Novem-
bro para tratar de 
estratégias de segu-
rança e estreitar la-

ços entre município e 
estado.

durante o encontro 
o comandante do 23º 
gBm de resende, ten. 
cel. marco aurélio 
de Queiroz, expôs a 
satisfação da aproxi-

mação do município 
com a corporação. 
“É gratificante poder 
atuar na questão da 
segurança da cidade. 
além de notar que 
porto real cresceu e 
desenvolveu bastan-
te, é muito positivo en-
cabeçar a aproxima-
ção e parceria entre 
estado e município”, 
disse o comandan-
te, reforçando que a 
área operacional do 
23º gBm de resende 
compreende porto 
real, resende e ita-
tiaia.

EsTREITANDo
 VíNCuLos

para o diretor da 
defesa civil, cassiano 
alves, o encontro teve 
um motivo bastante 
louvável. “estreitar os 
vínculos profissionais 
proporcionar um me-
lhor resultado futuro, 
no que se refere aos 
trabalhos realizados 
em porto real. a de-
fesa civil está inseri-
da nas atribuições do 
corpo de Bombeiros. 
com essa aproxima-

ção também nos será 
possível trocar e com-
partilhar experiências, 
aprimorando ainda 
mais a nossa atua-
ção”.

“o corpo de Bom-
beiros é uma institui-
ção que tem como 
princípio sempre fazer 
o bem e fazer algo a 
mais. diante dos de-
sastres, sempre estão 
presentes, em parce-
ria com a defesa ci-
vil, oferecendo seus 
serviços ao próximo. 
vemos como muito 
positivo esse estreita-
mento de laços, prin-
cipalmente agora, 
nessa época de quei-
madas e estiagem 
pela qual estamos 
atravessando, quan-
do o 23º gBm poderá 
nos auxiliar grande-
mente, também com 
a fiscaliação das fá-
bricas do município, 
com campanhas 
educativas, projetos 
comunitários, entre 
outras questões”, con-
sidera, o prefeito em 
exercício, josé rober-
to pereira da silva.

os pacientes do siste-
ma Único de saúde (sus) 
ganharão, a partir de 
hoje, às 18h30, o primeiro 
serviço público especia-
lizado em pós-operatório 
de cirurgia ortopédica e 
saúde do trabalhador do 
sul do estado. o centro 
de reabilitação em pós-
-operatório de cirurgia 
ortopédica e saúde do 
trabalhador otacílio josé 
da costa irá funcionar 
no estádio da cidadania, 
no acesso azul, em cinco 
salas divididas por seg-
mentos: membro superior, 
membro inferior, quadril, 
coluna e mão. de acordo 
com o coordenador muni-
cipal de Fisioterapia, glau-
co oliveira, o novo centro 
será específico para o 
atendimento pós-opera-
tório e contará com salas 
de reabilitação.

“o grande diferencial 
desse serviço será o aten-

dimento especializado. 
cada paciente será aten-
dido imediatamente após 
a sua cirurgia por especia-
lista da área. isso significa 
que o paciente ganhará 
muito: primeiro com essa 
rapidez no atendimento 
e depois por ser acompa-
nhado por um especialista 
que irá trabalhar com ma-
teriais específicos e equi-
pamentos adequados ao 

seu tratamento. com isso 
a reabilitação desse pa-
ciente é bem mais rápida 
e eficaz” disse o coorde-
nador.

o novo centro contará 
com uma equipe com-
posta por cinco fisiotera-
peutas especialistas em 
cada segmento. lá serão 
realizados mensalmente 
mais de cinco mil procedi-
mentos pós-operatório.

as 11 unidades 
escolares da rede 
municipal de ensi-
no irão participar 
da prova da gi-
dep (gratificação 
para o desenvol-
vimento educa-
cional de porto 
real). instituída 
pela lei municipal 
381/2010, a gidep 
ocorre anualmen-
te e tem o objetivo 
de avaliar o nível 
de desempenho 
dos alunos e esco-
las municipais da 
cidade e conce-
der aos profissio-
nais de educação 
um bônus. o pro-
cedimento já está 
em andamento e 
segue até a pri-
meira quinzena de 
julho.

responsável por 
elaborar a ava-

liação, a equipe 
pedagógica da se-
cretaria de educa-
ção, esporte, lazer 
e cultura, também 
aplica as provas 
aos alunos do pré 
ao 9° ano e educa-
ção para jovens e 
adultos (eja).

“essa avaliação 
é um estímulo e re-
conhecimento do 
trabalho dos profes-
sores. dessa forma 
podemos medir se 
houve aumento no 
nível de aprendi-
zagem dos alunos 
nas séries iniciais e 
finais” disse a asses-
sora pedagógica, 
márcia cheminand.

ainda segundo a 
assessora pedagó-
gica, as disciplinas 
educação Física, ar-
tes e educações es-
pecial e infantil são 

as únicas exce-
ções, sendo ava-
liadas através de 
observação du-
rante o conteúdo 
aplicado. para as 
demais disciplinas 
como: ciências, 
história, geogra-
fia, língua inglesa, 
português, mate-
mática, desenho 
geométrico e re-
dação, as avalia-
ções são divididas 
em duas etapas, 
ou seja, em dias 
alternados. “esse 
intervalo de um 
dia entre as eta-
pas foi estabele-
cido com o intui-
to de não cansar 
muito o aluno e 
para não permitir 
que a prova fique 
extensa demais 
“completou már-
cia.

começou no último 
dia 8, o processo de di-
gitalização do arquivo 
histórico municipal, que 
funciona na Fundação 
casa da cultura mace-
do miranda. o trabalho 
transformará em mate-
rial digital mais de 100 mil 
arquivos mantidos pelo 
órgão, entre jornais, foto-
grafias, atas da câmara 
municipal e outras docu-
mentações dos séculos 
XiX e XX.

o serviço está sendo 
executado pela empre-
sa imated, imagens e 
tecnologia digital, con-
tratada pela prefeitura, 
que para executar o ser-
viço instalou nas depen-
dências do arquivo his-
tórico um computador e 
um scanner.

grande parte dos do-
cumentos que serão di-
gitalizados precisa ser 
manuseada com mui-
to cuidado, visto que a 

ação do tempo pode 
tornar os papéis quebra-
diços. por isso, é necessá-
rio utilizar luvas e másca-
ra.

de acordo com o pes-
quisador e professor de 
história do arquivo muni-
cipal, valmir dias maia, a 
ideia é que todo o ma-
terial que for escaneado 
seja publicado online 
para facilitar pesquisas e 
ficar à disposição da po-
pulação.

Volta Redonda recebe centro de 
reabilitação de pós-operatório
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PM é baleado por bandidos no Rio
Outra pessoa ficou ferida no tiroteio ocorrido em frente ao BRT durante 
tentativa de assalto. Mas a Homicídios não descarta o crime de execução. 

