
6

3

4

26 7

7

3

8

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ sexta-feIRa, 17 de JuNho de 2016                    aNo xxvII                    Nº 8347                                  PResIdeNte: José de lemos 

maracutaia na costa verde

Choque
agarra 

chefe do 
tráfico do 

Jacarezinho

MP está de 
olho em 
Maricá

Indústria 
tem vaga em 
Nova Iguaçu

PRF apreende carga de ecstasy com formato 
do rosto de personagem de série dos EUA

Homem é 
preso por 
furto de 2 
mil ovos

Suspeito de executar 
motorista de ônibus é 
identificado pela Civil

Flávio perseguiu a vítima após acidente de trânsito

Soldado M. Souza foi baleado no ombro no K11

PM frustra roubo a 
carga dos Correios, 
troca tiros e é ferido  

em Nova Iguaçu

Belford 
Roxo vacina 
contra raiva

Deputada é 
executada 
em ataque

Evandro Bertino Jorge, conhecido como Evandro Capixaba, e outras 42 
pessoas foram condenadas pelos crimes de formação de quadrilha, fraude 
em licitação, falsificação de documentos e coação de testemunhas no curso 
do processo em contratos na Prefeitura durante sua gestão. Para o subprocu-
rador-geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais, Alexandre Ara-
ripe Marinho, que coordenou as investigações, a condenação é considerada 
inédita para casos de crimes envolvendo políticos fluminenses.
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Cai mais um ministro de Temer
4

Ex-prefeito de 
Mangaratiba 
pega 52 anos  

de cadeia

CAPTURADo

Agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram a droga em carro onde estava casal que foi preso em flagrante

6

Cidade da Baixada 
conquista nono 

lugar em ranking 
de transparência

4
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Galinha

Galinha II

O francês Guirec 
Soudée, 24 anos, es-
colheu uma com-
panhia, no mínimo, 
inusitada para dar 
a volta ao mundo: 
a galinha Monique. 
A viagem no barco 
Yvinec começou em 
maio de 2014 e a 
dupla já passou pe-
las Ilhas Canárias, na 
África, por Saint Bart, 
no Caribe e pelo Ár-
tico.

Em entrevista à 
‘BBC’, o francês re-
velou ter escolhido 
a galinha por ser fá-
cil de cuidar e por-
que ela bota ovos 
enquanto eles es-
tão no mar. Através 
das redes sociais, 
ele compartilha fo-
tos dos locais por 
onde passa. Ele já 
tem mais de 14 mil 
seguidores no Insta-
gram.

Uma equipe internacional de cientistas 
detectou, pela segunda vez na história, on-
das gravitacionais que são distorções pro-
vocadas pela força gravitacional no espa-
ço e no tempo, originadas na fusão de dois 
buracos negros, anunciaram os pesquisado-
res na última quarta-feira.

O príncipe William tornou-se o primeiro 
membro da família real britânica a apare-
cer na capa de uma revista gay, ‘Attitude’, 
a mais popular no Reino Unido. "É a primei-
ra vez que um membro da família real é re-
tratado na capa de uma publicação gay", 
comemorou a publicação.

A capa foi publicada alguns dias depois do 
massacre em uma boate gay em Orlando, 
porém a decisão tenha sido tomada antes 
do ataque. Em 12 de maio de 2016, William 
havia convidado membros da comunidade 
LGBT para ouvir as suas experiências sobre o 
assédio e preconceito. 

Ondas gravitacionais

Príncipe Príncipe II

Os cientistas identificaram esta fusão ao 
detectar as ondas gravitacionais, pela se-
gunda vez em apenas três meses, através 
da utilização e manuseio de um instrumento 
avançado chamado Ligo (Laser Interfero-
meter Gravitational-wave Observatory), nos 
Estados Unidos.

Ondas gravitacionais II

Três mulheres foram presas na semana passa-
da acusadas de agredir uma funcionária do Mc 
Donald´s, porque ela estava demorando para 
servi-las. Ao serem levadas para a cadeia, duas 
delas ainda posaram rindo para a foto de ficha-
mento da polícia. O ataque aconteceu em um 
restaurante da rede em Bellevue, no Ohio (EUA).

O papa Francisco recebeu artistas circenses e 
fez amizade com um tigre na última quinta-feira 
durante uma audiência no Vaticano. Apesar de 
assustado, o pontífice fez carinho no animal. Ele 
arrancou risadas dos presentes ao falar sobre a 
situação. Durante praticamente toda a audiên-
cia ele foi muito aplaudido. 

Papa amigo de tigre

Almoxarife para Nova Iguaçu
 Indústria localizada em Nova Iguaçu seleciona 

para vaga de ALMOXARIFE. Necessário ensino mé-
dio completo e mínimo de 2 anos de experiência na 
função. Salário: R$ 1.900,00 + Benefícios. Interessados, 
dentro do perfil, devem enviar currículo no corpo do 
e-mail para andreacompan@yahoo.com.br. 

Consultoria seleciona vendedor de loja
A consultoria Ícone Recursos Humanos está sele-

cionando para vaga de vendedores para atuar em 
loja de roupas, calçados e acessórios. Necessário ex-
periência. Comissão com média salarial em torno de 
R$1.500,00. Candidatos interessados devem encami-
nhar currículo com foto para: iconerh@yahoo.com.br.

Chances para auxiliar técnico 
Empresa de médio porte prestadora de serviços se-

leciona para vaga de auxiliar técnico para trabalhar 
em CFTV. Necessário experiência mínima de 1 ano, en-
sino médio completo, curso técnico e carteira de ha-
bilitação. Interessados enviar currículo por e-mail para: 
cristianarh@yahoo.com.br.

Governo prevê aumento
 Instituições financeiras consultadas pelo Minis-

tério da Fazenda, esperam que o déficit primário 
do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdên-
cia Social e Banco Central) termine este ano em 
R$134,178 bilhões acima do déficit de R$104 bilhões 
que havia sido previsto anteriormente.

Índice registra recuo da inflação
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Con-

sumidor - Semanal (IPC-S) teve variação de 0,45% na 
segunda semana de junho, menor que a de 0,59% re-
gistrada na última divulgação, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas. A maior contribuição para a desacele-
ração veio da alimentação (0,6% para 0,29%).

Estabilidade registrada em abril
O nível de atividade da economia brasileira regis-

trou estabilidade em abril, quando foi registrado um 
aumento pequeno na chamada ‘prévia’ do PIB, se-
gundo números divulgados ontem pelo Banco Central. 
O chamado Índice de Atividade Econômica do BC, 
teve alta de 0,03% em abril.

Sem paciência

INDÚSTRIA

PRESTADORA DE SERVIÇOS 

DÉFICIT PRIMÁRIO

PRÉVIA DO PIB

Cerveja para caveira em protesto

Debochadas
Segundo a polícia, a funcionária foi agredida 

no estacionamento do restaurante porque não 
estaria sendo rápida o suficiente. As agressoras 
foram identificadas pela polícia como Ashley En-
gland, Mary Jordan e Sammie Whaley. Quando 
posaram para fotos na cadeia, Mary e Ashley 
aparecem debochadamente rindo.

