
7

5

7

7

3 6

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ quINta-feIRa, 16 de JuNho de 2016                    aNo XXvII                    Nº 8346                                  PResIdeNte: José de lemos 

corrupção na baixada

Sandra Marques Leal, superintendente da Vigiância Sanitária, chega à 64ª DP, para onde também foram levados os outros suspeitos de crime de extorsão contra empresários do município

Câmera de segurança mostra o PM Valdir Nobre sendo atacado em Caxias. Já o sargento Eduardo morreu na BrasilCarlos Fernandes Souto

Paulo César infartou ao saber que seria preso

Polícia Civil acaba com a 
farra da propina em Meriti

Barra Mansa 
homenageia 

Serfiotis

Fujão é 
capturado 

por agentes 
da 62ª DP

Igreja 
desaba 

sobre fiéis

Mesquita 
legaliza 

transporte 
alternativo

Doze horas de terror
Em menos de 24h, ao menos cinco policiais militares sofreram ataques no Rio e na Baixada, onde dois 

agentes foram atingidos por tiros durante tentativa de assalto. Uma das vítimas levou tiro no rosto ao 
impedir ação de ladrões a um supermercado em Duque de Caxias.

Quadrilha que extorquia empresários em troca de não multar estabelecimentos com irregularidades era formada por funcionários da Vigilância Sanitária do 
município. Entre os presos estão Sandra Marques Leal, superintendente do órgão, e Paulo Cesár Moreira Mendes, que infartou ao receber voz de prisão. Inves-
tigações da 64ª DP (São João de Meriti) apontam que o bando agia há cerca de 10 anos. Durante a operação, os agentes cumpriram outros dois mandados 
de prisão preventiva contra traficantes. Entre os presos está Geovani Quintino, conhecido como ‘Mendonha’, irmão do chefe do tráfico de Vila Norma. 
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Machado acerta Temer na Lava Jato
8

Ex-presidente da Transpetro e delator afirma que pagou propina a mais de 20 políticos, entre eles o presidente da República.
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Covardia

Covardia II

o ator patrick 
swayze, famoso por 
filmes como 'dir-
ty dancing - ritmo 
Quente' e 'ghost, do 
outro Lado da Vida', 
teria sido agredido 
e abandonado pela 
própria esposa en-
quanto lutava con-
tra um câncer no 
pâncreas. swayze 
sucumbiu à doença 
em 14 de setembro 
de 2009, aos 57 anos.

o ator teria sido 
aprisionado pela 
própria esposa, Lisa 
Niemi, que não te-
ria deixado que ele 
recebesse visita de 
familiares e amigos 
nos últimos meses de 
vida. o casamento 
com Nemi durou 34 
anos e conforme a 
publicação, não foi 
um conto de fadas 
como se acredita-
va.  

um jovem sem noção de 25 anos foi pre-
so na cidade de Leeds, na Inglaterra, na 
semana passada, depois que escalou um 
poste e se recusou a descer. o vacilão per-
maneceu a cerca de seis metros de altura 
por quase cinco horas, segundo a polícia 
de west Yorkshire.

uma mulher indiana, de 54 anos, foi con-
denada à prisão perpétua por ter matado 
seu marido após ter ficado revoltada com 
a falta de interesse sexual do parceiro. Vi-
mla Vaghela, alegou que teria agido em 
legítima defesa, mas a investigação con-
cluiu que foi um assassinato.

de acordo com um jornal local chamado 
'popular', Vimla suspeitava de uma traição 
do companheiro e então, em um acesso de 
raiva ela começou a espancá-lo com um 
pedaço de madeira. após ter recebido de-
zenas de golpes, Narsinh não resistiu aos feri-
mentos e veio a óbito.

Vacilão

Perpétua Perpétua II

o incidente inusitado ocorreu na manhã 
da última sexta-feira próximo à principal es-
tação ferroviária de Leeds. após horas de 
negociação com um especialista da polí-
cia, daniel bates finalmente decidiu descer 
do poste e acabou preso. ele vai responder 
em liberdade.

Vacilão II

um menino de 2 anos foi arrastado por um ja-
caré para dentro de uma lagoa enquanto brin-
cava às margens do local, na noite da última 
terça-feira, no complexo disney's grand floridian 
resort & spa, nos estados unidos. desesperado, o 
pai da criança ainda pulou dentro d'água para 
tentar buscá-la, mas não conseguiu. 

de acordo com o xerife, ele a família são do 
estado de Nebraska e chegou no último domin-
go para férias na disney. “todos aqui do walt 
disney resort estão devastados por esse trágico 
acidente”, se manifestou o vice-presidente do 
parque da disney, Jacquee wahler, durante en-
trevista concedida à rede de tV cNN.

Terror no parque III

RH seleciona para vaga de estoquista 
a coMMIttee recursos humanos está selecionan-

do profissionais para vaga de estoquista para atuar 
em grande empresa de calçados. desejável expe-
riência na função. salário compatível ao mercado. 
Interessados devem comparecer na av. rio branco, 
185, sala 406, com carteira de trabalho e currículo.

Servente de obras para Nova Iguaçu
a agir rh está selecionando para vaga de serven-

te de obras para atuar em Nova Iguaçu. Necessária 
experiência na função comprovada em carteira de 
no mínimo 6 meses com comprovação em carteira. 
os interessados devem comparecer na rua cameri-
no, 128 9° andar, sala 902, centro do rio.

Indústria contrata pessoas com deficiência 
Industria de cosméticos contrata portadores de ne-

cessidades especiais para vaga de auxiliar de produ-
ção. Não é necessário experiência anterior. Local de 
trabalho: Nova Iguaçu. salário r$ 882,00. candidatos 
interessados devem encaminhar currículos para o e-
-mail rh05@jobinrio.com.

Resultado dentro das estimativas 
o Índice geral de preços - 10 (Igp-10) avançou 

1,42% em junho, após subir 0,60% em maio, divulgou 
ontem, a fundação getúlio Vargas. o resultado fi-
cou dentro do intervalo das estimativas do merca-
do financeiro, segundo levantamento ae projeções, 
que ia de 1,08% a 1,45%, com mediana de 1,30%.

IBGE registra recuo do volume 
o Instituto brasileiro de geografia e estatística divul-

gou, ontem que em abril, o volume do setor de servi-
ços do país recuou 4,5% frente ao mesmo período do 
ano passado. esse é o pior mês de abril da série histó-
rica da pesquisa Mensal de serviços (pMs), que teve 
início em 2012.

Receita libera primeiro lote das restituições
a receita federal liberou ontem, o pagamento das 

restituições do primeiro lote do Imposto de renda pes-
soa física 2016. estão no lote também restituições resi-
duais dos exercícios de 2008 a 2015. tiveram prioridade 
idosos e pessoas com alguma deficiência física ou do-
ença grave ou crônica.

Terror no parque

COMMITTEE 

AuxIlIAr dE prOduçãO

IGp-10

IMpOsTO dE rEndA

Réu tira próteses em audiência 

Terror no parque II
o incidente ocorreu por volta das 21h30, de 

acordo com a polícia. segundo o pai, que não 
teve a identidade divulgada pela polícia, não há 
placas no local que indiquem proibição de en-
trar na água. Na ocasião, ele estava no jardim 
com a outra filha e na tentativa de resgatar o 
filho, sofreu escoriações na mãos.

AGIr rH

sETOr dE sErvIçOs

efe

No julgamento que vai determinar a pena pelo assassinato de 
sua namorada, o atleta oscar pistorus retirou as próteses que usa 
nas pernas para simular a noite da morte de reeva steenkamp. 
caso condenado, o campeão paralímpico sul-africano pode pe-
gar, no mínimo 15 anos de prisão. essa é a primeira vez que pis-
torius faz uma aparição pública sem as próteses. extremamente 
emocionado, após a caminhada na audiência, o atleta chorou. 

Baixa no PT de Queimados 
Vereador de Queimados, elton teixeira 

(pt) anunciou ontem a desistência da sua 
pré-candidatura à reeleição e o apoio a 
carlos Vilela (pMdb), candidato do prefei-
to Max Lemos na briga pela sua sucessão. 

Indefinição
tal decisão foi baseada na indefinição 

do diretório estadual do seu partido em 
quem vai apoiar no próximo pleito e na 
possibilidade de ter que colar sua ima-
gem ao lado do antigo aliado e agora 
rival, o deputado estadual e pré-candi-
dato a prefeito Zaqueu teixeira (pdt).

Tarefa importante
apesar de não ser mais candidato, o 

moço, que é o único vereador de man-
dato do pt no município, terá uma missão 
especial na campanha de Vilela. será o 
coordenador do comitê de juventude e 
o responsável por atrair o voto do público 
jovem.

Futuro incerto
Já outros correligionários do partido, 

encabeçados pelo ex-secretário de direi-
tos humanos e promoção da cidadania, 
José ribamar, ainda estão otimistas na 
aliança com o pMdb. caso, não aconte-
ça, já admitem a possibilidade da candi-
datura própria. 

 
    Sem chance!

o que não querem de jeito algum é 
apoiar Zaqueu. “Não vamos apoiar um 
golpista que abandonou o barco quando 
o partido mais precisou e agora só quer 
usar a nossa legenda. se o diretório optar 
por isso, acompanharemos a decisão do 
elton e não lançaremos nenhum candi-
dato a vereador”. o imbróglio agora está 
nas mãos do presidente estadual do pt, 
washington Quaquá. 



