
A médica Gisele, a dor do marido, Renato Palhares, e a última homenagem à vítima

Bombeiros e policiais civis e militares durante protesto no Galeão: imagem negativa

A Linha Vermelha, ‘Faixa de Gaza’ do Rio, é alvo da bandidagem. Delegados cruzam os braços
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purgatório do caos

Bem vindo ao
inferno !

gabriel de paiva/agência o globo

O medo, o terror e o caos se instalaram definitivamente no Rio. Com os episódios de violência do último fim de semana marcados pelo assas-
sinato da médica dermatologista Gisele Palhares, na Linha Vermelha, conhecida como ‘Faixa de Gaza’, e a morte de mais dois PMs, a crise na 
segurança pública vive um colapso. E para agravar ainda mais a situação, agentes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar protestaram 
contra as péssimas condições de trabalho e atraso nos salários. Até os delegados decidiram cruzar os braços. O Rio está entregue à própria sorte. 
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Júpiter

Júpiter II

astrônomos divul-
garam uma ima-
gem inédita de Jú-
piter, na reta final 
da chegada da 
sonda Juno ao pla-
neta. o registro foi 
feito pelo telescó-
pio do observató-
rio europeu do Sul, 
no chile, que reuniu 
seus melhores ma-
peamentos para a 
foto, que é colorida 
artificialmente.

a sonda Juno foi 
lançada pela nasa 
em agosto de 2011 
e no próximo dia 
04 de julho vai dar 
início a um projeto 
com duração de um 
ano e quatro meses 
para explicar o Sis-
tema Solar a partir 
da origem e evolu-
ção. a imagem de-
talhada mostrada 
por megatelescópio 
é impressionante.

a polícia da califórnia está à procura de 
uma suspeita de cometer furtos em duas casas 
enquanto vestia um biquíni. câmeras de segu-
rança flagraram a mulher. ela invadiu uma casa 
que estava fechada em lancaster, no último 
sábado, e retirou itens de alto valor.

um novo massacre de cachorros de rua 
aconteceu no Marrocos, segundo divulgou 
ontem, um site local de chihuahua, onde 
ocorreram os fatos. o ato matou a tiros 130 
cachorros, que foram posteriormente car-
regados em um caminhão e seus corpos 
foram queimados em um local aberto.

um portal de notícias afirmou que o mas-
sacre foi obra de ‘cidadãos com a ajuda 
de funcionários municipais’, que respondiam 
assim a dezenas de casos de mordidas. de 
acordo com o ‘Morroccan times’, uma me-
nina de 4 anos foi comida por um cachorro 
de rua em maio deste ano. 

Ladra sexy

Zoocídio Zoocídio

no mesmo dia, mais tarde, ela furtou coisas 
de uma casa em lake hughes, a cerca de 22 
km dali. Segundo a polícia do condado de los 
angeles, a suspeita é branca, tem quase 30 
anos, e cerca de 1,65 m e cerca de 55 quilos. 
ela teria sido vista dirigindo um automóvel sedã.

Ladra sexy II

o instituto butantan fechou na última sexta-
-feira, uma parceria com os eua e com a orga-
nização Mundial da Saúde (oMS) para o desen-
volvimento de uma vacina contra o vírus da Zika. 
o centro de pesquisa brasileiro deve receber uS$ 
3 milhões da autoridade de desenvolvimento e 
pesquisa biomédica avançada.

além dos uS$ 3 milhões do órgão americano, 
a oMS também destinará doações de outros 
países e organizações privadas para expandir a 
capacidade de produção de vacinas do institu-
to butantan. o instituto poderá comprar equipa-
mentos de laboratório, reagentes, linhagens de 
células e outros recursos necessários.

Butantan III

Seleção para profissionais em Caxias
escritório contábil de médio porte localizado no 

centro de duque de caxias seleciona profissionais 
para vaga de auxiliar contábil. requisitos: superior 
completo em ciências contábeis, ambos os sexos, 
06 meses de experiência. os interessados devem 
enviar currículo para contabil@inovacaorh.com.br.

Empresa contrata em Nova Iguaçu
empresa contrata auxiliar de limpeza para traba-

lhar no centro de nova iguaçu. necessário ter expe-
riência na função. homens ou mulheres. Salário r$ 
900,00 + benefícios. interessados devem compare-
cer com currículo na rua coronel francisco Soares, 
66, sobreloja, centro de nova iguaçu, às 15h. 

Vaga para pessoa com deficiência
 empresa do ramo de refeições industriais contrata 

pessoas com deficiência, para o cargo de auaxiliar 
de cozinha. local de trabalho: nova iguaçu. Salário: 
r$1.071,00 + benefícios. candidatos dentro do perfil, 
interessados na vaga devem enviar currículo para co-
zinharefeicao@gmail.com.

Números batem recorde
 números divulgados ontem, mostram que os ju-

ros bancários médios, cresceram 0,2 ponto percen-
tual em maio, para 52,3% ao ano. Já a inadimplên-
cia destas operações, para pessoas físicas e para 
empresas, atingiu o patamar de 5,9%. em ambos os 
casos, são as maiores taxas em mais de cinco anos.

Estimativa continua subindo
conforme informou o banco central ontem, através 

de relatório de mercado, os analistas do mercado fi-
nanceiro elevaram suas expectativas de inflação para 
este ano pela sexta semana seguida. o documento é 
fruto de pesquisa realizada com mais de 100 institui-
ções financeiras.

Endividamento tem aumento 
 a dívida pública federal (dpf) apresentou au-

mento em termos nominais, de 2,82% em maio na 
comparação com abril, ao passar de r$ 2,799 tri-
lhões para r$ 2,878 trilhões. os dados, que incluem 
o endividamento interno e externo, foram divulga-
dos ontem, pela Secretaria do tesouro nacional.

Butantan

Escritório contábil

AuxiliAr dE cozinhA

inAdimplênciA E juros

dívidA públicA

Rinoceronte assusta motoristas

Butantan II
o órgão é ligado ao departamento de Saú-

de e Serviços humanos do governo americano, 
e a parceria servirá para o desenvolvimento de 
uma vacina de Zika com vírus inativado. o hhS é 
o órgão equivalente ao Ministério da Saúde dos 
eua. o investimento faz parte de um acordo já 
existente entre a barda e a oMS.

AuxiliAr dE limpEzA

inflAção

reprodução

um rinoceronte descontrolado foi flagrado correndo em uma estrada 
e assustando motoristas na Índia. o caso ocorreu em Kaziranga, no último 
domingo, e foi filmado. no vídeo, o animal aparece correndo em direção 
aos carros, que tentam desviar dele. a certa altura, bloqueado, o rinoce-
ronte muda de direção e volta à grama da beira de estrada. a imprensa 
local acredita que inundações tenham levado o animal ao local.

ele seria originário do parque nacional de Kaziranga, que abriga dois 
terços da população mundial de rinocerontes.

Mal começo
um pré-candidato a prefeito de nova 

iguaçu, que nunca teve nenhum cargo 
público e está tentando entrar para a 
política já como chefe do executivo de 
uma das maiores cidades da baixada, 
começa mal sua carreira política.

Furão
Mesmo ainda como um simples pré-

-candidato, o moço tem deixado de 
cumprir a palavra, furando em compro-
missos e deixando lideranças e apoiado-
res na mão, causando saia justa. 

Já pensou?
e essa falta de compromisso está levan-

do a uma reflexão: se ele já é uma pes-
soa que não cumpre o que fala como 
pré-candidato, imagina se conseguir se 
eleger como prefeito!

'Namoro'
Já o pré-candidato a prefeito de nova 

iguaçu pelo partido rede Sustentabilida-
de, estaria de 'namoro' com o deputado 
estadual que também é pré-candidato à 
prefeitura do município. 

Encontro
Segundo informações obtidas com 

exclusividade pelo Sombra, os dois mo-
ços irão se encontrar esta semana para 
'trocar figurinhas' e estudar uma possível 
aliança. resta saber se a 'parceria' seria 
para majoritária ou proporcional.

Será?
há quem diga que existe a remota pos-

sibilidade de o 'candidato da Marina' de-
sistir de sua candidatura própria e passar 
a concorrer ao cargo de vice-prefeito na 
chapa do deputado do pr.



Partido de Rosângela Gomes tem 
contas reprovadas em Nova Iguaçu
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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

filme queimado

Antonio carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Deputada que é pré-candidata a prefeita de Nova Iguaçu não consegue sequer administrar um diretório

Obras de saneamento, drenagem e pavimentação 
Diagnóstico: Cálculo Renal

Com a condenação do TRE/RJ, diretório municipal perdeu direito de acesso ao fundo partidário.
reprodução

charleS SouZa

reprodução

Paes é internado em 
hospital na Zona Sul

Moradores festejam ruas asfaltadas

Prefeitura de Japeri realiza programa contra drogas

Maternidade Mariana Bulhões ganha novos leitos 

o tribunal regio-
nal eleitoral 
do rio de Ja-

neiro, através do Juízo 
da 27ª Zona eleitoral 
de nova iguaçu, nos 
autos do processo nº 
04-94.2015.6.19.0027, 
proferiu sentença 
condenatória desa-
provando as contas 
do diretório munici-
pal do partido repu-

blicano brasileiro de 
nova iguaçu, cuja 
liderança é exercida 
pela deputada fede-
ral rosangela gomes. 
a sentença foi publi-
cada no diário de 
Justiça eletrônico na 
última sexta-feira.

NOva pOlêMICa
a deputada que 

já vinha sendo forte-
mente criticada pe-
los iguaçuanos por 

eduardo paes, pre-
feito da cidade do 
rio, foi internado no 
início da tarde de 
ontem, no hospital 
Samaritano, em bo-
tafogo, Zona Sul do 
rio, com diagnóstico 

de cálculo renal. ele 
sentiu dores no últi-
mo fim de semana 
e, após exame de 
tomografia realizado 
na manhã de ontem, 
no hospital Miguel 
couto, na gávea, foi 
detectada a existên-
cia do cálculo.

o urologista pau-
lo rodrigues, que 
acompanha paes há 
anos devido às crises 
renais recorrentes, 
pediu sua internação 
e o seu encaminha-
mento para o Sama-
ritano, onde o médi-
co atende e fará a 
intervenção neces-
sária.

Pré-candidatos barrados 
no rádio e na televisão

a prefeitura de 
nova iguaçu entre-
gou no último sá-
bado as obras de 
saneamento, drena-
gem, pavimentação 
e calçadas em três 
ruas do bairro Jardim 
corumbá. de acor-
do com a Secretaria 
Municipal de obras e 
Serviços públicos (Se-
mosp), as interven-
ções, que tiveram 
início em dezembro 
de 2015, custaram r$ 
2,5 milhões e foram 
financiadas com re-
cursos da prefeitura.

a secretária de 
obras carla neves 
explicou que o proje-
to das ruas agostinho, 
terezinha lima e tho-

más Schwerotner foi 
dividido 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 dire-

cerca de 120 estu-
dantes da rede mu-
nicipal de Japeri par-
ticiparam, ontem, da 
formatura do progra-
ma educacional de 
resistência às drogas 
(proerd), promovido 
pela polícia Militar do 
estado do rio de Janei-
ro, em parceria com a 

o prefeito de nova 
iguaçu, nelson bornier, 
e o secretário munici-
pal de Saúde, emer-
son trindade, inspe-
cionaram no início da 
tarde de ontem, os re-
toques finais das obras 
de duplicação da 
Maternidade Mariana 
bulhões. os dois con-
firmaram a inaugura-
ção do novo anexo 
da unidade médica 

prefeitura de Japeri, 
através da Secretaria 
de educação (SeMed). 
pela manhã a soleni-
dade foi realizada no 
ciep 401 – lucimar de 
Souza Santos, no bair-
ro Mucajá, onde estu-
dam os alunos da e.M. 
antônio groppo. À tar-
de foi a vez dos estu-

da cidade para às 
11h do próximo sába-
do.

a UNIDaDE 
GaNHa 41 

NOvOS lEITOS
“está tudo muito 

bonito. vamos dar 
um salto de qualida-
de no atendimento, 
passando de 39 para 
80 leitos. a minha ex-
pectativa é de que 

as emissoras de 
rádio e televisão 
não poderão trans-
mitir programas 
que sejam apresen-
tados ou comen-
tados por pré-can-
didatos às eleições 
municipais deste 
ano, a partir da 
próxima quinta-fei-
ra. a data está pre-
vista no calendário 
eleitoral, aprovado 
por uma resolução 
do tribunal Superior 
eleitoral.

caso a regra seja 
descumprida e o 
pré-candidato seja 
escolhido na con-
venção do partido 
para concorrer às 
eleições, a emisso-
ra e o candidato 
poderão ser pena-
lizados. Segundo o 
calendário eleito-

ral, as penalidades 
estão previstas em 
leis.