ÍCONE RH

IPC-S

FABIENNE DOUCE/AFP

Um manifestante, durante um protesto, derramou cerveja em um crânio coloca-
do em um caixão em Porto Príncipe, no Haiti. O grupo pedia a saída do presidente 
provisório Jocelerme Privert. Jocelerme Privert foi designado em fevereiro pelo Par-
lamento para ocupar o cargo de presidente por 120 dias, após a saída de Michel 
Martelly, que concluiu seu mandato sem entregar o poder a um sucessor eleito nas 
urnas. Os seis milhões de eleitores haitianos foram convocados a votar novamente 
para presidente nos dias 9 de outubro deste ano e 9 de janeiro de 2017. O pleito 
realizado em outubro do ano passado foi anulado por suspeita de fraude. 

Traidora
Uma senhora com bastante experiência na po-

lítica em Nova Iguaçu, teve uma atitude inespera-
da que tem sido considerada uma traição imper-
doável. A moça se filiou a um partido, ocupando 
uma vaga entre as pré-candidatas da legenda, 
mas repentinamente decidiu desistir de concorrer 
ao pleito.

Mau exemplo
A pedagoga, que é moradora de Cabuçu, re-

solveu cair no canto da sereia e se vendeu para 
um pré-candidato de um ex-prefeito iguaçuano. 
Segundo informações obtidas com exclusividade 
pelo Sombra, a moça, que teve mais de 1.300 votos 
para vereadora na última eleição, teria recebido 
uma quantia pífia para desistir de um sonho,não só 
seu, mas como também de seus amigos, familiares 
e eleitores.

Ventilada
A notícia vem sendo ventilada aos quatro can-

tos de Nova Iguaçu e o que parecia ser malan-
dragem está se tornando tiro no pé. Pois boa par-
te dos eleitores que votaram na traidora, já está 
ciente do ocorrido e promete dar uma resposta à 
altura nas urnas este ano.

Sem perdão
Pior que trair colegas de partido é trair a con-

fiança dos eleitores. Tentar vender a opinião de 
uma comunidade é um gesto covarde que com 
certeza não vai passar batido, pois o assunto é um 
dos mais comentados nos bastidores da política 
iguaçuana.

 
   Arrependimento

Há quem diga que o sentimento de arrependi-
mento já está pairando sobre as mentes, tanto da 
mercadoria quanto do seu comprador, uima vez 
que a população deixou de ser boba há tempos. E 
como a traição está se tornando de conhecimen-
to público, há risco dessa 'aliança' ser quebrada 
antes mesmo do início oficial da campanha eleito-
ral, deixando a moça sem eira nem beira.



Ex-prefeito de Mangaratiba é 
condenado a 52 anos de cadeia
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Câmara muniCipal de belford roxo

corrupção

Antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Evandro Capixaba é apontado como o grande articulador de esquema milionário de fraudes

PSDC Nova Iguaçu reúne pré-candidatos

Giane Jura, Irinaldo Costa e Eliane Cunha durante evento na câmara

Reunião do partido teve objetivo de tirar dúvidas

Dentre as acusações estão fraudes em licitações, falsificação de documentos e coação de testemunhas.
reprodução

divulgação

durval goulart

acusado de ar-
ticular e parti-
cipar de frau-

des, o ex-prefeito de 
Mangaratiba evan-
dro bertino Jorge, 
conhecido como 
evandro capixaba, 
foi condenado a 52 
anos de prisão, em 
regime inicialmente 
fechado, além do 
pagamento de 340 
salários mínimos de 
multa. o esquema 
de fraudes no muni-
cípio da costa verde 
teria desviado cer-
ca de r$ 10 milhões 
e, de acordo com a 
sentença, aconteceu 
entre março de 2011 
a dezembro de 2013.

No mesmo pro-
cesso, o empresário 
alberto ahmed, pro-
prietário do jornal ‘o 
povo do rio’, foi con-
denado a 17 anos 
de prisão e a pagar 
800 salários mínimos 
por multa. de acor-
do com as investiga-
ções, a publicação 
fazia falsas edições 
com editais de lici-
tações para forneci-
mento de serviços e 

materiais para a pre-
feitura. ele teve a pri-
são decretada pela 
Justiça.

ARtICulAdoR
de acordo com o 

Mp, o ex-prefeito era 
“o grande articulador 
do esquema de mon-
tagem dos proce-
dimentos licitatórios 
com competitivida-
de fraudada”. foram 
analisados cerca de 
40 contratos. Segun-
do a investigação, os 
vencedores já eram 
definidos antes de 
os pregões aconte-
cerem. em uma das 
concorrências, o Mp 
verificou o desvio de 
r$ 590 mil dos cofres 
públicos na compra 
de sacos de lixo que 
sequer foram entre-
gues.

Já roberto pinto 

Presidente do PRP Mulher 
toma posse em Nova Iguaçu

Belford Roxo vacina cães e gatos

dos Santos, ex-secre-
tário de comunica-
ção Social de Man-
garatiba teve a pena 

fixada em 17 anos de 
prisão e 160 salários 
mínimos de multa. 
leonel Silva bertino 

amanhã a prefei-
tura de belford roxo, 
dará início a campa-
nha de vacinação 
antirrábica animal e 
vai imunizar gratui-
tamente cães e ga-
tos contra a raiva. 
Sessenta e oito pos-
tos estarão abertos 
a partir das 9h para 
receber os animais. 

algebaile, que ocu-
pava o cargo de 
procurador-geral no 
município, foi conde-

o evento é realiza-
do pela Secretaria 
de Saúde, através da 
Subsecretaria de vi-
gilância em Saúde, 
e em parceria com o 
governo estadual.

a meta é vacinar 
80% do total de cães 
e gatos da cidade, 
estimados em 55 mil. 
para que sejam imu-

nado a 21 anos de 
prisão, além de 160 
salários mínimos por 
multa.

nizados os animais 
devem ter a partir de 
quatro meses de ida-
de e não apresentar 
gestação, no caso 
das fêmeas.

para saber os en-
dereços dos postos 
de vacinação, basta 
ligar para o telefone 
da vigilância Sanitá-
ria (21) 2761-0605.

Na última quarta-
-feira, o partido republi-
cano progressista (prp) 
empossou a vereadora 
giane Jura como pre-
sidente do prp Mulher 
Nova iguaçu. a cerimô-
nia marcada pela emo-
ção, foi realizada na 
câmara de vereadores 
do município lotando o 
plenário da casa legis-
lativa.

“Sei que terei ainda 
mais trabalho pela fren-
te e pretendo avançar 
sem me render, afinal 

o empoderamento das 
mulheres é fundamental 
para que propostas vol-
tadas à ampliação dos 
direitos femininos avan-
cem no país. Só assim 
teremos condições de 
implementar políticas 
públicas destinadas a 
garantir mais igualdade 
e a combater proble-
mas como a discrimina-
ção das trabalhadoras 
ou mesmo a violência 
de gênero”, disse a ve-
readora giane Jura.

estiveram presentes 

no evento a presidente 
regional do prp, eliane 
cunha e o presiden-
te do diretório Munici-
pal do partido, irinaldo 
costa, além dos verea-
dores fernandinho Mo-
queta, Marotte Jaé e 
rael Nascimento. 

cerca de 250 pes-
soas entre amigos, pa-
rentes e lideranças lo-
taram a sessão solene, 
que foi presidida pelo 
presidente da executi-
va municipal da legen-
da, mais conhecido 
como baiano.