Bairro pobre de Nova Iguaçu 
receberá escola molde padrão
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Prefeito Nelson Bornier recebe apoio do cantor Waguinho durante encontro com diversas lideranças evangélicas

Temer visita Parque Olímpico

Jorge Ouverney foi reempossado pelo prefeito Timor

Presidente afirmou que sentiu “entusiasmo ao visualizar as obras no Parque Olímpico” 

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de Nova Iguaçu.

Projeto estabelece um novo conceito de ensino voltado para inclusão de crianças especiais.
aLZIro XaVIer

waNdersoN oLIVeIra

MarceLLo dIas/futura press/estadão coNteúdo

o prefeito Nel-
son bornier 
disse a um 

grupo de evangéli-
cos, com quem se 
reuniu neste fim de 
semana, que o bair-
ro três Marias, um dos 
mais pobres da ci-
dade, vai ganhar no 
próximo sábado “a 
maior, melhor e mais 
bonita escola de 
Nova Iguaçu”.

criada nos moldes 
de escola padrão, o 
projeto estabelece 
um novo conceito 
de ensino público, 
com estrutura física 
ampla, funcional, vol-
tada também para 
inclusão de crianças 
especiais.

CONFOrTO E 
SEguraNça

“a escola três Ma-
rias oferece espaços 
especialmente pla-
nejados para leitura, 
vídeo, informática, 
lazer e esporte, com 
conforto e seguran-
ça para alunos e pro-
fessores”, explicou o 
prefeito.

bornier participou 
no último sábado 
de um breakfast, no 
hotel Mont blanc, no 
centro de Nova Igua-
çu, com mais de 200 
religiosos, incluindo 
pastores, apóstolos, 
bispos e missionários, 
todos liderados pelo 
cantor waguinho, ex-
-pagodeiro de ‘os 
Morenos’ e candida-
to derrotado à prefei-
tura de Nova Iguaçu, 
em 2012, pelo pcdob.

waguinho, que 
em 2003 se conver-
teu à assembleia de 
deus dos últimos dias 
(adud), disse que 
amarrou uma “alian-
ça bonita” com o 
prefeito bornier em 
prol da cidade e 
da continuidade do 
atual governo muni-
cipal. “bornier é um 
homem de princípios 
cristãos. os evangé-
licos estão muito fe-
lizes com a atuação 
dele. além disso, te-
mos um propósito es-
piritual e social com 
esta cidade, traba-
lho que a gente já 
faz, independente-
mente de ser político 
ou não”, esclareceu.

Japeri empossa secretário de 
Segurança Pública e Transporte

 

o município de Japeri 
tem um novo secretário 
de segurança pública, 
trânsito e transporte (se-
Museg). ontem, o ins-
petor de polícia e ba-
charel em direito Jorge 
ouverney de oliveira 
foi reempossado pelo 
prefeito Ivaldo barbosa 
dos santos, o timor, na 
sede do poder executi-
vo, ao lado da secretá-

ria de governo, Mirtiça 
freitas, do procurador 
geral, humberto Motta, 
e da subsecretária de 
comunicação, giseli 
evers.

anteriormente, Jorge 
ouverney ocupava o 
cargo de subsecretá-
rio da pasta. em abril, 
foi promovido interi-
namente a secretário 
da segurança públi-

ca, trânsito e transpor-
te, permanecendo no 
posto por um mês. “te-
mos como meta me-
lhorar cada vez mais a 
mobilidade urbana na 
cidade. por isso, acre-
ditamos que o ouver-
ney vai desempenhar 
um trabalho efetivo à 
frente dessa secretaria 
para fazer valer o códi-
go de postura do muni-
cípio”, disse o prefeito 
timor. 

“este é um grande de-
safio, mas acredito que 
será possível fazer um 
bom trabalho à frente 
da pasta. fico lisonje-
ado com a confiança 
do prefeito na minha 
capacidade de ocupar 
um cargo tão importan-
te quanto esse. o nosso 
objetivo é reiterar a pro-
posta de segurança pú-
blica na cidade, evitan-
do a ocupação do solo 
desordenada, os delitos 
de trânsito e cobrando 
maior atuação do go-
verno estadual para coi-
bir a violência no muni-
cípio”, afirmou o atual 
secretário da seMuseg.

Escola de primeiro mundo
Localizada na rua 

severino pereira silva 
e com capacidade 
para receber até mil 
alunos, incluindo a 
educação Infantil, a 
escola Municipal três 
Marias, que será inau-
gurada no sábado, é 

ontem em sua pri-
meira viagem oficial 
no cargo, o presi-
dente em exercício 
Michel temer, visitou 
as instalações do 
parque olímpico, 
na Zona oeste do 
rio. temer encontrou 
pessoalmente o pre-
sidente do comitê 
olímpico Internacio-
nal (coI), thomas 
bach.

durante a visita, o 
presidente afirmou 
que sentiu “entu-

considerada de primeiro 
mundo, ocupando uma 
área de 15.212 metros 
quadrados. o complexo 
tem 14 salas de aula, bi-
blioteca, sala de vídeo, 
midiateca para material 
videográfico de interesse 
educacional, sala para 

siasmo ao visualizar as 
obras feitas no parque 
olímpico em beneficio 
do rio de Janeiro e do 
brasil”. “cinco bilhões 
de pessoas acompa-
nharão os jogos com os 
olhos voltados para o 
país”, disse o presidente 
em exercício.

temer disse ainda 
que não tem “obje-
ção” à presença de 
dilma nos Jogos. “Isto 
é da organização da 
olimpíada. Não é de 
hoje que falo em pa-

crianças especiais, par-
quinho infantil, sala de 
orientação pedagógica 
e sala de professores.

o estabelecimento de 
ensino dispõe ainda de 
arquivo, almoxarifado, 
cozinha, refeitório, sani-
tários, quadra poliespor-

cificar o país. o que 
nós não podemos 
ter é brasileiros dispu-
tando com brasilei-
ros, aliás isto foge a 
tradição sentimental 
do nosso povo. as 
olimpíadas revela-
rão precisamente 
esta possibilidade 
de reunificação do 
pensamento nacio-
nal. para mim tanto 
faz (a presença de 
dilma). Não tenho 
nenhuma objeção”, 
afirmou.

tiva coberta e campo 
de futebol com vestiá-
rio masculino e femini-
no, além de áreas de 
lazer para a comuni-
dade local, com quios-
ques e academia ao 
ar livre, infantil e para 
terceira Idade.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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a 19ª edição dos Jogos da baixa-
da, maior evento socioesportivo da 
região, começa no próximo sába-
do, na Vila olímpica de Mesquita. 
a abertura terá atletas paralímpicos 
em provas de demonstração.

as atividades são 
acompanhadas por 
profissionais que pres-
tam aos frequenta-
dores toda a assis-
tência necessária. 
toda segunda-feira 
do mês novas vagas 
são abertas, por con-
ta de desistências de 
alunos. 

a piscina da Vila 
olímpica de Mesqui-
ta recebe semanal-
mente centenas de 
pessoas, de diversas 
faixas etárias, para 
participar das au-
las de hidroginástica 
e natação que são 
oferecidas pela pre-
feitura. 

para se matricular é necessário ser morador do 
município e apresentar atestado médico, identida-
de e comprovante de residência. Menores devem 
se matricular acompanhados pelo responsável. 

a natação é recomendada para pessoas com 
mais de 6 anos de idade e a hidroginástica para 
maiores de 18 anos. Mais informações podem ser 
obitidas através do telefone 2792-7952.

Grátis Grátis II

Grátis III Grátis IV

Eles disseram... nós publicamos!
“O processo foi todo conduzido com parcialidade, com nulidades gritantes, incluindo o próprio 

relator, que não poderia ter proferido parecer após ter se filiado a partido integrante de bloco do meu 
partido. Esse parecer não será levado adiante”, afirmou o deputado eduardo cunha.

a prefeitura de Nova Iguaçu esteve 
na última terça-feira, no bairro cerâmica 
com uma ação preventiva a operação 
choque de ordem, chegou ontem na re-
gião e está acontecendo na cidade des-
de o início do mês de junho.

a ação visa combater motoristas que 
estacionam em locais proibidos, entre ou-
tras infrações. o secretário de transporte, 
trânsito e Mobilidade urbana, rubens bor-
borema, participou da ação ao lado dos 
agentes de trânsito.

dIreto ao poNto

o diretório municipal do partido dos traba-
lhadores (pt) em Nova Iguaçu, que já foi consi-
derado um dos mais atuantes do país, vive atu-
almente 'respirando por aparelhos'. a situação 
acontece devido a mediocridade de alguns 
filiados que, ao contrário da filosofia do par-
tido, pensam apenas em benefícios próprios. 
com isso, a legenda está fadada a extinção 
na cidade considerada a capital da baixada.

Furnas educa Furnas educa II Furnas educa III
uma parceria entre a se-

cretaria de educação e fur-
nas promete animar a rede 
de ensino em duque de ca-
xias. durante dez dias, trinta 
escolas receberão o projeto 
educacional itinerante furnas 
educa.

o programa percorre uni-
dades escolares com o obje-
tivo de conscientizar crianças 
e adolescentes sobre os be-
nefícios do uso consciente da 
energia elétrica e a importân-
cia de preservar o meio am-
biente.

este ano, com o aumen-
to dos casos de doenças li-
gadas ao aedes aegypti, 
dicas, exemplos e ações de 
prevenção à proliferação do 
mosquito também passaram 
a integrar a grade de ensino 
do projeto.