MUlTa E 
CaNCElaMENTO 

DE REGISTRO
o texto diz que, 

a partir desta data, 
é “vedado às emis-
soras de rádio e de 
televisão transmitir 
programa apresen-
tado ou comentado 
por pré-candidato, 
sob pena, no caso 
de sua escolha na 
convenção parti-
dária, de imposição 
da multa prevista 
no parágrafo 2º do 
artigo 45 da lei nº 
9.504/1997 e de can-
celamento do regis-
tro da candidatura 
do beneficiário (lei 
nº 9.504/1997, artigo 
45, parágrafo 1º)”.

enviar recursos de 
emendas parlamen-
tares para outras ci-
dades, desprestigian-
do a cidade que a 
elegeu vereadora, 
deputada estadual 
e deputada fede-
ral, agora se envol-
ve em nova polêmi-
ca às vésperas de 
uma eleição em que 
pretende concorrer 
como candidata a 
prefeita.

tamente na via, que 
é a estrada de adria-
nópolis.”, diz a secre-
tária. 

“não estamos 
medindo esforços 
para manter o mu-
nicípio no caminho 
do desenvolvimen-
to. vamos continuar 
avançando. Já con-
seguimos fazer neste 
bairro uma clínica 
da família e em bre-
ve vamos inaugurar 
uma escola-padrão 
com quadra polies-
portiva e área de 
lazer. nos próximos 
meses ainda entre-
garemos mais 12 clí-
nicas da família”, 
enfatizou o prefeito 
nelson bornier.

dantes da e.M. pastor 
idalécio participarem 
da cerimônia.

o programa educa-
cional de resistência 
às drogas é a adap-
tação brasileira do 
programa norte-ame-
ricano drug abuse 
resistence education 
(d.a.r.e.), surgido em 

possamos oferecer 
um serviço de alto ní-
vel para a nossa po-
pulação”, anunciou o 
prefeito, que discutiu 
com trindade todos 
os detalhes técnicos, 
antes da entrega da 
nova unidade médi-
ca à população.

bornier lembrou que 
não apenas nova 
iguaçu, mas também 
a grande maioria 

1983. no brasil, o pro-
grama foi implantado 
em 1992, pela polícia 
Militar do estado do 
rio de Janeiro, e hoje 
é adotado em todo 
o país. o objetivo do 
proerd é desenvolver 
nas salas de aula um 
curso de prevenção às 
drogas e a violência.

das cidades passam 
atualmente por uma 
crise financeira sem 
precedentes na his-
tória do país. “São in-
vestimentos altos que 
precisamos fazer para 
atender melhor à nos-
sa população. no en-
tanto, muita gente de 
fora ainda depende 
de nova iguaçu para 
ganhar o seu bebê”, 
frisou.

Contradição
a decisão do tribu-

nal atrapalha, contra-
diz e refuta o discurso 
moralista da depu-
tada usado em sua 
pré-campanha. Mais 
uma dificuldade que 
a parlamentar irá en-
contrar, além do fato 

de ter pertencido à 
base parlamentar 
do então prefeito de 
nova iguaçu, lind-
bergh farias, quando 
este deixou um rom-
bo de r$ 1,2 bilhão 
nos cofres públicos 
da prefeitura.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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o centro cultural Mister Watkins, 
em Mesquita, garantiu no último sá-
bado, muitas gargalhadas com o 
monólogo ‘chegando Junto’, do hu-
morista Miguel Marques. a plateia foi 
ao delírio com o espetáculo.

o principal intui-
to do canal conto 
arua é estimular um 
novo olhar para ci-
dade, dar visibilida-
de e ouvir a voz da-
queles anônimos que 
trampam diariamente 
pra construir o espa-
ço urbano em que 
nós todos vivemos. 

o canal conto a 
rua é um projeto de 
audiovisual voltado 
para as narrativas ur-
banas da baixada e 
Zona oeste. a 1ª tem-
porada contará a 
história de 13 traba-
lhadores, a partir da 
ocupação, memórias 
e relação com a rua. 

desde locutora de loja a cobrador de van, o 
projeto é rico de diversidade nos registros. o resul-
tado será um e-book com contos sobre cada um 
desses trabalhadores e um documentário. 

idealizado pela universitária Janaina tavares, o 
canal que é fruto de sua experiência com o Sarau 
v, está disponível no youtube, para acessar basta 
buscar por canal conto a rua.

Conto a Rua Conto a Rua II

Conto a Rua III Conto a Rua IV

Eles disseram... nós publicamos!
"O cerco policial, por terra e ar, de nossa casa e a ordem judicial para entrar em nosso apartamento 

teve a clara intenção de constranger, não só a mim, mas a todos os moradores, como se a intenção 
principal fosse mostrar sua onipotência contra cidadãos desarmados", disse a senadora gleisi hoffmann.

o maior festival de cinema da baixada 
fluminense, o vercine- festival de cine-
ma brasileiro da baixada fluminense, che-
ga em sua quarta edição e será aberto 
hoje, às 19 horas, no teatro raul cortez, 
em duque de caxias.

promovido pela prefeitura de duque de 
caxias, através da Secretaria de cultura 
e turismo, a mostra reúne 70 filmes. na noi-
te de abertura será exibido o documen-
tário de Miguel faria Júnior, chico - artista 
brasileiro.

direto ao ponto

Quando as autoridades escolheram a cor no 
nome desta via que é uma das mais importantes 
do rio, será que eles já previam que ela se tor-
naria uma das mais perigosas e violentas do es-
tado? em menos de 24hs, a linha vermelha teve 
três vítimas fatais da violência e é por ela que os 
atletas de outros países terão que passar depois 
que chegarem ao aeroporto galeão. a olimpía-
da no rio já pode ser chamada de jogos mortais.

Ação social Ação social II Ação social III
vinte e sete grandes empre-

sas compradoras, de diversos 
segmentos, já confirmaram pre-
sença no 11º encontro de ne-
gócios do grande rio, realizado 
pela representação regional 
firJan/cirJ baixada fluminen-
se Área ii. duque de caxias. 

nas tendas montadas na pra-
ça da apoteose as Secretarias 
de assistência Social e direitos 
humanos, Meio ambiente e 
agricultura , cultura e turismo, 
Saúde, além da ouvidoria e 
procon Municipal ofereceram 
vários serviços.

também foram distribuídas 
mudas de árvores frutíferas e 
da Mata atlântica, palestra so-
bre prevenção de acidentes 
domésticos, corte de cabelo, 
orientação sobre combate à 
dengue, saúde bucal com es-
covódromo, entre outros.

Ver Cine

Ver Cine II
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Líbano
uma série de atenta-

dos suicidas na madru-
gada de ontem, deixa-
ram pelo menos cinco 
pessoas mortas, na cida-
de de al-Qaa, de maio-
ria cristã, no leste do lí-
bano, perto da fronteira 
com a Síria, segundo a 
france presse.

ao menos quatro ho-
mens-bomba executa-
ram os ataques, segun-
do uma fonte militar. "o 
primeiro homem-bomba 
detonou sua carga dian-
te de uma casa. vários 
moradores seguiram 
para o local da explosão 

e neste momento os outros 
três homens-bomba entra-
ram em ação", afirmou.

a agência nacional liba-
nesa de notícias informou 
quatro explosões em um 
período de 10 minutos, ain-
da de acordo com a fran-

vândalos atacaram a estação 
gastão rangel, do brt transoeste, 
em Santa cruz, Zona oeste do rio, 
no último domingo. foram quebra-
das as saídas de emergência, telões 
de tv e as máquinas de refrigerantes. 

Linha Vermelha de sangue

ce presse.
"Morreram pelo menos 

oito pessoas, incluindo 
três homens-bomba, e 
15 ficaram feridas", afir-
mou georges Kettaneh, 
secretário-geral da cruz 
vermelha libanesa.

Quando um ex-presi-
dente da república é 

conduzido coercitivamen-
te para depor pela polícia 
federal mesmo sem ter re-
cebido antes uma convo-
cação e recusado atendê-
-la; quando um juiz anexa 
em processo escuta telefô-
nica que sabe ter sido feita 
duas horas depois de ele 
mesmo tê-la suspendido, o 
que a tornou ilegal; quan-
do um representante do 
Ministério público federal 
concede entrevista a um 
jornalão do tamanho da 
folha de São paulo e diz 
que o melhor que o Supre-
mo tribunal poderia fazer 
era acatar certos pedidos 
de prisão preventiva feitos 
por um procurador geral 
que está doido para experi-
mentar a faixa presidencial 
e, jogando para a platéia, 
faz esses pedidos mesmo 
sabendo não haver susten-
tação jurídica alguma para 
tal, acende nos brasileiros 
mais observadores, nos que 
pensam com o cérebro e 
não com o fígado, uma luz 
de preocupação. o que 
todos queremos é que a 
operação lava-Jato passe 

A Lava Jato que
 atrapalha a Lava Jato

mesmo o brasil a limpo, que 
varra os bandidos da vida 
pública, que lave a alma 
dos brasileiros e encarcere 
de verdade os saqueado-
res da nação. Queremos e 
torcemos por isso, mas tudo 
precisa ser feito dentro da 
lei, de forma que nada pos-
sa vir a ser derrubado mais 
lá na frente, em instância 
superior.

agora, mais recentemen-
te, veio a prisão do ex-minis-
tro paulo bernardo. Ótimo! 
tem que prender? pren-
dam, mas façam a coisa 
direito, pelo amor de deus! 
bernardo, segundo apon-
tam as investigações, teria 
participado de um esque-
ma que colocou em bolsos 
corruptos pelo menos r$ 
100 milhões tirados de tra-
balhadores públicos endivi-
dados com os empréstimos 
consignados, mas pode vir 
a ser solto a qualquer mo-
mento, por causa de uma 
barbeiragem: foram pren-
dê-lo em dependência do 
Senado, onde a polícia fe-
deral só poderia entrar com 
determinação do Stf e não 
por ordem de primeira ins-
tância.

Duque de Caxias discute mobilidade, habitação e saneamento
Mobilidade

a mesa foi composta por representantes do poder público e da sociedade civil

Exércio libanês isola área no vilarejo cristão de al-Qaa

Encontro teve como tema principal 'A cidade para todos. E todos por uma cidade mais justa'.

