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 Jovem é morta com 
dez tiros na vagina 
e ex seria suspeito

Mulheres 
são mortas 
por marido

Nova Iguaçu 
faz entrega 

de 300 apês

Armas são 
furtadas 

de quartel

Cinematográfico, mas trágico!

Noite violenta deixa dois 
mortos em Nova Iguaçu
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Um jornal de grande circulação
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crueldade

Câmera não 
flagrou morte 

de médica, 
afirma DHBF

reprodução/band

  Policiais da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense 
realizaram nova  perícia na Linha Vermelha, onde a médica 
Gisele Palhares Gouveia foi assassinada, na  altura de São 
João de Meriti. Simulação feita pelos agentes pode ajudar a 
desenhar a dinâmica do crime que chocou o Rio de Janeiro.

Motociclista cai da ponte da Joatinga, numa altura de 12 metros.

Família de Kelly Gisele da Silva disse que ela era ameaçada pelo ex-namorado. Corpo da 
vítima foi encontrado em um matagal perto da linha férrea no bairro Vila Grande.

Governo Federal reajusta 
programa do Bolsa Família 

8

O Land Rover de Gisele voltou a cena do crime e foi usado para simular a ação

Matheus Augusto Cezar: vítimas da violência na Baixada Fluminense

Cinegrafista Dil Santos flagra quando Pedro Henrique é fechado por carro e despenca

A bala comeu na terça-feira. No bairro Nova Era, Matheus Cordeiro, 
que completaria 20 anos no próximo dia 8, foi assassinado a tiros. Ele 
teria sido vítima de latrocínio após ser abordado por bandidos armados. 

Já no Jardim Iguaçu, a outra vítima foi identificada como Augusto 
Cezar, o Cocão, que levou cinco tiros na cabeça. A Divisão de Homicí-
dios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a motivação dos crimes.
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Adeus, Spencer

Adeus, Spencer II

foi velado ontem, 
o ator italiano carlo 
pedersoli, mais co-
nhecido como bud 
Spencer, morto na 
última segunda-fei-
ra aos 86 anos de 
idade. a cerimônia 
aconteceu no cam-
pidoglio, sede da 
prefeitura de roma, 
onde centenas de 
pessoas fizeram fila 
para dar seu adeus 
ao astro.

em frente ao cai-
xão foi colocada 
uma bandeira do 
clube lazio, time de 
coração de Spencer, 
além de uma lata de 
feijão, em referência 
ao filme ‘dois anjos 
da pesada’ (1973), 
cujo nome original 
é ‘anche gli ange-
li mangiano fagioli’ 
(‘os anjos também 
comem feijões’).

uma recente pesquisa realizada pela universi-
dade de Sobornne, na frança, diz que mulheres 
que se apresentam com decotes têm 20 vezes 
mais chances de conseguir uma vaga de em-
prego. os pesquisadores encaminharam 200 cur-
rículos à vagas de empregos.

o supertelescópio espacial Hubble fla-
grou um 'girino cósmico' no espaço. trata-
-se de galáxias raras e difíceis de serem 
encontradas. formações estelares desse 
tipo têm cabeças brilhantes e compactas, 
além de caudas alongadas. a galáxia foi 
batizada de leda 36252.

as estrelas que compõem os girinos cós-
micos são normalmente muito velhas, fósseis 
do início do universo e do momento em que 
essas galáxias foram formadas. no entanto, 
um estudo aprofundado revelou resultados 
inesperados: sua cabeça contém estrelas jo-
vens.

Decote

Girino cósmico Girino cósmico II

todos os documentos tinham fotos de mulhe-
res parecidas, com conteúdos praticamente 
idênticos, havia apenas uma diferença entre to-
dos: metade das mulheres exibia na foto um de-
cote maior. as mulheres com os decotes mais re-
veladores receberam mais ofertas de emprego.

Decote II

duas vacinas se mostraram eficazes contra o 
vírus Zika em ratos camundongos em testes feitos 
em laboratório, conforme anunciaram na última 
terça-feira os pesquisadores, que consideram isso 
um passo para o desenvolvimento de imuniza-
ção para os humanos. uma das vacinas é feita 
de dna e a outra é de vírus purificado.

outro estudo também publicado sugere que a 
infecção pelo vírus da Zika é prolongada no caso 
de gestantes. nos experimentos feito com ma-
cacos rhesus constatou-se também que animais 
infectados pelo vírus ficam protegidos de uma se-
gunda infecção, indicando que a exposição ao 
vírus leva à imunidade contra o agente. 

Vacina contra Zika III

Nova Iguaçu abre 60 vagas
a prefeitura de nova iguaçu abriu inscrições para 

concurso com 60 vagas para agente de vigilância 
ambiental iii. para participar é necessário possuir o 
nível médio. o salário é de r$ 1.367,09. interessados 
devem se inscrever até 30 de julho nos sites www.
novaiguacu.rj.gov.br e www.ibeg.org.br..

Estágio em administração 
a Stratege consultoria em recursos humanos, está 

selecionando para empresa que atua no varejo, no 
ramo de comércio de eletrodomésticos, estagiário 
de administração. bolsa auxílio de r$ 400,00 + vale 
transporte. interessados dentro do perfil devem en-
viar currículo para fred@stratege.com.br.

Vaga para operador de retroescavadeira
empresa que presta serviços para concessionária de 

transporte público seleciona profissionais para vaga 
de operador de retroescavadeira. necessário possuir 
curso e experiência. Salário: r$1.400 + benefícios. os in-
teressados devem enviar currículo  para o e-mail: em-
prego.rj@bol.com.br.

Governo cria novo grupo 
o governo anunciou na última terça-feira, um 

mês e meio após criar um grupo de trabalho para 
discutir a reforma da previdência Social, a criação 
de um novo grupo para buscar alternativas. Segun-
do o ministro da casa civil, eliseu padilha, o objeti-
vo é dar mais ‘rapidez’ às discussões.

Prazo termina hoje 
termina hoje o prazo para os trabalhadores sacarem 

o abono salarial do piS/pasep. até semana passada, 
cerca de 1,38 milhão de pessoas ainda não havia feito 
o saque. outros 22,2 milhões já havia retirado o bene-
fício, num total de r$ 18,4 bilhões. pra saber se vc tem 
direito, vá até uma agência da caixa econômica.

Taxa sobe no trimestre 
a taxa de desemprego no país, medida pela pesquisa 

nacional por amostra de domicílios (pnad) contínua, 
ficou em 11,2% no trimestre encerrado em maio deste 
ano. ela é superior aos 10,2% de fevereiro e aos 8,1% do 
trimestre encerrado em maio de 2015, de acordo com 
o instituto brasileiro de Geografia e estatística (ibGe).

Vacina contra Zika

ConCurso PúbliCo

Prestadora de serviços

reforma da PrevidênCia

desemPrego

Pedido de demissão diferente

Vacina contra Zika II
os animais que receberam as imunizações pro-

duziram anticorpos que reconheceram proteínas 
virais específicas, e a extensão da proteção foi 
relacionada ao nível desses anticorpos. fizaram 
parte da eloboração do estudo pesquisadores e 
cientistas da universidade Harvard, nos eua e da 
universidade de São paulo (uSp).

stratege Consultoria

Pis/PaseP

reprodução

uma enfermeira do estado americano de Washington anunciou sua demis-
são de um hospital  mandando um bolo com uma mensagem escrita em gla-
cê para o chefe de sua ala. Sara childers pediu demissão após 7 meses traba-
lhando em lakewood. ela havia se mudado do Wyoming para assumir o cargo.

À imprensa local, ela disse que o hospital em que trabalhava era um lugar 
horrivel para se trabalhar, com pessoal destreinado, baixo pagamento e altas 
jornadas, além de chefes muito críticos. na semana passada, ela mandou en-
tregar um bolo no seu setor com os seguintes dizeres: “turno de plantão: eu 
amo vocês. Western State Hospital: tou fora!”

Complicado
o prefeito de duque de caxias, alexan-

dre cardoso, tentará sua reeleição este ano. 
porém, tudo indica que será uma tentativa 
frustrada de permanecer com as chaves e a 
caneta da prefeitura.

Ouvido de mercador
Segundo informações recebidas com ex-

clusividade pelo Sombra, o índice de rejei-
ção do chefe do executivo caxiense estaria 
superior a 85%, e um dos principais motivos da 
insatisfação da população, seria que a pre-
feitura estaria ignorando diversas demandas 
que são enviadas pelos municipes.

Perda de tempo
um ex-vereador e atual presidente de um 

diretório do pcdob na baixada, declarou que 
é pré-candidato a vereador. Mas, com o ce-
nário político atual no município em questão, 
o moço irá apenas gastar sola de sapato.

Nominata fraca
a nominata no munícipio está muito fraca 

e pelo que tudo indica, os comunistas não 
farão nenhum vereador. a previsão é tão pro-
vável de estar certa que os adversários políti-
cos já estão até comemorando.

Viajou
um vereador da baixada cometeu uma 

tramenda gafe digital. o parlamentar postou 
em sua conta no facebook a imagem de um 
documento que tem a data de 30 de junho 
de 2016. Sendo que a data da postagem foi 
no dia 25 de junho.

Disputa franca
o bairro de comendador Soares em nova 

iguaçu, é uma das localidades que mais terá 
candidatos a vereador este ano. tudo indica 
que a disputa por uma cadeira será acirradís-
sima e será decidida voto a voto.



Hospital Geral de Nova Iguaçu 
realiza 1ª captação de córneas
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
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saúde

antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Profissionais do HGNI e do Banco de Olhos responsáveis pela primeira captação de córneas no hospital

Procedimentos voltarão a ser feitos após greve

Candidatos tem até hoje para entrar com recursos

Matéria de responsabilidade da Secretaria de comunicação Social da prefeitura de nova iguaçu.

Procedimento foi realizado em parceria com o Banco de Olhos de Volta Redonda.
Marcelle abreu

reprodução
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Justiça determina retomada de cirurgias no HUPE

Rioprevidência entra em greveMesquita divulga resultado 
parcial de concurso público

o Hospital Geral 
de nova iguaçu 
(HGni) realizou a 

sua primeira captação 
de córneas. o procedi-
mento foi efetuado, no 
dia 21 de junho, pela 
equipe do banco de 
olhos de volta redon-
da em um paciente de 
48 anos, que morreu em 
função de um acidente 
vascular de tronco en-
cefálico.

“a carência de doa-
dores de órgãos é um 
grande obstáculo para 
os transplantes no bra-
sil, estamos fazendo a 
nossa parte para mudar 
isso. devemos unir forças 
para conscientizar a po-
pulação da importân-
cia desta ação”, afirma 
o diretor da unidade, dr. 
Joé Sestello.