Outras dezenas de servidores envolvidos também foram condenados
outras 13 pessoas, 

entre elas os ex-secre-
tários de governo e de 
Segurança de Man-
garatiba foram con-
denadas. além deles, 
19 pessoas tiveram as 
penas convertidas em 

o diretório do par-
tido Social democra-
ta cristão (pSdc) em 
Nova iguaçu, promo-
veu uma reunião com 
seus pré-candidatos 
a vereadores, na úl-
tima quarta-feira, no 
bairro Moquetá.

cerca de 30 pré-
-candidatos a vere-
ador pelo pSdc em 
Nova iguaçu, além 
de dezenas de suas 
respectivas lideran-
ças estiveram pre-
sentes na plenária 
que foi conduzida 
pelo presidente da 
executiva municipal, 
bareta.

durante o encon-
tro, a executiva muni-
cipal do partido tirou 

prestação de serviços, 
a serem cumpridas em 
carga diária de 8h em 
unidades da rede esta-
dual de saúde. apenas 
uma pessoa foi absol-
vida: eidila Moreira de 
Souza.

dúvidas dos aspirantes 
a vereança iguaçua-
no quanto ao proce-
dimento e exigências 
legais referente ao re-
gistro de candidaturas.

tudo indica que o 
pSdc será um dos pou-

o advogado Marcos 
espínola, responsável 
pela defesa de priscila 
leão, ex-membro da co-
missão de licitação da 
prefeitura de Mangarati-
ba, irá recorrer da deci-
são que condenou ela a 

cos partidos que irá 
disputar as eleições 
deste ano sem fazer 
coligações e a ex-
pectativa é que a 
legenda consiga ob-
ter duas cadeiras na 
câmara Municipal.

três anos de reclusão no 
regime aberto e 30 anos 
de detenção no regime 
semiaberto. Segundo o 
advogado, a defesa se 
reserva o direito de dis-
cutir o mérito da conde-
nação porque entende 

que priscila não partici-
pou e nem deu causa 
às fraudes das licita-
ções. para o advoga-
do, ela foi induzida ao 
erro e enganada, con-
forme comprovado 
nos autos do processo.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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equipes da Secretaria de urba-
nismo, obras e Serviços públicos de 
Mesquita trabalharam ontem em di-
ferentes pontos da cidade. operários 
deram especial atenção para a rua 
Magno de carvalho, na chatuba.

Na edição deste 
ano, o evento viabili-
zará discussões, refle-
xões e perspectivas 
para uma construção 
democrática do cur-
rículo escolar, como 
proposto no tema 
do próprio seminário, 
que acontece de 5 a 
7 de julho.

organizado pela 
Secretaria de edu-
cação de duque de 
caxias desde 2014, 
o seminário vozes da 
escola tem como ob-
jetivo promover o en-
contro entre pesqui-
sadores com atuação 
acadêmica e profes-
sores do município.

as inscrições para trabalhos podem ser feitas 
através do site http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/
portal/cpfpf/. Serão aceitos trabalhos na forma de 
comunicação oral e relatos de experiência.

além de possibilitar aos professores acesso a estu-
dos acadêmicos, o vozes da escola vai proporcio-
nar um debate coletivo sobre os princípios que de-
vem nortear a educação no município de caxias.

Seminário Seminário II

Seminário III Seminário IV

Eles disseram... nós publicamos!
"A respeito da manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado, 

quero dizer que eu falo, em primeiro lugar como homem. Nossa honorabilidade está acima de qualquer 
outra função ou tarefa pública que exerça ou venha a exercer", presidente em exercício, Michel temer.

Na madrugada da última quarta-feira, 
a prefeitura de Nova iguaçu reforçou as 
sinalizações de trânsito em algumas ruas 
do centro numa ação da Secretaria Mu-
nicipal de transporte, trânsito e Mobilida-
de urbana (SeMtMu).

rubens borborema, secretário de trans-
porte, trânsito e Mobilidade urbana e va-
nessa ferreira, subsecretária de trânsito, 
Monitoramento e Segurança; participa-
ram da ação junto a equipe da trigonal 
engenharia.

direto ao poNto

os brasileiros que acharam que a corrupção 
teria fim com a saída do partido dos trabalha-
dores do poder estão no mínimo decepcio-
nados, isso para não dizer frustrados. a rouba-
lheira na política está além do que podemos 
imaginar e envolve a maioria dos detentores 
de cargos públicos. pessoas que deveriam usar 
seus cargos a favor do povo, visam apenas ob-
ter vantagens de forma ilícita.

Ação social Ação social II Ação social III
No próximo sábado, das 9h 

às 17h, a prefeitura de Mes-
quita realizará uma grande 
ação social, batizada de 
'chatuba em ação' que en-
volverá atendimentos gratui-
tos com todas as secretarias 
municipais.

o evento acontecerá na 
rua Magno de carvalho, 
1302, em frente ao craS do 
bairro, onde serão ofereci-
dos diversos serviços na área 
da saúde, como imunização, 
cartão do SuS e distribuição 
de preservativos.

também serão realizados 
procedimentos de marca-
ção de exames, reabilitação, 
fisioterapia, acupuntura e pi-
lates. além disso, uma nova 
unidade básica de Saúde 
será inaugurada ao lado do 
restaurante popular.  

Sinalização

Sinalização II
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os ônibus têm a mesma cor da bandeira do Pt 

Brasília 
o ministro do turismo, 

Henrique eduardo al-
ves (pMdb-rN), que foi 
citado no acordo de 
delação premiada do 
ex-presidente da trans-
petro Sérgio Machado 
como beneficiário de 
propina, pediu demis-
são do cargo na tarde 
de ontem, conforme in-
formou a assessoria do 
palácio do planalto. o 
peemedebista é alvo de 
um inquérito em curso 
no Supremo tribunal fe-
deral que investiga polí-
ticos suspeitos de envol-
vimento na lava Jato.

o ex-presidente da 
transpetro, em depoimen-
to à procuradoria geral da 
república (pgr), relatou 
ter repassado a Henrique 
alves r$ 1,55 milhão em 
propina entre 2008 e 2014.

esta é a terceira demis-

o restaurante Sindicato do chopp, 
no leme, foi interditado numa ope-
ração da comissão de Segurança 
alimentar da alerj e da vigilância Sa-
nitária. fiscais encontraram 113 kg de 
alimentos impróprios para o consumo.

É lama pra todo lado!

são de ministros em ra-
zão de envolvimento no 
esquema de corrupção 
que agia na petrobras 
investigado pela lava 
Jato, em pouco mais de 
um mês de governo Mi-
chel temer. 

Segundo Washington 
luiz cardoso Siquei-

ra, o Quaquá, as letras 
ept pintadas nos ônibus 
vermelhos que fazem o 
transporte gratuito da 
população em Mari-
cá, cidade da região 
dos lagos, formam a 
sigla da empresa públi-
ca de transporte, mas 
aos olhos vigilantes do 
Ministério público do es-
tado do rio de Janeiro 
trata-se de propagan-
da indireta, ligando a 
sigla à legenda que o 
prefeito do município 
preside a nível estadu-
al. por conta disto a 
promotoria de Justiça 
eleitoral expediu reco-
mendação para que 
seja retirado dos veí-
culos o logotipo ept. a 
promotoria afirma que 
“os veículos estampam 

Propaganda disfarçada 
em Maricá vira alvo do MP

ostensivamente, em 
suas laterais, a sigla ept, 
com programação visu-
al que diferencia a letra 
`e´ das demais, dando 
destaque às letras `pt´, 
associadas ao partido 
dos trabalhadores”.

a recomendação é 
para que a sigla seja re-
movida da pintura ex-
terna em até dez dias, 
“de forma permanente, 
não podendo ser subs-
tituída por qualquer 
outra sigla, imagem, 
fotografia, mensagem, 
números ou informação 
que tenha potencial de 
configurar propaganda 
eleitoral”. Se a retira-
da das três letras não 
acontecer o Mp de-
verá acionar a Justiça 
para obrigar o prefeito 
a atender a recomen-
dação.

câMara doS deputadoS/NilSoN 
baStiaN

Japeri alcança 9º lugar em ranking de transparência
ÀS claraS

Prefeito timor afirmou estar cumprindo responsabilidades e determinações legais

Henrique Eduardo Alves é o terceiro a pedir pra sair

Município conseguiu conquistar excelente colocação entre os 92 do Estado do Rio de Janeiro.