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

confira a matéria completa no site

joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br
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haSSan abdallah/reuterS

a Secretaria de pla-
nejamento, habi-
tação e urbanis-

mo de duque de caxias 
realizou na semana pas-
sada, a 6ª conferência 
Municipal da cidade de 
duque de caxias que 
teve como tema: ‘a ci-
dade para todos. e todos 
por uma cidade mais jus-
ta’, onde foram discuti-
das a questão da mobi-
lidade, do saneamento, 
planejamento e gestão 
urbana.

o encontro foi realiza-
do no auditório da câ-
mara Municipal, e teve 
como abertura uma 
palestra do secretário 

da pasta luiz edmundo 
costa leite.   durante o 
evento também foram 
eleitos os delegados que 
participarão da 6ª con-
ferência estadual das 
cidades, na capital flu-
minense.

o secretário luiz ed-
mundo destacou na 
abertura da conferência 
a importância da discus-
são para avançar na 
construção da política e 
do sistema municipal de 
desenvolvimento urbano. 
“nosso objetivo é sensi-
bilizar e mobilizar a so-
ciedade para o estabe-
lecimento de agendas, 
metas, planos e propos-
tas concretas de ação 
para enfrentar os proble-

mas”, disse.
a diretora do institu-

to histórico da câmara 
Municipal, tânia ama-
ro, abordou o desenvol-
vimento de duque de 
caxias a partir da eman-
cipação, em 1943. Já 
o professor alex Maga-
lhães, falou sobre a “fun-
ção social da cidade e 
da prosperidade”.

os delegados 64 eleitos 
estão assim representa-
dos: governo, 27; traba-
lhadores, 6; Movimentos 
populares, 17; empresá-
rios, 6; entidades profis-
sionais e acadêmicos, 
4 e organizações não 
governamentais (ongs), 
4. foram escolhidos tam-
bém 64 suplentes.

Obstáculo em rua de Nova Iguaçu
reclaMaçõeS de nova iguaçu / fa-

cebooK

rafael barreto

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Moradores da rua isa-
bel corrêa da costa, no 
centro de nova iguaçu, 
reclamam de um vizinho 
que instalou uma bombo-
na cheia de concreto em 
frente de casa para evitar 
o estacionamento de ve-
ículos no local. a atitude 
autoritária, irregular e bi-
zarra, tem sido reprovada 
por toda vizinhança, que 
alega já ter comunicado 
a prefeitura sobre o pro-
blema que ainda não te-
ria sido resolvido. alô cho-
que de ordem!

Ataques suicidas com mortos e feridos 
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Conselho de Resende presta 
contas de recursos do Fundeb
O objetivo foi dar transparência e explicar como funcionam os repasses do fundo.

Utilização dos recursos em Resende

prefeito José Rechuan, Rossilene albuquerque, luciane pereira, Soraia Balieiro, e ludemar pereira em reunião

criStiane Silva de araúJo/arQuivo peSSoal

ação está acontecendo desde o início de junho

Voluntários de Barra Mansa doam 
refeições a moradores de rua

Marcelo horn/SecoM rio

a secretária de edu-
cação, rossilene albu-
querque, explicou que 

uma das utilizações dos 
recursos do fundeb em 
resende é na realização 

de cursos de qualifica-
ção/capacitação dos 
profissionais da educa-

ção. este ano professo-
res, diretores, secretárias 
das escolas e outros pro-

fissionais têm participado 
de cursos, além de pro-
fessores que atuam com 

público especial, como 
autistas, deficientes vi-
suais e auditivos.

o conselho Mu-
nicipal de 
acompanha-

mento e controle So-
cial do fundeb (fun-
do de Manutenção 
e desenvolvimento 
da educação básica 
e de valorização dos 
profissionais da edu-
cação) realizou na 
manhã da última sex-
ta-feira, uma reunião 
de prestação de con-
tas referente aos anos 
de 2015 e 2016, perío-
do em que os novos 
conselheiros estão no 
cargo.

 a reunião aconte-
ceu no plenário da 
câmara Municipal, 
no centro histórico, 
com as presenças 
do prefeito José re-
chuan, da secretária 
municipal de educa-
ção, rossilene albu-
querque amado, da 
presidente do con-
selho, luciane pereira 
Maximiliano, da pre-
sidente da câmara, 
Soraia balieiro, e do 
controlador geral do 
Município, ludemar 

pereira.

TRaNSpaRêNCIa
Segundo luciane, 

esta foi a primeira 
prestação de contas 
do conselho do fun-
deb por considerar 
importante dar trans-
parência a todos os 
atos e também com 
o objetivo de explicar 
aos profissionais da 
educação e ao públi-
co presente como fun-
ciona o cálculo e os 
repasses do fundo, que 
tem como atribuições 
o acompanhamento 
social, a manutenção 
e o desenvolvimento 
da educação básica 
e a valorização dos 
profissionais da educa-
ção; e o acompanha-
mento e controle dos 
recursos repassados 
por meio do fundo, en-
tre várias outras.

a vereadora Soraia 
balieiro explicou que 
em breve o legislativo 
pretende realizar uma 
audiência pública es-
pecífica para pres-
tação de contas da 
educação. o prefeito 
José rechuan elogiou 

Mais de 100 refeições foram distribuídas na região

Marcio fabian - acoM/pMr

Pinheiral inaugura parte do Parque Fluvial

Detran Itinerante chega a mais 
cinco cidades do Sul Fluminense

a iniciativa da presi-
dente do conselho do 
fundeb e da vereado-
ra Soraia, destacando 
que a Saúde, cuja lei 
determina um percen-
tual de investimento 
de 15% da arrecada-

ção dos municípios, 
é obrigada a prestar 
contas, enquanto a 
educação, cujo per-
centual de investimen-
to é bem maior, de 
25%, não possui a mes-
ma obrigação legal.

o controlador ge-
ral, ludemar pereira, 
apresentou as contas 
referentes ao exercício 
de 2015, explicando 
de onde são prove-
nientes os recursos do 
fundeb e no que eles 

podem ser gastos. ele 
contou que em 2015 o 
município transferiu ao 
fundo nacional um to-
tal de r$ 46.304,821,00 
e recebeu do go-
verno federal r$ 
44.620,009,00.

o detran itineran-
te vai estar em mais 
cinco cidades do Sul 
do rio de Janeiro. os 
serviços se iniciaram 
ontem e vão se es-
tender até amanhã. 
receberão a unida-
de móvel rio das flo-
res, rio claro, três rios, 
porto real e Quatis. 
Segundo o detran, 
serão oferecidos ser-
viços de licenciamen-
to anual, transferên-
cia de propriedade, 
transferência de mu-
nicípio, transferência 
de jurisdição, 2ª via 
de crv, inclusão e 
baixa de alienação 
entre outros.

a ação está acon-
tecendo desde o iní-
cio do mês de junho 

em cidades do inte-
rior do estado, com 
o objetivo de evitar 
o deslocamento até 
municípios vizinhos. 

para agendar o servi-
ço, os motoristas de-
vem ligar para 0800 
020 4040 e 0800 020 
4041 ou acessar o site.

um grupo de volun-
tários tem se preocu-
pado com moradores 
de situação de rua. 
um multirão foi orga-
nizado para ajudar 
famílias e crianças ca-
rentes. 

 aproximadamente 
30 pessoas se reuni-
ram e criaram a cam-
panha ‘o frio dói, e 
a fome mata’, que 
oferece comida aos 
sábados e aos domin-
gos para aqueles que 
não têm com o que 
se alimentar. o traba-
lho começou este mês 
por iniciativa da en-
fermeira cristiane Silva 
de araújo, que cruzou 
com moradores de 
rua durante um fim de 
semana e, descobrin-

do que estavam com 
fome, decidiu ajudá-los.

“eles relataram para 
mim que, aos sábados 
e domingos, ninguém 
dá nada para eles, ne-
nhuma igreja, nenhuma 
instituição, a não ser nas 
vezes em que alguém 
distribui algo, doa para 
eles, mas é muito difícil”, 
contou ela. “a primeira 

distribuição de refei-
ções foi feita no sá-
bado e domingo pas-
sados, quando foram 
oferecidos 140 pratos. 
para este fim de sema-
na, o plano é oferecer 
180. além de alimen-
tar, os integrantes da 
campanha preten-
dem ajudar de outras 
formas.

a prefeitura de pi-
nheiral e a Secretaria 
de estado do ambiente 
inauguraram na manhã 
da última sexta-feira a 
primeira fase das obras 
do parque fluvial do 
Médio paraíba. a área 
destinada ao parque, 
localizada na rua ana 
torres, no bairro parque 
Maíra, em pinheiral, 
contempla em sua to-
talidade aproximada-

mente 84 hectares e 
500.000m², estando 92% 
dentro da faixa Margi-
nal de proteção (fMp) 
do rio paraíba do Sul. 
o principal objetivo da 
nova estrutura é preve-
nir a ocupação desor-
denada das margens 
dos rios, recuperar a 
vegetação e preservar 
os recursos naturais da 
região, favorecendo 
o desenvolvimento de 

uma área nobre para 
diversas atividades cul-
turais, de lazer, esporte 
e turismo para usufruto 
de toda a população 
do vale do paraíba. a 
obra, que está sendo 
construída em fases, 
responde às exigências 
do inea (instituto esta-
dual do ambiente) e é 
custeada pelo fundo 
estadual de conserva-
ção ambiental.

O pROJETO
a primeira fase do 

parque fluvial, inaugu-
rada hoje, contempla 
o pórtico de entrada, a 
pista de caminhada e 
ciclovia de 1.800 metros 
e o complexo esporti-
vo, com duas quadras 
de vôlei de areia, uma 
quadra poliesportiva 
em tamanho oficial e 
dois campos de fute-
bol, sendo um de gra-

ma e outro de areia, 
além de uma rotatória 
com baia de embar-
que/desembarque, va-
gas para motos, vagas 
de ônibus e estaciona-
mento de carros. em 
breve no local também 
será construída a sede 
do comitê de bacias.

ainda estão previs-
tos 17.700m² de paisa-
gismo específico com 
canteiros e áreas arbo-

rizadas para sombre-
amento de áreas de 
lazer. outra etapa do 
projeto engloba alguns 
equipamentos urbanos, 
como o centro gastro-
nômico com quiosques 
e restaurantes, mirante, 
banheiros, academia 
da terceira idade e um 
píer, que possibilitará a 
ancoragem de nave-
gações de pequeno 
porte.
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Corpo de professor é achado 
estrangulado em Paracambi
Vítima que desapareceu no sábado tinha ferimentos e causa da morte está sendo investigada. 
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o corpo de um 
professor da 
rede munici-

pal de Japeri, foi en-
contrado no último 
domingo na altura 
do Km 9, em lages, 
paracambi. Marcos 
antônio félix pereira, 
de 43 anos, apresen-
tava sinais de estran-
gulamento, a causa 
exata da morte será 
apontada pelo ins-
tituto Médico legal 
(iMl).

Segundo a família, 
a vítima saiu de casa 
no sábado à noite e 
não voltou mais. pela 
manhã os parentes 
foram informados 
que acharam o cor-
po de Marcos jogado 

 Marcos antônio Félix pereira tinha 43 anos

divulgação

Carro entra na traseira de 
ônibus e quatro morrem 

Jovens são mortos a 
tiros em Nova Iguaçu

reprodução

reprodução

Com o adolescente foram encontradas arma e drogas

Justiça pede preventiva de 
Fat Family e comparsas 

Cadáver da vítima foi encontrado numa vala na altura do km 9 em lajes

reprodução

Suspeito de tráfico é 
morto em Belford Roxo

Carro colide na traseira de ônibus na Estrada do Cafundá

numa vala. 
nas redes sociais, 

amigos prestaram 
homenagens com di-
versas frases de luto. 
Marcos dava aula de 
português há mais de 
dez anos. era solteiro 
e não tinha filhos. o 
corpo foi velado na 

igreja de São José, em 
nova belém, Japeri, e 
o enterro aconteceu 
na parte da tarde no 
cemitério no centro 
do município. 

o caso será investi-
gado pela divisão de 
homicídios da baixa-
da fluminense (dhbf). 

três rapazes foram as-
sassinados na tarde de 
ontem, no bairro cerâ-
mica, em nova iguaçu. 
as vítimas foram atingi-
das por tiros na cabe-
ça e não tiveram tem-
po de fugir do ataque 
ocorrido na tomaz de 
aquino de farias. 