Segundo a chefe de 
serviço social e coor-
denadora da comissão 
intra-hospitalar de do-
ação de Órgãos e te-
cidos para transplantes 
(ciHdott), regina Hugo, 
o HGni deu um passo 

muito importante. “de-
pois que tivemos a pales-
tra da equipe do banco 
de olhos na unidade, os 
profissionais se abraça-
ram a causa e estão em-
penhados em identificar 
possíveis doadores. Se 
não fosse pela chefe de 
plantão do dia, aman-
da fonseca da costa, 
a captação não teria 
acontecido. assim que 
identificou o paciente, 
ela mobilizou a todos, e 
o resultado não poderia 
ter sido outro: sucesso 
total!”, comemora regi-
na, que acrescenta: “a 
direção do hospital tem 
incentivado muito o tra-
balho da comissão, dan-
do todo o suporte para 
que a captação seja re-
alizada na unidade. isso 
faz toda diferença no 
processo”.

ontem, a procura-
doria Geral da uerj 
obteve uma liminar 
que determinou a 
retomada do agen-

a prefeitura de 
Mesquita, por meio 
da Secretaria de 
educação (Semed), 
divulgou no diário 
oficial, ontem, o re-
sultado parcial do 
processo seletivo 
para contratação 
temporária de pro-
fessores.

os candidatos que 
quiserem interpor re-
cursos devem com-
parecer hoje, das 9h 
às 17h, na Semed, lo-
calizada na rua alui-
sio pinto de barros, 
422, centro. o pedi-
do deverá ser entre-
gue pessoalmente 
ou por meio de um 
procurador munido 

damento de cirurgias 
no Hospital universitário 
pedro ernesto, após dois 
dias de paralisação por 
greve de funcionários. 

a unidade é ligada à 
uerJ, que está em gre-
ve desde o dia 7 de 
março. Mesmo com a 
decisão judicial, o se-
tor de hemodinâmica, 
também paralisado 
desde segunda-feira, 
não deve voltar a fun-
cionar ao menos até o 
fim desta semana ou 
da próxima segunda. 
esta é a previsão do 
diretor da unidade, ed-
mar alves dos Santos. 
para a retomadas das 
atividades do setor, fal-
tam insumos que ainda 
serão comprados e de-
vem levar alguns dias 
até serem entregues 

ontem, pela primeira 
vez em 17 anos (desde 
1999), os servidores do 
rioprevidência entra-
ram em greve. Segundo 
informações do Sind-
prev, os servidores esta-
duais do rioprevidência 
aderiram à paralisação 
de diversos outros se-
tores do funcionalismo 
estadual para pedir a 
regularização do paga-
mento dos salários. na 

manhã de ontem, um 
grupo de servidores se 
concentrou na porta da 
autarquia, no centro do 
rio, com cartazes e fai-
xas.

a decisão pela greve 
foi tomada por ampla 
maioria em assembleia 
realizada na última 
quinta. “assim como a 
maioria dos servidores 
estaduais, os trabalha-
dores do rioprevidên-

cia receberam apenas 
uma primeira parcela, já 
atrasada, da remunera-
ção de maio. É a primei-
ra vez que os servidores 
da autarquia, criada em 
1999, decidem entrar 
em greve”, afirmou o 
sindicato em nota.

nos últimos meses, os 
funcionários públicos e 
os aposentados vêm so-
frendo com os constan-
tes atrasos nos salários, 

decorrentes da grave 
crise financeira que atin-
ge o estado do rio de 
Janeiro. na última terça-
-feira, o governador em 
exercício francisco dor-
nelles afirmou que ain-
da não tem data para 
pagar a segunda par-
cela do salário do mês 
de maio, já que ainda 
não há dinheiro em cai-
xa para efetuar o paga-
mento dos servidores. 

pelos fornecedores.
“com o parcela-

mento dos salários de 
maio, definido pelo 
governo do estado, 
houve um acirramen-
to da greve na uerj, 
o que fez com que as 
cirurgias programadas 
fossem suspensas nes-
ta terça e segunda, 
mas a procuradoria-
-geral da uerj entrou 
com ação no tribunal 
de Justiça do rio e ob-
teve limitar garantindo 
o funcionamento do 
hospital. então, a partir 
de hoje, vamos voltar 
a operar, dentro do 
possível”, disse Santos.

de instrumento públi-
co ou particular de 
mandato com firma 
reconhecida. não 
serão aceitos os re-
cursos interpostos por 
fax, telegrama, inter-
net, e-mail ou outros 
meios eletrônicos.

todas as informa-
ções encontram-se 
no edital do proces-
so seletivo publicado 
no diário oficial de 
Mesquita e disponível 
no site da prefeitura, 
no link editais e con-
cursos, no endereço 
www.mesquita.rj.gov.
br. para mais informa-
ções entre em con-
tato pelo telefone 
3763-9701.

Importância da abordagem familiar
após a identificação 

do doador, foi a vez 
dos profissionais do ser-
viço social entrarem em 
ação para conversar 

com os familiares. “a abor-
dagem familiar precisa ser 
feita com todo cuidado, 
pois dependendo da con-
versa podemos perder o 

transplante. e neste caso 
foi bem tranquilo, pois o 
irmão do paciente é trans-
plantado renal, então a 
família já conhecia o pro-

cesso e a importância de 
autorizar a doação”, diz 
núbia dos Santos, assis-
tente social do Hospital 
da posse e integrante da 

ciHdott.
o HGni e o banco de 

olhos de volta redon-
da são parceiros desde 
maio de 2016.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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o sonho da casa própria tornou-
-se realidade para 760 famílias de 
duque de caxias, que receberam as 
chaves dos apartamentos dos con-
domínios piemonte, catania e Môna-
co, no bairro do cangulo. 

trata-se da olim-
píada esportiva da 
escola Municipal 
ernesto che Gue-
vara, realizada on-
tem na quadra da 
unidade, na cha-
tuba. os jogos reu-
niram alunos do 6º 
ao 9º ano do en-
sino fundamental.

Mais um evento pro-
movido pela prefeitura 
Municipal de Mesqui-
ta, por intermédio da 
secretaria de educa-
ção, preparou os alu-
nos da rede munici-
pal de ensino para os 
jogos olímpicos, que 
começam no mês de 
agosto.

os organizadores da competição contaram que 
a participação dos estudantes foi unânime, pois 
até quem não disputou fez questão de participar, 
torcendo e vibrando a cada pontuação.

a professora de música ieda carvalho ressaltou 
que os instrumentos utilizados pela banda respon-
sável pela abertura do evento, foram confecciona-
dos com materiais recicláveis. 

Ritmo olímpico Ritmo olímpico II

Ritmo olímpico III Ritmo olímpico IV

Eles disseram... nós publicamos!
“Como já estamos na metade do ano, próximos do recesso, e depois do recesso só teremos mais quatro 

meses com essa composição da Mesa Diretora, não vejo porque não manter Jucá no cargo”, disse eunício 
de oliveira, sobre decisão do Senado a recondução de romero Jucá à 2ª vice-presidência da casa.

no calendário pré-eleitoral, o próximo 
dia 5 é a data a partir da qual os pré-
-candidatos a prefeito e vereador podem 
fazer propaganda nos partidos, para te-
rem seus nomes na disputa eleitoral deste 
ano. 

na próxima terça-feira, a procurado-
ria regional eleitoral (pre) realizará o 
workshop por dentro das eleições 2016, 
para atualizar jornalistas sobre questões 
relativas à fiscalização do processo elei-
toral. 

direto ao ponto

a saída de José Mariano beltrame da Secreta-
ria de Segurança pública do rio de Janeiro, tem 
sido cogitada como uma possível medida para 
a tentativa de melhorar a situação caótica em 
que vive o estado do rio no âmbito da seguran-
ça. ninguém pode afirmar que a exoneração dele 
irá resolver a péssima fase que estamos passando, 
porém, está mais que claro que mudanças preci-
sam ser feitas em caráter de urgência.

Obras Obras II Obras III
a prefeitura Municipal de 

Japeri, por meio da Secretaria 
de obras e Serviços públicos 
(SeMoSp), firmou uma parce-
ria para a realização de obras 
que trará melhorias no com-
plexo penitenciário da cida-
de.

uma reunião realizada na 
manhã da última terça-feira, 
na base da unidade prisional 
cotrim neto, com a presen-
ça do prefeito ivaldo barbo-
sa dos Santos, o timor, e do 
secretário de obras, delton 
lima.

com a crise econômica 
que atinge o país, em parti-
cular o estado do rio, se tor-
na necessário à união de to-
das as esferas na realização 
de projetos que venham es-
tabelecer benfeitorias para o 
município. 

Encontro

Encontro II

quinta-feira, 30 de junho de 2016

Em Silva Jardim uma UBS custa mais do que em Casimiro

argentina
foi formalmente 

indiciado ontem, por 
enriquecimento ilíci-
to, após ser pego em 
flagrante com uS$ 9 
milhões (r$ 29,3 mi-
lhões) e milhares de 
euros em um conven-
to, José lópez, ex-se-
cretário de obras nos 
governos e néstor e 
cristina kirchner. 

Segundo fontes 
judiciais, o procura-
dor federal federi-
co delgado pediu a 
abertura do proces-
so contra lópez, de 
55 anos, que duran-

te 12 anos administrou 
os contratos do estado 
com construtoras para 
obras viárias, usinas elé-
tricas e moradias, entre 
outras.

em um dos maiores 
escândalos de corrup-

conforme divulgado pela agên-
cia nacional de transportes terrestres 
(antt), a partir de amanhã, as passa-
gens de ônibus interestaduais e inter-
nacionais sofrerão reajuste de 9,042%.

Qual será a saída?

ção da história, o 
ex-funcionário foi en-
contrado por policiais 
no dia 14 de junho, 
quando tentava es-
conder dinheiro em 
um convento a 50 km 
de buenos aires.

ao custo de exatos 
r$ 491.528,51 o mu-

nicípio de Silva Jardim 
contratou a empresa 
planseg empreendi-
mentos para construir 
uma unidade básica 
de Saúde (ubS) no bair-
ro fazenda brasil e tem 
muita gente na cidade 
achando que a obra 
poderia custar até 20% 
menos. entretanto, no 
município vizinho, ca-
simiro de abreu, a pre-
feitura pagou r$ 271 
mil apenas pelo proje-
to de uma unidade de 
atendimento médico e 
não divulga os valores 
pagos pelas ubS cons-

Mostra quanto custam
 as suas, Antonio Marcos

truídas pela construto-
ra Heringer, já que as 
despesas feitas com re-
cursos da Secretaria de 
Saúde não são dispo-
nibilizadas no portal da 
transparência, como 
determina a legislação. 
pelo que se comen-
ta nos corredores do 
poder, na cidade go-
vernada pelo prefeito 
antonio Marcos lemos 
a construção de cada 
ubS giraria em torno de 
r$ 1,5 milhão, mas não 
há como confirmar isso, 
já que o prefeito nada 
informa em relação ao 
custo de uma unidade 
básica de Saúde.

divulGação

Festival Ver Cine 2016 tem estreia em Duque de Caxias
cultura

Público terá a oportunidade de conhecer produções de destaque do cinema nacional

Mala de dinheiro é encontrada em carro

Evento acontece no teatro Raul Cortez. Documentário 'Chico - Um Artista Brasileiro' abriu a programação.

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

confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

reprodução 

buenoS aireS province Security MiniStry via ap

a quarta edição 
do festival ver 
cine teve início 

na última terça-feira, 
no teatro raul cortez, 
em duque de caxias, 
com a exibição do filme 
chico – um artista bra-
sileiro, de Miguel farias 
Júnior, durante a mostra 
première baixada. até o 
dia 8 de julho, o público 
terá a oportunidade de 
conhecer produções de 
destaque da recente sa-
fra do cinema nacional. 
ao todo, serão exibidas 
77 produções brasileiras 
(73 filmes selecionados 
entre os 797 inscritos e 
mais quatro, escolhidos 

para première baixada). 
as novidades desse ano 
são a inclusão da casa 
brasil de imbariê entre os 
locais de exibição, junto 
com o teatro raul cor-
tez e o teatro do SeSi; 
e a mostra baixada em 
foco, dedicada às pro-
duções da região.

o secretário de cul-
tura e turismo, andré 
oliveira, participou da 
abertura do festival ao 
lado do subsecretário 
beto Gaspari. “caxias 
é hoje a Hollywood da 
baixada. festivais como 
esse são importantes 
para o fortalecimento 
da cultura não só na 
nossa cidade como em 
toda a baixada flumi-

nense”, afirmou.
responsável pelo ver 

cine, o produtor flávio 
Machado falou sobre 
as expectativas para 
essa edição. “o festival 
é uma forma de cele-
brar a diversidade cultu-
ral do brasil. esse ano te-
mos algumas novidades 
como a ida para imba-
riê e a mostra baixada 
em foco. com isso, es-
peramos mobilizar mais 
o público da região, au-
mentando nossa média 
de 1300 espetadores. na 
casa brasil (de imbariê), 
já temos duas sessões 
esgotadas para o pri-
meiro dia e isso mostra 
como o pessoal está 
animado”.