Ordem

Ordem II
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Tárciso Pessoa é chamado de prefeito das praças

Tóquio
acusado de ter utilizado 

dinheiro público para gas-
tos pessoais, o governador 
de tóquio, Yoichi Masuzoe, 
renunciou ontem, horas 
antes de um voto de cen-
sura na assembleia local, 
informou o canal estatal 
‘Nhk’.

a renúncia do político 
de 67 anos, que participa-
va ativamente na prepa-
ração dos Jogos olímpicos 
de 2020, é um novo golpe 
para a organização deste 
evento mundial, já salpica-
do por vários escândalos.

Yoichi Masuzoe comuni-
cou sua decisão ao presi-

dente da assembleia da ca-
pital, informaram vários meios 
de comunicação. o governo 
de tóquio, procurado pela 
afp, não confirmou ou des-
mentiu a informação.

o Ministério da saúde confirmou 
1.581 casos de microcefalia e outras 
alterações do sistema nervoso, su-
gestivos de infecção congênita em 
todo o país. os dados estão no bole-
tim epidemiológico divulgado ontem.

A morte de um diretório

Nove partidos, incluindo 
os que apoiaram sua can-
didatura em 2014, exigiam 
a renúncia de Masuzoe, 
que será efetiva em 21 de 
junho.

segundo informa 
o demonstrati-

vo de distribuição 
da arrecadação 
do banco do bra-
sil, o município de 
paracambi, na bai-
xada fluminense, já 
recebeu este ano 
r$ 20.825.820,53 em 
repasses constitucio-
nais, o que elevou a 
receita acumulada 
em recursos exter-
nos entre janeiro de 
2009 (primeiro mês 
da gestão do prefei-
to tarciso pessoa (pt) 
) até ontem para r$ 
453.391.495,86, mas 
os moradores da ci-
dade permanecem 
sem saber onde e 
em que a adminis-
tração municipal 
aplica os recursos 
recebidos, pois a le-

Paracambi mantém 
contas na caixa preta

gislação que deter-
mina que as contas 
públicas devem ser 
disponibilizadas no 
portal da transparên-
cia, continua desca-
radamente sendo ig-
norada pelo prefeito, 
um dos três gestores 
municipais que rece-
beram nota zero no 
ranking da transpa-
rência do Ministério 
público federal.

de acordo com a 
legislação, o acesso 
às contas públicas 
tem de ser livre e 
acontecer de modo 
facilitado, mas o sis-
tema da prefeitura 
exige que o cidadão 
interessado faça lo-
gin com senha, como 
se fosse um usuário 
corporativo do site 
oficial do governo.

câMara dos deputados/NILsoN 
bastIaN

Japeri tem mudanças na área de Saúde no município
ordeM Na casa

Prefeito Ivaldo Barbosa empossou Fabiano Brum como novo secretário da pasta

Yoichi Masuzoe optou por renunciar ao cargo ontem

Em discurso, prefeito Timor pediu mais dedicação com a população por parte destes profissionais.

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de Japeri.

confira a matéria completa no site

Joyce Mendes
editoriahorah@ig.com.br
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“Quem não cum-
prir a carga ho-
rária e não pro-

duzir não vai ficar”. 
o recado do prefei-
to de Japeri, Ivaldo 
barbosa dos santos, 
o timor, é válido para 
todos os servidores 
públicos, em espe-
cial aos que atuam 
na área da saúde. 
o pedido de mais 
dedicação por par-
te destes profissio-
nais foi feito ontem, 
durante a posse de 
fabiano brum como 
novo secretário da 
pasta. fabiano, que 
até então era se-

cretário executivo 
de saúde, trocou de 
função com Márcio 
egger, que ocupou 
o posto número um 
da seMus durante 
três meses.

“estamos diante 
de uma grave crise, 
o país está falido. 
apesar disso, nossa 
folha salarial está 
em dia. Mesmo as-
sim iremos enxugar 
o orçamento e te-
remos que fazer al-
guns cortes em de-
terminados postos”, 
prometeu timor.

NOVO SECrETárIO 
o novo secretário 

de saúde garantiu 

que a diminuição 
do número de fun-
cionários não irá 
afetar na qualidade 
do atendimento aos 
pacientes. ao con-
trário, ele promete 
melhorar o acolhi-
mento. “Vamos fa-
zer um trabalho de 
austeridade, porém 
de eficiência. Vamos 
colocar nossos pos-
tos para funcionar 
em atividade má-
xima, assim como 
hoje funciona a po-
liclínica Itália fran-
co. Queremos usá-
-la como modelo de 
gestão para geren-
ciar os postos”, ga-
rante fabiano brum.

Rua tem vala negra em N. Iguaçu
reprodução 
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Moradores da rua 
eliane Ivantes, no 
bairro Jardim Ilma 
em Nova Iguaçu, re-
clamam do esgoto a 
céu aberto que corre 
na via, colocando a 
saúde da vizinhança 
em risco. segundo 
relatos, diversos con-
tatos já foram feitos 
com o poder públi-
co, porém, até o mo-
mento nenhuma pro-
vidência foi tomada. 
por isso, pedem so-
corro urgente!

Escândalo de gastos derruba governador
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Alexandre Serfiotis é homenageado 
pela Santa Casa de Barra Mansa
Homenagem deu-se pelo trabalho do deputado em prol do Oncobarra.

Oncobarra será credenciado junto ao SUS

Serfiotis recebe homenagem do diretor do hospital, Sérgio gomes da Silva

reprodução

Evento contou com presença de alunos da escola 

Caminhada comemora 
mês do meio ambiente

Tribunal de Justiça suspende 
concurso de Barra Mansa

Fábrica terá 24 mil vagas de empregos para região

o deputado disse 
que as ações em 
prol da santa casa 

não param com a 
inauguração do on-
cobarra. “o próximo 

passo será o creden-
ciamento junto ao sus 
do serviço de Nutri-

ção enteral e parente-
ral também da santa 
casa de Misericórdia. 

É outro compromis-
so que assumi e que 
estou muito confian-

te de que também 
será alcançado”, 
concluiu.

o trabalho do depu-
tado federal alexan-
dre serfiotis (pMdb-rJ) 
em prol do estado do 
rio de Janeiro vem 
recebendo reconhe-
cimento por parte da 
população, autorida-
des e dos mais varia-
dos setores da socie-
dade. exemplo disso foi 
na última sexta-feira, 
por ocasião da inau-
guração da unidade 
de assistência de alta 
complexidade em on-
cologia (oncobarra), 
que funciona na santa 
casa de Misericórdia 
de barra Mansa. serfio-
tis recebeu das mãos 
do médico sérgio go-
mes da silva, diretor de 
Medicina do hospital, 
uma placa de agra-
decimento pelo empe-
nho e ações feitas para 

tornar concreta a sua 
implantação.“seremos 
extremamente gra-
tos ao deputado, que, 
com seu trabalho e 
gestão junto ao Minis-
tério da saúde, con-
seguiu liberar a nossa 
habilitação e o nosso 
déficit financeiro. a 
placa é um reconheci-
mento da equipe mé-
dica da santa casa ao 
deputado”, disse sérgio 
gomes, idealizador do 
projeto.

HOMENagEM
o deputado disse ser 

uma alegria muito gran-
de receber a homena-
gem por parte da santa 
casa de barra Mansa, 
que é uma referência 
para toda a região, 
atendendo com quali-
dade a população. “o 
centro do tratamento 
do câncer, como vem 

sendo chamada a uni-
dade, vai beneficiar 
milhares de pacientes 
com atendimento hu-
manizado e de quali-
dade próximo de suas 
residências. um projeto 
muito bem idealizado 
e eu é que tenho que 
agradecer pela oportu-
nidade de poder fazer 
parte dessa iniciativa”, 
declarou.

alexandre lembrou 
das ações que desen-
volveu junto ao Minis-
tério da saúde visando 
contribuir para a im-
plantação do centro. 
“foi um compromisso 
asumido por mim junto à 
direção da santa casa 
e à população. cobrei 
muito para que o servi-
ço fosse habilitado pelo 
sus e publicado em diá-
rio oficial, o que ocorreu 
no mês de abril, assim 
como recursos no valor 

de r$4.129.217,76, oriun-
dos do fundo Nacional 
da saúde para o fun-

cionamento do centro. 
Inclusive, tive a honra 
de participar do ato de 

assinaturas das portarias 
realizado no Ministério 
de saúde”, informou.

caminhada eco-
lógica, promovida 
pela secretaria de 
Meio ambiente, dá 
continuidade às co-
memorações pelo 
Mês Meio ambien-
te. a concentração 
partiu da Igreja Ma-
triz, no centro, e 
seguiu até o horto 
Municipal, no Jar-
dim real e contou 
com a participação 
de alunos do 7º e 8º 
ano da escola Muni-
cipal Maria hortên-
cia Nogueira. expor 
a Área de proteção 
ambiental (apa) 
fluvial do municí-
pio e discutir temas 
como os malefícios 
das queimadas ur-
banas, a importân-
cia das chuvas e de 
tudo que se refere 
ao meio ambiente 
de porto real, foi o 
grande foco do mo-
vimento.

durante o per-
curso, técnicos da 
secretaria de Meio 
ambiente e alunos, 
desvendaram jun-
tos, a biodiversidade 
dos locais por onde 
passaram. “são nes-
ses momentos que 
podemos transfor-
mar as consciências 
para reconectar o 
homem à natureza, 
discorrer sobre a im-
portância da Área 
de proteção am-
biental (apa) fluvial, 
dos malefícios das 
queimadas urbanas, 
da importância das 
chuvas, dos animais 
silvestres e de tudo 
que se refere ao 

meio ambiente”, ana-
lisa a coordenadora 
de educação para 
sustentabilidade, ales-
sandra Muniz.