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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  o M i n i s t é r i o 
público fe-
deral (Mpf) 

divulgou na última 
semana um ranking 
dos municípios do 
estado do rio de 
Janeiro que melhor 
se adequaram aos 
parâmetros do por-
tal da transparên-
cia. de acordo com 
o raking, o nível de 
transparência de es-
tados e municípios 
brasileiros, tomando 
como base os portais 
da transparência, 
aumentou cerca de 
31% em seis meses 
em todo o país, e  

Japeri conquistou a 
9ª colocação entre 
os 92 municípios do 
rio de Janeiro.

o resultado foi di-
vulgado pela câ-
mara de combate 
à corrupção do Mpf, 
que avaliou tam-
bém itens conside-
rados “boas práticas 
de transparência”, 
como a publicação 
nos sites de nomes 
e salários de servi-
dores públicos, bem 
como a divulgação 
de despesas com di-
árias e passagens. a 
boa colocação de 
Japeri foi festejada 
pelo prefeito ivaldo 
barbosa dos Santos, 

o timor.

BoA GEStão
“o nosso papel 

é fazer uma boa 
gestão na adminis-
tração pública de 
Japeri e, consequen-
temente, prestar 
contas a população 
e ao Mpf. estamos 
cumprindo as nossas 
responsabilidades e 
determinações le-
gais, visando chegar 
à primeira coloca-
ção. Não é um tra-
balho só meu, ele 
vem sendo realizado 
graças à dedicação 
de nossa equipe e 
secretariado”, disse 
o prefeito timor. 

Comércio domina calçada em Meriti
reprodução 

WaNderSoN oliveira

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Moradores da aveni-
da coelho da rocha, 
no bairro agostinho 
porto em Nova iguaçu, 
reclamam do abuso de 
alguns comerciantes 
que utilizam a calçada 
para expor suas merca-
dorias. Segundo relatos, 
agentes da prefeitura 
já estiveram algumas 
vezes no local, mas mis-
teriosamente, o proble-
ma nunca é rsolvido. Há 
quem diga que a políti-
ca do 'café do guarda' 
prevalece na região.

Ministro do Turismo pede demissão
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Programa Família Acolhedora de 
Resende é referência na região
Ação visa acolher crianças e adolescentes em situação de risco por aproximadamente um ano.

Como fazer parte dessa rede

o programa atua com o cadastro de famílias ou pessoas interessadas em acolher em suas casas

Jorge triNdade - acoM/pMr

divulgação pMvr

Atitude complementa trabalho da igreja, que dá sopão para moradores de rua

Igreja de Três Rios abre para 
acolher moradores de rua

reprodução

o banco de leite registrou um aumento de 42%

para os interessa-
dos em fazer parte 
dessa rede, o pro-
grama recebe ca-
dastros de famílias 
que devem preen-
cher os seguintes 

critérios: homens ou 
mulheres solteiros ou 
casados, com míni-
mo de 21 anos; mo-
rador de resende 
no mínimo há cinco 
anos; ser pelo me-

nos 16 anos mais ve-
lho que a criança ou 
adolescente acolhi-
do; não estar inscrito 
no cadastro de ado-
ção da vara de in-
fância e Juventude; 

não apresentar pro-
blemas psiquiátricos 
ou ser dependente 
de drogas ou álcool; 
não ter pendências 
judiciais criminais; e 
ter a aceitação e 

acolhida de todos os 
membros da família.
as inscrições podem 
ser feitas na sede do 
programa, que fun-
ciona na rua pandiá 
calógeras, nº 157, 

no Jardim Jalisco. 
informações pelo 
telefone (24) 3357-
3675 ou pelo e-mail 
familiacolhedora-
resende@yahoo.
com.br

a Secretaria Mu-
nicipal de assis-
tência Social e 

direitos Humanos re-
cebeu na manhã de 
ontem, uma equipe 
da Secretaria de assis-
tência Social de petró-
polis, na região Serra-
na do rio de Janeiro, 
que veio conhecer 
como foi a implemen-
tação do programa 
família acolhedora 
em resende.

implantado em 
2013, após estudos 
iniciados em 2012, o 
programa tem sido re-
ferencial para diversos 
municípios em todo o 
estado, interessados 
em conhecer seu fun-
cionamento para uti-
lizarem-no como mo-
delo em suas cidades. 
É o caso de petrópolis, 
que enviou a assisten-
te social e coordena-
dora do família aco-
lhedora graciele 
vanzan, a psicóloga 
rosane fernandes e 
o estagiário em assis-
tência social luciano 
Martins para visitarem 
o programa resenden-
se.

ModElo PARA 
outRoS MuNICÍPIoS
“Já recebemos aqui 

a visita de equipes 
da assistência Social 
de diversos municí-
pios. temos sido refe-
rência em função da 
estrutura física que o 
programa dispõe em 
resende, além da 
equipe técnica alta-
mente qualificada, do 
acompanhamento das 
famílias envolvidas no 
acolhimento e às fa-
mílias dos menores. o 
reconhecimento que 
alcançamos do Minis-
tério público e da vara 
de infância e Juventu-
de da cidade também 
é um ponto a nosso fa-
vor, uma vez que devi-
do à credibilidade que 
alcançamos, a justiça 
envia o menor ao aco-
lhimento sem a necessi-
dade de que ele passe 
por abrigos” explicou o 
secretário de assistên-
cia Social, alfredo de 
oliveira.

o programa atua 
com o cadastro de 
famílias ou pessoas in-
teressadas em acolher 
em suas casas, por 
um período que pode 
chegar até a um ano e 

Banco de Leite de Volta 
Redonda recebe doação

meio, crianças e ado-
lescentes em situação 
de risco, que por estes 
motivos tiveram que 
ser retiradas pela jus-
tiça, provisoriamente, 
de suas famílias ofere-
cendo-lhes proteção e 
convivência familiar e 
comunitária.

de acordo com a 
coordenadora de pro-
teção especial, cecí-
lia Zikan, atualmente 
existem sete famílias 
cadastradas no famí-
lia acolhedora e duas 
crianças em condição 
de acolhimento. desde 
que foi implementado, 

o programa já conse-
guiu a reintegração de 
três crianças às suas fa-
mílias de origem.

para o acolhimento, 
as famílias cadastradas 
recebem um auxílio de 
meio salário-mínimo 
por criança e a cada 
seis meses elas se apre-

sentam em audiência 
judicial, onde é ava-
liado se a criança já 
pode retornar a sua fa-
mília ou continuar com 
a família acolhedora. 
podem ser acolhidas 
crianças e adolescen-
tes de zero a 17 anos e 
11 meses.

o banco de leite 
Humano do Hospital 
São João batista regis-
trou aumento de 42% 
no número de doa-
doras no período de 
janeiro a maio deste 
ano, em compara-
ção ao mesmo perí-
odo de 2015. foram 
246 mulheres doando 
em 2016 e 173 no ano 
passado. a coorde-
nadora do banco de 
leite, tatiane lucio 
chaves, explicou que 
o estoque de leite 
está bom, mas sem-
pre é necessário um 
número maior de do-
adoras.