Calçada vira estacionamento em Nilópolis 
reclaMaçõeS de nova iGuaçu / facebook

divulGação / Juca Zanan
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Moradores, comercian-
tes e pedestres que circu-
lam pela avenida Getúlio 
de Moura, no centro de 
nilópolis, denunciam que 
motoristas mal educados 
estão transformado a cal-
çada em estacionamento, 
fazendo com que transeun-
tes disputem a via com os 
veículos que por ali trafe-
gam, colocando suas vidas 
em risco. um fato agravan-
te é que essa calçada fica 
próximo a um colégio e os 
pais estão temendo pela 
vida dos filhos.

Político escondia fortuna em convento 
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Febre maculosa causa morte 
de pai e filha em Volta Redonda
Eles morreram em maio deste ano, mas o laudo só foi divulgado ontem.

Zenilfran e a filha Isadora morreram em maio deste ano após ficarem internados 

divulGação

Até 2012, 8 locais tinham internet gratuita

Piraí inaugurará a ampliação 
do sinal de Internet no Varjão

divulGação

Resultados serão usados para ação contra a violência no município

um exame divul-
gado na tar-
de de ontem, 

apontou que a febre 
maculosa foi a cau-
sa da morte de pai e 
filha no mês passado 
em volta redonda. 
Zenilfran rodrigues, 
de 42 anos, e isado-
ra rodrigues, de 10 
anos, moravam no 
bairro volta Grande 
iv. as informações fo-
ram divulgadas pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde.

Zenilfran e isadora 
morreram em me-
nos de 48 horas por 
infecção generaliza-
da. na época, sus-
peitou-se que eles 
teriam sido vítimas 
da gripe H1n1, me-
ninginte ou dengue. 

exames de biologia 
molecular, feitos no 
laboratório central 
noel nutels no rio de 
Janeiro, comprova-
ram a febre maculo-
sa.

a febre maculosa 
é uma doença in-
fecciosa transmitida 
pelo carrapato estre-
la, o carrapato pode 
ser encontrado em 
animais de grande 
porte como bois e 
cavalos, cães, aves 
domésticas, roedores 
e, especialmente, na 
capivara, o principal 
hospedeiro do car-
rapato. a transmis-
são da doença é fei-
ta pelo contato do 
carrapto infectado 
com a pele humana 
por pelo menos qua-
tro horas. a doença 
não é contagiosa de 

reprodução/G1

Resende realiza pesquisa 
de opinião com jovens

uma pessoa para 
outra.

SINtOMAS
os sintomas apa-

recem depois de 
dois a quatroze dias 
que a pessoa for in-
fectada. a doença 
começa com um 
conjunto de sinto-
mas semelhantes 
aos de outras infec-
ções: febre alta, dor 
no corpo, dor da 
cabeça, desânimo. 
depois, aparecem 
pequenas manchas 
avermelhadas, as 
máculas, que cres-
cem e tornam-se sa-
liente. o diagnóstico 
precoce é importan-
te para dar início ao 
tratamento porque 
a taxa de letalidade 
da doença é eleva-
da.

Barra Mansa abre inscrições 
para curso técnico em química 

a Secretaria Mu-
nicipal de relações 
comunitárias e ci-
dadania, através do 
programa Juventude 
viva, realiza até o 
dia 20 de julho, uma 
pesquisa de opinião 
pública com jovens 
de 15 a 29 anos em 
resende. o objetivo 
principal é conhecer 
melhor suas reais ne-
cessidades com foco 
em suas percepções 
e incidência da vio-
lência no município.

 a pesquisa busca 
atingir pelo menos 
300 jovens. no ques-
tionário eles podem 
relatar, por exemplo, 
se já sofreram algum 
tipo de agressão 

a prefeitura de 
piraí, através da Se-
cretaria Municipal 
de ciência e tec-
nologia, inaugurará 
esta semana mais 
duas novas áreas 
de cobertura do 
acesso comunitário 
residencial gratuito 
à internet do proje-
to piraí digital.

o evento foi re-
alizado ontem às 
19 horas, na escola 
Municipal eucalip-
to, no bairro varjão 
e atendeu aos mo-
radores do entorno 
da escola até as 
proximidades da 
rodovia presidente 
dutra.

Hoje, será a vez 
dos moradores do 
Sossego i e parte 
do Sossego ii ga-
nharem seus aces-
sos gratuitos à rede 
mundial de com-
putadores. o even-
to acontecerá na 
quadra do bairro, a 
partir das 19 horas.

de acordo com 

ou se conhecem al-
guém que já sofreu 
e opinar sobre quais 
fatores podem contri-
buir para o aumento 
da violência no muni-
cípio.

de acordo com o 
secretário municipal 
de relações comu-
nitárias, ubiratan de 
oliveira, os questio-
nários serão aplica-
dos por membros 
do comitê Gestor 
do plano ‘Juventude 
viva de resende’. 
todas as informa-
ções obtidas serão 
mantidas sob abso-
luto sigilo e não ha-
verá a necessidade 
de identificação do 
entrevistado.

“Queremos fazer 
um diagnóstico da 
violência no muni-
cípio para subsidiar 
as ações do plano 
Municipal Juventude 
viva, utilizando como 
base os problemas 
apontados pelos jo-
vens nessa pesquisa” 
explica o secretário.
em 2014, resende 
aderiu voluntaria-
mente ao plano Ju-
ventude viva do Go-
verno federal, que 
tem como finalidade 
a desconstrução da 
cultura da violência 
contra jovens negros, 
que, segundo dados 
do programa, são as 
principais vítimas de 
homicídios no país.

o colégio estadu-
al baldomero barba-
rá, em barra Mansa, 
está com inscrições 
abertas para um cur-
so técnico em quími-
ca. as aulas são gra-
tuitas e voltadas a 
quem concluiu o en-
sino médio. interessa-

dos devem se cadas-
trar até amanhã, na 
secretaria da escola, 
funcionamento das 
8h às 20h, segundas, 
quartas e sextas-fei-
ras. as informações 
são do corpo docen-
te do curso.

Segundo a nota di-

vulgada, o curso terá 
início na próxima se-
gunda-feira e acon-
tecerão no período 
noturno, com dura-
ção de dois anos. o 
colégio barbará fica 
na rua doutor ro-
bert lang, nº 106, na 
vila barbará.

o secretário de ciên-
cia e tecnologia do 
Município, osni au-
gusto Silva, com es-
sas duas áreas, sobe 
para 26 o número 
de localidades aten-
didas pelo projeto, 
que fornece internet 
de graça para a po-
pulação em suas re-
sidências.

“Hoje atendemos 
aproximadamente 
15 mil pessoas com 
o acesso residencial 
à internet e nos pró-
ximos meses inaugu-
raremos o sinal de 
internet nos bairros 

prefeitura, cabo 
verde e vista ale-
gre” afirmou osni 
Silva.

o secretário ex-
plicou que até 
2012 oito locali-
dades eram aten-
didas com sinal 
gratuito à internet, 
atendendo cerca 
de 5 mil pessoas 
e que, a partir de 
2013, outras 16 lo-
calidades recebe-
ram o sinal para o 
acesso, triplicando 
o número de pes-
soas beneficiadas 
pelo projeto.

Manutenção  da Light afeta 
rede elétrica do Sul até amanhã

durante esta se-
mana, pontos de 
diversas cidades 
do Sul do rio de 
Janeiro passam 
por manutenção 
na rede elétrica. 
a concessionária 
responsável pelo 
abastecimento, a 
light, faz o serviço 
em horários e dias 
determinados.

Segundo nota da 
assessoria da light, 
este tipo de manu-

tenção tem como 
objetivo garantir a 
qualidade na dis-
tribuição de luz. no 
período em que o 
trabalho é realizado, 
há o desligamento 
da energia, por isso 
os clientes devem se 
programar. a empre-
sa lembra que a ele-
tricidade pode ser 
restabelecida antes 
do horário previsto e 
que a programação 
está sujeita a altera-

ções.
ainda de acordo 

com o comunica-
do divulgado, na 
internet está dis-
ponível a relação 
de todos bairros e 
municípios onde 
são realizadas ma-
nutenções progra-
madas. Mais infor-
mações podem 
ser obtidas pelo 
disque-light emer-
gência 0800 021 
0196.
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Jovem leva 10 tiros na vagina
Assassinato chocou a Baixada e ex-namorado é o principal suspeito de cometer o 
crime. O corpo da adolescente foi encontrado dentro de uma mata em Queimados. 
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um crime co-
metido com 
requintes de 

crueldade chocou 
a baixada fluminen-
se. uma adolescente 
de 15 anos foi assas-
sinada com cerca 
de 10 tiros dispara-
dos nas partes ínti-
mas da vítima, na 
última terça-feira em 
Queimados. 

de acordo com 
informações, o ca-

Os restos mortais estavam dentro de um saco preto

Mensagens de luto e trechos de músicas evangélicas 
nas redes sociais, a 

morte da jovem foi la-
mentada por amigos 

que postaram mensa-
gens de luto e trechos 
de músicas evangéli-

cas. 
kelly foi enterrada 

no fim da tarde de 

reprodução facebook

Motociclista cai da 
Ponte da Joatinga 

Corpo esquartejado é achado em Copa 

divulGação

divulGação/polícia Militar

roberto Moreyra / extra

A moto foi fechada por um veículo e homem caiu

Kelly Gisele teria sido morta por que ex não aceitava fim do relacionamento 

Mulher morre ao cair em plataforma

Polícia acha Buldogue 
em veículo roubado

Filhote foi achado por agentes do 3º BPM 

Vítima é socorrida por segurança da estação de Austin

dáver de kelly Gi-
sele da Silva foi en-
contrado na estrada 
ilda alves, no bairro 
vila Grande, jogado 
numa mata, perto 
da linha férrea. bas-
tante abalada, a fa-
mília, que esteve na 
manhã de ontem no 
instituto Médico le-
gal (iMl) em nova 
iguaçu, para libera-
ção do corpo, não 
quis falar. 

emocionado, o 
pai da menina pre-

feriu não falar. os 
parentes suspeitam 
que o crime tenha 
sido praticado por 
um ex-namorado 
de kelly. “os dois 
tinham um relacio-
namento inconstan-
te. viviam brigando. 
ele também a ame-
açava muito. algu-
mas pessoas disse-
ram que o viram na 
região no dia do cri-
me”, contou Miguel 
novais, de 52 anos, 
padrinho da vítima.

ontem no cemitério de 
Queimados. a divisão 
de Homicídios da bai-

xada fluminense (dHbf) 
realizou perícia no local 
do crime e investiga o 

caso. o suspeito ain-
da não foi ouvido 
pela especializada. 