CaMINHaDa Para
 O CONHECIMENTO
o professor de ciên-

cias da escola Muni-
cipal Maria hortência 
Nogueira, edvan Nu-
nes da costa, garante 
que essa caminhada 
vem para despertar 
a responsabilidade 
ecológica nos alunos. 
“essa relação é impor-
tante, porque muitos 
desses alunos moram 
nesse trajeto, e irá 
proporcionara eles 
o conhecimento do 
meio onde vivem. essa 
aula prática possibili-
ta vivenciarem o que 
aprenderam na aula 
teórica e com isso, te-
mos a expectativa de 
trazer um olhar de cui-
dado com o meio”.

para a aluna do 8º 
ano da escola Muni-
cipal Maria hortência 
Nogueira, Vitória Lau-
ra da silva, a caminha-
da significou um aula 
prática e permitiu a 

abertura de um olhar 
diferenciado para as 
questões ecológicas. 
“pude perceber que 
os moradores da ci-
dade pensassem um 
pouco mais no meio 
ambiente, porto real 
poderia melhorar 
cada dia mais, e 
perceber que pre-
servar a natureza é 
de extrema impor-
tância”.

“a importância 
maior é a conscien-
tização ambiental, 
pois os jovens pre-
cisam de incentivos 
como esse para pre-
servar o meio am-
biente. o nosso ob-
jetivo é chamar a 
atenção e despertar 
na população essa 
consciência de que 
cada um deve fa-
zer a sua parte, em 
prol da proteção do 
meio ambiente, por-
que é um problema 
de todos nós. então, 
é importante discu-
tirmos essa questão”, 
disse o secretário de 
Meio ambiente, rei-
naldo José raimun-
do.

o concurso público 
de barra Mansa reali-
zado em maio deste 
ano foi suspenso por 
determinação do tri-
bunal de Justiça do 
estado do rio de Ja-
neiro (tJrJ). a infor-
mação foi divulgada 
em nota da assesso-
ria da prefeitura na 
tarde da última ter-
ça-feira. segundo o 
comunicado, um dos 
motivos foi o desacor-

do no valor dos salá-
rios oferecidos aos 
professores.

Na nota, a prefeitu-
ra disse “que buscou 
todos os meios jurí-
dicos para dar pros-
seguimento ao con-
curso público, mas 
acatou a decisão 
judicial e aguarda o 
parecer final do tribu-
nal de Justiça”.

o concurso público 
ofereceu 1.541 vagas 

para diversas áreas 
dentro do serviço au-
tônomo de Água e es-
goto (saae), superin-
tendência de obras 
e serviços públicos 
(susesp), fundação 
de cultura e setor ad-
ministrativo. o valor 
da taxa da inscrição 
para nível superior foi 
de r$ 90; para ensino 
fundamental, r$ 50; e 
para fundamental in-
completo, r$ 45.

Itatiaia inaugura fábrica da 
Jaguar Land Rover na região

foi inaugurada na 
última terça-feira a 
fábrica da Jaguar 
Land rover em Ita-
tiaia, no rio de Janei-
ro. com investimento 
de r$ 750 milhões, a 
unidade fica às mar-
gens da Via dutra e 
ocupa uma área de 
60 mil metros qua-
drados. segundo a 
montadora britâni-
ca, serão gerados 1 
mil empregos diretos 
e indiretos.

a capacidade 
será de 24 mil veícu-
los por ano, mas o 
início será com 70% 
da capacidade. a 
prioridade são os 
dois modelos mais 
vendidos no país 
atualmente: o ran-
ge rover evoque e 
o discovery sport, 
mas a empresa não 
descarta outras pos-
sibilidades, já que a 
planta é totalmente 
flexível em sua pro-

dução.
a expectativa é 

que os primeiros ve-
ículos nacionais che-
guem até o fim des-
te mês à rede de 
concessionárias. por 
enquanto, não há 
planos no curto pra-
zo para montar mo-
delos da Jaguar.

segundo a empre-
sa, os automóveis 
produzidos no país 

não terão qualquer 
diferença em com-
paração aos fabri-
cados na Inglaterra. 
e os preços também 
serão os mesmos.

Mesmo com a 
queda nas vendas 
do setor no país, a 
Jaguar Land rover 
acredita que o mer-
cado brasileiro pos-
sui  grande potencial 
de crescimento.
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Doze horas de terror para PM
Esse foi o tempo em que cinco policiais militares foram baleados no Rio e 
na Baixada. Dois dos agentes não resistiram aos ferimentos e morreram. 
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Nas últimas 
12 horas, ao 
menos cinco 

policiais militares fo-
ram baleados no rio 
de Janeiro. em dois 
dos casos, dois agen-
tes morreram. uma 
das vítimas é o 3º sar-
gento eduardo arau-
jo de souza, de 37 
anos, lotado no gru-
pamento aeromóvel 
(gaM). ele foi bale-
ado na pista sentido 
centro da avenida 
brasil quando estava 
num carro, acom-
panhado da mulher 
e do soldado pedro 
ambrosini Monteiro 

coelho, 38, na ma-
nhã de ontem. 

segundo informa-
ções, um homem fez 
a abordagem, pró-
ximo ao trevo das 
Missões, em cordovil, 
no subúrbio. o solda-
do chegou a atirar 
no suspeito, que efe-
tuou disparos contra 
o sargento. os dois 
foram encaminhados 
ao hospital estadu-
al getúlio Vargas, na 
penha, mas o agente 
não resistiu aos feri-
mentos.

horas depois, o sub-
tenente lotado no 39ª 
bpM (belford roxo) 
identificado apenas 
como Martins foi ba- O terceiro sargento Eduardo araujo tinha 37 anos

Bandidos atacam policial reformado em Duque de Caxias 

a noite da últi-
ma terça-feira tam-
bém foi violenta em 
duque de caxias, 
quando o policial 
militar reformado 
Valdir Nobre da sil-
va, 51, foi baleado 

no rosto numa ten-
tativa de assalto a 
um supermercado, 
na Vila canaã. Na 
ação, outras duas 
pessoas ficaram fe-
ridas. o agente foi 
levado, junto com 

outro ferido, para 
o hospital estadual 
adão pereira Nunes 
(heapN), em saracu-
runa. a outra vítima 
deu entrada no hos-
pital Municipal Mo-
acyr do carmo.

uma câmera de 
segurança registrou 
o momento em que 
o pM é atingido. Nas 
imagens dois crimi-
nosos podem ser 
vistos, e um deles 
aponta a arma para 
o militar e atira. eles 
chegaram ao esta-
belecimento por vol-
ta das 20h em uma 
moto. depois de rou-
bar um carro, a du-
pla fugiu. 

ainda na terça-
-feira, um tenente 
do batalhão de po-
lícia de choque (bp-
choque) morreu du-
rante uma tentativa 
de assalto em Vila 
Isabel, na Zona Nor-
te. o 6º bpM (tijuca) 
informou que Márcio 
Ávila da rocha, 30, 
estava em sua moto 
na na rua gonza-
ga bastos quando 
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Militar da Marinha mata 
suspeitos em assalto no Rio

Idoso é preso pela sétima vez 
com carro roubado em Caxias

O suspeito morto no carro em troca de tiro com o militar

O idoso preso e a Fiorino que ele dirigia que havia sido roubada há dois 
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leado na coxa da 
perna direita quando 
chegava na casa de 
sua sogra, na pavu-
na. na Zona Norte do 
rio. o pM tinha aca-
bado de abrir a por-
ta do carro, um cel-
ta prata, quando foi 
abordado por crimi-
nosos, na rua Juno. 
ele reagiu e trocou ti-
ros com os bandidos, 
que fugiram.

a vítima foi socor-
rida para o hospital 
geral de Nova Igua-
çu (hgNI) na posse. 
a unidade informou 
que o o militar não 
corre risco de morte. 
o caso está sendo 
investigado pela divi-

são de homicídios da 
capital (dh-capital).

durante a madru-
gada, um agente 
da unidade de po-
lícia pacificadora 
(upp) arará/Mandela 
foi atingido por tiros 
quando fazia patru-
lhamento, em Man-
guinhos, na localida-
de pontilhão. a ação 
aconteceu por volta 
das 3h30, e ele foi 
socorrido para o hos-
pital central da po-
lícia Militar (hcpM), 
no estácio, onde foi 
medicado e libera-
do. a ocorrêncina foi 
registrada na 21ª dp 
(bonsucesso).