“estamos com um 
nível de doação 
bom, mas nunca po-
demos falar que está 
suficiente. a doação 
de leite não é igual à 
doação de sangue. 
a mãe tem um perí-
odo para doar leite, 
ela tem um pico de 
produção, doa o lei-
te, depois ela retor-
na. após seis meses 
o bebê vai para a 
papinha, o leite dimi-
nui e o organismo vai 
cessando aquela pro-
dução. então, quanto 

mais doadoras, me-
lhor. precisamos de 
seis a oito litros por 
dia, principalmente 
quando a uti Neona-
tal está lotada. Mais 
do que números, fa-
lamos em renovação 
de doadoras” falou.

referência na re-
gião do Médio paraí-
ba, o banco de leite 
Humano faz a cober-
tura de toda a uti Ne-
onatal do Hospital São 
João batista, formada 
por 18 leitos dentro da 
uti Neo e mais cerca 
de 10 leitos de ui Neo, 
além dos três aloja-
mentos conjuntos da 
maternidade.

a coordenadora 

lembrou também da 
importância do ban-
co de leite para o 
município, em rela-
ção à queda na taxa 
de mortalidade infan-
til. a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) 
de volta redonda re-
gistrou a menor taxa 
de sua história, com 
8,4 óbitos por mil nas-
cidos vivos em 2015. 
esses dados colocam 
a cidade do aço em 
uma posição de des-
taque, já que os indi-
cadores da SMS são 
inferiores aos registra-
dos do estado do rio 
de Janeiro (12,56 óbi-
tos por mil nascidos 
vivos).

as últimas noites 
vêm registrando um 
frio acima do normal 
em toda a região. 
em três rios, a igreja 
Metodista localiza-
da no bairro triângu-
lo, vendo que essa 
mudança climática 
afetou diretamen-
te os moradores de 
rua e andarilhos do 
município, tomou 
uma atitude inédita.

desde a última 
quarta-feira, o salão 
da igreja foi aber-
to, provisoriamente, 
para abrigar pesso-
as que vêm enfren-

tando as baixas tem-
peraturas das últimas 
noites dormindo em 
calçadas, escadarias 
e praças. Segundo 
rafael rapozo, pastor 
da igreja, a iniciativa 
já vem sendo adota-
da em outras cidades 
e por outras denomi-
nações religiosas. isso 
fez com que chamas-
se sua atenção para 
que algo semelhante 
pudesse ser feito no 
município.

de acordo com 
rapozo, a medida 
complementará o 
trabalho que já vem 

sendo realizado 
pela igreja com a 
distribuição do so-
pão. para rapozo, 
era muito difícil ver 
as pessoas sem um 
local quente para 
passar a noite. “a 
gente ia distribuir 
a sopa e ouvia al-
guns desses desa-
brigados reclaman-
do do frio e de não 
ter um local quente 
para passar a noite. 
isso me tocou de-
mais, foi ai que lá 
na igreja nós tive-
mos a ideia de fa-
zer algo”, conta.
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PRF apreende ecstasy com rosto 
de personagem de seriado dos EUA
Carregamento estava escondido dentro de um carro que foi parado em blitz.
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um carregamen-
to de 1,4 mil 
c o m p r i m i d o s 

com o formato do 
rosto de Heisenberg, 
personagem do se-
riado americano ‘bre-
aking bag’, foi apre-
endido ontem na via 
dutra, em piraí, região 
do Sul fluminense. a 
droga estava escon-
dida dentro de um 
carro que foi parado 
em uma blitz da polí-
cia rodoviária fede-
ral na Serra das ara-
ras.

Segundo os agen-
tes, os comprimidos 
(todos na cor azul, 
fazendo uma possível 
referência à cor da 

Agentes da Polícia Rodoviária Federal abrem pacoteira onde estavam mais de mil comprimidos com o rosto de Heisenberg (d)

Produção dos Estados Unidos exibida até 2013
o premiado seria-

do breaking bad é 
uma produção ame-
ricana exibida entre 

2008 e 2013. a histó-
ria narra a mudança 
na personalidade do 
protagonista, Walter 

White (bryan crans-
ton), um frustrado 
professor de química 
do ensino médio que 

vira traficante depois 
de reencontrar o ex-
-aluno Jesse pinkman 
(aaron paul). White,  

divulgação/prf

Homem furta 7 caixas de 
ovos em Angra dos Reis 

Choque agarra chefe 
do tráfico do Jacaré 

Beltrame faz alerta sobre morte de traficante paraguaio

Marcelo e Michel Brazil podem ter prisão revogada

reprodução facebook

luiz Augusto Roque, o leno, era procurado, mas agora está em Bangu

diagnosticado com 
câncer terminal no 
pulmão, resolve in-
vestir em uma parce-

ria criminosa para 
juntar dinheiro e 
garantir o futuro da 
família.

metanfetamina, dro-
ga produzida por Hei-
senberg, alter ego de 
Walter White, prota-
gonista da série), es-
tavam embrulhados 
em uma embalagem 

plástica. também fo-
ram apreendidos dois 
tabletes de maco-
nha. um casal, que 
estava no veículo foi 
preso. 

o homem de 37 

anos e a mulher de 
24 contaram aos po-
liciais que as drogas 
foram trazidas do in-
terior de Santa cata-
rina (rS) para serem 
vendidas em festas 

no rio de Janeiro. os 
dois suspeitos foram 
presos em flagrante e 
encaminhados à 94ª 
delegacia de polícia 
(piraí), onde recebe-
ram autuação por trá-

fico de drogas. após 
consulta, os policiais 
constataram que a 
dupla já havia sido 
presa anteriormente, 
também por tráfico 
de entorpecentes.

a polícia Militar pren-
deu na madrugada de 
ontem um homem, de 53 
anos, suspeito de furtar 
sete caixas de ovos de 
galinha de uma casa no 
bairro campo belo, em 
angra dos reis, na cos-

ta verde do rio. um ca-
sal acionou os agentes 
depois de perceber que 
o suspeito havia entrado 
na residência, na rua ba-
rão.

a pM encontrou as seis 
caixas do produto na 

casa do suspeito, e a sé-
tima no carro dele (no to-
tal de 2.250 ovos). o caso 
foi registrado na 166ª de-
legacia de polícia (angra 
dos reis), onde ele foi au-
tuado em flagrante por 
furto qualificado.

Celular de suspeito de estupro  
analisado pela perícia da Civil

agentes do bata-
lhão de polícia de 
choque (bpchq) 
da polícia Militar 
realizou uma ope-
ração, na manhã 
de ontem, com o 
objetivo de desar-
ticular uma quadri-
lha de traficantes 
que atua na comu-
nidade do Jacaré, 
no Subúrbio do rio. 
Na ação, os milita-
res prenderam luiz 
augusto roque de 
Melo filho, conhe-
cido como leno, 
apontado como 
o chefe do tráfico 
na comunidade lo-
cal.

de acordo com 
o bpchq, leno as-
sumiu o posto após 
as prisões dos anti-
gos chefes do tráfi-

co no Jacaré, chico 
bento e fred, no dia 
22 de abril, também 
por equipes do cho-
que. ele é acusado 
de participar do res-
gate do traficante 
dg de uma delega-
cia em julho de 2012.