um corpo esquar-
tejado foi achado na 
tarde de ontem, na 
praia de copacaba-
na, na Zona Sul do rio. 
o 19º bpM (copaca-
bana) informou que 
ainda não é possível 
identificar se o cadá-
ver é de homem ou 
de mulher. a perícia foi 
realizada no local, que 
fica perto da arena de 

vôlei de praia constru-
ída para a olimpíada. 
as investigações de-
vem ficar a cargo da 
divisão de Homicídios 
(dH).

os restos mortais fo-
ram retirados da água 
pelo corpo de bom-
beiros. os frequenta-
dores da praia acha-
ram que se tratava de 
uma brincadeira. 

um motociclista des-
pencou da ponte da 
Joatinga, na barra da 
tijuca, Zona oeste do 
rio, na tarde da última 
terça-feira. uma equipe 
da band registrou o mo-
mento em que a vítima 
é arremessada. após ser 
atingido por um carro 
que seguia em direção 
ao recreio dos bandei-
rantes, o homem, iden-
tificado como pedro 
Henrique b. pires da Sil-
va, 32 anos, colide com 
a mureta de proteção 
da via e, em seguida, 
cai de uma altura de 
aproximadamente 15 

metros dentro de um 
canteiro de obras da 
prefeitura.

operários e bombei-
ros do quartel da barra 
da tijuca socorreram a 
vítima, que foi retirada 
de cima das vigas de 
ferro da obra e enca-
minhada para o Hos-
pital lourenço Jorge, 
localizado na região. 
a Secretaria Munici-
pal de Saúde informou 
que pedro chegou à 
unidade com diversas 
fraturas no corpo, pas-
sou por cirurgia e está 
internado em estado 
grave no cti.

um acidente dei-
xou uma mulher morta, 
após ela cair no espaço 
entre o trem e a plata-
forma, na estação aus-
tin, em nova iguaçu, 
na manhã de ontem. a 
Supervia informou que 
o acidente aconteceu 
por volta das 6h10, du-
rante o embarque/de-
sembarque de um trem 
que seguia em direção 
a Japeri.

a passageira, cuja 
identificação ainda é 
desconhecida, foi so-
corrida por agentes 
de controle da esta-
ção, que acionaram os 
bombeiros e o Grupa-
mento de policiamento 
ferroviário. a mulher foi 
levada para o Hospital 
Geral de nova iguaçu 

(HGni), onde já chegou 
morta. 

ainda de acordo com 
a Supervia, uma das li-
nhas ficou bloqueada 
durante o atendimento. 
a concessionária apura 
as circunstâncias do aci-
dente. em nota, a con-
cessionária disse consi-
derar “imprescindível o 
respeito às normas e pro-
cedimentos de seguran-
ça, como forma de evi-
tar acidentes durante o 
embarque e desembar-
que, que colocam em 
risco os passageiros e a 
segurança da operação 
ferroviária”.

entre as ações está o 
sistema sonoro dos trens, 
que indica o momento 
em que as portas estão 
se fechando com o in-

tuito de evitar aciden-
tes; adesivos que são 
colados juntos às portas, 
orientando que os pas-
sageiros não apoiem as 
mãos nestes locais; além 
da disponibilização de 
faixas amarelas, alertan-

do que os passagei-
ros mantenham uma 
distância segura da li-
nha dos trens quando 
aguardam as composi-
ções nas plataformas”, 
acrescentou a Super-
via, no comunicado.

trinta e oito armas (32 
pistolas automáticas ca-
libre 380 e seis revólveres 
calibre 38, além de 38 
carregadores para as pis-
tolas) foram levadas da 
reserva Única de Mate-
rial bélico do Quartel Ge-
neral da corporação, na 
avenida evaristo da vei-
ga, centro do rio, no dia 
29 de maio. a confirma-
ção foi feita ontem pela 
corregedoria interna da 
polícia Militar do rio de 
Janeiro (pMrJ). 

o presidente da co-
missão parlamentar de 
inquérito (cpi) das armas 
da assembleia legislativa 
do rio (alerj), deputado 

estadual carlos Minc, soli-
citou informações sobre o 
desaparecimento das ar-
mas. “Segundo a correge-
doria, foram roubadas por 
pMs e devem estar agora 
nas mãos de bandidos, 
de marginais, assaltando 
a população e matando 
policiais militares, o que é 
inadmissível”, disse Minc.

para o presidente da 
cpi das armas causa sur-
presa o assalto ocorrer 
dentro do prédio do co-
mando da corporação, 
em local onde sequer 
havia câmeras de segu-
rança. “É um estímulo ao 
roubo e à impunidade. e 
há uma lei da alerj que 

obriga a ter câmeras de 
monitoramento. aliás, foi 
uma recomendação de 
outra cpi das armas, rea-
lizada há cinco anos.”

a ajudante geral da 
corregedoria interna, 
coronel claudia lovain 
de Menezes cardoso, 
informou no ofício que 
existem “indícios de que 
o furto foi praticado pe-
los policiais militares que 
trabalhavam na reserva 
Única de Material bélico, 
já que o acesso é restrito 
a quem trabalha no local 
e a propriedade dessas 
armas era de conheci-
mento somente deles”, 
acrescentou carlos Minc.

após o furto, foi instau-
rada uma averiguação 
sumária, concluída com 
a identificação dos poli-
ciais militares que traba-
lhavam no local. a oficial 
superior não informou no 
documento o número de 
militares suspeitos pelo 
furto.

de acordo com a cpi 
das armas da alerj, em 
dez anos, entre 2005 e 
2015, foram extraviadas 
ou roubadas 17.662 armas 
de empresas de segu-
rança privada (que são 
controladas pela polícia 
federal), 1.016 da polícia 
civil e 645 da polícia Mi-
litar.

PM confirma furto de armas do comando geral 

agentes do 3º bpM 
(Méier) foram sur-
prendidos durante 
uma ação que re-
cuperou um carro 
roubado no bairro 
de piedade, na Zona 
norte do rio, há cer-
ca de um mês: eles 
encontraram um fi-
lhote de buldogue 
francês dentro do 
veículo.

Segundo a polícia 
Militar, a cadela cha-
mada de felícia foi 
devolvida a família 
que a criava. os dois 
suspeitos envolvidos 
no roubo foram pre-
sos. em menos de 12 
horas a postagem 
feita no facebook já 
tinha mais de 3 mil 
curtidas até as 8h30 
de ontem. 

reprodução/band



Pará

duas mulheres fo-
ram assassinadas a 
facadas dentro de 
uma casa no reas-
sentamento urbano 
coletivo (ruc) la-
ranjeiras em altami-
ra, cidade a 818 km 
de belém). Segundo 
informnações, após 
o crime, o acusado 
identificado como 
denildo oliveira 
de andrade, de 28 
anos, confessou aos 
vizinhos que havia 
esfaqueado as víti-
ms e pediu para que 
chamassem a pM. 
na casa havia uma 
criança de colo, que 
foi encontrada ilesa 
pelos moradores. ela 
estava deitada dor-
mindo em um ber-
ço. ao chegar no 
local a polícia Militar 

quinta-feira, 30 de junho de 2016 policia

noite violenta
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Duas pessoas são assassinadas  
com arma de fogo em Nova Iguaçu 
Uma das vítimas teria perdido a vida durante assalto no bairro Nova Era. A outra foi executada em bar. 

Mulheres são mortas a facadas

prendeu o acusado 
em flagrante quando 
ele tentava fugir e o 
conduziu à delegacia 
de polícia civil onde 
foram tomadas as 
devidas providências. 
ainda segundo infor-
mações da polícia, 
uma das vítimas que 
foi identificada ape-
nas como lúcia pe-
reira era a namorada 
de denildo e a outra 

vítima eva braga era 
uma amiga do casal. 

o criminoso con-
fessou que cometeu 
o crime porque ha-
via descoberto que 
a namorada o traia 
e que a amiga esta-
va acobertando o 
caso. os corpos das 
vítimas foram recolhi-
dos e encaminhados 
ao instituto de Medi-
cina legal (iMl). 

O corpo de Lúcia foi encontrado sob a cama

reprodução / plantão policial

a noite da últi-
ma terça-fei-
ra foi violenta 

em nova iguaçu. 
duas pessoas foram 
assassinadas em di-
ferentes áreas da 
cidade. no bairro 
nova era, por volta 
das 21 horas, Ma-
theus cordeiro, que 
iria completar 20 
anos no próximo dia 
8, foi morto a tiros na 
rua do clube carlos 
Gomes. 

de acordo com 
as primeiras informa-
ções, o jovem teria 
sido vítima de latro-
cínio após ser abor-
dado por bandidos 
que teriam se assus-
tado quando a víti-
ma colocou a mão 
na cintura para tirar 
o aparelho do su-
porte e atiraram a 
queima-roupa. 

amigos e fami-
liares lamentaram 
a morte brutal do 

rapaz e afirmaram 
que ele não tinha 
envolvimento com 
o crime. 

ExECUtADO COM 
MENOS DE 5 tIROS 
em outra parte 

da cidade, augus-
to cezar, conheci-
do como cocão, 
foi executado com 
pelo menos 5 tiros 
na cabeça. o crime 
aconteceu por vol-
ta das 23h na rua 
1° de Setembro no 
bairro Jardim igua-
çu. a vítima estaria 
numa localidade 
conhecida como 
bar do tim, quando 
foi surpreendida pe-
los atiradores. 

a divisão de Ho-
micídios da baixada 
fluminense (dHbf) 
investiga a motiva-
ção do crime. pa-
rentes da vítima afir-
maram que ele era 
trabalhador.

o homem deixa a 
esposa e um filho. Matheus teria sido vítima de latrocínio no Nova Era e Augusto foi executado no Jardim Iguaçu

Assassinato de médica não 
foi registrado por câmeras 

o momento em 
que a médica Gise-
le palhares Gouvêa, 
de 34 anos, foi mor-
ta por bandidos não 
foi registrado pelas 
câmeras de segu-
rança apreendidas 
por agentes da divi-
são de Homicídios da 
baixada fluminense 
(dHbf) que investi-
gam o crime. o dele-
gado Giniton lages, 
titular da especializa-
da, informou que o 
trecho da linha ver-
melha onde Gisele 
foi morta, na divisa 
entre São João de 
Meriti, na baixada, e 
o bairro da pavuna, 
no Subúrbio do rio, 
não tem câmeras.

o delegado afir-
mou que as imagens 
mostram o carro da 
médica, uma land 
rover, trafegando 
com outros veículos 
atrás. na tarde de 
ontem, agentes da 
dHbf fizeram uma 
nova perícia no lo-
cal onde Gisele foi 
encontrada baleada 
por policiais militares. 
o carro dela foi leva-
do até o local.

“um perito tentará 
determinar de que 
distância partiram os 
disparos que atingi-
ram o automóvel e 

quanto eram os atira-
dores”,  disse Giniton. 
o trânsito foi fechado 
no sentido rio para a 
realização da perícia 
complementar. Moto-
ristas seguiram pela via 
dutra.

a land rover pra-
ta de Gisele tem três 
marcas de disparos na 
lataria. uma na lateral, 
do lado do motorista, 
outra na mala e uma 
no parabrisa, da bala 
que estilhaçou o vidro 
e acertou a jovem na 
cabeça. a polícia tra-
balha com a possibili-
dade de que a médica 
tenha sido morta numa 
tentativa de assalto, 
mas não descarta uma 
execução.

depois da análise do 
carro no local do cri-
me, a polícia levou o 
veículo para cerca de 
30 metros adiante. a  
especializada trabalha 
com a hipótese de que 

Gisele tenha perdido 
o controle da direção 
após ser baleada e 
subido um barranco 
com a frente para a 
direção pavuna. um 
policial simulou ser 
um atirador, enquan-
to os outros agentes 
medem a distância.

de acordo com Gi-
niton, o atirador esta-
va com uma pistola. 
a perícia terminou 
por volta das 16h30. 
“Sempre é impor-
tante voltar a cena 
do crime. Sempre é 
importante coletar 
o maior número de 
provas técnicas. re-
colocamos o veícu-
lo no local do crime 
para tentar compre-
ender a dinámica, e 
tentar buscar a altura 
do atirador e buscar 
o padrão de com-
portamento a cada 
disparo”, afirmou Gi-
niton.