6

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

o sargento do 40º 
Bpm (campo gran-
de) joão Batista ju-
nior morreu e uma 
pessoa ficou ferida 
durante um tiroteio 
ocorrido por volta 
das 6h30 de ontem 
em frente à estação 
mato alto do Brt, em 
guaratiba, na zona 
oeste do rio. teste-
munhas contaram 
que as vítimas esta-
vam em um carro 
prata que era perse-
guido por um grupo 
de bandidos arma-
dos. o militar reagiu 
atirando. um ônibus 
do Brt teve duas ja-

Policial de UPP Manguinhos morre em ataque no Subúrbio 
No subúrbio, um 

sargento da upp 
manguinhos foi as-
sassinado com um 
tiro na cabeça de-
pois de um ataque 
de traficantes na di-
visa entre as favelas 

de manguinhos e ja-
carezinho, na manhã 
de ontem. uma guar-
nição se preparava 
para checar uma de-
núncia na localida-
de conhecida como 
garganta quando foi 

recebida a tiros. 
os comandos das 

upps jacarezinho e 
manguinhos informa-
ram que, por volta 
das 11h, equipes fo-
ram atacadas por tra-
ficantes que estavam 

sobre o telhado de 
uma fábrica. No con-
fronto, o policial foi 
baleado.  

ericson gonçalves 
rosário chegou a ser 
levado para o hos-
pital Quinta d’or, em 

Foto do leitor

Quadrilha desarticulada Polícia recupera carreta 
com óleo lubrificante 

Com os suspeitos de assalto, o 24º bPM apreendeu armas

reprodução

Bando é agarrado em Itaguaí
divulgação

são cristóvão, mas 
não resistiu aos feri-
mentos.

ele tinha 34 anos, era 
casado e não tinha 
filhos. estava na cor-
poração há 14 anos. 
um homem que esta-

va próximo ao local 
também foi atingido 
e levado para o hos-
pital municipal sal-
gado Filho, no méier. 
a unidade não di-
vulgou o estado de 
saúde do paciente. 

Veículo onde estava PM e um amigo ficou crivado de balas após tiroteio em Guaratiba. Ericson foi baleado na cabeça em Manguinhos

Promotor será investigado

nelas atingidas pelos 
tiros. 

uma equipe da di-
visão de homicídios 

(dh) realizou uma pe-
rícia no carro. a espe-
cializada não descar-
ta a possibilidade de 

o crime ter sido uma 
execução. os dois 
feridos foram levados 
para o hospital mu-

nicipal rocha Faria, 
em campo grande, 
na zona oeste. Na 
unidade, o agente 

morreu. policiais do 
27º Bpm (santa cruz) 
reforçaram o patru-
lhamento na região. 

uma carreta com 
uma carga de óleo 
lubrificante para ve-
ículos avaliada em 
mais de r$ 230 mil 
foi apreendida on-
tem por agentes do 
15º Bpm (caxias). o 
veículo com o ma-
terial estava escon-
dido dentro de um 
galpão no bairro 
Figueira, em duque 
de caxias. 

segundo a polí-
cia, a recuperação 
do veículo ocorreu 
na última quarta-

-feira após uma de-
núncia anônima re-
cebida pela pm e 
o rastreamento por 
gps da carreta. o 
dono do galpão foi 
encaminhado para a 
60ª dp (caxias) para 
prestar esclarecimen-
to e pode responder 
por receptação caso 
comprovada sua par-
ticipação.

No local, havia uma 
placa de aluga-se 
que pode ter sido co-
locada para desviar a 
atenção da polícia. 

a corporação in-
formou que eram 
mais de 3.600 caixas 
com o óleo lubrifi-
cante, totalizando 
mais de 32 tonela-
das. após inspeção 
junto com o geren-
te da transportado-
ra ficou constatado 
que a carga estava 
intacta. o motorista 
do caminhão que 
foi rendido pelos 
criminosos será cha-
mado para depor. 
ele não ficou ferido 
no assalto. 

três suspeitos de pra-
ticar assaltos em ita-
guaí foram presos na 
última quarta-feira em 
itaguaí. com o trio fo-
ram apreendidos ar-
mas e uma grande 
quantidade de muni-
ções que estavam no 
veículo ocupado pelos 
marginais. 

de acordo com 
agentes do destaca-
mento de políciamento 
ostensivo (dpo) da 5ª 
cia, do 24º Batalhão de 
polícia militar (Queima-
dos), uma guarnição 
realizava patrulhamen-
to com o objetivo de 
encontrar um veículo 
da marca corsa clas-
sic, de placa ltp-6350, 
que, segundo denún-
cias de populares, es-
taria sendo usado por 
criminosos para atacar 
pedestres. 

ao avistar a viatura, 
o motorista acelerou 
para fugir da perse-
guição, mas o bando 
acabou sendo alcan-

çado. ao realizar uma 
revista no veículo, os 
agentes encontraram 
um arsenal. os margi-
nais foram identifica-
dos como everaldo 
moreira da silva, die-
go moisés reis, andré 
luiz santana Barbosa 
e gelcimar da silva 
santos. 

com a quadrilha fo-
ram apreendidos um 
fuzil calibre 5.56 ru-
ger com 20 munições; 
uma carabina 12 com 
4 munições; uma ca-
rabina 22 urko com 14 
munições; uma pistola 

calibre 9 mm com 15 
munições; 1 revólver 
38 taurus com 6 mu-
nições; uma réplica 
de fuzil calibre 5.56; 
um colete balístico; 03 
carregadores de pis-
tola 9 mm e 40 muni-
ções; 22 munições de 
calibre 12, 29 de 5.56 e 
27 de 22 mm. 

eles foram conduzi-
dos para a 50ª dp (ita-
guaí) e depois para a 
48ª dp (seropédica), 
onde foram autuados 
em flagrante por porte 
ilegal de armas e for-
mação de quadrilha. 

uma quadrilha que as-
saltou passageiros de 36 
ônibus em um intervalo 
de seis meses foi desarti-
culada pela polícia civil. 
investigações levantaram 
que os ataques aconte-
ciam sempre no mesmo 
lugar: a praça da cruz 
vermelha, no centro, cer-
cada por órgãos de segu-
rança do estado.

e um dos assaltos acon-
teceu no dia 2 de março. 
imagens da câmera inter-
na do coletivo mostram 
quando três rapazes fa-
zem sinal para o ônibus 
parar. Quando o motoris-
ta abre a porta, um dos 
criminosos embarca e já 
anuncia o assalto. Na se-
quência, os outros assal-
tantes embarcam.

o motorista é obrigado 
a arrancar e o trio passa 
pelas poltronas recolhen-
do celulares, dinheiro e 
joias. toda a ação dura 
aproximadamente três 
minutos. após assaltar os 
passageiros, o trio desem-

Câmera de segurança do ônibus mostra bando em ação

barca e entra em um car-
ro branco, conduzido por 
um quarto comparsa.

em um outro assalto, 
um passageiro embar-
cou no coletivo junto 
com os três assaltantes, 
que acabaram pagando 
as passagens para anun-
ciar o assalto só quando 
chegam ao corredor do 
veículo. um dos assaltan-
tes ameaçou o motorista 
com uma arma e o obri-
gou a seguir com o ônibus 
em movimento e a apa-
gar as luzes internas.

de acordo com a polí-
cia civil, os investigadores 

conseguiram identificar os 
quatro assaltantes e três 
deles foram presos quan-
do acabavam de assaltar 
um dos ônibus. as câme-
ras de segurança registra-
ram o momento em que 
os ladrões saem correndo 
e são perseguidos por po-
liciais militares, que conse-
guiram prendê-los. 

os suspeitos foram iden-
tificados como gabriel 
santiago, Fabrício camar-
go e willame de Freitas. o 
quarto comparsa identifi-
cado como juliano matos 
está foragido. ele tem pas-
sagem por roubo. 

a conduta do pro-
motor alexandre couto 
joppert, que causou 
polêmica após fazer 
um comentário sobre 
estupro, durante uma 
prova oral de concurso 
para o órgão, realizada 
na última quarta-feira, 
será investigada atra-
vés de procedimento 
instaurado pelo procu-
rador-geral de justiça 
do rio, marfan martins 
vieira. 

o promotor, que inte-
gra a banca como exa-
minador titular de direi-
to penal, questionou 
um candidato sobre 
uma suposta situação 
de estupro coletivo. ele 
descreveu a ação do 

estuprador como “a me-
lhor parte, dependendo 
da vítima”. o ministério 
público informou, através 
de nota, que o promotor 
foi “afastado cautelar-
mente da banca exami-
nadora até a conclusão 
da apuração dos fatos”.