Segundo as primei-
ras de testemunhas, os 
rapazes identificados 
apenas por Jonas e 
Jefferson morreram no 
local. Já a terceira víti-
ma, identificada como 
djalma, chegou a ser 
levada para o hospital 
geral de nova iguaçu 
(hgni), mas até o fe-
chamento dessa edi-
ção a unidade não 
divulgou o estado de 
saúde do paciênte.

a divisão de homi-
cídios da baixada flu-
minense (dhbf), que 
investiga o caso, não 
descarta nenhuma pos-
sibilidade para o crime 
e trabalha com a hipó-
tese de execução. a 
especializada não in-
formou se os jovens têm 
passagem pela polícia. Diego e Jonas morreram baleados na Cerâmica

Quatro pessoas mor-
reram em um grave aci-
dente na manhã de on-
tem, na niterói-Manilha, 
na altura do bairro Jar-
dim catarina, em São 
gonçalo. de acordo 
com informações, por 
volta das 6h25, um carro 
polo azul colidiu na tra-
seira de um ônibus da 
concessionária rio-ita, 
linha venda das pedras 
x niterói, no acostamen-
to da via. os quatro ho-
mens que estavam no 
carro morreram e dois 
passageiros do ônibus 
ficaram feridos. as víti-
mas foram atendidas e 
liberadas no local. 

por causa da batida, 
o congestionamento 
chegou a mais de cin-
co quilômetros, do km 
302 ao km 307,5.

UM FERIDO EM
 JaCaREpaGUá

e em Jacarepaguá, 
na Zona oeste do rio, 
um outro acidente en-
volvendo um carro e 
uma motocicleta dei-
xou um ferido, no início 
da tarde de ontem, na 
estrada do cafundá. a 

colisão aconteceu na 
altura do Supermer-
cado guanabara. o 
ferido, que não teve 
a identificação divul-
gada, foi atendido por 
militares do corpo dos 
bombeiros e o estado 
de saúde dele não foi 
informado. 

a prisão preventiva 
do traficante nicolas 
labre pereira de Jesus, 
o fat family, e outros 
quatro suspeitos de 
participarem do res-
gate dele no hospital 
Souza aguiar, no últi-
mo dia 19, foi decreta-
da na tarde de ontem 
pelo 1º tribunal do Júri 
da capital. 

fat family, nervesi-
no garcia de Jesus, 
conhecido como ne-
zinho do vidigal ou 
garcia; fabiano Juve-

nal da Silva, o Jabá; 
luiz alberto araújo da 
Silva, o bolão, e Mar-
cus vinícius ferreira da 
Silva foram indiciados, 
na última quarta-feira, 
pelos crimes de tenta-
tiva de homicídio, as-
sociação para o tráfi-
co de drogas e porte 
ilegal de arma de uso 
restrito.

no dia 13 deste mês, 
em operação policial 
realizada pela dele-
gacia de combate 
às drogas (dcod), no 

Morro Santo amaro, no 
catete, Jabá, bolão e 
fat family foram presos 
em flagrante por poli-
ciais da especializada. 
fat family foi baleado 
pelos agentes e socor-
rido para o hospital 
Souza aguiar. também 
participaram do con-
fronto Marcus vinicius 
e garcia, que foi o res-
ponsável por planejar 
e liderar o bando que 
resgatou fat family do 
hospital, no dia 19 des-
te mês.

um suspeito de 
tráfico de drogas 
foi morto ao trocar 
tiros com agentes 
do batalhão de po-
lícia Militar de bel-
ford roxo (39º bpM) 
na tarde de ontem. 
o marginal era um 
adolescente de 15 
anos, que não re-
sistiu aos ferimentos 
ao ser socorrido no 
hospital Municipal 
Jorge Júlio costa 
dos Santos (Joca). 

de acordo com 
o grupamento de 
ações táticas (gat), 
sob o comando dos 
tenentes Mayrink e 
vieira, os policiais 
cumpriam determi-
nação do coman-
do da corporação 
para reprimir o tráfi-
co de drogas na lo-

calidade conhecida 
comop ‘favelinha, no 
complexo do roseiral, 
controlado pela fac-
ção comando ver-
melho (cv). ao che-
gar na esquina das 
ruas leão com Marin-
gá, os pMs foram re-
cebidos a tiros. houve 
confronto e o suspeito 

acabou atingido. 
com ele foi encon-

trado um revólver 
calibre 38 mm, com 
seis munições defla-
gradas, 72 pinos de 
cocaina e 12 trouxi-
nhas de maconha. 
o caso foi registrado 
na 54ª dp (belford 
roxo). 



rEcifE

três homens foram 
executados a tiros às 
margens da br-232, 
atrás de um motel em 
São caetano (150 km 
de recife) na última 
quinta-feira. Segun-
do a polícia Militar, 
os corpos das vítimas 
sendo dois homens 
de 27 anos e um de 
30 anos foram encon-
trados em um terreno 
baldio. 

uma quarta vítima 
chegou a ser enca-
minhada ao hospital 
regional do agreste 
(hra) onde permane-
ce internado. os cor-

terça-feira, 28 de junho de 2016 policia

tomada pela bandidagem
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Rio, purgatório do caos
Estrutura sucateada, policiais e população à mercê da própria sorte agravam 
a crise na segurança pública após a morte de médica e mais dois PMs. 

Três homens são mortos a tiros 

pos das vítimas foram 
recolhidos e encami-
nhados ao instituto de 
Medicina legal (iMl). 
os pMs realizaram di-
ligências próximo ao 
local, mas nenhum sus-

peito foi localizado. a 
polícia civil investiga 
a motivação do triplo 
homicídio e trabalha 
na tentativa de iden-
tificar os envolvidos 
no crime.

Os corpos das vítimas foram achados atrás de um motel

uma faixa com a fra-
se ‘Welcome to hell’ 
(bem vindo ao inferno) 

estendida por um grupo de 
bombeiros e policiais civis e 
militares dentro do terminal 
2, na área de desembarque 
do aeroporto internacional 
antônio carlos Jobim (ga-
leão), na ilha do governa-
dor, na Zona norte do rio, 
traduz a sensação de inse-
gurança que tomou conta 
da cidade. 

os cerca de 30 agentes 
reclamam de salários atra-
sados e das péssimas con-
dições de trabalho com o 
objetivo de dar visibilidade 
internacional a tudo que 
está acontecendo na cida-
de às vésperas dos Jogos 
olímpicos. “estamos indigna-

dos com as péssimas condi-
ções de trabalho: escala de 
serviço massacrante, arma-
mentos obsoletos, coletes (à 
prova de balas) vencidos, 
pistola que não funciona, 
viaturas sem gasolina, salá-
rio atrasado, falta de limpe-
za”, criticou um dos manifes-
tantes.

os delegados da polícia 
civil decidiram cruzar os bra-
ços. em algumas delegacias 
falta até papel higiênico. 
o presidente do sindicato 
dos delegados, rafael bar-
cia, fez um desabafo: “Se o 
próprio estado não respeita 
o polícial, o bandido muito 
menos. estamos sendo ca-
çados pelos bandidos. a 
segurança está em xeque, 
tanto para os policiais quan-
to para a sociedade”, disse, 
acrescentando que “falta 

investimento na polícia de 
inteligência. não adianta 
montar blitz da linha verme-
lha para tentar prender os 
assassinos da médica (morta 
na via no domingo), porque 
eles vão cometer crimes na 
linha amarela. gostaria de 
uma “operação lava Jato” 
no rio para passar a limpo 
a corrupção que se instalou 
na sociedade”.

o rio deve receber a aju-
da federal de r$ 2,9 bilhões 
ainda esta semana, e o go-
vernador em exercício fran-
cisco dornelles alerta que a 
segurança do estado está 
sob ameaça. 

Segundo ele, a frota da 
polícia pode parar porque 
não há dinheiro para a ga-
solina. “Só aguentaremos 
até o fim desta semana”, diz 
ele.

INDúSTRIa Da MUlTa paRa 
aRRECaDaR DINHEIRO Na 

‘FaIxa DE Gaza’
a crise na segurança pú-

blica é uma bomba prestes 
a explodir. após o assassina-
to da médica gisele palha-
res, na noite de sábádo, na 
linha vermelha, chamada 
de ‘faixa de gaza’, o es-
tado voltou a ser criticado 
pela falta de policiamento 
à noite, na via . 

ouvidos pela reporta-
gem do hora h, motoristas 
reclamam que em toda 
extensão é raro avistar 
uma viatura na linha ver-
melha. agentes do bata-
lhão de policiamento em 
vias expressas (bpve), com 
apoio do batalhão de po-
liciamento em grandes 
eventos (bpge), costumam 
fazer blitz durante o dia no 

trecho de São João de Me-
riti, na divisa com duque 
de caxias, com o objetivo 
de enriquezer a indústria 
da multa. “À noite, passar 
pela via é encarar o infer-
no. você sai de casa com 
a incerteza de que voltará. 
os criminosos aproveitam 
a ausência da pM para 
aterrorizar os motoristas. os 
assaltos são frequentes”, 
afirmou um empresário. 

Segundo a mesma de-
núncia, cada agente re-
ceberia vantagem para 
apreender carros irregula-
res, e parte do valor arre-
cadado estaria indo direto 
para uma das contas do 
município do governo San-
dro Matos. a indústria da 
multa também estaria em 
ação em outras cidades 
da baixada, como nova 

iguaçu, por exemplo. 
de acordo com o mo-

torista de uma distribui-
dora, os policiais estariam 
sendo estimulados a fazer 
até apreensões de veí-
culos com placas sujas, 
cuja identificação não 
esta´visível, quando o re-
comendável seria aplicar 
uma advertência para 
o responsável resolver a 
pendência. “Meu primo 
teve a moto apreendida 
por uma blitz porque parte 
da placa estava coberta 
de lama. tiveram que re-
bocar a moto, o que achei 
um exagero”, disse. vou 
apelar ao prefeito nelson 
bornier para mandar ave-
riguar essa denúncia. Sei 
que ele representa um go-
verno que não vai admitir 
essas irregularidades. 

Motoristas ficam acuados na linha vermelha, conhecida como ‘Faixa de Gaza’. E no aeroporto do Galeão, militares dão as ‘boas vindas’ aos turistas: protesto

Marido se despede de médica com beijo 
o corpo da médica 

dermatologista gisele pa-
lhares gouvêa, de 34 anos, 
foi sepultado na tarde de 
ontem sob uma salva de 
palmas no cemitério Jar-
dim da Saudade de Mes-
quita. antes do caixão ser 
fechado, o cirurgião plás-
tico renato palhares deu 
um úlltimo beijo na mulher.