Suspeito de matar no Subúrbio roda
o suspeito de matar 

um morador de um 
prédio na tijuca, Zona 
norte do rio, foi preso 
na última terça-feira. 
o engenheiro Julio 
césar de brito Gui-
marães, de 53 anos, 
foi assassinado dentro 
de seu apartamento. 
imagens de circuito 
interno mostram o mo-
mento em que Wala-
ce balduino, de 26 
anos, chega e deixa 
o edifício seis minutos 
depois.

a polícia civil inves-
tiga a motivação do 
crime e se teria sido 
premeditado. uma 
desavença ocorrida 
na semana passada 
teria resultado no as-
sassinato. o ajudante 

Civil agarra assaltante na Zona Norte 
policiais da 19ª dp (ti-

juca) cumpriram man-
dado de prisão pre-
ventiva contra robson 
Martins Gonçalves, de 
24 anos, pelo crime de 
roubo, expedido pela 

39ª vara criminal.
o delegado celso 

Gustavo castello ri-
beiro informou que 
foi comprovado pela 
investigação policial 
que robson, conhe-

cido como ‘Mamão’, 
assaltou uma loja de 
conveniência de um 
posto de gasolina, lo-
calizado na tijuca, no 
dia 30 de maio deste 
ano.

de pedreiro foi preso 
em um posto de saú-
de em Mesquita. ele 
estaria ferido no om-
bro. 

a delegacia de Ho-
micídios da capital, 
que investiga o caso, 
fez uma varredura em 

hospitais e postos de 
saúde na capital e 
baixada fluminense e 
chegaram ao suspei-
to, que tem três passa-
gens pela polícia pelos 
crimes de homicídio, 
associação criminosa 
e tráfico de drogas.

Policial simula disparo contra carro de Gisele
Câmera flagra Walace no prédio onde morava Júlio
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para aqueles pais 
que não sabem se 
comentam ou não a 
aparência de seus fi-
lhos que estão acima 
do peso, a ciência 
recomenda: melhor 
não!

comentários dos 
pais sobre o peso de 
uma criança podem 
desencadear trans-
tornos alimentares, 
além de reforçar es-
tereótipos negativos, 
principalmente nas 
meninas.

Se você está preo-
cupado com o peso 
de seus filhos, evite 
fazer críticas ou res-
tringir a alimentação. 

em vez disso, sugira 
comportamentos mais 
saudáveis, deixando 
as escolhas mais atra-
entes e convenientes

as meninas estão 
expostas a tantas 
mensagens sobre ma-
greza e peso e, fre-
quentemente, o valor 
de uma mulher está 
relacionado à sua 
aparência. Se os pais 
reforçam essas men-
sagens, elas podem 
ser internalizadas e 
causar impactos ne-
gativos posteriormen-
te. portanto, sempre 
levante a auto estima 
dos seus filhos. fica a 
dica. 

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 

são Paulo

Sonho da casa própria vira 
realidade em Nova Iguaçu
Mais de 300 famílias serão beneficiadas com a entrega de condomínio.

Temer anuncia reajuste no ‘Bolsa Família’
o presidente interino 

Michel temer anunciou 
ontem o reajuste de 
12,5% no programa bol-
sa família, índice bem 
acima do prometido 
pela presidente afasta-
da dilma rousseff. em 
maio, ela havia fixado 
9% de aumento no valor 
pago aos beneficiados.

ao anunciar o reajus-
te, Michel temer afirmou 
que a medida mostra 
‘valorização do progra-
ma’, que não teve re-
ajuste nos dois últimos 
anos, mas ressaltou que 

apesar de fundamental, 
ele não deve ser algo 
‘para perdurar’. “enquan-
to houver extrema po-
breza o bolsa família vai 
existir”, disse. ainda de 
acordo com o presiden-

Levante a auto estima dos 
seus filhos com peso extra

Aumento é de 12,5%

te interino, faz parte de 
uma “concepção cívi-
ca” a necessidade de 
que os programas que 
deram certo continuem.

no evento, ele tam-
bém revelou a libera-
ção de r$ 740 milhões 
em verbas para a edu-
cação básica e superior. 

a decisão contraria 
informação dada pelo 
Ministério do desenvol-
vimento Social e agrá-
rio no dia 17 de junho, 
quando a pasta afirmou 
que o pagamento dos 
benefícios de junho não 
ganharia o reajuste de 
9%.

reprodução

a prefeitura de 
nova iguaçu en-
trega amanhã, 

novos apartamentos 
às 300 famílias bene-
ficiadas pelo progra-
ma Minha casa Minha 
vida no condomínio 
Miramar, localizado na 
estrada curral novo, 
em Marapicu.

desde que assumiu 
o governo, em 2013, o 
prefeito nelson bornier 
já entregou outras 862 
unidades habitacio-
nais, incluindo 562 ca-
sas francesas dos con-
domínios chamonix, 
cannes e Mônaco, no 
bairro ipiranga, e 300 
apartamentos do val-
paraíso, em Marapicu.

o secretário muni-
cipal de urbanismo, 
Habitação e Meio am-
biente, Giovanni Gui-
done, lembrou que 
o governo municipal 
está investindo cerca 
de r$ 1 bilhão com 
programa Minha casa 
Minha vida para be-
neficiar 12.740 famílias. 
nova iguaçu tem o 
segundo maior projeto 

habitacional do esta-
do, depois da capital 
fluminense, favorecen-
do mutuários com ren-
da familiar de até r$ 
1.800,00.

ESFORçO NA 
ENtREGA DAS CASAS
as Secretarias de Ha-

bitação e de assistên-
cia Social criaram uma 
força-tarefa para ten-
tar entregar, se possí-
vel, também amanhã, 
mais 600 apartamentos 
dos condomínios Goya 
e leon, vizinhos ao Mi-
ramar.

“a gente está numa 
correria só, agilizando 
junto à caixa econômi-
ca federal todo o pro-
cedimento necessário. 
e se conseguirmos fe-
char tudo a tempo, a 
festa será ainda maior”, 
torce a subsecretária 
de assistência Social, 
cristiane lamarão.

“estamos priorizan-
do as pessoas mais 
pobres, que vivem em 
áreas de risco, como 
as vítimas das chuvas 
de 2013, que recebe-
rão as chaves de sua 
casa própria, até de-

zembro, no bairro fa-
zendinha”, anunciou a 
subsecretária.

os apartamentos 
do Miramar, com 49 
metros quadrados de 
área útil, dispõem de 
sala, dois quartos, cozi-
nha e área de lazer. a 

prefeitura reservou ain-
da 18 apartamentos 
(6%) para deficientes 
e idosos, instalações 
para elevador e apa-
relho de ar condicio-
nado, além de quadra 
poliesportiva, churras-
queira e salão de festa.

“É mais uma etapa 
concluída do Minha 
casa Minha vida. a 
gente fica muito fe-
liz em poder realizar o 
maior sonho de qual-
quer família que é con-
quistar sua casa pró-
pria. não somente isso, 

estamos lutando para 
entregar amanhã um 
número ainda maior 
de chaves, para orgu-
lho da cidade de nova 
iguaçu”, disse a secre-
tária municipal de as-
sistência Social, cristina 
Quaresma.

A Prefeitura de Nova Iguaçu tem o segundo maior projeto habitacional do estado com mais de 12 mil unidades 

alZiro xavier / pMni

Mais de 8.338 unidades até dezembro
até o final do ano 

serão entregues mais 
8.338 unidades habi-
tacionais nos bairros 
Jardim Guandu (an-
tiga estrada rio-São 
paulo), fazendinha, 
Jardim laranjeiras, 
valverde, cerâmi-
ca, Marapicu (cur-

ral novo) e as das 
250 casas francesas 
do condomínio nice, 
no ipiranga. restarão 
2.640 apartamentos 
dos condomínios da 
vila provance e tosca-
na, com previsão de 
inauguração até maio 
de 2017.

ainda de acordo 
com Guidone, a pre-
feitura de nova igua-
çu está cobrindo cer-
ca de 40% do déficit 
habitacional da cida-
de, estimada aproxi-
madamente em 30 mil 
unidades, segundo o 
banco de dados da 

Secretaria Municipal 
de assistência Social.

o secretário de ha-
bitação lembrou que 
nova iguaçu foi pio-
neira, no país, com o 
lançamento de habi-
tação popular, depois 
da extinção do bnH, 
em novembro de 

1986.
“bornier foi o primei-

ro prefeito a lançar 
no brasil o programa 
de arrendamento re-
sidencial (par), ainda 
no seu primeiro gover-
no, entre 1997 e 2000. 
Quando ele reassu-
miu o governo, agora, 

em 2013, havia em 
construção apenas 
812 unidades, mes-
mo assim com as 
obras paralisadas, 
muito embora o seu 
antecessor fosse do 
pt, partido aliado do 
Governo federal”, 
disse Guidone.

Mesquita inaugura creche com 50 vagas
a prefeitura de Mes-

quita entregou oficial-
mente à população 
ontem, a creche tarsi-
la do amaral. o novo 
educandário fica lo-
calizado na rua João 
bittencourt, 189, edson 
passos, e já atende 50 
crianças. atualmen-
te não há inscrições 
abertas.

as turmas são divi-
didas em berçário ii, 
infantil 2 anos e infan-
til 3 anos e o horário 

de funcionamento é das 
7h15 às 17h15. “essa cre-
che beneficiou muitas 
pessoas aqui da comu-
nidade”, elogiou a dona 
de casa vivian bezerra, 
mãe da pequena nívea, 
de 1 ano e dois meses.

a diretora da creche, 
ludimila Santanna, res-
saltou a importância da 
educação infantil de 
qualidade. “É nessa fase 
que as crianças iniciam o 
desenvolvimento físico e 
psíquico”, destacou. Hoje 

será a vez da creche 
vinícius de Morais, em 
Santo elias, ser inaugu-
rada.

com a inauguração 
das creches, a prefei-
tura segue cumprindo 
uma das metas previs-
tas nos planos nacional 
e Municipal de educa-
ção, que é o aumento 
da oferta de educação 
infantil em creches, de 
forma a atender, no mí-
nimo, 50% das crianças 
de até 3 anos.

Obra da 
Linha 4 pode 

parar por falta 
de recursos
a briga jurídica em bra-

sília pela liberação do em-
préstimo de r$ 1 bilhão 
para as obras da linha 4 
do metrô no rio pode ter 
consequência nos próxi-
mos dias. o secretário es-
tadual de transportes, ro-
drigo vieira, disse ontem 
que a obra pode parar a 
qualquer momento, após o 
tesouro nacional barrar a 
verba do bndeS para esta-
dos inadimplentes, como o 
rio de Janeiro.