Na operação fo-
ram apreendidos 
oito tabletes de ma-
conha, um quilo de 
pasta base de coca-
ína, 703 sacolés de 
crack, 674 pinos de 
cocaína, 225 saco-
lés de maconha, 50 
trouxinhas de skank, 
18 frascos de loló e 
um rádio transmissor.

Cão BAlEAdo tERá 
PAtA AMPutAdA 

o cachorro bale-
ado durante uma 
troca de tiros no Ja-

carezinho, na Zona 
Norte do rio, na 
última terça-feira, 
terá a pata ampu-
tada. o animal, de 
aproximadamente 
um ano e meio, foi 
atingido na altura 
da escápula e pas-
sará por uma cirur-
gia hoje. 

ele foi entregue 
à presidente da 
Sociedade união 
internacional pro-
tetora dos animais 
(Suipa), isabel cris-
tina Nascimento. 
“o veterinário disse 
que não tem como 
reconstituir a pata 
dele, então hoje-
ele vai passar por 
uma cirurgia para 
amputar a pata es-
querda, disse isabel 
cristina.

os laudos periciais refe-
rentes ao caso do estupro 
coletivo de uma menina 
de 16 anos na Zona oes-
te do rio, incluindo o do 
celular de raí de Souza, 
de 22 anos, um dos que 
estão presos pelo crime, 
já estão em poder da 
delegacia da criança e 
do adolescente vítima 
(dcav). 

o instituto de crimina-
lística carlos Éboli (icce) 
entregou o resultado da 
análise feita no aparelho 
e o entregou na espe-
cializada. os dados são 
considerados fundamen-
tais para a resolução do 
caso.

Segundo a titular da 
dcav, cristiana bento, os 
resultados indicarão em 
qual ordem os dois ví-
deos que aparecem no 

aparelho foram gravados. 
ela afirmou que não há 
provas de que Marcelo 
Miranda da cruz correa, 
de 18 anos, e Michel bra-
zil da Silva, de 20, tenham 
participado do estupro, 
abrindo possibilidade da 
revogação do pedido de 
prisão para eles pelo cri-
me de estupro.

Mas, de acordo com a 
delegada, eles serão in-
diciados por terem com-
partilhado as imagens do 

crime na internet, crime 
pelo qual podem ser con-
denados a até três anos 
de prisão. ambos tiveram 
a prisão temporária de-
cretada e são conside-
rados foragidos. além de 
Marcelo e Michel, perma-
necem foragidos o trafi-
cante conhecido como 
perninha, Sérgio luiz da 
Silva Júnior, conhecido 
como da russa, e Moisés 
camilo de lucena, o ca-
nário. 

a execução do trafi-
cante paraguaio Jorge 
rafaat, ocorrida na noite 
da última quarta-feira, em 
pedro Juan cabalero, na 
fronteira do paraguai com 
o brasil, pode representar 
um risco real de aumento 
da criminalidade no país. 

de acordo com o se-

cretário de Segurança 
do rio, José Mariano bel-
trame, a morte de rafaat 
teria sido orquestrada por 
uma facção criminosa 
de São paulo. entretanto, 
alerta, os reflexos seriam 
sentidos também no rio, 
uma vez que a quadri-
lha se tornaria importante 

distribuidora de drogas e 
armas para criminosos ca-
riocas.

“Já atuei em investiga-
ções sobre esse traficante 
(rafaat), que era antigo 
no crime e conhecido por 
tentar impedir que quadri-
lhas brasileiras se instalas-
sem na regiãos.

divulgação
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um bandido foi 
morto a tiros após 
realizar vários assal-
tos e uma de suas 
vítimas reagir em 
toritama (172 km 
de recife). a polícia 
Militar informou que 
o bandido estava 
realizando arras-
tões com um com-
parsa a bordo de 
uma moto Honda 
bros no momento 
em que se aproxi-
maram de outra ví-
tima que estava na 
porta de um salão 
de cabeleireiro no 
beco das paulistas. 

de acordo com 
informações, um 
homem que esta-
va ao lado presen-
ciou a ação dos 
marginais e reagiu 
atirando. um dos 
assaltantes, um 
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PM frustra roubo de carga em 
Nova Iguaçu e acaba baleado
Agentes do 20º BPM flagraram bandidos saqueando encomendas dos Correios.

adolescente de 17 
anos, foi atingido e 
não resistiu aos fe-
rimentos vindo a 
morrer no local. Já 
seu comparsa ain-
da conseguiu fugir 
tomando rumo até 
então ignorado. o 
corpo do criminoso 
foi recolhido e enca-
minhado ao instituto 
de Medicina legal 

(iMl) em caruaru. 
os objetos que ha-
viam sido roubados 
pela dupla foram 
recuperados e um 
revólver calibre 38 
foi apreendido. o 
caso foi registrado 
na delegacia de 
polícia civil que tra-
balha na tentativa 
de localizar o crimi-
noso que fugiu.

ladrão foi atingido com vários tiros na cabeça

Menor que fazia arrastão é 
morto a tiros por uma vítima

Numa ação rá-
pida, agentes 
do batalhão 

de polícia Militar de 
Mesquita (20º bpM) 
impediram o roubo 
de uma carga dos 
correios na manhã 
de ontem, em Nova 
iguaçu. Houve troca 
de tiros e um pM fi-

cou ferido. dois sus-
peitos acabaram 
presos.

de acordo com 
relatos da guarni-
ção formada pelos 
soldados M. Souza e 
vicente, eles realiza-
vam patrulhamento 
pelo bairro k11 e, 
quando chegaram 
na rua Manoel co-
elho, flagraram um 

grupo de homens 
retirando caixas do 
veículo de entregas 
dos correios e trans-
ferindo para um ou-
tro modelo Sandero, 
de cor prata, placa 
kYb-6925. 

CoMPARSAS 
FuGIRAM APóS 
CoNFRoNto 

Quando os pMs se 

preparavam para 
realizar a aborda-
gem, os criminosos 
reagiram atirando. 
Houve troca de tiros 
e os militares con-
seguiram prender 
dois dos suspeitos. 
enquanto luciano 
cabral dos Santos, 
de 31 anos, e gean 
Monteiro dos Santos, 
37, eram cercados 

e presos, os outros 
comparsas acaba-
ram fugindo. 

durante o confron-
to, o soldado M. Sou-
za foi baleado no 
ombro direito e so-
corrido para a casa 
de Saúde Nossa Se-
nhora de fátima, 
no centro de Nova 
iguaçu. 

Segundo informa-

ções da unidade, o 
militar fioi ferido sem 
gravidade e está 
fora de perigo. além 
de recuperar o car-
ro dos correios, com 
toda a carga, os 
pMs também apre-
enderam o veículo 
usado pelos ban-
didos e uma arma, 
cujo calibre não foi 
informado. 

Suspeito de atirar em PM é localizado
policiais militares 

do 15º bpM (duque 
de caxias) localiza-
ram no hospital ca-
xias d’or um dos sus-
peitos de assassinar 
o subtenente refor-
mado da polícia Mi-
litar valdir Nobre da 
Silva, na última ter-
ça-feira, dentro de 
um supermercado 
na vila canaã, em 

caxias. as informações 
foram repassadas 
pelo disque-denúncia 
(2253-1177). 