Câmera registrou ação dos criminosos em estabelecimento em Caxias 

Márcio era tenente do Batalhão de Choque

foi abordado por 
suspeitos armados. 
ele teria reagido e o 
bando efetuou vá-
rios disparos. Márcio 
chegou a ser leva-
do para o hospital 
do andaraí, mas não 
resistiu. Ninguém foi 

preso pelo crime. 
o corpo de Már-

cio foi sepultado 
por volta das 15h30 
de ontem no ce-
mitério Jardim da 
saudade, em Jar-
dim sulacap, Zona 
oeste do rio. 

dois dos suspeitos 
foram mortos por um 
militar da Marinha du-
rante uma tentativa 
de assalto na manhã 
de ontem, em são 
gonçalo, na região 
Metropolitana do rio.  

de acordo com in-
formações do 7º bpM 
(alcântara), o militar 
passava de moto, 
uma honda Xre 300, 

pela rua doutor por-
ciúncula, no bairro da 
covanca, quando foi 
rendido por quatro 
homens que estavam 
num gol preto.

dois dos bandidos 
desceram, pegaram 
a moto do militar e fu-
giram nela. os outros 
dois trocaram tiros 
com a vítima e aca-
baram mortos a tiros. 

o militar não ficou 
ferido e uma réplica 
de fuzil que estava 
com os criminosos foi 
apreendida. o caso 
foi registro na 73ª dp 
(Neves).

ainda segundo a 
corporação, o bando  
teria feito um arrastão 
no bairro santa ca-
tarina, na rua arthur 
bernardes, próximo 
ao novo fórum. uma 
das vítimas foi uma 
operadora de caixa 
que seguia para o 
trabalho quando foi 
abordada pelo gru-
po.  “eles apontaram 
uma arma para mim 
e me xingaram muito. 
Mandaram entregar 
a bolsa, celular e o 
pouco dinheiro que 
eu tinha. eles estavam 
muito doidos e fe-
diam a vodca.  a ou-
tra vítima, uma estu-
dante, de 24, tentou 
correr, mas acabou 
sendo alcançada 
pelos homens, que le-
varam todos os seus 
pertences.

 agentes da po-
lícia rodoviária fe-
deral (prf) prende-
ram na manhã de 
ontem, pela sétima 
vez, um idoso de 
62 anos que dirigia 
um veículo rouba-
do pela rodovia 
washington Luiz 
(br-040), na altura 
de duque de ca-
xias.

os policiais rea-
lizavam uma blitz 
na região quando 

abordaram o suspei-
to. ele já havia sido 
detido outras seis 
vezes pelo mesmo 
crime (receptação), 
em Minas gerais. 
além disso, contra 
o suspeito havia um 
mandado de prisão 
em aberto.

SuSPEITO NEga
 QuE VEíCuLO Era 

rOuBaDO E DIz 
QuE PagOu

segundo a cor-

poração, a fiori-
no branca dirigida 
pelo idoso havia 
sido roubada há 
dois dias, no rio. 
o suspeito negou 
saber que o veícu-
lo era roubado e 
alegou que havia 
pago r$ 22 mil por 
ele. o idoso disse, 
ainda, que usava 
a fiorino para fazer 
fretes. ele foi leva-
do para a 62ª dp 
(Imbariê).



sãO pAulO

sete pessoas fica-
ram feridas no de-
sabamento de uma 
igreja evangélica, 
na tarde de ontem, 
na rua dos Jacaran-
dás, no município de 
diadema, no abc 
paulista. até o fecha-
mento desta repor-
tagem, três pessoas 
seguiam soterradas 
nos escombros da 
assembléia de deus, 
de acordo com o 
corpo de bombeiros. 

uma das vítimas 
resgatadas é uma 
criança, que foi en-
caminhada ao hos-
pital estadual de 
diadema. o desaba-
mento ocorreu por 
volta das 15h30. 

de acordo com o 
tenente-coronel dos 
bombeiros Nauhei-
mer, os fiéis que se 
feriram participavam 
de um culto de li-
bertação quando o 
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Polícia grampeia seis por 
crime de extorsão em Meriti
Um dos envolvidos infartou ao receber voz de prisão. Grupo cobrava propina.

teto despencou. ao 
todo, quatro pessoas 
foram retiradas dos 
escombros: três crian-
ças e um adulto.

em nota, a prefeitu-
ra de diadema afir-
mou que “o prédio 
estava em reforma, 
mas sem autorização 
da prefeitura”. “a se-
cretaria de habitação 
notificou o espaço em 
13 de junho e solicitou 
apresentação de al-
vará de aprovação e 

execução da obra. 
a orientação foi pa-
ralisar a obra até a 
apresentação dos 
documentos”, afir-
mou uma nota. Já o 
advogado do tem-
plo, kaique Nicolau 
de Lima, afirmou 
que a obra estava 
parada “há mais de 
15 dias e que a do-
cumentação estava 
sendo agilizada jun-
to à prefeitura”, dis-
se.

Templo evangélico estava em obra irregular

Igreja desaba e deixa sete feridos

seis pessoas fo-
ram presas na 
manhã de on-

tem por suspeita de 
cobrar propina de 
comerciantes de 
são João de Meriti 
para não multar os 
estabelecimentos 
pelas irregularidades 
encontradas. entre 
os detidos estão a 
superintendente da 
Vigilância sanitária 
do município, san-
dra Marques Leal, e 
paulo cesár Moreira 
Mendes, que infar-
tou ao receber voz 
de prisão. Investiga-
ções da 64ª dp (Vilar 
dos teles) apontam 
que ele seria um dos 
mandantes da qua-
drilha. 

o grupo foi pre-
so em suas casas e, 
segundo a polícia 
civil, o bando agia 
há, pelo menos, dez 

anos. escutas telefô-
nicas gravadas com 
autorização da Jus-
tiça revelam o es-
quema de propinas. 

sandra era a líder do 
grupo e foi indicada 
para o cargo de su-
perintendente por 
paulo césar. O outro fiscal preso é Nassif ribeiro dos Santos

Sandra Marques Leal foi indicada à Superintendência da Vigilância Sanitária de São 
João de Meriti por Paulo César Moreira Mendes, que infartou ao receber voz de prisão
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Empresários eram pressionados a dar dinheiro 
os outros presos são 

os fiscais Nassif ribei-
ro dos santos, emer-
son almeida da silva, 
Vagner de oliveira 

andrade e Marco auré-
lio de oliveira cordeiro. 
empresários de grandes 
empresas que atuam 
na região (restaurantes, 

açougues, supermerca-
dos, entre outros) pa-
gavam as propinas aos 
fiscais da Vigilância sa-
nitária.

segundo as investiga-
ções, o valor a ser pago 
poderia chegar até r$ 5 
mil, que era pago men-
salmente. Já valores me-

nores eram pagos sema-
nalmente aos corruptos. 
a operação para cum-
prir os mandados de pri-
são contou com o apoio 

do departamento ge-
ral de polícia da bai-
xada (dgpb). a inves-
tigação começou há 
quatro meses.

DPCA apreende granada com 
adolescentes no Centro do Rio

a delegacia de pro-
teção à criança e do 
adolescente (dpca) 
apreendeu ontem três 
adolescentes na favela 
do Jacarezinho, na Zona 
Norte do rio, durante 
operação que envolveu 
60 homens de diversas 
áreas especializadas da 
polícia civil. o objetivo 
era cumprir 17 mandados 
de busca e apreensão 
de menores. os suspeitos 

que praticavam delitos 
no centro foram identifi-
cados como moradores 
da região. para o dele-
gado titular da dpca, 
alessandro petralanda, 
os motivos que levam os 
adolescentes a pratica-
rem roubos são muitos. 

“os menores procuram 
roubar celulares, bolsas, 
cordões e relógios de pe-
destres no centro. cada 
um tem um motivo pes-

soal para praticar esse 
roubo. alguns querem um 
tênis da moda, outros ale-
gam que precisam aju-
dar em casa e também 
há aqueles que roubam 
para manter o vício”, ale-
ga o delegado.

Na ação, os agentes 
também apreenderam 
drogas, que não foram 
contabilizadas, rádios co-
municadores abandona-
dos e uma granada. 

Bando roda com carro roubado 
três suspeitos foram 

detidos com um carro 
roubado na tarde da 
última terça-feira, em 
Nilópolis. entre eles es-
tão dois adolescentes. 
agentes do batalhão 
de polícia Militar de 
Mesquita (20º bpM) 
apreenderam objetos 
roubados de vítima. 

de acordo com 
informações, a guar-
nição realizava po-
liciamento no bairro 
cabuís quando foi 
alertada por uma víti-
ma de roubo de ve-
ículo. começou, en-
tão, uma busca pelo 
ford ka, que estava 
em poder dos margi-
nais. eles foram alcan-
çados na rua antô-
nio João Mendonça. 
wallace dos santos 
Vasconcelos, de 18 
anos, e os menores 
de 15 e 16 anos, fo-
ram abordados e de-
tidos. 

No veículo foram en-
contrados uma bolsa, 
que seria de uma das 
vítimas do grupo, r$ 
114 em espécie e uma 
pistola calibre 380 mm 

com numeração ras-
pada e 6 munições 
intactas. o caso foi 
registrado na 52ª dp 
(centro) de Nova 
Iguaçu.

Poliçada de Caxias agarra ‘fujão’
políciais civis da dele-

gacia de polícia de Im-
bariê (62ª dp), em duque 
de caxias, capturaram 
no último sábado carlos 
henrique fernandes sou-
za, de 26 anos. 

foragido do sistema 
penal e com mandado 
de prisão expedido em 
novembro de 2015 pela 
Vara de execuções pe-
nais (Vep), ele praticou o 
crime em 2012. 