Segundo vieira, o esta-
do perdeu todos os prazos 
para os pagamentos e a 
dívida já chega a r$ 350 
milhões. além da emprei-
teira, estão sem receber 
outras 340 outras empresas, 
que não suportariam tanto 
tempo sem receber. no to-
tal, 6 mil pessoas trabalham 
na expansão do metrô, 
principal legado olímpico 
na área de mobilidade.

a Secretaria do tesouro 
nacional afirmou na últi-
ma terça-feira que não 
será concedido ao rio de 
Janeiro. ainda segundo o 
rJtv, o secretário de fazen-
da do rJ, Julio bueno, está 
em brasília tentando resol-
ver o impasse.
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Durante toda a manhã 
você vai achar muito 
difícil suportar as 
tarefas cotidianas. Não 
confunda pressa com 
competência. No fim 

da tarde a Lua pode atrair alguém 
interessante. Bom momento no 
campo profissional e amoroso. 
Saúde boa. Cor: vermelho sangue. 
Número: 02.

Áries

Bom período para se 
impor e buscar respeito em 
seu ambiente profissional 
e social. Tenha cuidado 
com aventuras. Tente se 
entregar a objetivos mais 

viáveis e lucrativos. Sua postura racional 
tende a dar lugar a uma busca maior por 
realização e reconhecimento.

Touro

A vida profissional 
tende a evoluir 
gradativamente, mas há 
possibilidade de boas 
surpresas no campo 
financeiro. De onde 
você menos espera, de 

contatos antigos, poderão surgir boas 
oportunidades. No campo emocional, 
tendência à estabilidade. Cor: violeta. 
Número: 05.

Gêmeos

Equilíbrio entre o senso de 
dever e responsabilidade 
e o anseio de liberdade. 
Favorável para qualquer 
tipo de viagem, 
especialmente por via 

aérea. Entretanto, como você está sujeito a 
distrações e esquecimentos, cuidado para 
não perder os documentos. Número: 08.

Câncer

Neste bom astral as coisas 
vão se tornar mais rápidas 
e está mesmos dinâmicos. 
Não deixe nada para 
depois, mostre iniciativa e 
interesse, principalmente 
em seu trabalho. Vida 

afetiva pode se acender por uma paixão 
inesperada. Ganhos inesperados. Cor: 
grená. Número: 11.

Leão

Suas características 
de personalidade 
mais marcantes estão 
ressaltadas. Canalize 
esforços para sua 
projeção profissional 

e social. Se ainda não tem um 
parceiro, invista naquela paquera 
e procure dar continuidade ao 
romance. Bom momento no campo 
familiar. Número: 14.

Virgem

Mesmo que seus dias 
estejam tumultuados, é 
aconselhável que você 
desenvolva uma técnica 
para passar por essa fase 
sem tanta ansiedade. 
Procure se desligar 

dos assuntos profissionais e foque 
na sua vida pessoal. Bom momento 
no campo afetivo. Cor: salmão. 
Número: 17.

Libra

Esta será uma ótima 
fase para estar entre 
as pessoas que ama. 
Sejam amigos ou 
familiares. O contato 
com essas pessoas lhe 

trará mais segurança para tocar a 
vida. No amor, grande chance de um 
encontro inesquecível, mas cuidado 
com o ciúme. Cor: branca. Número: 
20.

Escorpião

Você está muito 
magnético(a) e com 
grande facilidade de 
se expressar. Aproveite 
para fazer convites, 
declarações de amor, 

pedido de casamento, etc. 
Ninguém resistirá ao seu charme 
e sintonia. Favorável, também, 
para quem trabalha com arte ou 
beleza. Número: 23.

Sagitário

Desfrute os bons 
momentos de paz, 
harmonia e segurança no 
amor. O romantismo está 
no ar. Um bom momento 

para transformações e mudanças. 
Busque novas possibilidades de 
realização profissional. Dedique-se às 
tarefas e ao trabalho. Cor: azul-celeste. 
Número: 26.

Capricórnio

Sensação de bem-
estar e segurança, 
o que tornará 
seu trabalho 
mais produtivo e 
facilitará a relação 

com colegas. Mesmo que surjam 
situações complicadas você não 
se perderá, sempre achará o fio 
da meada. Progresso financeiro. 
Cor: amarelo-canário. Número: 
29.

Aquário

Seus relacionamentos 

são aquecidos pelo 

Sol, que favorece a 

sintonia com os outros. 

Durante toda a manhã, 

o entusiasmo do seu signo pode se 

dirigir para uma nova e importante 

relação afetiva. Bom momento no 

campo sentimental e financeiro. Cor: 

cáqui. Número: 32.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Câmara Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

                RESULTADO PROCESSO SELETIVO 02/2016

        Relação nominal em ordem de classificação dos cargos:

MEDICO PSIQUIATRA 

Katia Marisa Froes 1º 
               

MÉdico otorrinoLarinGoLoGiSta 

Jorge da Rosa Gandolfo 1º

Thiago Dolinski Santa Rosa Oliveira 2º

MÉdico PLantoniSta GinecoLoGiSta 

Fernando Ferreira de Freitas 1º

Eduardo Loyola Villas Boas 2º

 MÉdico cirurGiÃo PediÁtrico 

Erika de Carvalho Reis 1º

MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA PRONTO SOCORRO 

Vanessa Correa Mugayar 1º

Ana Paula Caetano Pereira 2º

MÉdico Pediatra PLantoniSta Maternidade 

Flávia de Carvalho Jasmim 1º

De acordo com o Art. 4°, XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, 
HOMOLOGO o resultado classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 034/2016-FMS, 
que visa a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, à Empresa REAL DUQUE ALIMENTOS 
LTDA ME no valor de R$ 426.648,59 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta 
e oito reais e cinquenta e nove centavos), classificada conforme Mapas às fls. 634 a 638.

Porto Real, 28 de junho de 2016.

Fabio Schneider
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 2023 DE 29 DE JUNHO DE 2016.

  abre ao orçamento, a favor de diversas Secretarias Municipais, crédito 
Suplementar no valor global de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para reforço 
das dotações consignadas no orçamento vigente.

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais),  para atender as programações constantes do anexo i deste 
decreto;

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

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.28.846.000.2.032 46907100 0000 300.000,00

27.01.15.452.102.2.072 33903905 0400 300.000,00

Total 600.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

27.01.15.451.125.1.058 44905100 0400 300.000,00

28.01.15.452.102.2.092 33903905 0000 300.000,00

Total 600.000,00

Legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 0400 – Royalties do Petróleo

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

Em exercício

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS
Portaria nº 1483/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Munici-
pal, Mauro alves Magalhães, do cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1484/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 08 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica 
Municipal, Michael de oliveira Silva, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1485/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 11 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Munici-
pal, jefson Marinho Siqueira, do cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1486/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 21 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Mu-
nicipal, Wellington Lopes torres elias, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1487/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 21 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Mu-
nicipal, juan carlos Maciel da Silva, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1488/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 22 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica 
Municipal, Gilfraner  Murini Valentim, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1489/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 27 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Munici-
pal, aroldo henrique de oliveira Pontes, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1490/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 27 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica 
Municipal, Michel Pacheco de almeida, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1491/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar, a contar de 29 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Mu-
nicipal, diego da rocha Senra celino, do cargo em comissão 
de assistente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de 
Limpeza urbana, da Secretaria Municipal de administração e 
Serviços Públicos.

Portaria nº 1492/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1371, de 06/06/2016, publi-
cada no jornal hora h em 07/06/2016 -  ronaldo rodrigues 
Passos de Menezes.

Portaria nº 1493/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1400, de 06/06/2016, publi-

cada no jornal hora h em 07/06/2016 –   Michele cristina 
ribeiro dos Santos.

Portaria nº 1494/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 02 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Municipal, 
Victor francisco Sant’anna alves, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1495/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 09 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Municipal, 
arlindo antonio ferreira junior, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1496/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 13 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Municipal, 
Maria do Socorro aureliano da Silva, e ainda, consubstanciado 
no que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1497/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 14 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Mu-
nicipal, josias Pereira da Silva, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assistente 
técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
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Ingredientes

PÃO DE CEBOLA

MaSSa:

30 g ou 2 tabletes de 
fermento biológico
2 ovos
1 xícara (chá) de leite 
morno
1/3 de xícara de óleo
2 colheres (chá) de 
sal
2 colheres (sobreme-
sa) de açúcar
aprox imadamente 
500 g de farinha de 
trigo
recHeio:

2 colheres (sopa) de 
margarina
3 cebolas médias pi-
cadas
1 colher (sopa) de 
salsinha desidratada
1 colher (café) de sal
margarina para untar 
e farinha para polvi-
lhar

Modo de preparo

para a massa, bata 
os ingredientes no li-
quidificador, com ex-
ceção da farinha de 
trigo
coloque a mistura 
em um recipiente e 
acrescente a farinha 
aos poucos, até que 
a massa deixe de gru-
dar nas mãos
cubra e deixe des-
cansar por 50 minutos 
(a massa vai crescer)
em uma panela 
aqueça a margarina 
e doure as cebolas
retire do fogo, acres-
cente a salsa e o sal
reserve
MontaGeM:

abra a massa, já cres-
cida, em uma super-
fície enfarinhada e 
espalhe o recheio frio
enrole como rocam-
bole e corte em pe-
daços
acomode os peda-
ços em uma fôrma 
de furo central unta-
da e enfarinhada
leve ao forno pré-
-aquecido (180°c) 
por cerca de 50 minu-
tos ou até que doure

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Ingredientes

BOLINHO DE AIPIM

1 kg de aipim cozido 
e amassado
2 ovos
1 colher de margari-
na
Sal a gosto
200g de queijo pra-
to ou muzzarela em 
cubinhos
farinha de rosca para 
empanar
Óleo para fritar

Modo de preparo

coloque em uma va-
silha o aipim amassa-
do, 1 ovo, a marga-
rina e o sal, misture 
tudo muito bem
faça bolinhas no ta-
manho de sua pre-
ferência, amasse a 
bolinha, coloque um 
cubinho de queijo e 
volte a enrolar
passe as bolinhas no 
ovo que sobrou e em-
pane na farinha de 
rosca
frite em óleo bem 
quente até que dou-
re

urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1498/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 22 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Mu-
nicipal, josé fernandes junior, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1499/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 24 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Muni-
cipal, rogério da Silva Santos, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1500/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 28 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Municipal, 
Valdenir ferreira, e ainda, consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, 
para exercer o cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza urbana, da Secre-
taria Municipal de administração e Serviços Públicos.

Portaria nº 1501/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 28 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Mu-
nicipal, iomar da Silva ferreira, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1502/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 28 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Muni-
cipal, fabio rodrigues Sabino, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1503/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 28 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Mu-
nicipal, carlos alberto da Silva, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1504/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

noMear, a contar de 29 de junho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Munici-
pal, jonatha Patrick de castro, e ainda, consubstanciado no 
que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de assis-
tente técnico V, símbolo daS 06, da assessoria de Limpeza 
urbana, da Secretaria Municipal de administração e Serviços 
Públicos.

Portaria nº 1505/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido EUNICE RAMOS CARTONILHO, Pro-
fessor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/53.005, a contar 
de 30/03/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1347/2016.

Portaria nº 1506/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido DIELLE CRISTINE CAMPOS MARCON-
DE, Professor II, da Secretaria Municipal de educação, es-
porte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/51.427, 
a contar de 01/04/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/1416/2016.

Portaria nº 1507/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido NAIARA RIBEIRO DE JESUS, Profes-
sor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/50.293, a contar 
de 31/03/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1398/2016.

Portaria nº 1508/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido CARMEN DE FREITAS GUIMARÃES 
PEREIRA, Interprete de Libras, da Secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula 
nº 10/47.784, a contar de 29/03/2016, conforme o contido nos 
autos do processo nº 37/1333/2016.