Segundo informa-
ções, em apenas qua-
tro dias, três policiais 
foram mortos a tiros 
no rio. outros quatro 
foram baleados nes-
ta semana na região 
Metropolitana. ontem, 
um pM levou um tiro 

na perna numa tenta-
tiva de roubo de car-
ga em guadalupe, 
na região Norte. o 
estado de saúde dele 
é estável. Na maioria 
dos casos, as vítimas 
sofreram tentativa de 
assalto. 

uma equipe do 15º 
bpM esteve na última 
quarta-feira no caxias 
d’ or onde encontrou 

Jorge dener Santos de 
oliveira, conhecido 
como dener, receben-
do atendimento médi-
co. Segundo a unida-
de, ele deu entrada 
no local por volta das 
20h30 do mesmo dia. 
uma testemunha do 
atentado contra o 
subtenente esteve no 
hospital e reconheceu 
o suspeito. Policial reformado foi atacado no supermercado

Bandido é baleado em Nilópolis 
em Nilópolis, um 

marginal ficou ferido 
ao trocar tiros com 
policiais do 20º bpM, 
na última quarta-
-feira. o suspeito, 
identificado como 

luis felipe Soares da 
Silva, conhecido como 
Juninho, 23, foi enca-
minhado para upa 24 
horas do bairro cabuís. 

o batalhão infor-
mou que a guarnição 

realizava uma incursão 
na localidade ponte 
azul com o objetivo de 
recuperar um veículo 
Siena preto roubado 
por criminosos. ao che-
gar na comunidade, 

a equipe se deparou 
com quatro suspeitos 
armados que vendiam 
drogas. ao perceber a 
aproximação da via-
tura, o grupo passou 
a atirar. No confronto, 

um dos bandidos foi 
baleado e uma pistola 
40 mm, com numera-
ção raspada, foi apre-
endida com 15 mu-
nições intactas e um 
carregador alongado. 

Segundo a polícia 
civil, Juninho possui 
duas passagens por 
tráfico de drogas e 
uma por porte ilegal 
de arma de calibre 
restrito.

Estado pede força às Armadas 
o governo do estado 

solicitou às forças arma-
das reforço no contingente 
para os Jogos olímpicos e 
também para antes e de-
pois do evento esportivo. o 
número vai além dos 85 mil 
agentes já previstos para 
a segurança. o auxílio foi 
requisitado através de um 
ofício enviado pelo go-
vernador em exercício do 
rio, francisco dornelles, ao 
presidente interino, Michel 
temer. o emprego extra 
iria de 24 de julho a 19 de 
setembro, após até mesmo 
a paralimpíada. a nota afir-
ma que o contingente ex-
tra ficaria em locais como 

a avenida brasil, o aeropor-
to do galeão e as linhas 
vermelha e amarela. 

No documento, dornelles 
justifica o elevado número 

de visitantes na cidade e 
diz que a polícia Militar não 
dispõe de recursos huma-
nos e logísticos para cum-
prir as demandas.

Militares vão reforçar segurança nas olimpíada 

Identificado assassino de motorista 
a polícia civil identifi-

cou o homem suspeito 
de assassinar o motorista 
de ônibus da empresa 
linave, alex antônio de 
Souza Silva, de 34 anos, 
na tarde do último do-
mingo em austin, Nova 
iguaçu. flávio tavares, 
que tem passagem por 
agressão física contra 

uma tia segue foragido. 
Segundo informações, 
ele trabalha como se-
gurança em uma boate 
no bairro de austin. 

alex foi atingido por 
cinco ou seis tiros no 
ponto final da linha de 
ônibus. ele era casa-
do e deixou uma filha 
de 11 anos. de acordo 

com a família, a vítima 
esbarrou em uma moto 
e depois discutiu com o 
motoqueiro. o homem 
teria seguido o ônibus 
até o ponto final, es-
perou o motorista sair e 
disparou vários tiros nas 
costas de alex enquan-
to ele descia a escada 
do veículo. 

reprodução globoNeWS

o veículo de entrega de encomenda dos Correios é saqueado pelos criminosos que estavam em um Sandero (c) M. Souza ficou ferido no pescoço
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inglAterrA

Japeri tem plano de ensino 
preparado até o ano de 2020
Profissionais da rede municipal de ensino se reuniram para escolher os livros.

Parlamentar Jo Cox morre após ataque
a parlamentar bri-

tânica Jo cox, do 
partido trabalhista, 
morreu após ser ba-
leada e apunhala-
da em um ataque 
ontem em birstall, 
perto de leeds, na 
inglaterra. ela tinha 
41 anos, era casa-
da e mãe de dois 
filhos.um homem 
de 52 anos identifi-
cado pela impren-
sa como thomas 
Mair foi detido sob 
a suspeita de pra-
ticar o ataque. a 
polícia investiga re-

latos de que ele teria 
gritado “britain first!”, 
em referência a um 
partido de extrema-
-direita.

o dono de um sa-
lão de beleza em 
frente ao local do 
incidente disse ao di-
ário ‘the guardian’ 

que viu o suspeito 
primeiro apunhalá-
-la, depois disparar 
contra a parlamen-
tar quando um ho-
mem que saiu de 
uma lavanderia ten-
tou impedir o crime.

Jo cox foi eleita 
para o parlamen-
to para representar 
batley e Spen, em 
Yorkshire, em maio 
de 2015. antes de 
ser eleita, ela traba-
lhou para a organi-
zação internacional 
oxfam, uma oNg 
que presta ajuda 
humanitária.

Jo Cox tinha 41 anos

preSS aSSociatioN via reuterS

a prefeitura de Ja-
peri, por meio 
da Secretaria 

de educação (SeMed), 
reuniu na última quar-
ta-feira, profissionais 
da rede municipal de 
ensino para a escolha 
dos livros que vão ser 
utilizados durante os 
próximos três anos leti-
vos. o encontro acon-
teceu na e.M ary Shia-
vo, onde professores 
de todas as matérias 
da grade curricular, do 
segundo segmento do 
ensino fundamental, 
puderam chegar a um 
consenso do melhor 
material didático a ser  
adotado nas unidades 
escolares.

 
PRINCIPAl FoCo

garantir que crian-
ças e jovens do mu-
nicípio tenham uma 
educação de quali-
dade é o foco princi-

pal de todos os envol-
vidos neste processo. 
por esta razão, o pre-
feito ivaldo barbosa 
dos Santos, o timor, fez 
questão de estar pre-
sente na reunião, onde 
elogiou e agradeceu o 

empenho de todos os 
profissionais da educa-
ção pelo trabalho que 
vem sendo realizado. 
“vocês são muito mais 
que uma matrícula 
estatutária, são meus 
colegas de trabalho. 

todos têm compromis-
so com a instituição o 
qual prestam serviço 
e, o principal, a for-
mação educacional 
dos nossos pequenos 
e adolescentes. eles re-
presentam o futuro  da 

nossa cidade”, disse o 
prefeito.

os livros em questão 
são selecionados pelo 
Ministério da educa-
ção, as editoras produ-
zem e são encaminha-
dos para as escolas de 

todo o país. de acordo 
com a realidade do 
nosso município,  os 
professores analisam e 
decidem democrati-
camente, escolhendo 
qual coleção que será 
utilizada.

os livros em questão são selecionados pelo Ministério da Educação e as editoras preparam e os entregam nas escolas de todo o país

WaNderSoN de oliveira

Os livros serão escolhidos de forma que se encaixe dentro do perfil dos alunos
os docentes têm 

um olhar crítico para 
que a escolha dos 
livros seja feita de 

forma adequada e se 
encaixe plenamente 
dentro do perfil dos 
nossos alunos. “o tra-

balho realizado é feito 
de forma detalhada e 
minuciosa, com plane-
jamento elaborado e 

estudado pelos profes-
sores. Sendo assim, te-
rão a certeza de uma 
escolha de livros efe-

tuada com êxito, para 
que os bons resultados 
permaneçam apare-
cendo nas salas de au-

las”, disse Mariangela 
Mairink, coordenado-
ra pedagógica da 
SeMed.