ao relatar uma situa-
ção de estupro, o pro-
motor disse: “um segura, 
o outro aponta a arma, 
o outro guarnece a por-
ta da casa, o executor 
da conjunção carnal fica 
com a melhor parte de-
pendendo da vítima, e 
o outro fica com o carro 
ligado para assegurar a 
fuga”. um candidato do 
concurso gravou o co-
mentário do promotor, e 

compartilhou em redes 
sociais. 

diante das críticas, o 
promotor divulgou uma 
carta de esclarecimen-
to público, definindo o 
episódio como “uma 
frase incidentalmen-
te dita”. “Fixando-se a 
atenção para esta últi-
ma frase, geradora de 
interpretação negati-
va para alguns, e que, 
deve ser analisada não 
isoladamente, mas sim 
dentro de todo o con-
texto da prova, devo 
ressaltar que a proferi 
sem qualquer intenção, 
mínima que seja, de 
patrocinar menosprezo 
ou desrespeito de gê-
nero”, escreveu. 



brasílIa

o ex-ministro do pla-
nejamento do governo 
lula e das comunica-
ções no primeiro gover-
no dilma rousseff, foi 
preso ontem, em Brasí-
lia, acusado de integrar 
uma organização for-
mada para fraudar um 
serviço de gestão de 
crédito consignado a 
funcionários públicos. ele 
é marido da senadora 
gleisi hoffmann (pt-pr), 
que estava com Bernar-
do no apartamento fun-
cional, quando a polícia 
chegou.

de acordo com as 

sexta-feira, 24 de junho de 2016 policia

atráS daS gradeS

7

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Civil prende condenado a 6 
anos de cadeia em Caxias
Acusado praticou roubo de carro em 2010.

investigações da polícia 
Federal, receita Federal e 
ministério público Federal, 
o grupo consist, empresa 
contratada para o servi-
ço, cobrava mais do que 
deveria e repassava 70% 
do seu faturamento para 
o pt e para políticos. o to-
tal de propina paga entre 
2009 e 2015 teria chega-
do a cerca de r$ 100 mi-
lhões. o superintendente 
da receita Federal em 
são paulo, Fábio ejchel, 
informou que dezenas de 
milhares de funcionários 
públicos foram lesados. 

a defesa de paulo 
Bernardo negou que a 

Esquema desviava dinheiro de crédito consignado, diz PF
contratação da consist 
teve seu aval e chamou 
a prisão do ex-ministro 
de ilegal. o pt classificou 
a ação da pF de “midiá-
tica” e disse que há uma 
tentativa de criminalizá-lo 
(veja notas na íntegra ao 
final do texto). a opera-
ção custo Brasil, que é um 
desdobramento da lava 
jato, foi deflagrada on-
tem em 5 estados.

ao todo, foram expe-
didos 65 mandados judi-
ciais, sendo 11 de prisão 
preventiva, 40 de busca e 
apreensão e 14  de con-
dução coercitiva, quando 
a pessoa é levada a pres-

tar depoimento.
as investigações apon-

tam ainda que o esque-
ma teve início em 2009 e 
durou até agosto de 2015, 
quando foi realizada a 18ª 
fase da lava jato, cha-
mada de pixuleco, em 
agosto de 2015. o caso foi 
descoberto a partir da de-
lação alexandre romano, 
que foi vereador pelo pt 
em americana (sp).

No final de 2009, o mi-
nistério do planejamento 
autorizou que a consist 
fizesse a gestão de em-
préstimos consignados 
(com desconto em folha) 
para servidores públicos e 

pensionistas. “contratou-
-se uma empresa que 
cobrava um valor mui-
to maior do que deveria 

cobrar por aquele ser-
viço”, afirmou o supe-
rintendente da receita, 
Fábio ejchel.

Ex-ministro Paulo bernardo nega corrupção

seis anos depois de 
roubar um veícu-
lo, em janeiro de 

2010, no distrito de pia-
betá, em magé, e ser 
condenado a 5 anos 

e 4 meses, alex luiz 
colodino da silva, de 
26 anos, foi captura-
do pela polícia civil na 
manhã de ontem. o 
mandado de prisão foi 
expedido pelo juízo da 
regional de inhomirim, 

no município, foi cum-
prido por agentes da 
delegacia de polícia 
de imbariê (62ª dp), 
em duque de caxias. 

de acordo com os 
policiais, o bandido já 
vinha sendo monitora-

Agentes prendem traficante em Imbariê 
o traficante andré 

santos candeias, de 
28 anos, foi preso na 
tarde da última quar-

ta-feira por policiais da 
mesma unidade. con-
tra o bandido havia 
um mandado de prisão 

preventiva decretado 
pelo juízo da 1ª vara 
criminal de duque de 
caxias, pelo crime de 

Alex Luiz foi capturado em Imbariê e já está em bangu

do e ao ser preso na 
praça de imbariê não 
ofereceu resistência. 
ele foi encaminha-
do para o complexo 
penitenciário de ge-
ricinó, em Bangu, na 
zona oeste do rio. 

tráfico de drogas. o 
acusado foi preso na 
rua Quinze, interior da 
favela santa lucia. 

Chefão do Alemão será transferido 
a transferência de ed-

son silva de souza, o ore-
lha, chefe do tráfico no 
complexo do alemão, no 
subúrbio do rio, para um 
hospital penitenciário, foi 
pedida ontem pelo de-
legado wellington vieira, 
titular da 21ª dp (Bonsu-
cesso). o criminoso foi 
baleado no pescoço du-
rante um confronto com 
agentes da distrital na úl-
tima quarta-feira. 

até o final da tarde de 
ontem, orelha seguia in-
ternado em estado grave 
no hospital estadual getú-
lio vargas, na penha, tam-
bém na zona Norte. No 
local, 12 policiais militares  
garantem o reforço na se-
gurança. 

“já pedimos a trans-
ferência e estamos só 
aguardando a vaga no 
sistema penitenciário”, dis-
se wellington vieira.

o traficante foi autua-
do em flagrante pelo cri-
me de resistência e posse 
ilegal de arma de calibre 
restrito por estar portando 
uma pistola calibre 9 mm. 
ele foi preso após a 21ª dp 

receber informações de 
que um ‘bonde’ de bandi-
dos deixaria o alemão em 
direção a outra comuni-
dade. os bandidos foram 
interceptados pelos agen-
tes na rua paranhos, em 
olaria, próximo a um dos 
acessos ao alemão. hou-
ve confronto e o chefão 
do tráfico acabou ferido. 
outros dois criminosos mor-
reram. um deles foi identifi-
cado como marlon jeroni-
mo da costa, de 26 anos, 
apontado pelo delegado 

como responsável pela 
contabilidade da quadri-
lha.

o setor de inteligência 
da upp vila cruzeiro pren-
deu, ontem, um homem 
conhecido como geléia, 
de 23 anos, na localidade 
conhecida como rua 4. o 
suspeito foi encaminhado 
para a cidade da polícia. 
ele é apontado como um 
dos chefes do tráfico na 
Favela do lixão, em duque 
de caxias, na Baixada Flu-
minense.