“cadê os direitos huma-
nos agora? vamos pensar 
nisso. gente, vocês da im-
prensa têm um papel im-
portante. vocês têm que 
divulgar e a gente tem 
que parar o rio de Janei-
ro. com essa violência não 
dá mais. hoje foi minha es-
posa, mas amanhã pode 
ser algum de vocês. Minha 
esposa era um anjo. acho 
que deus a levou porque 

ela era acima de boa. ela 
conheceu Jesus cristo. ela 
era de nova iguaçu e gos-
tava justamente de atender 
as pessoas do lugar onde foi 
criada”, apelou, após o en-
terro.

durante o velório o prefei-
to nelson bornier disse que 
nova iguaçu perdeu uma de 
suas filhas prediletas, profissio-
nal dedicada, competente.

bornier chegou ao velório, 
na loja maçônica amenofis 
iv, na avenida abílio augus-
to távora (antiga estrada 
de Madureira) por volta de 
11h30, acompanhado do se-
cretário municipal de Saúde, 
emerson trindade.

chocado com a barbárie, 
bornier ouviu um apelo dra-
mático da mãe da médica, 
rosa Maria oliveira Santana 

e Silva.
“peço encarecidamente 

ao senhor que interceda, na 
medida do possível, junto às 
autoridades do estado, ao 
governador, para que nos dê 
segurança. o problema não 
afeta apenas nova iguaçu, 
mas todo o rio de Janeiro. 
estamos refém, sem poder 
sair de casa, sem poder tra-
balhar; lazer, nem pensar. 

durante a cerimônia, ami-
gos seguravam cartazes atri-
buídos ao ‘Movimento viva 
gisele’.  “doutora gisele, os 
órfãos que aqui ficaram não 
descansarão até que a paz 
volte a viver entre as pessoas 
do bem. Sua luta não será es-
quecida. lutaremos pela paz 
e realização de seus sonhos”. 
a médica era diretora da 
clínica da família de vila de 

cava, em nova iguaçu. 
diante da violência, re-

nato disse que tem vontade 
de deixar o brasil. “a única 
opção vai ser sair do país. 
o país vai ser dominado 
pelo criminosos. Se continuar 
desse jeito, os nossos filhos, 
os nossos irmãos, todas as 
nossas famílias... acontecerá 
algo com eles”, afirmou ajo-
elhado junto ao caixão de 
gisele.

a morte da médica está 
sendo investigada pela di-
visão de homicídios da bai-
xada fluminense (dhbf). a 
especializada vai requisitar 
imagens de câmeras de se-
gurança que monitoram a 
linha vermelha e a rodovia 
presidente dutra. o delega-
do titular da dhbf, giniton la-
ges, afirmou que irá refazer o 

trajeto que a médica percor-
reu, de nova iguaçu até a 
entrada da linha vermelha. 
“todas as informações sobre 
o deslocamento são impor-
tantes.  Qualquer linha de 
investigação será checada, 
inclusive tentativa de latrocí-
nio. a especializada também 
vai investigar se a médica 

estava sendo monitorada 
por alguém, ou seja, se era 
perseguida. o que se sabe 
até agora é que a médica 
foi encontrada ferida, por 
pMs, dentro de seu carro, 
um ranger rover. ainda 
não se sabe o número de 
homens que participaram 
do crime.

reprodução

PM é executado na Avenida Brasil 
em uma suposta tentativa de assalto

desde o início do 
ano, subiu para 51 o 
número de policiais 
militares mortos no 
rio de Janeiro. o pM 
José Josenildo alves 
dos Santos, lotado na 
unidade de polícia 
pacificadora (upp) de 
Manguinhos, foi morto 
na avenida brasil, na 
altura da Washington 
luiz. ele foi atingido 
com um tiro na ca-
beça, dois nas costas, 
um no braço e um 
no abdômen. o car-
ro do policial estava 
pichado com dizeres 
de ‘Morre pM’ e ‘cv 
(comando vermelho). 

na madrugada de 

domingo, o tenente 
denilson theodoro de 
Souza, de 49 anos, foi 
assassinado ao reagir 
a uma tentativa de 
assalto na pavuna, na 
Zona norte. ele traba-

lhava na segurança 
do prefeito eduardo 
paes. Seu enterro foi 
realizado ontem no 
cemitério Jardim da 
Saudade, em Sula-
cap. 

Bandidos picharam o carro com a inscrição ‘Cv’

reprodução internet

fabiano rocha / agência o globo

reprodução / plantão policial
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brAsíliA

Posto de Atendimento Médico 
de Meriti ganha 20 novos leitos
Unidade de Saúde recebe materiais para atendimento a pacientes.

Falta de luz encerra reunião em Brasília
incêndio de grandes 

proporções em uma 
subestação de energia 
afetou a área central 
de brasília ontem e cau-
sou blecaute em pré-
dios da esplanada dos 
Ministérios, incluindo o 
congresso nacional e 
o palácio do planalto. 
até as 20h, bombeiros 
ainda combatiam as 
chamas altas e a cau-
sa do fogo ainda não 
tinha sido identificada.

a sessão da comis-
são do Senado que 
analisa o impeach-
ment da presidente dil-
ma rousseff foi suspen-
sa às 19h40 por causa 

da falta de energia. os 
senadores chegaram a 
manter o encontro ‘à 
meia-luz’ por cerca de 
uma hora, com a ajuda 
dos geradores do pré-
dio. duas testemunhas 
que seriam ouvidas on-
tem devem participar de 

nova reunião na manhã 
de quinta-feira. 

em nota, o Senado in-
formou que a ala onde 
a comissão se reúne “é 
coberta por no-break 
com autonomia para 
até uma hora de falta 
de energia elétrica”. 

Incêndio em subestação deixa capital às escuras

dando conti-
nuidade às 
melhorias rea-

lizadas nas unidades 
de Saúde do municí-
pio, a prefeitura de 
São João de Meriti, 
por meio da Secre-
taria de Saúde, re-
cebeu da Secretaria 
estadual de Saúde 
uma doação de 20 
leitos. todos já foram 
instalados no posto 
de assistência Me-
dica doutor abdon 
gonçalves, mais co-
nhecido como paM 
Meriti, localizado na 
avenida presidente 
lincoln s/nº, no bair-
ro Jardim  Meriti.

NECESSIDaDE 
CONTINUa

o secretário muni-

cipal de Saúde, Wal-
ter Wilmes, enaltece 
a ação realizada 
e conta que ainda 
será necessário que 
outros leitos sejam 
adquiridos. “essa do-
ação proporciona-
da pela Secretaria 
estadual de Saúde 
foi muito importante. 
Mas a necessidade 
continua e não te-
mos previsão para 
receber novos leitos. 
terei outras reuni-
ões com o secretá-
rio estadual e vou 
solicitar outros leitos 
para poder atender 
às necessidades das 
unidades de saúde 
do nosso município”, 
disse Walter Wilmes.

a enfermaria femi-
nina do paM Meriti 
recebeu nove leitos. 
outros oito foram re-

servados para a en-
fermaria de pacien-
tes graves (epg). 
o restante (3) será 
utilizado, de acordo 
com a demanda, 
em locais estratégi-
cos.

há cerca de um 
ano, o paM Meriti 
passou por reformas 
e reparos, como pin-
tura das salas de to-
mografia, sorologia, 
raio-x, mamografia, 
ortopedia, coloca-
ção de gesso,  nas 
unidades de tera-
pia intensivas (utis) 
e também nas áreas 
externas. foram re-
alizadas  trocas de 
aparelhos de ar con-
dicionado por outros 
mais potentes, além 
de higienização nas 
instalações da uni-
dade. Os leitos foram divididos para vários setores, como a enfermaria e EpG

reprodução/g1

foi realizado on-
tem, nas instalações 
do projeto caminho 
Melhor Jovem, uni-
dade chatuba, um 
encontro entre in-
tegrantes da prefei-
tura de Mesquita e 
vittorio chimienti, re-
presentante no bra-
sil da ong comitato 
internazionale per 
lo Svilupp dei popoli 
(ciSp). em pauta, a 
assinatura do termo 
de parceria entre as 
instituições para a 
retomada do projeto 
observatório Social. 

estiveram no en-
contro delmar ca-
valcante, represen-
tando a ‘ong Se essa 
rua fosse Minha’, 
george Miminho, 
coordenador munici-
pal de políticas para 
a Juventude,  rogé-
rio Sant’anna, secre-
tário de assistência 
Social, e paulo vítor 
Queiroz, subsecre-
tário de governo e 
planejamento.

implantado em 
2012, o observatório 
Social, da Superin-
tendência de análise 
e acompanhamento 
de projetos (Saap), 
da Secretaria de 
estado de assistên-
cia Social e direitos 
humanos (SeaSdh), 
monitora as políticas 
e programas sociais 
nas áreas impac-
tadas por grandes 
projetos. trata-se de 
um ‘raio x’ para a 
entrega de um diag-
nóstico de vulnerabi-
lidade social e obter 
uma matriz de risco 
dos 92 municípios do 
estado do rio de Ja-
neiro.

aSSiMp Meriti/divulgação

Mesquita 
firma 

parceria 
com ONG

Obras avançam em Japeri
as obras na rua leni fer-

reira, no centro de Japeri, 
seguem a todo vapor. on-
tem, uma equipe da Se-
cretaria de obras e Servi-
ços públicos (SeMoSp) deu 
prosseguimento à coloca-
ção das caixas ralo e dos 
pv (poços de visita para a 
rede de esgoto), além do 
meio-fio. estas medidas vão 
melhorar o escoamento 
de água, evitando assim a 
inundação da via em dias 
de fortes chuvas. o serviço 
contempla uma extensão 
de aproximadamente 300 
metros da rua e deve ser 
entregue nos próximos me-
ses.

o prefeito de Japeri, 
ivaldo barbosa dos San-
tos, o timor, tem acompa-
nhado esta e outras obras 
pelo município. ele pediu 
desculpas pelo transtorno, 
mas lembrou que a rua 
leni ferreira vai ganhar 
uma nova cara após a 
conclusão do trabalho.

“Sabemos que a in-
terdição da rua torna-se 
um contratempo para 
motoristas, que precisam 
buscar rotas alternativas, 

pedestres e também os 
comerciantes locais. Mas 
é importante ressaltar que 
para alcançarmos o pro-
gresso desejado é preciso 
passar por alguns transtor-
nos. a nova leni ferreira 
vai trazer mais conforto, 
comodidade e segurança 
aos munícipes”, explica ti-
mor.

o trecho da rua leni 

ferreira onde é montada 
a feira da roça de Jape-
ri deverá ser interditado 
a partir dessa semana. o 
espaço será transformado 
em um grande calçadão, 
com chão de pedras e no 
mesmo nível das calçadas. 
além disso, o local ganha-
rá um banho de luz, que irá 
gerar maior sensação de 
segurança durante a noite.

Obras na Rua leni Ferreira, no Centro de Japeri

V

por falar em respi-
ração, não é só da 
sua que você preci-
sa cuidar não. Já pa-
rou para pensar que 
seu cigarro causa 
males terríveis ao seu 
organismo, e tam-
bém ao das pesso-
as ao seu redor. um 
estudo da university 
college london, do 
reino unido, desco-
briu que a exposição 
à fumaça do cigarro 
dos outros pode au-
mentar em 50% os 
riscos de sofrimento 
psicológico. e ou-
tro estudo vindo do 
canadá trouxe tam-

bém que o fumo pas-
sivo está por trás do 
aumento de 40% dos 
casos de sinusite crô-
nica. portanto, o fumo 
passivo pode ser pior 
que a poluição. Mas, 
os fumantes preci-
sam prestar atenção 
aos males do cigarro 
para o próprio orga-
nismo. estima-se que 
cerca de 200 mil mor-
tes por ano, no brasil, 
são decorrentes do 
tabagismo, respon-
sável pelos riscos au-
mentados de câncer 
de pulmão, de boca 
e doenças cardiovas-
culares.

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 

Apague o cigarro

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 ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - vídeo Show
15:07 - Sessão da tardehitch - 
conselheiro amoroso
16:45 - vale a pena ver de novo-
anjo Mau
17:51 - Malhação: Seu lugar no 
Mundo
18:22 - êta Mundo bom!
19:09 - praça tv - 2ª edição
19:29 - haja coração
20:30 - programa político-partidá-
rio
20:40  Jornal nacional
21:25 - velho chico
22:28 - Mister brau
23:12 - liberdade, liberdade
23:54 - Jornal da globo
00:33 - programa do Jô
01:23 - projeto intelligence
02:40 - uma família da pesada
02:54 - corujão

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:30 – casos de família
15:30 – a Mentira
16:30 – Mar de amor
17:30 – abismo de paixão
18:30 – Meu coração é teu
19:45 – Sbt brasil 
20:30 – cúmplices de um 
resgate 
21:30 – carrossel animado
22:00 – programa do rati-
nho
23:15 – cine espetacular
01:00 – the noite
01:45 – Jornal do Sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e Meio
04:00 – Jornal do Sbt
05:00 – Jornal do Sbt

REDE TV

feSta da alegria

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 
20:40-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-luciana by night 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no Seu 
lar

MODA

Look: stripes
caMila coelho

reprodução

Santo repreende luzia. bento co-
bra de carlos a reforma na escola de 
beatriz. luzia se encontra com carlos. 
bento descobre documentos com-
prometedores na prefeitura. cícero 
confessa a tereza que não confia em 
carlos. os produtores não aceitam 
trabalhar com Miguel e Santo pede 
que ele se imponha. tereza avisa a 
encarnação que a namorada de Mi-
guel está chegando à cidade.