Portaria nº 1509/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido NAIR DIAS DOS SANTOS, Professor 
Educação Física, da Secretaria Municipal de educação, es-
porte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/14.768, a 
contar de 29/04/2016, conforme o contido nos autos do proces-
so nº 37/1875/2016.

Portaria nº 1510/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ALINE DA SILVA CORREIA, Professor II, 
da Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turis-
mo – SeMect, matrícula nº 10/44.779, a contar de 02/05/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/1961/2016.

Portaria nº 1511/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido KELLY CRISTINA DE SOUZA MARINHO, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/43.743, a contar 

de 27/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1911/2016.

Portaria nº 1512/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido BENEDITA ROSA DOS SANTOS CAM-
POS, Professor II, da Secretaria Municipal de educação, es-
porte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/55.754, a 
contar de 20/04/2016, conforme o contido nos autos do proces-
so nº 37/1783/2016.

Portaria nº 1513/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido MARCIA VALERIA RIBEIRO BRAGA, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/52.788, a contar 
de 15/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1691/2016.

Portaria nº 1514/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido LIANES MARIA GONÇALVES DE FA-
RIAS, Professor II, da Secretaria Municipal de educação, es-
porte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/43.587, a 
contar de 04/04/2016, conforme o contido nos autos do proces-
so nº 37/1441/2016.

Portaria nº 1515/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido MILTON FELISBERTO RIBEIRO JU-
NIOR, Professor Educação Física, da Secretaria Municipal 
de educação, esporte, cultura e turismo – SeMect, matrí-
cula nº 10/50.302, a contar de 14/04/2016, conforme o contido 
nos autos do processo nº 37/1660/2016.

Portaria nº 1516/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido MARIA CREUSA CORREA SANTOS, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.980, a contar 
de 13/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1613/2016.

Portaria nº 1517/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido LUIZA SANTOS DA CUNHA, Profes-
sor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.599, a contar 
de 25/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1821/2016.

Portaria nº 1518/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ANA CLARA NASCIMENTO DONATO, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/47.313, a contar 
de 29/03/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1331/2016.

Portaria nº 1519/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ALINE BORGES MIRANDA, Professor II, 
da Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turis-
mo – SeMect, matrícula nº 10/47.793, a contar de 28/03/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/1297/2016.

Portaria nº 1520/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ELZA HELENA ALVES CISCOTTO, Pro-
fessor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.277, a contar 
de 31/03/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1393/2016.

Portaria nº 1521/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido VALERIA ALEXANDRE DA SILVA, Pro-
fessor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.461, a contar 
de 29/03/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1332/2016.

Portaria nº 1522/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido PATRICIA VEIGA MEDEIROS, Profes-
sor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/53.065, a contar 
de 04/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1440/2016.

Portaria nº 1523/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ANA CAROLINA TEIXEIRA ROCHA, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/49.073, a contar 
de 29/03/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1326/2016.

Portaria nº 1524/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido MARIA FERNANDA MARQUES CON-
CEIÇÃO BORBA CARREIRA, Professor II, da Secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte, cultura e turismo – SeMect, 
matrícula nº 10/44.471, a contar de 04/04/2016, conforme o 
contido nos autos do processo nº 37/1437/2016.

Portaria nº 1525/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido PATRICIA OLIVEIRA ALMEIDA, Profes-
sor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/55.518, a contar 
de 11/02/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/0519/2016.

Portaria nº 1526/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido DANIELE ANDRADE FIGUEIREDO OLI-
VEIRA, Professor II, da Secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.597, 
a contar de 09/05/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/2227/2016.

Portaria nº 1527/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ANA LUCIA DA SILVA PEIXOTO, Pro-
fessor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/53.349, a contar 
de 06/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2183/2016.

Portaria nº 1528/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido JESSICA GONÇALVES DE BRITO FER-
NANDES, Professor II, da Secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.838, 
a contar de 11/05/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/2342/2016.

Portaria nº 1529/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ANDREIA REGINA FIRMO DA ROSA, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/53.152, a contar 
de 16/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2523/2016.

Portaria nº 1530/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ANA CAROLINE CHAVES MANSO 
AMARO, Interprete de Libras, da Secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula 
nº 10/44.678, a contar de 04/03/2016, conforme o contido nos 
autos do processo nº 37/0922/2016.

Portaria nº 1531/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido MÁRCIA CRISTINA DA SILVA SANTOS, 
Professor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/5823, a contar 
de 13/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2462/2016.

Portaria nº 1532/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido RUTE MOTTA FERREIRA, Professor II, 
da Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turis-
mo – SeMect, matrícula nº 10/44.964, a contar de 10/05/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/2307/2016.

Portaria nº 1533/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido FERNANDA LIMA FRANCO, Profes-
sor II, da Secretaria Municipal de educação, esporte, cul-
tura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/44.992, a contar 
de 12/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2441/2016.

Portaria nº 1534/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido HAROLDO ARAGÃO DO NASCIMENTO, 
Agente da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Se-
gurança Publica - SeMSeP, matrícula nº 10/58.561, a contar 
de 15/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1688/2016.

Portaria nº 1535/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido MARCIO ALEXANDRE MORENO, Agen-
te da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segu-
rança Publica - SeMSeP, matrícula nº 10/58.329, a contar 
de 19/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1759/2016.

Portaria nº 1536/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido ANA CLAUDIA DA SILVA BATISTA, Pe-
dagogo, da Secretaria Municipal de assistência Social e di-
reitos humanos - SeMadh, matrícula nº 10/56.547, a contar 
de 10/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2265/2016.

Portaria nº 1537/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido RENATA CRISTINA GUIMARÃES LEITE, 
Assistente Social, da Secretaria Municipal de assistência So-
cial e direitos humanos - SeMaSdh, matrícula nº 10/56.352, 
a contar de 09/05/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/2195/2016.

Portaria nº 1538/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

eXonerar a contar da data da publicação, com fundamento 
no disposto do inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
WiLLiaM da SiLVa MeLLo, do cargo em comissão de chefe 
de divisã ii, símbolo daS - 9, da unidade de estratégia de 
Saúde da família – uSf Bom Pastor i, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Portaria nº 1539/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
ELAINE RODRIGUES TURQUES, do cargo em comissão de 
assessor especial ii, Se-2, da assessoria especial de Gabine-
te na Procuradoria Geral do Município.

Portaria nº 1540/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão 
criada pelo decreto nº 3954/2015 cLaudio henrique Gun-
derMann SiLVa, para exercer o cargo em comissão de as-
sessor especial ii, Se-2, da assessoria especial de Gabinete 
na Procuradoria Geral do Município.

Portaria nº 1541/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, cLaudio 
henrique GunderMann SiLVa, do cargo em comissão de 
assessor técnico V da assessoria operacional das Subpre-
feituras, símbolo daS-06 da Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas.

Portaria nº 1542/GP/2016 de 29 de junho de 2016.

nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, con-
substanciado no que restou estabelecido pela comissão criada 
pelo decreto nº 3954/2015, WaGner henrique Gunder-
Mann da SiLVa  para exercer o cargo em comissão de asses-
sor técnico V da assessoria operacional das Subprefeituras, 
símbolo daS-06 da Secretaria Municipal de Políticas Públicas.

Portaria nº 1543/GP/2016 de 29 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, ERNANI MARTINIANO FILHO, do cargo em comissão de 
chefe de divisão ii, símbolo daS-9, na unidade da estratégia 
de Saúde da família - uSf Vila São Luiz i da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
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eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS
Portaria nº 1544/GP/2016 de 29 de junho de 2016

Nomear, a contar de 01 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 REGINA MARIA MARTINIANO DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de chefe de divisão ii, símbolo daS-9, na unidade da estratégia 
de Saúde da família - uSf Vila São Luiz i da Secretaria Municipal de Saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

errataS:

nas PortariaS nº 1459/GP/2016 de 24 de junho de 2016, publicada em 25/06/2016.
onde se Lê: aiLton fernandeS da SiLVa;
Leia-se: aiLton fernandeS da SiLVa junior.

nas PortariaS 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 de 01 de junho de 2016.

nas PortariaS nº 1455, 1454, 1453  e 1452/GP/2016 de 24 de junho de 2016, publica-
da em 25/06/2016.
onde se Lê: a contar de 01de junho de 2016;
Leia-se: a contar 13 de maio de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 44/000624/2015): ratifico o presente dispensa de lici-
tação e autorizo a lavratura do contrato de Locação do imóvel, entre o Município de Belford 
roxo e a Sr. Leonardo Pereira doS SantoS, pelo período de 36 (trinta) meses, no valor 
mensal de r$ 5.493,00 (cinco mil e quatrocentos e noventa e três reais), com base nos pare-
ceres da Douta  Procuradoria – Geral do Município em fls. 63/65, e da Secretaria Municipal de 
Controle em fls. 69. Em 28 de junho de 2016.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/SEMECT/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/000033/2016.

PARTES: o Município de Belford roxo e a Instituição de Educação Infantil – INSTITUTO LUZ 
E VIDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o 
implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO para atendimento na Edu-
cação Infantil (Comunitária/Confessional /Filantrópica) - primeiro nível da Educação Básica, 
Art. 29, 30 e 31 da Lei Federal 9394/96 .

DO PRAZO: O Termo de Colaboração vigorará pelo prazo de 12 meses.
DO VALOR: R$ 335,520.00 (trezentos e trinta e cinco mil e quinhentos e vinte reais)

DATA DA ASSINATURA: 27/06/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 255 DE 28 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 CARLA VALERIA TEIXEIRA DA SILVA, no cargo de PROFESSOR II, lotado na Se-
cretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – SeMect, matrícula nº 10/47.819, 
LICENÇA NOJO, de 08 (oito) dias, a contar de 24/06/2016 e término em, 01/07/2016, conforme 
o contido nos autos do Processo n.º. 37/3411/2016.  a publicação deste ato visa cumprir a obri-
gação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 256 DE 28 DE JUNHO DE 2016- 

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, 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 a GLEICE GOMES BENVINDO, ocupante do cargo de Professor II, lotada na Se-
cretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - SeMect, matrícula nº. 10/52.886, 
LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a contar de 17/06/2016 e término em, 14/10/2016 con-
forme o contido nos autos do Processo n.º. 37/3327/2016. a publicação deste ato visa cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 257 DE 28 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 
complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a ELEN DA SILVA EVANGELISTA FAVA, ocupante do cargo de Professor de Ci-
ências, lotada na Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - SeMect, 
matrícula nº. 10/51.297, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA, de 30 
(trinta) dias, a contar de 23/03/2016 a 21/04/2016, conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 37/1357/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais.

 PORTARIA N.º 258 DE 28 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, INDEFERE 
os pedidos contidos nos autos dos processos abaixo:

NOME PROCESSO MAT. CARGO ASSUNTO
ALESSANDRA PE-
REIRA LEAL BAR-
ROS

37/1255/2015 44.598 PROFES-
SOR II

LICENÇA PARA TRA-
TAR DE INTERESSE 

PARTICULAR
LORENA CORREA 
GONÇALVES

37/1079/2016 44.691 PROFES-
SOR II

LICENÇA PARA TRA-
TAR DE INTERESSE 

PARTICULAR

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

PORTARIA N.º 259 DE 29 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.