Edson de souza, o orelha, foi baleado no pescoço

Jogador vai em cana por estupro 
acusado de estuprar 

quatro adolescentes, 
com idades entre 12 e 
14 anos, o jogador jo-
bson (jobson leandro 
pereira de oliveira), ex-
-Botafogo, foi preso on-
tem em sua chácara no 
município vizinho, couto 
magalhães, no estado 
do tocantins. o crime 
teria sido praticado em 
conceição do araguaia, 
região sudeste do pará. 

a polícia civil investiga 
um quinto caso contra o 
jogador, que está afas-
tado do futebol desde 
que foi suspenso pela 
Fifa em abril de 2015. o 
inquérito foi instaurado 
há uma semana depois 
que uma menina de 13 
anos registrou queixa na 
delegacia de que fotos 
em que aparece nua 
estariam circulando em 
grupos no whatsapp. em 
depoimento, a vítima 
conta que ela e três ami-

gas foram convidadas por 
jobson para ir até a chá-
cara dele e lá consumiram 
álcool e drogas durante 
uma festa.

a adolescente diz que 
desmaiou após beber e 
usar drogas e disse que o 
jogador e outros homens 
se aproveitaram da situ-
ação para tirar fotos dela 
sem roupa. a jovem contou 
ainda que telefonou para 
jobson e avisou que pre-
tendia denunciá-lo e ouviu 
dele ameaças.

segundo o delegado 
rodrigo da motta, que in-
vestiga o caso, as vítimas, 
uma de 12 anos, outra de 
13 e mais duas de 14 anos, 
passaram por exames mé-
dicos que comprovaram 
que elas fizeram sexo. as 
adolescentes afirmaram 
que consentiram em fazer 
sexo, mas que estavam 
sob efeito de álcool e dro-
gas. a legislação considera 
que sexo com adolescen-

tes menores de 14 anos 
é estupro de vulnerável, 
não importando se hou-
ve consentimento.

em 2013, quando 
atuava pelo são cae-
tano, jobson foi detido 
acusado de agredir a 
mulher. ele está suspen-
so pela Fifa até 2019 
porque se recusou a 
fazer exame antidoping 
quando atuava no fute-
bol árabe. 

Jobson é acusado

PRF prende suspeito na Washington Luiz
agentes da polícia ro-

doviária Federal (prF) 
prenderam ontem um 
suspeito de receptação 
com r$ 27 mil, na rodovia 
washington luiz (Br-040), 
em duque de caxias. o 
homem estava em um 
carro roubado, que foi re-
cuperado pelos agentes. 

a equipe realizava 
uma blitz na altura do km 
109, quando resolveu pa-

rar o motorista de um city 
prata. durante a vistoria, a 
prF constatou que o ve-
ículo foi roubado em ja-
neiro do ano passado, em 
são paulo. o motorista, de 
41 anos, afirmou que o 
carro tinha sido empres-
tado por um amigo, há 
cerca de dois dias, mas 
não sabia de nenhuma 
irregularidade.

após consulta aos sis-

temas de segurança 
pública, os agentes ve-
rificaram que o suspeito 
responde a diversos pro-
cessos criminais. o suspei-
to disse que a quantia 
era de uma empresa de 
produtos químicos, em 
duque de caxias, onde 
trabalha, mas não com-
provou a origem. o caso 
foi registrado na 62ª dp 
(imbariê).

BruNo de lima/ageNcia o dia

Depoimento de PMs será hoje
os policiais militares 

que faziam a custódia 
de Nicolas labre perei-
ra de jesus, o Fat Fami-
ly, tiveram o depoimen-
to adiado para hoje 
devido a um erro de 
comunicação. a infor-
mação foi dada ontem 
pelo titular da divisão 
de homicídios (dh), de-
legado Fábio cardoso. 

“após horas de es-
pera, fizemos contato 
com os pms, que se es-
pantaram, pois acha-
vam que seriam ouvi-

dos apenas amanhã 
(hoje). então remarca-
mos os depoimentos”, 
disse cardoso.

ainda segundo ele, 
os traficantes que res-
gataram Fat Family, na 
madrugada do último 
domingo, deixaram o 

hospital souza aguiar a 
pé e em motos. o gru-
po que saiu a pé, que 
havia chegado num 
livina, abandonou o 
veículo na entrada do 
hospital e roubou um 
honda Fit verde de 
uma mulher na rua 
Frei caneca, em frente 
à upa. eles fugiram em 
direção ao sambódro-
mo. o carro foi recupe-
rado na noite de quar-
ta-feira, no catumbi, 
também na zona Norte 
do rio. 

Fat Family é foragido

divulgação/polÍcia civil

DIVULGAÇÃO / WHATSAPP

rePrODUÇÃO
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Crise afeta suprimento de nitrogênio 
para realizar exames de DNA no Rio
Dificuldades deixam mais complicada a luta de mães por reconhecimento.

Câmara já pensa em novo presidente
a expectativa sobre 

a possível cassação do 
presidente afastado da 
câmara, eduardo cunha 
(pmdB-rj), cuja votação 
no plenário é estimada 
para julho, deflagrou a 
corrida pela presidência 
da casa.

há pelo menos dez 
nomes cotados, a maior 
parte dentro da própria 
base aliada do governo, 
para ocupar o ‘manda-
to-tampão’ até fevereiro 
de 2017, quando acaba-
ria o mandato de cunha.

Nos bastidores, a preo-
cupação principal do pa-
lácio do planalto é haver 
um racha na base aliada 
por conta da fragmenta-
ção de candidaturas. di-
versos líderes de partidos 
governistas relataram ao 

g1 o apelo do governo do 
presidente em exercício, 
michel temer, de buscar 
manter a unidade dentro 
da base, essencial para 
conseguir a aprovação de 
matérias na câmara.

como a eleição para a 
sucessão de cunha não 

envolverá a formação 
de chapas para preen-
cher outros cargos da 
mesa diretora, ficaria 
mais fácil para candida-
tos avulsos se lançarem.

pelo regimento inter-
no, se o cargo de presi-
dente ficar vago, novas 
eleições têm que ser 
convocadas no prazo 
de cinco sessões.

o chamado centrão, 
bloco parlamentar infor-
mal que reúne os prin-
cipais partidos que dão 
sustentação ao governo 
temer na câmara, tenta 
emplacar um nome. um 
dos mais cotados é o lí-
der do psd, deputado 
rogério rosso (dF), que 
ganhou notoriedade ao 
presidir a comissão espe-
cial do impeachment na 
câmara e é próximo a 
cunha.

Pres. Eduardo Cunha

reprodução

em meio à crise 
no estado do 
rio de janeiro, o 

instituto de pesquisas 
e perícias em gené-
tica Forense sofre fal-
ta de nitrogênio líqui-
do, material usado 
para fazer exames 
de dNa em ossadas. 
Ninguém sabe quan-
do o material será 
comprado, como 
mostrou o o jornal 
rjtv na última quar-
ta-feira.

essa demora pro-
longa o sofimento 
de pessoas que pre-
cisam da ação rápi-
da da polícia, como 
o caso de elisabete 
Barros. a filha dela 
desapareceu há 14 
anos. a menina tinha 
9 anos de idade e 
até hoje a mãe es-
pera por um exame 
de dna em ossadas 

que foram encontra-
das durante a inves-
tigação, pra saber se 
a filha dela está mor-
ta ou não.

ATENDIMENTo
“Não tem nitro-

gênio no iml, então 
como vai fazer? Não 
tem como. e fora que 
o estado não tem 
dinheiro. acho que 
nunca vou conseguir 
fazer esse exame. se 
não fizemos ate ago-
ra, quando vamos 
fazer? Nunca”, disse 
elisabete Barros, uma 
das mães que espe-
ra pela análise das 
ossadas desde 2014.

o sindicato dos 
policiais civis (sinpol) 
diz que só com a 
metade dos funcio-
nários trabalhando 
no instituto médico 
legal não tem como 
prestar um atendi-
mento adequado à 

população. e quem 
está aqui também 
não tem material 

suficiente para tra-
balhar. o dinheiro 
para resolver essa si-

tuação não chega. 
enquanto isso, eles 
fazem o que podem 

para continuar pres-
tando um serviço 
tão importante.