Luzia se encontra 
com Carlos

Leila reencontra
 sua família

leila se emociona ao reencontrar 
os filhos de bezalel e deborah. bara-
quias é apresentado ao irmão. leila 
recebe a notícia da morte de abigail 
e fica impactada. bezalel diz imaginar 
o quanto sua mãe pode ter sofrido. 
leila começa a contar toda sua tra-
jetória depois de ter sido sequestrada. 

RESuMOS DAS NOVELAS

anastácia perdoa celso, e Maria 
afirma que admira o rapaz. Mafalda 
e Zé dos porcos se beijam. ernesto co-
memora suas posses com romeu e ro-
mualdo. romeu visita olga e conhece 
cláudio. Severo implora para que dia-
na o aceite de volta. diana exige que 
Severo transfira a casa para seu nome.

Mafalda e Zé 
dos Porcos se beijam

Priscila chora 
por Geraldo

pedro, ermínio e luiz decidem cha-
mar nico para ser o jockey para par-
ticipar da corrida de cavalos com 
dourado. priscila chora por geraldo 
ter ido embora e Safira consola a 
filha. Manuela pede para voltar ao 
louvor. regina encontra o celular de 
Manuela no quarto de isabela. isa-
bela se livra do celular e continua a 
fingir ser Manuela. omar vai morar 
com a mãe. 

o look de hoje é 
um dos looks verão 
que usei nesta últi-
ma semana. escolhi 
um vestido listrado 
em azul com fun-
do branco (lindo!), 
combinei com uma 
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06h00 -   balanço geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - balanço geral Sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - propaganda partidária
20h40 - os dez Mandamentos – 
nova temporada
21h30 - Jornal da record
22h30 - power couple brasil – fi-
nal
00h15 - chicago Med – 1ª tem-
porada
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

Antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Sesc de Nova Iguaçu realiza 
festa sustentável 'Eco Arraiá'
Evento será realizado nos dias 11 e 12 de julho com diversas programações.

sandália de salto 
quadrado, com 
detalhe jeans e 
mega versátil e fi-
nalizei com óculos 
espelhado e bolsa 
verde, que fica lin-
do com o azul!

Quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras e o show de Geraldo azevedo marcam evento na Baixada

BAND
06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:10 - dia dia
10:10 - pague Menos Sem-
pre bem
10:40 - band na euro
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - Áustria x 
hungria
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa - portugal 
x islândia
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - Sila: prisioneira do 
amor
21:20 - Show da fé
22:10 - diário da euro
22:25 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - bate & volta
01:00 - Jornal da noite
01:50 - Que fim levou?
01:55 - Só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal

Quem gosta de 
comer milho 
cozido, brincar 

na pescaria e dançar 
quadrilha tem encon-
tro marcado nas uni-

dades do Sesc no rio 
de Janeiro de junho a 
agosto. os eco arrai-
ás começaram desde 
dia 6 passado e vão 
até 1º de agosto, com 
brincadeiras e estrutu-
ras do evento susten-
táveis, estimulando a 

consciência ambiental 
entre os participantes. 
após o sucesso dos 
primeiros eco arraiás, 
realizados em 2014 em 
nogueira (petrópolis) e 
copacabana, as uni-
dades em barra Man-
sa, campos, engenho 

de dentro, Madureira, 
niterói, nova friburgo, 
nova iguaçu, ramos, 
São gonçalo, São 
João de Meriti, teresó-
polis, tijuca e três rios 
aderiram ao formato, 
totalizando 30 dias de 
festa, com a finalidade 

de conscientizar a po-
pulação sobre os cui-
dados com a escassez 
de recursos naturais, 
preocupação que au-
mentou principalmen-
te após a maior crise 
hídrica da história do 
país no início do ano.

nada de fogueiras, 
balões ou desperdí-
cio de recursos, muito 
pelo contrário: além 
da estrutura e organi-
zação atenderem a 
requisitos de susten-
tabilidade ambiental, 
como a utilização de 
copos de mandioca, 
que é absorvido na-
turalmente pelo meio 
ambiente; e barracas 
com estrutura de pal-
let reaproveitado, as 
brincadeiras também 
são adaptadas, com 
utilização de mate-
riais recicláveis. em 
nova iguaçu o even-
to acontece nos dia-
as 11 e 12 de julho a 
partir das 17h.
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Não dê brecha para os 
maus fluídos! A palavra 
da vez é equilíbrio. 
Mande para longe os 
maus hábitos, os abusos 
e a correria. Procure 

se organizar e confiar no universo: 
sua força é mais poderosa do que 
imagina! Bom momento no campo 
profissional. Cor: bege. Número: 01.

Áries

Se você pode melhorar 
as coisas no amor. 
Seja compreensivo(a). 
Controle os impulsos. 
Os céus dão um 
empurrãozinho extra a 

quem encara a vida de maneira decidida. 
Desate todos os nós. Aproveite o que vier 
de bom. Parece que ficou mais fácil ser 
feliz. Cor: rosa. Número: 04.

Touro

Da mesma forma que a 
chuva traz a renovação 
para a natureza, deixe 
os sentimentos puros 
trazerem a beleza e a 
leveza de volta para sua 
vida. Os aprendizados 

mais importantes costumam vir das 
experiências mais difíceis. Tire tudo 
que puder de positivo e aprenda com 
seus erros. Bom momento no campo 
financeiro. Saúde boa. Cor: vermelho 
sangue. Número: 07.

Gêmeos

Para aproveitar o 
aprendizado de cada 
experiência na vida é 
necessário se entregar 
ao que estiver fazendo, 
para não precisar repetir 

as mesmas experiências. O uso de sua 
imaginação lhe traz novas possibilidades 
na vida. Por mais incomuns que sejam 
seus pensamentos, não os censure. Bom 
momento no campo sentimental. Cor: 
laranja escuro. Número: 10.

Câncer

Você atravessará uma fase 
muito próspera no campo 
profissional. Aproveite o 
bom momento de seu signo 
na área da comunicação 
para se expressar e pontuar 
seus pontos de vista. Será 

produtiva essa troca de idéias. Bom 
momento no campo espiritual. Cor: grená. 
Número: 13.

Leão

Está na hora de organizar 
idéias, estabelecer 
métodos e objetivos. 
Converse com os amigos 
e procure se cercar de 
pessoas inteligentes, mas 

não tente impor os seus pontos de vista. 
Bom momento no campo profissional e 
financeiro. Cor: azul-turquesa. Número: 
16.

Virgem

Trabalho: Assuma seu 
papel de pessoa eficiente, 
inteligente, criativa e 
dedicada, tudo que você 
é há um tempão, mas 
talvez não reconheça. Essa 
é uma fase em que você 

tomará consciência de suas necessidades. 
Realize o que você vem sonhando 
para aumentar seu lado material. Bom 
momento no campo sentimental e 
amoroso. Cor: azul-celeste. Número: 19.

Libra

A solidariedade e a 
consciência social 
precisam ser mais 
ativadas em suas 
atividades de hoje. 
Coloque a capacidade 

e os dons que você tem em ação. Agir 
com seriedade nos assuntos pessoais 
é natural para você. Bom momento 
no campo familiar. Cor: azul-escuro. 
Número: 22.

Escorpião

Como todos os que 
nasceram neste signo, 
você pode estar 
preocupado com as 
consequências práticas 
da quantidade enorme 

de idéias e hipóteses que estão 
chegando do céu. Você pode até 
descobrir saídas interessantes 
para elas. Bom momento no 
campo social. Número: 25.

Sagitário

A Lua traz muita alegria 
e descontração para seu 
dia a dia. Você está muito 
encantador(a), atraindo 
a todos que por você 

passam. Sua ajuda e apoio podem 
ser muito requisitados por amigos e 
parentes. Você está muito caridoso(a) e 
humanitário(a). Cor: branca. Número: 
28.

Capricórnio

Sua fé está mais 
firme e trazendo 
confiança em si 
próprio e na vida. 
Momento propício 
para realizar as 

esperanças que você guarda aí 
dentro de si. Procure concentrar 
a sua vontade naquilo que 
realmente deseja. Bom 
momento no campo afetivo. Cor: 
cáqui. Número: 31.

Aquário

Tente equilibrar o 

trabalho com diversão, 

prazer e relaxamento. 

Que tal colocar em 

ordem a vida prática 

e as finanças? Sua capacidade 

empreendedora está em destaque, 

favorecendo novos investimentos. 

Bom momento no campo amoroso 

e social. Cor: salmão. Número: 34.

Peixes
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Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 046/2016

Contratação de empresa para execução de serviço téc-
nico social, que será desenvolvido no bairro Jardim das 
Acácias, atendendo a solicitação efetuada pela Secre-

taria Municipal de Ação Social e Habitação (SMASH). 
Retirada do edital em horário comercial. Local: Departa-
mento de licitação da Prefeitura Municipal de Porto Real 
localizado na Rua Hilário Ettore, 440 – Centro – Porto 
Real – Rio de Janeiro – RJ – CEP 27570-000. Abertura 
da proposta dia 14/07/2016 às 09:00 h no endereço aci-

ma. As sociedades empresariais interessadas deverão 
trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite modelo A4, pro-
curação com firma reconhecida em cartório e contrato 
social autenticados.

Álvaro Alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

PORTARIA Nº 1462/GP/2016 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

Exonerar a  pedido, a contar de 27 de Junho de 2016, com fundamento no disposto no inciso 
V,do art.87, da Lei Orgânica Municipal, VALÉRIA DA SILVA XAVIER GOMES,  do cargo em co-
missão de Assessor Administrativo III - Símbolo DAS 8 da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 1463/GP/2016 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

Exonerar a  pedido, a contar de 24 de Junho de 2016, com fundamento no disposto no inciso 
V,do art.87, da Lei Orgânica Municipal, PATRICIA ROQUE SILVA,  do cargo em comissão de  
Assessor Administrativo III - Símbolo DAS 8 da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 1464/GP/2016 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

Nomear, a contar de 27 de Junho de 2016, com fundamento no disposto no inciso V,do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, NARCELLE TOSTES FARIA,  no cargo em comissão de Assessor 
Administrativo III - Símbolo DAS 8 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 1465/GP/2016 DE 27 DE JUNHO DE 2016.

Nomear,  a contar de 24 de Junho de 2016, com fundamento no disposto no inciso V,do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, LAYANA LIMA LINS,  no cargo em comissão de  Assessor 
Administrativo III - Símbolo DAS 8 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATAS:

Na PORTARIA Nº 1456/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 2016, publicada em 25/06/2016.

Onde se Lê: a contar desta data;
Leia-se: a contar 01 de junho de 2016.

Nas PORTARIAS Nº 1455, 1454, 1453  e 1452/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 2016, publi-
cada em 25/06/2016.