Naquele ano, de acor-
do com investigações, 
carlos roubou pedestres 
na rodovia rio-Magé, no 
Jardim anhangá.

‘gErENTãO’ Da BOCa 
VaI EM CaNa 

em operação deflagra-
da na manhã de ontem 
pelos agentes da distrital, 
douglas dos santos dioní-
zio, o dodó, 22, foi preso 
na rua capivara, na co-
munidade parque paulis-
ta, em Imbariê. 

contra o bandido ha-
via um mandado de pri-
são preventiva decreta-
do no dia 6 de abril, pelo 
juízo da 2ª vara criminal 
da duque de caxias, 
pelo crime de associa-
ção para o trráfico de 
drogas. Carlos Henrique Fernades

a polícia apreendeu arma, celulares das vítimas e o Ford Ka

reprodução / whatsapp
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Inverno X pele acneica: cuidados
durante o inverno, é co-

mum ocorrer um aumento 
da oleosidade da pele, 
estimulada pelo frio, pela 
diminuição da sudorese e 
também pelo uso de água 
quente durante o banho. 
Lavar a face várias vezes 
por dia também pode 
exercer um efeito inverso, 
pois pode ressecar a pele 
e estimular uma maior pro-
dução de oleosidade.

COMO CuIDar?
em primeiro lugar, evite 

lavar a face várias vezes 
por dia. Lave-a apenas 2 
ou 3 vezes por dia, usando 
água fria e dando prefe-
rência a sabonetes suaves. 
o uso de substâncias ads-
tringentes auxilia a contro-
lar a oleosidade, deven-
do-se evitar os sabonetes 
hidratantes, que podem 
conter substâncias oleosas 
em suas fórmulas.

evite usar hidratantes 
nas áreas de pele oleosa, 
eles raramente são neces-
sários. em caso de resseca-
mento da pele, que pode 
ser provocado pelo frio, 
vento e banhos quentes, 
deve-se dar preferência 
àqueles com o rótulo de 
“oil-free” (livres de óleo) e/
ou não-comedogênicos, 
que significa que não pro-
vocam o surgimento de 
cravos. em geral, estes pro-
dutos são loções aquosas 

ou do tipo gel.
se, além da oleosidade, 

a sua pele apresenta cra-
vos e espinhas, você pode 
usar produtos que ajudem 
a controlar o surgimento 
destas lesões, desobstruin-
do os poros e diminuindo 
as inflamações. alguns tipos 
de ácidos, esfoliantes e an-
tibióticos de uso local po-
dem ser necessários. Neste 
caso, você deve consultar 
um dermatologista para 
que ele indique o produto 
mais adequado para a sua 
pele. casos mais graves 
podem necessitar de tra-
tamentos como peelings 
que, por deixar a pele mais 
sensível ao sol, tem sua rea-
lização recomendada nes-
ta época do ano.

outra manifestação 
comum no inverno, tam-
bém relacionada com o 
aumento da oleosidade 
e o frio, é a dermatite se-
borréica. ela provoca ver-
melhidão e descamação 
da pele da face, que não 
deve ser confundida com 
ressecamento. a dermatite 
seborréica é uma tendên-
cia pessoal e exige o uso 
de medicamentos especí-
ficos para o seu controle, 
que também devem ser 
indicados pelo médico.

para maiores informa-
ções nos contate por 
email: renatoparreira@hot-
mail.com. 

dr. renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela faculdade unig-rJ. fez residência em 
cirurgia no hospital Municipal Miguel couto-rJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho regional de Medicina do es-
tado do rio de Janeiro (creMerJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo Mec (Ministério da educa-
ção), além de membro do colégio brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 
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Conselheiros tutelares de Nova 
Iguaçu se reúnem com Bornier
Bornier busca equipar os conselhos para atender a população.

Machado diz ter repassado propina a Temer
o ex-presidente 

da transpetro sérgio 
Machado afirmou 
a investigadores da 
operação Lava Jato, 
em depoimentos de 
delação premiada, 
ter repassado propi-
na a mais de 20 polí-
ticos de 6 partidos. o 
novo delator da Lava 
Jato contou aos pro-
curadores da repú-
blica sobre pedidos 
de doações eleito-
rais de parlamentares 
de pMdb, pt, pp, deM, 
psdb e pc do b.

o acordo, que 

pode reduzir eventuais 
penas de Machado, 
em caso de condena-
ção, foi homologado 

pelo ministro teori Za-
vascki, relator da Lava 
Jato no supremo tribu-
nal federal (stf).

a íntegra da delação 
premiada de Macha-
do, de 400 páginas, foi 
tornada pública no íni-
cio da tarde de ontem. 
sérgio Machado tam-
bém relatou em sua 
delação premiada que 
o presidente em exer-
cício, Michel temer, pe-
diu a ele que obtivesse 
doações oficiais para 
o ex-deputado federal 
gabriel chalita para a 
campanha a prefeito 
de são paulo em 2012. 

Deputado Sérgio Machado

reprodução/googLe Maps

o prefeito  Nel-
son bornier e 
a subsecre-

tária dos conselhos 
Municipais, cristina 
pena, participaram, 
ontem, na sede da 
fundação educa-
cional e cultura de 
Nova Iguaçu (fenig), 
de uma reunião ad-
ministrativa com 25 
conselheiros.  duran-
te o encontro, bor-
nier ouviu as reivindi-
cações e falou sobre 
as realizações da 
prefeitura nas áreas 
da saúde e educa-
ção.

Nelson bornier en-
fatizou que a prefei-
tura está buscando 
equipar os conselhos 
para que a popula-
ção tenha um bom 
serviço. “Queremos 
sempre o melhor, 
que a coisa ande e 
funcione. por isso, o 
papel dos conselhei-
ros é muito importan-
te”, resumiu.

durante a reunião, 
bornier destacou 

que estuda a possi-
bilidade de construir 
a sede própria dos 
conselhos munici-
pais. ele destacou 
que, mesmo em difi-
culdade, a prefeitura 
construiu 23 clínicas 
da família. Mais 12 
serão inauguradas 
este ano. “Municípios 
vizinhos usam as uni-
dades de Nova Igua-
çu e estrangulam o 
nosso setor de saú-
de. em média, 60% 
dos atendimentos 
feitos são a pessoas 
de outras cidades. 
porém, nosso repasse 
não aumenta. fica 
muito difícil”, avaliou 
bornier, acrescentan-
do que na área da 
educação já inaugu-
rou pelo menos oito 
escolas na região 
conhecida como 
corredor da estrada 
de Madureira. 

ESCOLa PaDrãO
“sábado agora 

entrego mais uma, 
no bairro três Marias. 
É uma escola-pa-
drão com um gran-

de complexo espor-
tivo anexo. ao longo 
do nosso governo 
reformamos mais de 
20, que estavam em 
precárias condições. 
de 2005 a 2012 não 

foi construída uma 
escola em Nova 
Iguaçu. assim fica di-
fícil”, finalizou bornier.

Nova Iguaçu tem 
atualmente cinco 
conselhos tutela-

Conselheiros tutelares ouviram atentamente as explicações do prefeito Nelson Bornier

aLZIro XaVIer

a informação já ha-
via sido revelada pelo 
Jornal Nacional em 
27 de maio.

em depoimento 
aos investigadores 
da Lava Jato, o ex-
-dirigente da trans-
petro narrou um en-
contro que teve com 
temer em setembro 
daquele ano. Na 
ocasião, eles teriam 
acertado o valor de 
r$ 1,5 milhão para a 
campanha de cha-
lita, pagos, segundo 
ele, pela construtora 
Queiroz galvão ao di-
retório do pMdb.

res; centro, Vila de 
cava, comendador 
soares, austin e ca-
buçu.

participaram da 
reunião o secretário 
de desenvolvimento 

econômico, agricul-
tura e turismo, Mario 
Marques, o presiden-
te da fenig, Marcos 
ribeiro,  e o ex-se-
cretário de governo, 
thiago portela.   

Cartuchos custam mais que impressora 

um cliente tomou 
um susto ao procurar 
o stand de número 
66 instalado na pro-
moinfo, que reúne um 
conjunto de lojas de 
produtos para infor-
mática em Nova Igua-
çu. o empresário Lu-
ciano Lemos adquiriu 
um computador com-
pleto, além de uma 
impressora e pagou à 
vista a quantia de r$ 
1.970 na loja start.

a surpresa amarga 
ficou por conta do 
preço de um acessó-
rio. ao solicitar a com-
pra dos cartuchos co-
loridos para impressão 
descbriu que pagaria 
r$ 360. Valor é r$ 60 
a mais que a quantia 
paga pela impressora. 
revoltado com o que 
chamou de explora-
ção, ele procurou a 
gerência do estabele-
cimento e ouviu uma 

resposta banal, segun-
do a qual esse tipo 
de produto tem custo 
muito alto e não há 
possibilidade de nego-
ciar preço. 

depois de um breve 
bate-boca, que pio-
rou quando o cliente 
reclamou do teclado 
do computador, que 
apresentou defeito, e 
o funcionário se pre-
dispõs a não realizar a 
troca, mas depois vol-

tou atrás, após ame-
aça de uma ação 
judicial, o empresário 
decidiu procurar os 
seus direitos de con-
sumidor. “achei um 
absurdo! como pode 
o valor dos cartuchos 
ser mais caro que a 
impressora? Vou recla-
mar nos órgãos com-
petentes”, disse Lucia-
no. 

de acordo com ele, 
o caso será denun-
ciado ao procon-rJ 
através do serviço 151, 
canal de atendimento 
criado para orientar 
o consumidor sobre 
negociações e aqui-
sições de produtos e 
serviços. 