Instituto Médico Legal está funcionando com apenas metade dos funcionários por falta de pagamentos

Verba de R$ 3 bilhões para o Rio será quase toda voltada para as Olimpíadas
“ este material fal-

tando prejudica o 
profissional. além de 
nós termos poucos 
profissionais, não te-

mos o equipamento e 
o material, e isso difi-
culta o laudo e toda 
a investigação, por-
que a falta do traba-

lho dos peritos não é 
concluída e prejudica 
todo o trabalho da 
polícia”, disse Fernan-
do Bandeira, diretor 

do sinpol.
a verba liberada 

de quase r$ 3 bilhões 
para o rio será qua-
se toda direcionada 

para a segurança das 
olimpíadas. o secretá-
rio de segurança josé 
mariano Beltrame afir-
mou que o dinheiro 

será usado para o 
pagamento de sa-
lários e gratificações 
de policiais, atrasa-
das desde novembro.

reprodução

Nova Iguaçu entrega a nova 
Creche Ubaldina Alves da Silva 

os pais e responsá-
veis das crianças de 
zero a quatro anos do 
bairro jardim grama-
cho conheceram as 
instalações da nova 
creche e pré-escola 
municipal ubaldina 
alves da silva, recém-
-inaugurada e entre-
gue oficialmente on-
tem pela prefeitura. 
construída com sede 
própria, a unidade 
que teve seu ano le-
tivo iniciado em fe-
vereiro, atende cer-
ca de 100 crianças e 
conta com mobiliário 
novo, quatro salas de 
aulas com banheiros, 
solário, sala de leitura, 
refeitório e brinque-
dos novos no parqui-
nho. o prefeito ale-
xandre cardoso, ao 
lado do vice-prefeito 
laury villar, e da sub-
secretária municipal 
de ensino, daniela pe-

reira, que representou o 
secretário municipal de 
educação, marcos villa-
ça, descerraram a pla-
ca de inauguração da 
unidade.

“É importante colo-
car a criança dentro da 
escola. o país está pas-
sando pela sua maior 
crise financeira e ainda 
assim estamos conse-
guindo inaugurar uma 
creche com esta qua-
lidade. aumentamos a 
atuação do programa 
de saúde da Família. 
este ano chegamos a 90 
mil alunos na rede públi-
ca de ensino de caxias. 
Nós temos dificuldade, 
mas estamos conse-
guindo pagar nossos sa-
lários e recebemos nota 
10 do ministério público 
Federal no nosso portal 
da transparência, onde 
a população pode 
acompanhar todos os 
gastos da prefeitura”, 

afirmou o prefeito 
alexandre cardoso. 
Na ocasião ele con-
versou com os pais e 
responsáveis, o corpo 
docente, e ainda in-
teragiu com os alunos 
que retribuíram com 
apresentação de 
músicas do sítio do 
pica pau amarelo, de 
monteiro lobato.

a creche possui 
transporte escolar e 
atende crianças das 
comunidades tocan-
tins, praça, mariqui-
nhas e maruim, no 
bairro jardim grama-
cho. “É a realização 
de um sonho que de-
morou oito anos para 
que as mães do nosso 
querido bairro pudes-
sem ter um espaço 
com esta qualidade. 
a prefeitura está de 
parabéns”, afirmou a 
diretora da creche, 
leide jane.

Todas as salas de aula contam com banheiros para comodidade dos alunos

raFael Barreto

Cinema de graça em Queimados
curtas e longas-

-metragens serão exi-
bidos gratuitamente 
duas vezes por mês 
em bairros distantes 
do centro. projeto co-
meça no próximo sá-
bado no bairro valda-
riosa.

já imaginou curtir 
um filme comendo 
pipoca e tomando 
refrigerante e com 
aquela companhia 
agradável? e o me-
lhor: pertinho de casa 
e de graça? o proje-
to “cine Queimados, 
desenvolvido pela 
prefeitura de Queima-
dos, na Baixada Flu-
minense, através da 
secretaria municipal 

de cultura, vai levar 
curtas e longas-me-
tragens a moradores 
de diversos bairros da 
periferia do município 
de Queimados, na 
Baixada Fluminense. e 
primeira exibição será 
amanhã, no campo 
de futebol do dom 
Bosco Fc, no bairro 
valdariosa, a partir das 
18h. Nas telonas serão 
exibidos o curta ‘o 
triste fim de helivélton’ 
e o longa e ‘os dois 
filhos de Francisco’. 
a entrada é franca. 
o projeto tem a par-
ceria da  globo rio, 
globo Filmes, associa-
ção de moradores do 
valdariosa e o projeto 

#maisvaldariosa.
os filmes serão exi-

bidos duas vezes por 
mês nos bairros mais 
carentes do município, 
com a visão de levar 
mais lazer e entreteni-
mento às comunida-
des. ”pretendemos 
atingir um público 
misto onde se desta-
cam as crianças, que 
sempre representam 
um número expressivo 
nos eventos de rua, 
por este motivo, pen-
samos em filmes com 
classificação livre ou 
de idade mínima re-
duzida”, destaca o 
secretário municipal 
de cultura, o ator le-
andro santanna.
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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
15:56 - sessão da tarde
17:07 - vale a pena ver de No-
voanjo mau
17:57 - malhação: seu lugar no 
mundo
18:29 - Êta mundo Bom!
19:15 - praça tv - 2ª edição
19:31 - haja coração
20:30 - jornal Nacional
21:14 - velho chico
22:19 - globo repórter
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
04:15 - 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 téu
19:45 – Bt Brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do rati-
nho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the Noite
01:45 – jornal do sBt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e meio
04:00 – mike & molly
04:30 – diários de um vam-
piro
05:15 - dallas

REDE TV

FiNal de semaNa agitado 

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-mariana godoy entrevis-
ta 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury jr 
01:30-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

MODA
Look: casual em Paris

camila coelho

reprodução

 encarnação aconselha tereza 
a revelar a miguel que santo é seu 
pai. cícero se incomoda com as 
cobranças de miguel. carlos suge-
re que afrânio vá à festa de Bento. 
afrânio e Bento disputam a atenção 
do povo. carlos pede que tereza 
espere para contar a miguel a ver-
dade sobre sua paternidade. luzia 
faz isabel prometer que não deixará 
olívia se envolver com miguel.

Tereza 
procura Santo

Arão se 
despede de Moisés

arão se despede de moisés e 
eleazar no alto do monte hor. a 
morte de arão é escrita por moisés. 
aos guerreiros hebreus, moisés diz 
palavras de força e apoio, algum 
tempo depois. Balaque e a rainha 
elda são avisos da aproximação 
dos guerreiros hebreus por zur. 

RESUMOS DAS NOVELAS

anastácia fica satisfeita com 
as instalações da casa de pan-
crácio. celso confronta sandra 
e araújo. sandra convida ernes-
to 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

Os seis anões 
pedem demissão

isabela volta a ser ela mesma na 
mansão e manuela vai de volta para 
o vilarejo, porém, a menina deixa 
seu celular cair no quarto antes de ir 
embora. os seis anões pedem demis-
são por encontrar um emprego que 
paga um salário melhor. para segu-
rar Nico, giuseppe dá um aumento 
de salário para seu assistente. meire 
diz que estranha o homem envolvido 
em adotar os irmãos vaz. 

estar de volta em 
paris é sempre uma 
delícia, afinal é um dos 
lugares que mais amo! 
No post de hoje vou 
mostrar uma produ-
ção com uma pegada 
mais casual chic, que 
usei pra tomar café da 

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 - os dez mandamentos – 
Nova temporada
21h30 - jornal da record
22h30 - super tela – o escorpião 
rei
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Festival esquenta Penedo 
Beer Weekend abre o inverno com a cultura das cervejas artesanais 
e shows de bandas com o melhor do rock e blues em Itatiaia. 

tarde no angelina’s 
e passear pelo lou-
vre. escolhi uma cal-
ça jeans destroyed e 
fiz uma composição 
com peças claras, 
golinha alta (que 
está super em alta) 
e jaqueta em tweed.