Onde se Lê: a contar de 01de junho de 2016;
Leia-se: a contar 12 de maio de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 247 DE 22 DE JUNHO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ARLETE CORREIA 
DE SOUZA

37/3194/2016 5563 PROF. CIEN-
CIAS

30 23/05/16 A 
21/06/16

ARIADNE VIANA 
REIS GOMES

37/3211/2016 57.375 PROFESSOR II 07 13/06/16 A 
19/06/16

ADRIANO BIAS 
RALHA

37/3265/2016 43.7’65 AG. TRANSITO 60 06/06/16 A 
03/08/16

CARLOS ALBER-
TO DE ARAUJO

37/3279/2016 20.970 VIGIA 30 13/06/16 A 
12/07/16

DEIZE DOS SAN-
TOS ARAUJO

37/3155/2016 6025 PROFESSOR II 30 09/06/16 A 
08/07/16

DJALMA XAVIER 
JUNIOR

37/3141/2016 24.673 AG. GUARDA 
MUNICIPAL

30 02/06/16 A 
01/07/16

DULCILENE DU-
NAS MACIEL

37/3161/2016 10.706 AUX. ENFER-
MAGEM

05 01/06/16 A 
05/06/16

ELAINE DOS SAN-
TOS DANTAS

37/3189/2016 53.192 PROFESSOR II 14 30/05/16 A 
12/06/16

ELIZANE GOMES 
DA SILVA

37/3199/2016 6077 PROFESSOR II 60 12/06/16 A 
10/08/16

ELISA SILVA DE 
SOUZA DA FON-
SECA

37/3272/2016 47.774 PROFESSOR II 15 15/06/16 A 
25/06/16

ELENA GOMES 
GONÇALVES

37/3166/2016 15.088 SECRETARIO 
ESCOLAR

30 10/06/16 A 
09/07/16

FLAVIA CRISTINA 
BARBOSA

37/3159/2016 52.381 PROFESSOR II 04 07/06/16 A 
10/06/16

HANNA CATARINA 
COUTINHO CO-
ZENDEI

37/3213/2016 47.225 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

60 10/06/16 A 
08/08/16

IVONE DE MATOS 
AUGUSTO RI-
BEIRO

37/3201/2016 52.797 PROFESSOR II 30 13/06/16 A 
12/07/16

JOSE SABINO 
PEREIRA

37/3219/2016 18.146 TRABALHA-
DOR BRAÇAL

90 15/06/16 A 
12/09/16

JANETE DOS 
REIS OLIVEIRA 
BENTO

37/3232/2016 15.059 PROFESSOR II 10 08/06/16 A 
17/06/16

KATIA FERREIRA 
DE FREITAS BO-
TELHO RODRI-
GUES

37/3188/2016 47.425 ASSISTENTE 
SOCIAL

15 10/06/16 A 
24/06/16

LETICIA DE MO-
RAES LEITE 

37/3102/2016 44.784 PROFESSOR II 07 30/04/16 A 
06/05/16

LILIAN SULAMITA 
MARIA DA SILVA 
FELIX

37/3167/2016 5465 PROF. LINGUA 
PORTUGUESA

60 05/06/16 A 
03/08/16

LUCIANA DE 
ALMEIDA DOS 
SANTOS

37/3267/2016 15.733 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

30 16/06/16 A 
15/07/16

LUCIA MACHADO 
SANTOS

37/3190/2016 15.162 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

30 10/06/16 A 
09/07/16

LIAIANE DE 
AGUIAR BARCE-
LOS 

37/3288/2016 53.043 PROFESSOR II 60 19/06/16 A 
17/0/16

MARIA REGINA 
MIRANDA DOS 
SANTOS

37/3204/2016 15.411 PROF. EDUCA-
ÇÃO ESPECIAL

09 09/06/16 A 
17/06/16

MARCIA PORTO 
DE CARVALHO 
VIANNA

37/3192/2016 44.247 PROF. MATE-
MATICA

30 07/06/16 A 
05/07/16

MARCIA MARIA 
DA CUNHA

37/3234/2016 43.481 SUPERVISOR 
ESCOLAR

30 07/06/16 A 
05/07/16

                                A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

 PORTARIA N.º 248 DE 22 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,    
 R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

MARIA REGINA DA 
SILVA

37/3193/2016 21.044 GARI 14 15/06/16 A 
01/07/16

MARIA HELENA 
MAXIMILIANO DA 
ROCHA MENEZES

37/3175/2016 15.179 PROFESSOR II 30 30/05/16 A 
28/06/16

MARIA APARECIDA 
SOARES LIMA

37/3287/2016 47.838 PROFESSOR II 31 08/06/16 A 
08/07/16

MERIELE SANTOS 
ATANAZIO 

37/3284/2016 43.469 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

30 15/06/16 A 
14/07/16

NATALIA PROVEN-
CANO VILARDO

37/3285/2016 17.670 PEDIATRA 30 16/06/16 A 
15/07/16

PRISCILA MEDEI-
ROS DOS SANTOS

37/3208/2016 52.803 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

30 06/06/16 A 
05/07/16

PATRICIA PAULO 
DE SOUZA

37/3289/2016 5988 PROFESSOR II 30 21/06/16 A 
20/07/16

ROBERTO RIBEI-
RO CAVALCANTI 
BAPTISTA

37/3270/2016 17.659 MEDICO CLINICO 
GERAL

01 21/05/16

ROSIMERI LACOR-
TE PEREIRA

37/3269/2016 22.581 PROFESSOR II 30 10/06/16 A 
09/07/16

ROSANGELA DE 
CASTRO E SILVA

37/3206/2016 6190 ISNP. DE DISCI-
PLINA

10 09/06/16 A 
18/06/16

ROSIMERI JACIN-
THO GUIMARAES

37/3203/2016 5966 PROFESSOR II 10 07/06/16 A 
16/06/16

REGINA CELIA 
ZANIBONI

37/3165/2016 20.344 AUX. ADMINIS-
TRATIVO

30 02/06/16 A 
01/07/16

ROSIMERE DA 
CONCEIÇÃO SAN-
TOS SOARES

37/3158/2016 14.920 PROFESSOR II 12 06/06/16 A 
17/06/16

ROSANGELA DE 
CARVALHO BELEM

37/3216/2016 15.756 SECRETARIO 
ESCOLAR

30 08/06/16 A 
07/07/16

ROSANGELA ISA-
BEL DA SILVA

37/3163/2016 52.760 ORIENTADOR 
EDUCACIONAL

15 07/06/16 A 
21/06/16

REGINA LUCIA DE 
CARVALHO

37/3275/2016 25.786 AUX. ENFERMA-
GEM

15 15/06/16 A 
29/06/16

SUZAN OLIVEIRA 
CIRNE DE MENE-
ZES

37/3162/2016 53.008 PROFESSOR II 30 29/05/16 A 
27/06/16

SOLANGE MARIA 
LOPES MARTINS

37/3209/2016 14.708 PROF. GEOGRA-
FIA

05 13/06/16 A 
17/06/16

SHIRLEI DE OLI-
VEIRA SANTOS

37/3274/2016 15.946 PROF. PRE-
-ESCOLAR

10 15/06/16 A 
24/06/16

SOLANGE CON-
CEIÇÃO DOS SAN-
TOS

37/3281/2016 15.022 PROFESSOR II 30 13/06/16 A 
12/07/16
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Ingredientes

A MELHOR RECEITA 
DE BOLO DE 
CHOCOLATE

MASSA:

4 ovos
4 colheres (sopa) de cho-
colate em pó
2 colheres (sopa) de man-
teiga
3 xícaras de farinha de tri-
go
2 xícaras de açúcar
2 colheres (chá) de fer-
mento
1 xícara de leite
CALDA:

2 colheres (sopa) de man-
teiga
7 colheres (sopa) de cho-
colate em pó
2 latas de creme de leite 
com soro
3 colheres (sopa) de açú-
car

Modo de preparo

MASSA:

Bata todos os ingredientes, 
exceto o fermento, em um 
liquidificador por 5 minutos
Adicione o fermento e 
misture com uma espátula 
delicadamente
Despeje a massa em uma 
forma untada e asse em 
forno médio (180º C), pre-
aquecido, por cerca de 40 
minutos
CALDA:

Em uma panela, aqueça 
a manteiga e misture o 
chocolate em pó até que 
esteja homogêneo
Acrescente o creme de 
leite e misture bem até 
obter uma consistência 
cremosa
Desligue o fogo e acres-
cente o açúcar

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

BOLO GELADO

MASSA:

4 ovos
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 copo de suco de laranja
1 colher (sopa) de fermento 
em pó Dr. Oetker
COBERTURA:

1 garrafa pequena de leite 
de coco
1 garrafa de leite (utilize a 
mesma garrafa do leite de 
coco como medida)
1 lata de leite condensado
1 pacote de coco ralado 
sem açúcar Dr. Oetker

Modo de preparo

MASSA:

Em uma batedeira, bata as 
claras em neve acrescen-
tando o açúcar aos poucos 
e bata por 3 minutos
Adicione as gemas, o trigo, 
o suco e continue batendo 
até formar uma massa ho-
mogênea
Por último, adicione o fer-
mento e bata por mais 40 
segundos na menor veloci-
dade da batedeira
Despeje a massa em uma 
forma média e untada
Asse em forno preaqueci-
do em temperatura média 
(180° C) por 40 minutos ou 
até dourar
COBERTURA:

Em uma tigela, misture o lei-
te de coco, o leite, o leite 
condensado e reserve
Após 40 minutos, retire o 
bolo do forno e fure toda a 
sua superfície com um garfo 
para facilitar a penetração 
da cobertura
Com o bolo ainda quente, 
despeje a cobertura sobre 
ele e salpique por cima o 
coco ralado
Leve à geladeira por 3 horas
Corte o bolo em quadrados 
do tamanho que preferir e 
embrulhe com papel alumí-
nio
Conserve na geladeira

VIVIANE SILVA DE 
LIMA

37/3291/2016 44.528 PROFESSOR II 60 15/06/16 A 
13/08/16

VANIA DOS SAN-
TOS RIBEIRO

37/3198/2016 6250 MERENDEIRO 30 11/06/16 A 
10/07/16

VERONICA PINTO 
LOPEZ GONÇAL-
VES

37/2772/2016 47.203 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

60 19/05/16 A 
17/07/16

WANDERSON 
TINOCO LOROSA

37/3154/2016 57.389 AG. GUARDA MU-
NICIPAL

15 07/06/16 A 
21/06/16

WALCILEIA CON-
CEIÇÃONASCI-
MENTO DE AL-
MEIDA

37/3292/2016 22.493 PROFESSOR II 30 09/06/16 A 
08/07/16

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

PORTARIA N.º 249 DE 22 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 
de 27/12/2006.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ADELE JOANA 
DA SILVA VAZ

37/3241/2016 57.269 AUX. DE CONS. 
DENTÁRIO

120 14/06/16 A 
11/10/16

LILIAN DOS 
SANTOS OTA-
VIANO LOBO

37/3156/2016 43.508 PROF. LÍNGUA 
PORTUGUESA

120 08/06/16 A 
05/10/16

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.               