Estabelecimento afirma que custo de produtos são altos e não há como negociar

Cartuchos da impressora
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GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais Você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com fátima ber-
nardes
12:00 - praça tV - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:10 - Vôlei Masculinobrasil x Irã
15:55 - sessão da tardebrigada 49
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 - corujãoo babá(ca)
03:25 - corujãode Volta para a 
escola

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro Impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira 
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é teu
19:45 – sbt brasil 
20:30 – horário eleitoral
20:40 – cúmplices de um res-
gate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do ratinho
23:00 – a praça é Nossa
00:30 – the Noite
01:30 – Jornal do sbt
02:15 – okay pessoal
03:15 – dois homens e Meio
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

teatro

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 Verda-
de
00:00-Leitura dinâmica
00:30-programa amaury Jr
01:30-Igreja universal do 
reino de deus.
03:00-Igreja da graça no 
seu Lar

MODA
A volta dos anos 80

caMILa coeLho

reprodução

santo procura um animal que 
se afastou de seu gado. Iolan-
da tenta fazer com que Miguel 
e afrânio se entendam. tereza 
sofre para domar seu cavalo. 
dalva tenta impedir cícero de 
ir atrás de tereza. dalva e do-
ninha conversam sobre cícero. 
santo socorre tereza e os dois 
se rendem ao amor. Luzia des-
confia da demora de santo.

Santo e Tereza se 
rendem ao amor

Jair oferece 
tecidos a Josué

elda diz não aceitar a chanta-
gem feita por tanya e a acerta 
com um apoiador de metal. tanya 
morre. oren e Lemuel contam 
para adira que o filho de Leila foi 
vendido para um nobre de fora da 
cidade e adira pede para oren 
ajudar Leila a se livrar de rishon. os 
homens se preparam para a mis-
são em canaã.

RESuMOS DAS NOVELAS

araújo afirma que deseja se 
casar com sandra. Jack des-
cobre que romeu foi a última 
pessoa que viu filomena. osório 
decide marcar a data de seu 
casamento com gerusa. pandol-
fo tem pressa para se casar com 
eponina. filomena pede que epo-
nina a ensine a costurar. Mafalda 
aceita se casar com romeu.

Araújo inicia plano 
contra Anastácia

Téo cai em 
um buraco

sandro diz para Navarro e Vargas 
que ninguém mais mexe com Manue-
la. flora entra no quarto aonde estão 
seus sobrinhos e diz que ninguém pode 
adotá-las. omar pega o cachorro Man-
teiguinha e téo pensa que o cachor-
ro fugiu. regina coloca Navarro para 
cuidar de Manuela no lugar de sandro. 
Isabela, que finge se Manuela, diz para 
rebeca que ela cuidou bem dela. pris-
cila visita Joaquim e felipe no orfanato.

por muito tempo o 
sapato branco foi visto 
como protagonista de 
um look over, isso sem 
contar que, quase sem-
pre, era visto como item 
para ser usado apenas 
no universo das noivas e 
na área da saúde. depois 
da confirmação do tênis 
como o mais novo que-
ridinho da temporada, e 
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06h00 - balanço geral Manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - balanço geral sp
14h45 - amor e Intrigas
15h45 - chamas da Vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - propaganda partidária
20h40 - os dez Mandamentos – 
Nova temporada
21h30 - Jornal da record
22h30 - câmera record
23h30 - repórter record Investi-
gação
00h15 - chicago Med – 1ª tem-
porada
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Peça teatral ‘Caranguejo 
Overdriver’ no Sesc Caxias
Espetáculo fala sobre um ex-combatente da guerra do Paraguai.

pegando carona na, 
ainda tímida, volta dos 
anos 80, as boots co-
meçaram a dar o seu 
ar da graça em 2011, 
com alexander Mc-
Queen. Mas foi a partir 
de 2014, com coleções 
como a da fendi, que 
ela se consagrou como 
aposta fortíssima para 
os próximos inverno.

Cosme se sente perdido após voltar ao rio de Janeiro e ver que as obras no mangue mudou completamente o visual do local.

BAND
06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edição 
brasil
09:00 - band na euro
09:45 - eurocopa - Inglaterra x 
país de gales
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - ucrânia x Irlan-
da 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 Mo-
mentos
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

os amantes de 
boa arte e 
história, não 

devem perder o es-
petáculo 'carangue-
jo overdrive'. o enre-

do gira em torno de 
cosme, que é o ca-
tador de carangue-
jos, em idos de 1848, 
num mangue do rio 
de Janeiro. ele é con-
vocado para lutar na 
guerra do paraguai e 

fica quase seis anos 
fora. Quando retorna 
por questão de dis-
pensa do quartel, as 
obras de construção 
do canal do Mangue 
estão avançadas e 
faz com que ele se 

sinta sem raízes. entre 
os encontros que ele 
tem ao longo da his-
tória, um é decisivo: é 
uma prostituta para-
guaia que, aos pou-
cos, vai mostrando 
a realidade para o 

homem, vai juntando 
seus pedaços.

o espetáculo será 
realizado no dia 25 
de junho, às 19h com 
valores a partir de r$ 
2,00, no sesc de du-
que de caxias.



Você acha que 
uma vacina seria ca-
paz de fazer as pesso-
as pararem de fumar? 
uma das drogas que 
mais causa depen-
dência no mundo está 
sob análise. um estudo 
experimental testa a 
possibilidade de um 
medicamento que re-
tarde a absorção da 
nicotina pelo cérebro.

uma dúvida comum 
é se o cão enxerga 
em cores ou em preto-
-e-branco e a verda-
de é que eles têm a 
capacidade de enxer-
gar cores, mas não da 
mesma maneira que 
nós. para os cães, as 
cores verde, amare-
lo, laranja e vermelho 
não têm diferença ne-
nhuma. É uma espécie 
de daltonismo para 
estas cores. 

Nossos sonhos são 
f r e q u e n t e m e n t e 
cheios de pessoas 
estranhas que de-
senpenham certos 
papéis. Você sabia 
que a sua mente não 
está inventando estas 
faces? elas são rostos 
reais de pessoas que 
você viu durante a 
sua vida, mas pode 
não se recordar. 
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Cientistas confirmam segunda camada 
de informações escondida no DNA
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Nicole Bahls arrasa em ensaio
 para grife internacional

Léo Santana faz ensaio fotográfico 
em praia de Fortaleza

Léo santana está em fortaleza para 
a divulgação do seu primeiro dVd em 
carreira solo, o baile da santinha. o 
cantor ainda aproveitou e posou para 
algumas fotos. esbanjando estilo e sim-
patia, Léo curtiu um pouco da praia e 
do sol da capital do ceará, e até apro-
veitou para tomar uma água de coco. 
o dVd será gravado no dia 3 de julho 
no pier 85, em fortaleza a partir das 16h.

o trabalho de Nicole bahls já está ultrapas-
sando fronteiras e a modelo está começan-
do a decolar na carreira internacional, po-
sando para várias marcas fora do brasil. para 
começar, em julho Nicole vai desembarcar 
em Nova York, nos estados unidos, para uma 
série de compromissos e campanhas para a 
marca de roupas Luna. Nas poucas fotos já 
divulgadas do trabalho, Nicole aparece be-
líssima com um vestido curto, prata e cheio 
de brilho. Vale lembrar que recentemente a 
modelo lançou a sua própria grife de roupas.

a
nitta lançou na tarde de ontem, o 

perfume que leva seu nome, da 

marca Jequiti, em um evento em 

são paulo. a cantora apostou em um vestido 

preto com um megadecote. “foi uma honra 

ser chamada pra fazer o perfume. sempre 

quis. foi muito bom fazer parte da escolha 

da fragrância,  embalagem,  vidro. adoro 

fazer parte desse processo de criação. tive 

liberdade para opinar e fazer um perfume 

com a minha cara. estou muito feliz que em 

três dias, já está esgotado”, disse a cantora.

físicos teóricos 
confirmaram que 
não é apenas a in-
formação codifica-
da em nosso dNa 
que molda quem 
somos, é também a 
forma com que ela 
se dobra que con-
trola quais genes são 
expressos dentro de 
nossos corpos.

Isso é algo que os 
biólogos já sabem 
há anos, e eles ain-
da foram capazes 
de descobrir algu-
mas das proteínas 

responsáveis por essa do-
bra. Mas agora um grupo 
de físicos foi capaz de 
demonstrar, pela primeira 
vez através de simulações, 
como esta informação es-
condida controla a nossa 
evolução.

embora não seja ne-
cessariamente novidade 
para muitos cientistas, este 
segundo nível de informa-
ção do dNa pode não ser 
algo que a maioria das 
pessoas está familiarizada. 
como você provavelmen-
te aprendeu na escola, 
watson e crick descobri-

ram em 1953 que o có-
digo genético, que de-
termina quem somos, 
é composto de uma 
sequência de letras g, 
a, c e t.

a ordem destas le-
tras determina quais 
proteínas são produzi-
das nas células. então, 
se você tem olhos cas-
tanhos, é porque o seu 
dNa contém uma série 
particular de letras que 
codifica uma proteí-
na que faz com que o 
pigmento escuro esteja 
dentro de suas íris.