As bandas figurótico e PH TRIo abrem a primeira noite do festival que mistura cerveja, gastronomia e muito Rock

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 - itália x su-
écia
12:00 - jogo aberto
12:00 - jogo aberto
12:45 - eurocopa - república 
tcheca x croácia
15:00 - Band na euro
15:45 - eurocopa - espanha 
x turquia
18:00 - Brasil urgente
19:20 - jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - show da Fé
22:10 - maratona olímpica
22:15 - diário da euro
22:30 - pânico na Band
23:45 - o mundo segundo os 
Brasileiros
00:40 - jornal da Noite
01:30 - Que Fim levou?
01:35 - the walking dead
02:20 - só risos - pegadinhas
03:00 - igreja universal

Parabéns!
ontem lucas marinho de souza 

completou 12 anos de idade. Fa-
miliares e amigos desejam muitas 
felicidades e muitos anos de vida.

 desejamos que deus sempre ilu-
mine e abençoe seu caminho e 
queremos que saiba o quanto é 
importante para nós e que nos or-
gulhamos muito de você.acredite 
nos seus sonhos, se você quer mes-
mo ser um piloto de caça, no que 
depender de nós você vai conse-
guir!

te amamos de montão!

sua mãe rachel, seu pai sérgio e 
sua irmã juliana.

Bastante agitado! É 
o que promete ser 
o final de semana 

em itatiaia, que dá iní-
cio hoje ao penedo Beer 
weekend. de acordo 
com os organizadores, 
o festival foi criado para 
promover a cultura das 
cervejas artesanais do 
estado do rio de janeiro, 
bem como proporcionar 
uma experiência gastro-
nômica na região. serão 
momentos de muita ani-
mação e a participação 
de seis bandas tocando 
o melhor do rock e blues, 
durante três dias. 

abrem o evento hoje 
as bandas ph trio e Fi-
gurótico, que vão tocar 
versões de clássicos na-
cionais e internacionais. 
já amanhã, é a vez da 
Black Barril e road 145 
Blues Band agitarem o 
público. por fim, no do-
mingo, a the Black Bullets 
e izzy riders são as res-
ponsáveis pelo encerra-
mento do festival . 

   PRoGRAMAção
   Do FEsTIVAL

 o festival será aberto às 
16 horas. o evento aconte-
ce no penedo dance hou-
se (rodovia cel. rubens 

tramujas mader). a classifi-
cação etária é de 18 anos 
(menores devem ser acom-
panhados pelos pais).

segundo a programa-
ção, amanhã os portões 

abrem 14 horas. Às 15 ho-
ras, sobem ao palco os ra-
pazes do Black Barril, e às 
19 horas é a vez da banda 
road 145 Blues Band. já no 
domingo, the Black Bullets 

abre o evento. Na sequên-
cia, às 19 horas se apresen-
ta a izzy riders 

outras informações atra-
vés dos telefones (24) 3321-
1333 e (24) 9740-23777. 



as unhas e o cabelo 
não são como o resto 
do nosso corpo que está 
coberto por aquilo que 
chamam ‘terminações 
nervosas’. cortar o ca-
belo ou as unhas não é 
problema para o corpo, 
pois estes vão sempre 
sendo substituídos. por 
isso é que não há ne-
nhum sistema de alarme 
que nos avise que algo 
está errado, e que por 
isso, causa dor.

recentemente uma  
pesquisa foi realizada 
no centro de energia 
Nuclear na agricultura 
da usp,  na qual identi-
ficou a potencialidade 
da casca de banana 
na descontaminação 
de águas poluídas pelos 
agrotóxicos atrazina e 
ametrina, utilizados em 
plantações de cana-
-de-açúcar e milho.

o que gera essa 
diferenciação do ovo 
branco e o ovo cas-
tanho, é a espécie da 
galinha, sendo que os 
ovos claros são produ-
zidos por galinhas de 
penas e orelhas bran-
cas, e ao contrário dis-
so os ovos castanhos 
pertencem as galinhas 
de penas castanhas e 
orelhas vermelhas.

DO
Entretenimento

10 geral

Cientistas criam capa da invisibilidade
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Beyoncé vai à praia e fotografa
 o pôr do sol no Havaí

Gilberto Gil deve 
receber alta hoje

gilberto gil segue internado no hospital sírio 
libanês, em são paulo, e deve receber alta 
hoje segundo sua mulher, Flora gil. “hoje 
(ontem)  já está tarde. então, a alta deve 
ser amanhã (hoje)”, disse. a presença de gil 
era esperada no 27° prêmio da música, que 
aconteceu na noite da última quarta-feira. 
josé gil foi receber o troféu de melhor ál-
bum de mpB pelo disco ‘dois amigos, um 
século de música’, em nome do pai.

Beyoncé, jay-z e a pequena Blue ivy car-
ter têm curtido alguns dias de descanso no 
havaí. Na última quarta-feira, por exemplo, 
a cantora dessa vez sem a companhia da 
filha e do marido, aproveitou o fim do dia 
e deu um pulinho na praia para fotografar 
o pôr do sol, com um look de seda transpa-
rente. mais cedo, no mesmo dia, o trio foi fo-
tografado pelos paparazzi de plantão de-
sembarcando de um helicóptero, porque, 
quando se é Beyoncé, você não precisa se 
locomover de carro, não é mesmo?

R
afael Cardoso apareceu em foto fofa 

com a filha Aurora na última quinta-

-feira. “Cara de um, focinho do ou-

tro”, escreveu na legenda do registro.

 Aurora tem um ano e é filha do ator com 

Mariana brid, com quem é casado. 

Recentemente o paizão mostrou que é 

daqueles pais que participam ao máximo 

da vida dos filhos. o ator apareceu todo 

cheio de adesivos em “obra de arte” feita 

pela filha. 

o novo traba-
lho da universida-
de de rochester, 
localizada em 
Nova York, nos 
estados unidos, 
já mostrou que 
é possível tornar 
coisas invisíveis. 
os pesquisadores 
da faculdade de-
senvolveram um 
método simples 
para replicar o 
efeito da invisibili-
dade. de acordo 
com o estudo, a 
capa seria efi-
ciente graças ao 

uso de lentes e ferra-
mentas do dia a dia.

ao contrário dos 
projetos super tecno-
lógicos que usavam 
técnicas modernas 
para criar um man-
to ótico, a equipe 
do professor de física 
john howell resolveu 
apostar numa ativida-
de pioneira. os pes-
quisadores criaram 
um aparelho capaz 
de trabalhar em três 
dimensões e de ma-
neira multidirecional. 
o novo sistema trans-
mite raios para um es-

pectro visível. eles 
utilizaram o concei-
to do 3d para criar 
o efeito da invisibili-
dade.

esta é a primeira 
vez que os pesqui-
sadores conseguem 
fazer os objetos su-
mirem com uma 
observação mais 
ampla. para com-
provar a eficácia 
do projeto, os estu-
diosos de rochester 
disponibilizaram um 
passo a passo do 
experimento no site 
da universidade.