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, por 3 (três) meses a contar de 01/07/2016, 
com direito a percepção dos seus vencimentos, desde que, apresente a Secretaria Municipal 
de administração e Serviços Públicos, o seu competente registro de candidato junto ao tribunal 
regional eleitoral, na forma do dispositivo no §2°, art. 86, da Lei complementar n.º. 014 de 31 
de outubro de 1997, aos servidores abaixo relacionados:

NOME PROCESSO MATRÍCU-
LA

CARGO

ALCIDES DE MOURA RO-
LIM FILHO

37/1689/2016 16.142 AUX. ADMINISTRA-
TIVO

ALYSSON DOS SANTOS 
ALMEIDA

37/2525/2016 20.417 DIGITADOR

CLAUDIA MARIA BATALHA 
DA SILVA

37/3264/2016 20.898 AG. ADMINISTRATIVO

CRISTIANE RODRIGUES 
GUEDES

37/3390/2016 25.573 AG. DA GUARDA 
MUNICIPAL

MEIRE LUCIA DE CARVA-
LHO SILVA

37/3098/2016 20.367 AUX. ADMINISTRA-
TIVO

VLAMIR FERNANDES DA 
FONSECA

37/1421/2016 20.947 AUX. ADMINISTRA-
TIVO

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

 PORTARIA N.º 260 DE 29 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

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, ao servidor EDMILDON MACHADO PE-
REIRA, ocupante do cargo Auditor Fiscal, Matricula 10/20.086, por 3 (três) meses a contar de 
01/04/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde que, apresente a Secretaria 
Municipal de administração e Serviços Públicos, o seu competente registro de candidato junto 
ao tribunal regional eleitoral, na forma do dispositivo no §2°, art. 86, da Lei complementar n.º. 
014 de 31 de outubro de 1997, aos servidores abaixo relacionados: a publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 261 DE 29 DE JUNHO DE 2016- 

o SecretÁrio MuniciPaL de adMiniStraÇÃo e SerViÇoS PÚBLicoS, no uso de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

tornar sem efeito a Portaria n° 0191, de 17 de julho de 2002, publicada no jornal hora h de 
23/07/2002, referente ao servidor JOÃO SALUSTIANO DOS SANTOS.

 PORTARIA N.º 262 DE 29 DE JUNHO DE 2016- 

o SecretÁrio MuniciPaL de adMiniStraÇÃo e SerViÇoS PÚBLicoS, no uso de 
suas atribuições legais, 

R E S O L V E:

tornar sem efeito a Portaria n° 278 de 29 de setembro 2009, publicada no jornal hora h de 
10/10/2009, referente ao servidor JOÃO SALUSTIANO DOS SANTOS.

PORTARIA N.º 263 DE 29 DE JUNHO DE 2016- 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da Lei complementar 
nº. 014, de 31.10.1997.       

RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor JOÃO SALUSTIANO DOS SANTOS, matrícula 
10/18.272, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria Municipal de obras 
– SMo. o tempo de serviço de 8.424 (Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro) dias, corres-
pondendo a 23 (vinte e três) anos e 29 (vinte e nove) dias. Sendo 804 (Oitocentos e quatro) 
dias, correspondendo a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, conforme cer-
tidão de tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo – PMBR e 
7.620 (Sete mil, seiscentos e vinte) dias, correspondendo a 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias, que integram o processo administrativo nº. 37/0518/2015. a publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

                  joÃo MaGaLhÃeS da SiLVa
                      Secretário Municipal de administração e Serviços Públicos

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiniStratiVo: 08/1756/2015.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa caSa de SaÚde e Maternidade XV de aGoSto Ltda (cnPj: 30.792.527/0001-
67).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de assistência 
aih durante o período compreendido do mês de abril de 2015, sem a pertinente contrapartida.
fonte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa       fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - SuS 
VaLor:r$ 239.944,79 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e 
setenta e nove centavos).
PraZo de ViGÊncia: 30 (trinta) dias corridos.
data da aSSinatura: 29/06/2015

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiniStratiVo: 08/1327/2016.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa inBeL – inStituto nefroLoGico BeLford roXo (cnPj: 72.141.187/0001-
57).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de hemodiálise 
durante o período compreendido do mês de dezembro de 2015, sem a pertinente contrapartida.
fonte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SuS 
VaLor: r$ 49.809,95 (quarenta e nove mil, oitocentos e nove reais e noventa e cinco centa-
vos).
PraZo de ViGÊncia: 31 (trinta e um) dias corridos.
data da aSSinatura: 09/05/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiniStratiVo: 08/1315/2016.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa inBeL – inStituto nefroLoGico BeLford roXo (cnPj: 72.141.187/0001-
57).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de hemodiálise 
durante o período compreendido do mês de fevereiro de 2016, sem a pertinente contrapartida.
fonte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SuS 
VaLor: r$ 10.929,33 (dez mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).
PraZo de ViGÊncia: 29 (vinte e nove) dias corridos.
data da aSSinatura: 09/05/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

ProceSSo adMiniStratiVo: 08/1314/2016.
ParteS: o Município de Belford roxo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa inBeL – inStituto nefroLoGico BeLford roXo (cnPj: 72.141.187/0001-
57).
reSuMo do oBjeto: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de hemodiálise 
durante o período compreendido do mês de fevereiro de 2016, sem a pertinente contrapartida.
fonte de recurSoS:
Programa de trabalho   despesa   fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SuS 
VaLor: r$ 501.286,26 (quinhentos e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis 
centavos).
PraZo de ViGÊncia: 29 (vinte e nove) dias corridos.
data da aSSinatura: 09/05/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

GLOBO
05:00 - Hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com fátima ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - Globo esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:10 - video Show
15:55 - Sessão da tarde
17:07 - vale a pena ver de novo-
anjo Mau
17:55 - Malhação: Seu lugar no 
Mundo
18:27 - Êta Mundo bom!
19:14 - praça tv - 2ª edição
19:30 - Haja coração
20:30 - programa político-partidá-
rio
20:40 - Jornal nacional
21:25 - velho chico
22:28 - chapa Quente
23:09 - liberdade, liberdade
23:51 - Jornal da Globo
00:33 - programa do Jô
01:14 - agente carter
01:57 - uma família da pesada
02:20 - corujão
03:25 - corujão

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira 
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é teu
19:45 – Sbt brasil 
20:30 – Horário eleitoral
20:40 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do rati-
nho
23:00 – a praça é nossa
00:30 – the noite
01:30 – Jornal do Sbt
02:15 – okay pessoal
03:15 – dois Homens e 
Meio
04:00 – Jornal do Sbt
05:00 – Jornal do Sbt

REDE TV
05:00-igreja internacional da 
Graça de deus
08:30-te peguei
09:00-tá Sabendo?
09:30-Melhor pra você
12:00-igreja universal do reino 
de deus
15:00-a tarde é Sua
17:00-igreja universal do reino 
de deus
18:00-olha a Hora
19:15-redetv news
20:30-igreja internacional da 
Graça de deus.
21:30-tv fama
22:45-documento verdade
00:00-leitura dinâmica
00:30-programa amaury Jr
01:30-igreja universal do reino 
de deus.
03:00-igreja da Graça no Seu lar

06h00 - balanço Geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - Hoje em dia
12h05 - balanço Geral Sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - propaganda partidária
20h40 - os dez Mandamentos – 
nova temporada
21h30 - Jornal da record
22h30 - câmera record
23h30 - repórter record investi-
gação
00h15 - chicago Med – 1ª tem-
porada
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

BAND
06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edi-
ção brasil
09:00 - band na euro
09:45 - eurocopa - inglaterra x 
país de Gales
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - ucrânia x 
irlanda do norte
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa - alemanha 
x polônia
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - Sila: prisioneira do amor
20:30 - Horário político
20:40 - Sila: prisioneira do amor
21:25 - Show da fé
22:20 - diário da euro
22:35 - polícia 24h - Melhores 
Momentos
22:50 - polícia 24H
00:15 - Jornal da noite
01:05 - Que fim levou?
01:10 - the Walking dead
02:00 - Glee
02:45 - Só risos - pegadinhas
03:00 - igreja universal
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baixada

anderson luiz

Belford Fight agita a região
A competição reúne atletas da Baixada e busca levar uma rotina profissional aos amadores.

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

Atenção!

no último sábado 
aconteceu a 12ª 
edição do bel-

ford fight, na Washingtai 
center, em belford roxo. 
a competição reúne 
atletas amadores da 
baixada fluminense e 
busca levar uma rotina 
profissional aos atletas 
amadores que a dispu-
tam.

um dos organizado-
res do evento é o atleta 
profissional Washington 
luiz, Washingtai, que já 
disputou em diversas 
competições no bra-
sil e no exterior. ele fala 
sobre a importância do 
belford fight para a po-
pulação da baixada flu-
minense.

“É uma coisa singu-
lar. eu faço isso há onze 
anos, no começo eu 
não tinha incentivos, 
hoje eu já tenho. duran-

foi disputada pri-
meira partida da de-
cisão da taça cida-
de de nova iguaçu 
de futebol Sub-20, 
no estádio caxixão, 
em Santa rita, que 
terminou com a vi-
tória do barrosa fc 
por 3 a 0 no raça 
fc. com o resultado 
o barros abriu gran-
de vantagem para o 
jogo de volta no pró-
ximo sábado que vai 
definir o campeão 
da taça cidade de 
2016.

o barros foi supe-
rior desde o início da 
partida se lançando 

o ex-secretário de 
esportes rodolfo carva-
lho também prestigiou 
o evento. ele é um dos 
incentivadores do espor-
te na cidade e esteve à 
frente da construção do 
centro de lutas olímpi-
cas em belford roxo.

rodolfo fala da impor-
tância de se preservar 
os atletas do município 
e da visibilidade que a 
cidade tem através des-
ses lutadores e eventos 
desse tipo.

“eu quero mostrar 
para o rio de Janeiro 
que a baixada fluminen-
se tem uma prata da 
casa que não perde em 
nada para a da capital. 
os lutadores renomados 
estão aqui e agora vão 
começar a olhar para 
belford roxo, para a bai-
xada, com outros olhos, 
porque a gente vai fazer 
história, o legado já co-
meçou”, encerrou.

Lutadores profisionais aprovaram o evento que mobilizou desportistas amadores da cidade de Belford Roxo

O Barros foi superior desde o início da partida se lançando ao ataque na busca do gol

Barros abre vantagem na decisão do sub-20

renato nogueira/MMa4ever

divulgação

te três anos eu fiz um 
evento por ano, hoje 
em três anos eu fiz mais 

de nove. É um grande 
suporte para eles no 
esporte, mas também 

é um entretenimento 
para a cidade, já que 
os familiares compare-

cem, e isso já está em-
butido no sangue aqui 
da baixada”, disse.

ao ataque na bus-
ca do gol. o gol saiu 
com Mauro aos 24 
minutos, fazendo 1 
a 0. na etapa final o 
raça até tentou no 
início esboçar uma 
reação. o barros 
continuou mantendo 

o ritmo de jogo che-
gando ao segundo 
gol com o artilheiro 
da equipe na com-
petição david aos 11 
min. logo após a pa-
rada técnica nova-
mente david aos 22 
min ampliava para 

3 a 0 placar final do 
jogo de ida primeira 
final.

as torcidas de bar-
ros e raça compa-
receram em grande 
número proporcio-
nando uma grande 
festa nas arquiban-
cadas do caxixão 
em Santa rita, incen-
tivando suas equipes 
durante toda parti-
da.

o raça fez a me-
lhor campanha em 
toda competição, e 
para conquistar o tí-
tulo de campeão da 
taça cidade Sub-20, 
vai precisar vencer 
o jogo de volta no 
próximo sábado por 
uma diferença de 
no mínimo três gols.