Área VIp
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Anitta lança perfume em São Paulo 

e aposta em look superdecotado

Philips lança tecnologia 
que ajuda a checar

sinais vitais à distância

a philips anunciou um 
sistema de monitora-
mento capaz de checar 
os sinais vitais de uma 
pessoa de maneira re-
mota. a tecnologia pode 
ajudar, principalmente, a 
detectar mudanças in-
visíveis a olho nu na cor 
da pele de bebês, além 
de conferir os batimen-
tos cardíacos, oxigênio e 
respiração. 

a novidade, que está 
passando por uma série 
de testes, permite con-
ferir todos os dados em 
uma única tela. de acor-

do com a fabricante, 
essa é primeira vez que 
se estuda o monitora-
mento à distância, sem 
sequer tocar no pacien-
te. os algoritmos do 
monitor em desenvol-
vimento são capazes 
de calcular de forma 
precisa o pulso do 
paciente, quantifican-
do essas mudanças. 
além disso, o projeto 
também é capaz de 
acompanhar a res-
piração a partir de 
mudanças súbitas nos 
movimentos do corpo.
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Este é um dia para 
curtir e se dedicar às 
crianças. Aproveite a 
ocasião e solte-se mais. 
Viva com alegria mas 
não se esqueça dos 

compromissos. Se prestar atenção, 
dará conta de tudo. Romances 
favorecidos. Procure olhar o lado 
bom das coisas. Cor: verde alface. 
Número: 04.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. Sobre o sino: 
A arte de perseverar. 

O período é positivo para oficializar 
relacionamentos. Hoje a Lua passa por 
sua área de amizades e ajuda você a 
amadurecer seus relacionamentos.

Touro

Bons ventos 
impulsionarão seu 
d e s e nv o l v i m e n t o 
p r o f i s s i o n a l . 
Facilidade na 
realização dos seus 
projetos pessoais. 

Na área afetiva lembre-se que não 
basta amar e ser fiel. É preciso 
sempre reafirmar e demonstrar o 
amor e a fidelidade. Projeção social. 
Número: 07.

Gêmeos

Você tem que ser mais 
eficiente, deixar as 
coisas seguirem seu 
rumo, nada pode ser 
mudado neste período. 
Otimismo e vontade de 

superar quaisquer obstáculos tornarão 
este período um dos mais alegres do ano. 
Você se sentirá bem. Bom momento no 
campo familiar. Número: 10.

Câncer

Sinta o ápice da energia. 
O Sol está exatamente 
no ponto mais forte do 
signo de Leão. O que isto 
significa?Que você está com 
poder nas mãos, no sorriso 
e no olhar,. É necessário 

utilizar essa força para o bem tentando 
sempre irradiar amor por onde passar. 
Número: 13.

Leão

O clima é de romance, mas 
que de paixão. De sintonia 
fina com quem você ama , 
mas de muitas idealizações 
também. Como elas já são 
grandes por natureza, é 

com elas que você deve entrar em acordo. 
O encanto continuará igual, ta? Cor: verde 
esmeralda. Número: 15.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
A energia da Lua 
incide sobre seu signo e 
desperta sua capacidade 

de liderança. Você lida melhor com 
as pessoas. Invista em momentos de 
diversão. Bom momento no campo 
financeiro.

Libra

Dedique-se mais 
ao lazer. Isso fará 
retornar seu equilíbrio. 
Há possibilidade 
de conhecer um 
novo amor após a 

próxima fase. Muita disposição 
para o trabalho,. Momento especial 
para as finanças e os negócios. Bom 
momento no campo emocional. Cor: 
branca. Número: 18.

Escorpião

Fase muito agradável 
e movimentada. 
Você deve programar 
sair de casa, investir 
num programa 
comprido com seus 

amigos. Aproveite seus recursos 
materiais e promova mudanças 
em sua vida. A compra de um 
imóvel está bem amparada. Cor: 
dourado. Número: 21.

Sagitário

Se puder, vá até o clube , 
encontre os amigos para 
um bom papo ou filie-se a 
alguma entidade de apoio 
comunitário, que lute por 

melhores condições do lugar onde você 
vive. O amor pode estar em segundo 
plano, mas isso não quer dizer que 
esteja menos ardente.

Capricórnio

Anote as ideias 
de mudanças que 
estiverem rondando a 
sua mente. Você deve 
enxergar suas virtudes 
e ser bem otimista 

sempre. Momento de realização 
pessoal. De alguma maneira 
confirmam-se as suas ideias e o seu 
modo de vida. Cor: azul turquesa. 
Número: 24.

Aquário

É possível que você se 

envolva mais do que 

o necessário com os 

problemas alheios. É 

assim mesmo, você 

tem o coração mole e não pode ver 

ninguém em dificuldade. Mas não se 

deixe contagiar pelo baixo astral. Os 

astros enviam fluidos positivos para 

o amor. Número: 27.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº.1432/GP/2016, DE  15 DE JUNHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 02 de Maio de 2016, com fundamento no disposto no inciso V,do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, STEFANI CRISTINA SOARES DE SOUZA,  do cargo em comis-
são de Assessor Administrativo da Coordenadoria do Bolsa Família – Assessor Administrativo 
I - Símbolo DAS 10 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SE-
MASDH.

PORTARIA Nº.1433/GP/2016, DE  15 DE JUNHO DE 2016.

Nomear, a contar de 02 de Maio de 2016, com fundamento no disposto no inciso V,do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no que restou estabelecido pela Comissão criada 
pelo Decreto nº 3.954/2015 - PEDRO HENRIQUE ROSA VAZ,  para cargo em comissão de 
Assessor Administrativo da Coordenadoria do Bolsa Família – Assessor Administrativo I - Sím-
bolo DAS 10 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

Na PORTARIA Nº 01337/GP/2016 DE 03 DE JUNHO DE 2016, publicada em 04/06/2016.

Onde se lê: GLEICE DIAS DE OLIVEIRA;
Leia-se: GLEIDE DIAS DE OLIVEIRA.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 07/000710/2013. RATIFICO a presente dispensa  de licita-
ção e autorizo a prorrogação do  contrato de Locação do imóvel, entre o Município de Belford 
Roxo e a senhora Tânia de Freitas Alves, pelo período de 30 (trinta) meses no valor mensal  
de  R$ 2.498,42  (Dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), 
com base nos pareceres da Procuradoria – Geral do Município em  fls. 76/78, e da Secretaria 
Municipal de Controle em fls. 79.  Em 13 de junho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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Atenção!

Sul-fluminenSe

Anderson luiz

Barra Mansa Vôlei Clube é 
vice no Meeting Internacional
Em final emocionante, meninas de Barra Mansa foram derrotadas no set de desempate.

as meninas do 
Infanto (cate-
goria sub-17) 

do barra Mansa Vôlei 
clube/fórmula con-
quistaram o segundo 
lugar no Meeting In-
ternacional, torneio 
realizado no Marina 
barra clube, na barra 
da tijuca, no rio de 
Janeiro. a competi-
ção contou com o 
bMVc/fórmula, flu-
minense e o time da 
casa, além da equipe 
dos estados unidos, 
d3 all stars.
barra Mansa venceu 

as duas primeiras par-
tidas, contra o Mari-
na barra clube e d3 
all stars, por 2 sets a 

O BMVC disputará em julho mais uma competição internacional. Desta vez, no país vizinho, Peru

0. como a equipe 
do fluminense tam-
bém ganhou as suas 
duas partidas, a final 

AbertA de 06h às 22h 
Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 1550 - Três Corações - Nova Iguaçu 

21 3021-9779

dIVuLgação

foi entre o bMVc e 
as tricolores. em jogo 
muito equilibrado, o 
fluminense venceu 

PRÓXIMA À uNIG, ESTRADA DE MADuREIRA
DIREÇÃO:  PEDRO, TIAGO E DIEGO

o primeiro set por 
20x13. o barra Mansa 
deixou tudo igual ao 
vencer o segundo set 
por 20x18. o tie break 
(set de desempate) 
foi decidido nos de-
talhes, com as duas 
equipes alternando 
pontos e a liderança 
do placar, o fluminen-
se venceu por 15x13.
o técnico do barra 
Mansa Vôlei clube/
fórmula, Juarez bar-
celos, destacou o de-
sempenho da equipe.
“Nossas meninas, mais 
uma vez, obtiveram 
uma conquista im-
portantíssima para a 
nossa equipe, é uma 
prata que significa 

muito, por pouco o 
ouro não veio, diante 
de times de tradição 
no voleibol nacional 
e de uma equipe dos 
estados unidos. foi um 
torneio importante 
para o esporte, que 
proporcionou integra-
ção e crescimento 
para todos. a sensa-
ção que fica é de de-
ver cumprido, de que 
estamos no caminho 
certo”, afirmou.
o bMVc disputará 
em julho mais uma 
competição interna-
cional. desta vez, a 
equipe viaja ao peru 
para a disputa de um 
torneio na categoria 
Infanto.