área vip
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Rafael posa com a filha em foto: 

“Cara de um, focinho do outro”

Especialistas relatam 
pontos fracos no tablet

o novo ipad foi muito 
elogiado pelas novida-
des que apresenta. o ta-
blet da apple, que não 
ganhou o número 3 no 
nome, tem tela de su-
per-resolução, conexão 
4g lte, câmera de 5 me-
gapixels e bateria mais 
potente. mas o novo ta-
blet tem pontos fracos. 
passada a euforia do 
primeiro dia de vendas, 
é sobre os ‘defeitos’ do 
novo ipad que vamos 
falar aqui. as críticas pu-
blicadas em páginas es-
pecializadas começam 
com uma dica para 
quem já tem um ipad 2. 
É a seguinte: você não 

precisa comprar o novo 
ipad. a outra é para 
quem vai comprar o ta-
blet pela primeira vez: 
se você quiser economi-
zar us$ 100 (em relação 
aos preços dos eua), 
escolha o ipad 2 sem 
hesitação. Quem optar 
mesmo pelo novo ipad 
pode se decepcionar, 
em primeiro lugar, com o 
tempo de carga da ba-
teria. como dura mais e 
é maior – por causa da 
tela e da conexão 4g -, 
ela precisa passar mais 
tempo ligada à toma-
da. É provável que você 
prefira carregá-la en-
quanto dorme.

reprodução
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Trabalho: Invista no 
que gere qualidade 
e produtividade. 
Atividades em grupo 
voltadas à finança e 
ao desenvolvimento 

profissional estão favorecidas. A sua 
vida teme tomar um rumo melhor. 
Amor: aproveite as coisas boas da 
vida ao lado da pessoa amada 

Áries

Trabalho: excelente 
momento para ampliar 
horizontes, ousar e 
tocar pra frente os seus 
projetos. O lance é correr 
atrás de seus interesses. 

Finança: sua vida profissional tende 
trazer prosperidade financeira. Amor: 
bom humor garantirá um relacionamento 
mais feliz. 

Touro

Trabalho: plano 
de longuíssimo 
prazo não merece 
consideração. Tudo 
que precisar de 
grande investimento 
está na contramão 

do seu momento. Não arrisque o 
seu dinheiro, tá? Amor: a partir de 
domingo paixões tenderão a render 
relacionamentos duradouros. 

Gêmeos

Trabalho: você saberá 
fazer as coisas com de 
forma imediata. Nada 
ficará por conta do 
tempo. Sua objetividade 
e sua força de vontade, 

juntos, farão maravilhas. Finança: muito 
dinheiro movimentará sua poupança. 
Amor: assuntos familiares virão à tona. 
Calma, tá?

Câncer

Trabalho: da sua habilidade 
nos contatos profissionais 
dependerá o seu sucesso 
financeiro. O momento lhe 
é favorável astralmente, para 
progredir. Mas, precisará um 
pouco mais de empenho da 

sua parte para prosperar. Amor: procure 
melhorar o ambiente familiar

Leão

Trabalho: procure reavaliar 
o que você deseja da 
sua vida profissional. 
Se algo não deu o 
resultado esperado, esse 
é o momento ideal para 

reformular tudo. Sua objetividade será o 
passaporte para o seu sucesso financeiro. 
Amor: amores repentinos vão aparecer. 
Juízo!

Virgem

Trabalho: Nesse 
momento, não 
cabe idealizações 
profissionais. É hora de 
agir com mais eficiência 
para conquistar o que 
almeja. O resto deixe 

para depois. Autoconfiança ajudará 
embalar os seus objetivos. Amor: 
sua vida amorosa promete deliciosos 
momentos a dois. 

Libra

Trabalho: parceria 
que não mostrar 
sintonia logo no 
começo tem poucas 
chances de seguir 
adiante. Para que o 

entendimento exista, algo demais, 
deve ser repartido! Finança: bons 
negócios à vista! Amor: tente 
melhorar o conforto e o convívio 
familiar. Essa é a pedida. 

Escorpião

Trabalho: procure 
preservar sua imagem 
profissional, ela será 
importante para 
adquirir a confiança 
das pessoas com quem 

trabalha ou negocia. Vida social: 
novas amizades estão consteladas 
pelos astros. Amor: nos amores 
as novidades acontecerão a todo 
momento. 

Sagitário

Trabalho: apoio de pessoas 
influentes não estão 
descartados para essa fase. 
Parceria poderá trazer 
maior desenvolvimento 

para sua atividade. Finança: período 
de imensa prosperidade está vindo aí! 
Amor: conciliar, compartilhar e ceder 
fortalecem o romance. 

Capricórnio

Trabalho: evite 
i m p u l s i v i d a d e s . 
Deixe as coisas 
a c o n t e c e r e m 
normalmente. O seu 
momento astral é 

dos melhores. E muita coisa boa 
está vindo aí. Fique disponível 
para o que der e vier. Amor: já 
é momento de pensar menos em 
trabalho e mais em você, tá? 

Aquário

Trabalho: é hora de 

ter mais foco no que 

interessa. As chances 

de ganhar mais 

dinheiro estão vindo à 

tona! Uma nova atividade não está 

descartada. Finança: tudo indica que 

sua poupança crescerá. Amor: de 

nada adiantará suas boas intenções 

se não demonstrá-las! 

Peixes

11atos oficiais

atos ofiCiais

estado do rio de janeiro

Câmara Municipal 
de Belford Roxo

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos ofiCiais

PORTARIA Nº 1448/GP/2016 DE 23 DE JUNHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Munici-
pal, RENATO MOREIRA OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de assessor de Gabinete i, símbolo das-10, na assessoria de 
Gabinete da secretaria Municipal de obras.

PORTARIA Nº 1449/GP/2016 DE 23 DE JUNHO DE 2016.

Nomear, a contar 02 de junho de 2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e 
ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela Co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, RENATO MOREIRA 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de subsecreta-
rio, símbolo ss, na secretaria Municipal de Governo e desen-
volvimento econômico.

PORTARIA Nº 1450/GP/2016 DE 23 DE JUNHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 23 de  junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela Co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015  HENRIQUE ALVES, 
do cargo em comissão de secretário Municipal, símbolo sM, 
da secretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1451/GP/2016 DE 23 DE JUNHO DE 2016.

Nomear, a contar de 23 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela Co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, CARLOS ANDRÉ 
PEREIRA  para exercer o cargo em comissão de assessor de 
assuntos especiais, símbolo sae, da secretaria Municipal de 
Governo e desenvolvimento econômico.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº002/SEMASDH/2016

     “Dispõe sobre a designação de servidores para atesto 
de Notas fiscais desta Secretaria.”

a secretária de assistência social e direitos humanos do Mu-
nicípio de Belford roxo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º - designar os servidores, jean Pinto Gonçalves Matrí-
cula nº 60/59.463, assessor administrativo / Patrimônio e jose 
Carlos alves, Matrícula 60/46.766, assessor administrativo / 
Almoxarifado, para ficarem responsáveis pelo acompanha-
mento e atesto denotas de aquisição de bens permanentes 
desta secretaria, em conjunto com o almoxarifado geral.

Art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

secretário Municipal de assistência social e

direitos humanos - interino – Mat.60/046.511

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
BELFORD ROXO – CMAS-BR

RESOLUÇÃO N.º 013/CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO o disposto na Política nacional de assis-
tência social;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secre-
taria Municipal de assistência social e direitos humanos de 
Belford roxo - seMasdh;

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de assistência social, no uso das 
competências e atribuições que lhes são conferidas pela Lei 
Municipal nº. 1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento 
Interno, em Reunião Ordinária realizada no dia 22 de junho de 
2016,     

  RESOLVE:

Art. 1º - fica aprovado o relatório de Gestão, exercício 2015, 
da secretaria Municipal de assistência social e direitos huma-
nos de Belford roxo – seMasdh.