PORTARIA N.º 250 DE 22 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 83, § 1º e § 2º da Lei Complementar 
n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

ALESSANDRA SIL-
VA COSTA

37/1968/2016 52.975 PROFES-
SOR II

15 12/04/16 A 
26/04/16

VIVIANE SILVA 
ARAUJO DAS CHA-
GAS

37/2411/2016 20.461 DIGITADOR 16 10/05/16 A 
25/05/16

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

PORTARIA N.º 251 DE 22 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, 
que deu nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITIVO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA

ANDERSON 
ANTONIO DE 
ANDRADE

04/3740/2010 15.109 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

03/03/98 A 
02/03/03

02/05/16 A 
01/08/16

ANA LUCIA OLI-
VEIRA TRIGO

37/2879/2016 20.399 DIGITADOR 14/11/05 A 
13/11/11

08/06/16 A 
07/09/16

ANA LUCIA 
ARAUJO

37/4099/2015 15.352 MERENDEI-
RO

04/03/03 A 
03/03/08

01/04/16 A 
30/06/16

ANGÉLICA MO-
RAES VALE

37/5654/2015 22.325 PROFES-
SOR II

17/04/07 A 
16/04/12

01/06/16 A 
31/08/16

BIANCHA DE 
OLIVEIRA DA 
SILVA

04/2287/2014 5970 PROFES-
SOR II

03/03/95 A 
02/03/00

25/04/16 A 
24/07/16

DENISE DA 
COSTA SAN-
TOS

37/1271/2015 15.362 MERENDEI-
RO

04/06/08 A 
13/01/14

13/06/16 A 
12/09/16

EDNA DOS 
SANTOS LO-
PES DE LIMA

37/0667/2014 6301 MERENDEI-
RO

02/03/00 A 
01/03/05

06/06/16 A 
05/09/16

EDNAH BAR-
BOSA DA SILVA

37/0222/2016 5396 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

02/03/00 A 
01/03/05

02/05/16 A 
01/08/16

ELAINE DE 
OLIVEIRA PEI-
XOTO

37/4047/2015 6128 PROFES-
SOR II

02/03/10 A 
01/03/15

03/11/15 A 
02/02/16

CRISTINA MA-
CHADO DOS 
SANTOS

37/0815/2016 9927 INSP. DISCI-
PLINA

08/04/06 A 
07/04/11

06/06/16 A 
05/09/16

ENI DE JESUS 
SILVA

37/2003/2011 7480 MERENDEI-
RO

21/07/16 A 
20/07/16

04/07/16 A 
03/10/16

ELIANE SARAI-
VA FERREIRA

37/0191/2016 5202 PROF. LÍNG. 
PORTUGUE-

SA

02/03/95 A 
01/03/00

01/04/16 A 
30/06/16

FRANCISCO 
DE ASSIS BE-
ZERRA

37/0476/2016 6363 PROF. CIEN-
CIAS

03/03/05 A 
02/03/10

03/08/10 A 
02/08/15

02/05/16 A 
01/08/16

02/08/16 A 
01/11/16

GRACINDA 
GODINHO DA 
SILVA RIBEIRO

37/5547/2015 6299 MERENDEI-
RO

02/03/10 A 
01/04/15

02/05/16 A 
01/08/16

IRACILDA GO-
MES DA SILVA

37/5230/2015 5368 PROFES-
SOR II

02/03/95 A 
01/03/00

02/05/16 A 
01/08/16

JUVENTINA 
ANGELICA 
DOS SANTOS

37/2501/2015 5354 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

02/05/16 A 
01/08/16

02/03/05 A 
04/03/10

JOELMA CRIS-
TIANE DE 
ARAUJO SAN-
TOS BARBOSA

37/6166/2015 15.787 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

11/05/03 A 
10/05/08

26/12/15 A 
25/03/16

JOSE BATISTA 
DA SILVA

04/1109/2011 6606 INSP. DISCI-
PLINA

20/04/00 A 
19/04/05

02/05/16 A 
01/08/16

MARIA REGINA 
LOPES DE 
LIMA

37/5917/2015 6106 PROFES-
SOR II

02/03/05 A 
01/03/12

01/06/16 A 
31/08/16

MARLENE DA 
CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS

37/0162/2016 6527 MERENDEI-
RO

05/04/05 A 
04/04/10

07/06/16 A 
06/09/16

MARIA DAS 
GRAÇAS LO-
BATO RIBEIRO 
MAURICIO

37/0786/2016 5567 ORIENT. PE-
DAGOGICO

03/03/10 A 
02/03/15

02/05/16 A 
01/08/16

NILDA PATRI-
CIO DUARTE

37/0105/2016 6072 PROFES-
SOR II

02/03/05 A 
01/03/10

02/03/10 A 
01/03/15

02/05/16 A 
01/08/16

02/08/16 A 
01/11/16

NELMA BER-
NARDINO DA 
SILVA

37/0840/2016 15.715 INSP. DISCI-
PLINA

23/04/03 A 
22/04/08

02/05/16 A 
01/08/16

OSELI LUCIA 
DA ROCHA 
VENTURA

37/4698/2015 25.258 ESTIMULA-
DOR MATER-

NO

15/06/04 A 
14/06/09

14/06/16 A 
13/09/16

ROGERIO 
DOS SANTOS 
ABRAHAO

37/0933/2015 17.349 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

01/03/05 A 
28/02/10

13/06/16 A 
12/09/16

RICARDO DIAS 
ADOLFO

37/1187/2016 18.307 TRABALHA-
DOR BRA-

ÇAL

24/05/05 A 
23/05/11

01/07/16 A 
30/09/16

ROSEMERE 
FELIX DA RO-
CHA

37/4401/2006 14.949 PROFES-
SOR II

02/03/98 A 
01/03/03

23/05/16 A 
22/08/16

SANDRA DE 
JESUS GOMES

37/3953/2015 20.409 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

14/11/05 A 
13/11/10

17/05/16 A 
16/08/16

SUZY SOUZA 
DE SIQUEIRA 
MENDES

37/0650/2016 6016 PROFES-
SOR II

02/03/10 A 
01/12/15

02/05/16 A 
01/08/16

    A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

PORTARIA N.º 252 DE 22 DE JUNHO DE 2016- 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 
31/10/97,

Conceder a IARA GUIMARAES DOS SANTOS, no Cargo de Auxiliar de Serviços Ortopé-
dicos, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Turismo – SEMEST, matrícu-
la nº 10/25.728, LICENÇA NOJO, de 08 (oito) dias, a contar de 08/06/2016 e término em, 
15/06/2016, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/3218/2016.   A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 253 DE 22 DE JUNHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 83 parágrafo 1° e 2°, da Lei Comple-
mentar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

Conceder a INGRID FACCION DE CARVALHO, ocupante do Cargo de Professor II, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo - SEMECT, matrícula nº. 
10/44.693, PRORROGAÇÃO DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 
FAMÍLIA de 30 (trinta) dias, a contar de 23/07/15 a 21/08/15, conforme o contido nos autos do 
Processo n.º. 37/3538/2015. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 254 DE 22 DE JUNHO DE 2016 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o 
pedido de transferência de triênio, formulado pelo Servidor RODRIGO MARTINS GUIMARÃES 
conforme contido nos autos do processo nº 37/1471/2016. A publicação deste ato visa cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

             JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
         Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos

PORTARIA Nº. 25/GS/SEMECT DE 27 DE JUNHO DE 2016

“Designar Grupo de Trabalho para Elaboração 
de Normas     de Gestão Escolar Democrática”.                                                          

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT da cidade de 
Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais e: 

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto na Lei Municipal Nº. 1529 de 24 de julho de 2015 – PME 
e em determinação ao que consta da Resolução Nº. 08/GS/SEMECT, de 13 de junho de 2016;

RESOLVE:
Designar para compor o Grupo de Trabalho, que deverá em até 90 (noventa) dias proceder 
aos estudos acadêmicos, legais e administrativos para implantação de um sistema de Gestão 
Escolar democrática, a saber;

I. Membros Titulares e seus Suplentes:

a) Franci Rose Jacinto de Oliveira Araújo – Titular (Coordenadora);
Rosane Rodrigues Beber de Souza – Suplente
b) Clayton Carneiro Silva – Titular (Secretário Executivo);
José Carlos Gomes – Suplente;
c) Antônio Carlos Lustosa – Titular; 
Joelma Milão de Lemos;
d) Ubirajara de Souza Cunha – Titular;
Débora Boechat da Silva – Suplente;
e) Cilene Correia Vieira – Titular;
Rosangela Degli Melhado da Silva – Suplente;
f) Márcia Cristina de Oliveira Pinto Brandão – Titular;
Taiane Caroline da Silva Maroto – Suplente;
g) Simone Ramos da Silva – Titular;
Simone Ferreira de Souza – Suplente;
h) Rosangela da Silva Garcia – Titular;
Aline Branco Almada Rodrigues – Suplente;
i) Maria de Fátima Zovico da Silva – Titular;
Ana Paula da Silva Nunes;

II. Equipe de Assessoramento Técnico legislativo
a) Ana Paula dos Santos Egito;
b) Bárbara Cristina de Oliveira Pinto Barcellos Brandão;
c) Fernando Athaide da Silva.

III. Titular da SEMECT
Wagner Luiz Rodrigues Turques.

Art. 2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

SEMECT
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baixada

Anderson luiz

Copa Celebrai é reconhecida 
pela federação e visa estadual
Competição de karatê foi realizada em Belford Roxo e conta pontos para o campeonato.

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

Atenção!

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

no último sábado, 
aconteceu a copa 
celebrai, no bairro da 
prata, em belford roxo. 
o evento contou com 
lutadores de várias 
idades e categorias. a 
competição é organi-

zada pela associação 
de Karatê interestilo, 
coordenada pelo Sen-
sei rodrigo oliveira em 
parceria com outros 
mestres de lutas da 
região. a associação, 
que é registrada na 
federação carioca 
de karatê interestilo, 
é a maior do estado 
do rio de Janeiro com 
mais de três mil alunos 
matriculados. as com-
petições organizadas 
pelo projeto aconte-
cem há quatro anos e 
contam pontos para o 
campeonato estadual 
da modalidade.

“agora, em 2016, o 
nosso campeonato 
foi reconhecido pela 
federação carioca 
de Karatê interestilo. 
e quem quiser partici-
par do campeonato 
estadual da federa-
ção, em dezembro, 
tem que se classificar 
através dos nossos 
campeonatos. outras 
associações e projetos 
também promovem 
competições, porém 
somente os nossos 
campeonatos contam 

pontos para o estadu-
al”, conta o Sensei ro-
drigo oliveira.

a associação equi-
líbrio começou como 
um projeto social den-
tro da igreja assem-
bleia de deus cele-
brai com as crianças 
da própria igreja. logo 
depois, rodrigo ofe-
receu o projeto nas 
escolas e a partir daí 
a ideia começou a 
crescer e foi se espa-
lhando até chegar ao 
patamar onde se en-
contra hoje.

“uma vez que a 
gente ofereceu nas 
escolas, começou em 
dezembro de 2010, 
cresceu muito e em 
janeiro de 2012 não 
deu mais para segu-
rar como projeto, nós 
registramos como em-
presa, a associação 
equilíbrio de Karatê 
interestilo, e se tornou 
uma associação. por-
que em 2012, nós já tí-
nhamos mil e quinhen-
tos alunos.”

além do reconheci-
mento da federação, 
o Sensei faz questão 

a competição foi coordenada pelo Sensei Rodrigo em parceria com outros mestres de lutas

laranja iguaçuana conquista a Taça em cima do Olaria

Nova Iguaçu é campeão 
na Taça Corcovado sub 20

É caMpeão! após 
golear no primeiro 
jogo por 4 a 0, o nova 
iguaçu assegurou o 
título da taça corco-
vado Sub-20 ao em-
patar com o olaria 
em 1 a 1 no último 
sábado, na rua bari-
ri. a conquista coroa 
a excelente campa-
nha da equipe de ju-
niores do orgulho da 
baixada, que deteve 
a melhor campanha 

e foi a única equipe 
a chegar na decisão 
dos dois turnos do 
campeonato cario-
ca da Série b.

agora, o nova 
iguaçu vai disputar 
o triangular final da 
Série b Sub-20, junto 
com o próprio ola-
ria e o artsul, cam-
peão do primeiro 
turno (taça Santos 
dumont). a primei-
ra rodada está mar-
cada para sábado, 
no laranjão, com 
o duelo entre nova 
iguaçu e artsul. até 
aqui, a laranja da 
baixada jogou 25 jo-
gos, com 18 vitórias, 
quatro empates e 
três derrotas, com 66 
gols marcados e 19 
sofridos.

Karate 71
de enfatizar o lado 
educativo e social do 
projeto. ele afirma que 
para ser aprovado na 
passagem de faixa o 
aluno tem que fazer 
muito mais do que lu-
tar bem.

“Quando nós entra-
mos numa escola, é 
importante frisar isso, 
embora eu esteja fa-
lando de competi-
ções, em nenhum mo-
mento, desde que nós 
começamos, pensa-
mos em competição. 
o nosso objetivo é 
educar e trabalhar o 
caráter das crianças. 
eu não deixo ser apro-
vado para uma faixa 
preta quem não tem 
caráter, quem não 
honra com os com-
promissos, mas a coisa 
cresceu de tal forma 
e em consequência 
do bom trabalho téc-
nico que nós realiza-
mos, as competições 
foram surgindo. Mas 
mesmo assim quando 
nós entramos em uma 
escola, a nossa visão 
é socioeducativa”, fi-
naliza o Sensei.