Art. 2º - o referido relatório terá cópia arquivada na secre-
taria executiva do CMas-Br, para vistas dos Conselheiros e 
demais interessados;

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

RESOLUÇÃO Nº014/CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO o Parecer Conclusivo n° 001/2016 do Con-
tador/auditor da secretaria Municipal de Controle pela REGU-
LARIDADE com ressalvas e recomendações;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secre-
taria Municipal de assistência social e direitos humanos de 
Belford roxo - seMasdh;

CONSIDERANDO a análise realizada pela Comissão de Fis-
calização do Fundo Municipal de Assistência Social do CMAS-
-Br que concluiu pelo parecer favorável;

             “Dispõe sobre a Aprovação do Relatório de 
Gestão 2015 da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos de Belford Roxo e dá ou-
tras providências”.

 “Dispõe sobre a Aprovação da Prestação 
de Contas da Entidade Solidariedade, refe-
rente ao exercício de 2015”.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford 
Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador 
das ações de assistência social, no uso das competências 
e atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº. 
1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reu-
nião Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de Contas da entidade solidarie-
dade, Processo n° 03/0143/2016, referente ao exercício 2015, 
Convenio 003/seMasdh/2014, relativo ao processo de con-
cessão nº 03/457/14,  conforme apresentada pela secretaria 
Municipal de assistência social e direitos humanos de Belford 
roxo - seMasdh.

Art. 2º - A documentação referente a Prestação de Contas fi-
cará arquivada na secretaria executiva do CMas para vistas 
dos Conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

RESOLUÇÃO Nº015/CMAS-BR/2016

CONSIDERANDO o Parecer Conclusivo n° 004/2016 do Con-
tador/auditor da secretaria Municipal de Controle pela REGU-
LARIDADE com ressalvas e recomendações;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secre-
taria Municipal de assistência social e direitos humanos de 
Belford roxo - seMasdh;

CONSIDERANDO a análise realizada pela Comissão de Fis-
calização do Fundo Municipal de Assistência Social do CMAS-
-Br que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford 
Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador 
das ações de assistência social, no uso das competências 
e atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº. 
1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reu-
nião Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de Contas da entidade aBra-
Ces (associação Brasileira de reabilitação e assistência aos 
Cegos e surdos, Processo n° 03/000222/2016, referente ao 
exercício 2015, Convênio 005/seMasdh/2014, relativo ao 
processo de concessão nº 03/431/14, conforme apresentada 
pela secretaria Municipal de assistência social e direitos hu-
manos de Belford roxo - seMasdh.

Art. 2º - A documentação referente a Prestação de Contas fi-
cará arquivada na secretaria executiva do CMas para vistas 
dos Conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação

.

José Gentil Tavares

Presidente do CMas-Br

             “Dispõe sobre a Aprovação da 
Prestação de Contas da Entidade ABRA-
CES (Associação Brasileira de Reabilita-
ção e Assistência aos Cegos e Surdos), 
referente ao exercício de 2015”.



Horário para doação de sangue: segunda à sexta das 8h às 12h.
levar: documento 

de identidade com 
foto. (menor a partir 
de 16 anos também 
necessita levar a xe-
rox do documento 
de identidade de seu 
responsável e a au-
torização preenchida 

pelo mesmo).
observação: o doa-

dor não deve ir em je-
jum, mas precisa evitar 
comidas gordurosas, 
como frituras.

atenção: pessoas 
que contraíram hepa-
tite após 10 anos de 
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America incentiva doação 
de sangue aos torcedores
Departamento de Marketing incentiva doadores presenteando-os com itens oficiais do Mecão.

impulsionado por 
sua torcida nos jo-
gos de futebol com 

o grito ´sangue`, o 
america Football 
club aproveitará seu 
apelido para reali-
zar uma boa ação, 
ou melhor, 30. pen-
sando em ajudar o 
hospital universitário 
pedro ernesto a au-
mentar seu estoque 
de bolsas de sangue, 
o departamento de 
marketing do rubro 
vai incentivar doado-
res presenteando-os 
com itens oficiais do 
mecão. os 30 primei-
ros que apresenta-
rem o comprovante 
de doação na sede 
provisória da rua 
gonçalves crespo, 
ganharão uma cami-
sa retrô americana, 
os itens só estarão 
disponíveis para reti-
rada a partir da pró-
xima segunda-feira. 
vale lembrar que o 
doador precisa estar 
saudável, ter entre 18 
e 65 anos e pesar, no 
mínimo, 50kg.

o limite de idade 

aumenta para 69 
anos para as pessoas 
que já doaram san-
gue antes. menores 
a partir de 16 anos 
podem doar sangue 
caso apresentem a 
autorização preen-
chida por seu respon-
sável e uma xerox 
do documento de 
identidade do mes-
mo, responsável. os 
doadores deverão 
se dirijir ao serviço de 
hemoterapia herbert 
de souza (Banco de 
sangue) do hospital 
universitário pedro er-
nesto.

endereço: Boule-
vard 28 de setembro, 
109, vila isabel

contato: 2868-8134
e-mail: doesan-

g u e h u p e @ g m a i l .
com.Vale lembrar que o doador precisa estar saudável, ter entre 18 e 65 anos, e pesar no mínimo 50kg

Muita emoção nas semifinais da Taça Guanabara

divulgação

ascom/BFr

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

Atenção!

Chegou a final do Sub-17 e Sub-15

No sub-17, a decisão 
será disputada entre o 
Botafogo e Flamengo. o 
alvinegro eliminou o vas-
co na semifinal ao bater 
os cruzmaltinos por 3 a 1, 
na tarde da última quar-
ta-feira, em caio martins. 
já os meninos da gávea 
chegaram à final ao ven-
cerem o Fla-Flu na gávea 
pelo mesmo placar: 3 a 1.

já no sub-15, teremos 

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

idade não podem doar 
sangue.

- retirada dos itens ofi-
ciais

sede provisória do 
america Football club

endereço: rua gon-
çalves crespo, 274, tiju-
ca

horário: segunda à 
sexta das 9h30min às 
16h30min.

levar: documento de 
identidade com foto e 
documento de com-
provação da doação 
de sangue, fornecido 
pelo hupe.

observação: ape-
nas os 30 primeiros 
doadores serão con-
templados com um 
(01) dos itens disponí-
veis. os doadores só 
poderão retirar as ca-
misas retrô a partir de 
segunda, 27 de junho.

hoje uma pessoa 
muito especial está 

completando mais um 

PARABÉNS ADRIANA!
ano de vida, mais um 
ano de muito amor, 
luz e prosperidade. 
determinada, Adria-
na é uma menina 
linda e iluminada por 
deus.

desejamos que sua 
vida seja repleta de 
paz, harmonia, saúde 
e muito amor, e que 
você possa alcançar 
todos os seus objeti-
vos, planos e sonhos. 
hoje é o seu aniver-
sário, que você possa 
curtir muito ao lado 
de seus amigos e fa-
miliares, enfim... 

Te amamos muito! 
homenagem de 

seu namorado: Keven, 
sua mãe: Andréia e 
de suas irmãs: Joyce e 
Angélica. 

um Fla-Flu na decisão. o 
tricolor eliminou o volta 
redonda na semifinal, ao 
vencer por 3 a 1, nas la-
ranjeiras, também na tar-
de de quarta-feira. pela 
manhã, o rubro-Negro 
empatou sem gols com 
o Nova iguaçu, mas ob-
teve a vaga na final ao 
bater o time da Baixada 
nos pênaltis por 5 a 4, na 
gávea.