Professores em greve e alunos do 
RJ fazem manifestação no Centro

profissionais e alu-
nos da rede pública 
de ensino se reuni-
ram na candelá-
ria, centro do rio, 
na tarde de ontem, 
para um ato unifi-
cado da educação. 
o protesto ocorreu 
após assembleia 
realizada pela ma-
nhã, em que pro-
fessores do estado 
decidiram, por una-
nimidade, manter 
a greve iniciada há 
mais de três meses.
uma passeata foi ini-
ciada, por volta das 
16h30, interditando 
as pistas laterais da 
avenida presidente 
vargas, sentido Zona 
Norte. a pista central 
e o sentido cande-
lária permaneceram 

abertos. o grupo se-
guiu até a central 
do brasil.

até a última atua-
lização desta repor-
tagem, não havia 
sido divulgada esti-
mativa de público.

professoras da 

rede estadual em 
duque de caxias fi-
zeram uma perfor-
mance com guarda-
-chuvas, formando a 
expressão “reajuste 
já”, em um apelo 
pelo aumento sala-
rial.

Passeata de professores e alunos saiu da Candelária 

criStiNa boeckel/g1

Nutricionista ministra curso  
para profissionais da área

a renomada drª 
Nelzir trindade reis 
ministrou mais um 
curso para pro-
fissionais da área 
no Hospital infantil 
prontonil. o even-
to foi realizado no 
bairro califórnia, 
em Nova iguaçu, e 
foi organizado pela 
drª Josilene carva-
lho dos Santos, nu-
tricionista chefe da 
unidade.

o prontonil foi 
fundado em de-
zembro de 1964 se 
tornou uma refe-
rência em saude 
na região, aten-
dendo as neces-
sidades de pa-
cientes adultos e 
pediátricos com 
atendimento 24 
horas para consul-
tas e internações.  

o curso contou 
com a participa-
ção educacional drª 
Águida lemos, nutri-
cionista fitness e fun-

cional, que man-
tém um consultório 
no edifício vitality, 
no centro de Nova 
iguaçu. 

drª águida (e), Neuzir trindade e Josilene dos Santos 

Prefeitura diz que 98% das obras 
do Parque olímpico estão prontas

com as olimpíadas 
se aproximando, a pre-
feitura do rio informou 
que 98% das obras do 
parque olímpico estão 
concluídas. o local vai 
receber 16 modalidades 
olímpicas e nove mo-
dalidades paralímpicas. 
como mostrou o rJtv 
ontem, a estrutura tem 
passado por testes para 
até o dia do evento se-
rem feitos os ajustes ne-
cessários.

“todos os ajustes que 
foram solicitados du-

rante essa fase de teste 
foram executados. um 
exemplo foram as qua-
dras de tênis que a gen-
te teve que repintar, por 
uma diferença de cor 
pedida pelos atletas”, 
disse o diretor de esporte 
rio 2016 rodrigo garcia.

o que também exigiu 
ajuste foi o fornecimento 
de energia elétrica no 
parque aquático. a pro-
va de cesar cielo, que 
seria um dos grandes 
nomes dos jogos, mas 
não conseguiu a classi-

ficação, atrasou 45 mi-
nutos porque faltou luz. 
este risco não pode exis-
tir quando há disputa de 
medalha olímpica. 

as arenas 1, 2 e 3 e 
a arena carioca são 
consideradas prontas. 
“aqui dentro está super 
legal, mas se a gente 
vê o caminho não está 
legal não. falta muita 
coisa para ser feita e dá 
aquele medo de não 
ficar pronto”, afirmou 
Sheila, bicampeã olímpi-
ca de vôlei.

divulgação
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Harmonia e paixão 
no relacionamento 
amoroso. Aproveite para 
acertar pequenas arestas 
mas, com muito carinho, 
por favor. Aliás, faça um 

breve inventário de suas relações 
como um todo, seja para fortalecê-
las, modificá-las ou dar um fim nelas. 
Bom momento no campo amoroso.

Áries

A vida social anda a mil 
e isso se justifica numa 
época destas o que não 
se explica é você se 
preocupar demais com 
a opinião alheia. Confie 

mais em si. Dedique seu tempo à sua 
satisfação pessoal e divirta-se com seus 
amigos. Bom momento para organizar 
as finanças.

Touro

O setor afetivo está 
favorecido; suas 
relações passam por 
um momento calmo 
e estável como você 
prefere. Caso você 
não tome cuidado, 

a teimosia e a arrogância poderão 
influenciar o seu comportamento 
durante todo esse período. Cor: azul 
turquesa. Número: 03.

Gêmeos

Esteja preparado(a) 
para novidades no 
setor afetivo; pode ser o 
começo de um romance 
ou um momento de 
renovação e alegria 

na vida afetiva. Período de bastante 
esperança e idealismo. Tudo bem. Siga 
em frente com determinação Cor: laranja 
escuro. Número: 06.

Câncer

Aproveite as oportunidades 
que batem à sua porta. 
Encontros afortunados e 
melhorias caminham lado a 
lado. No amor, demonstre 
os sentimentos. Pare de 
se fechar tanto e procure 

entender o que se passa em seu coração. 
Ótimo período para as finanças. Número: 
09.

Leão

(23/08 a 22/09)

Neste período você se 
comunica e se relaciona 
melhor com os outros. As 
pessoas tendem a ver você 

como referência e devem procurar sua 
ajuda. Momento bom para as relações 
íntimas e familiares. Aproveite para se 
divertir. Bom momento amoroso. Cor: 
rosa. Número: 12.

Virgem

O momento é positivo 
para investir em sua vida 
social já que seu lado 
extrovertido está em 
alta. Divirta-se com seus 
amigos e familiares. Na 
área profissional, foque 

a atenção em suas tarefas. Prove seu 
valor quando tiver autoridade para 
julgar as ações dos outros. Número: 
15.

Libra

O dia está muito 
bom para o seu 
entendimento com 
todas as pessoas 
que você gosta. 
Saiba expor os seus 

sentimentos e verá o resultado disso. 
Seus amigos ficarão mais próximos. 
Boa capacidade de tomar decisões 
e espírito de liderança. Saberá 
defender seus pontos de vista.

Escorpião

Siga a intuição, pois o 
que parece ser só uma 
impressão pode muito 
bem acontecer. Invista 
o tempo em sua busca 
pela espiritualidade. 

Aproveite para aprender um 
pouco mais sobre os mistérios 
pessoais e do nosso planeta. Bom 
momento no campo emocional. 
Número: 18.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Câncer. Regente: Saturno. 
O que não aconteceu 

como o esperado ainda tem tempo de 
ser consertado. Adotar o lema de paz 
e amor combina com estes dias. Sua 
alegria contagia quem está por perto. 
Número: 21.

Capricórnio

Será necessário algum 
sacrifício para chegar 
onde deseja, pois você 
possui força suficiente 
para isso. Pode contar 
com a sua grande 

capacidade de perseverar. No plano 
sentimental evite dar ouvidos às 
opiniões alheias. Siga a sua intuição. 
Cor: laranja escuro. Número: 24.

Aquário

A fase é favorável às 

suas relações pessoais 

. Pessoas próximas 

tendem a lhe procurar 

para pedir ajuda 

e conselhos. Esteja acessível. 

Momento feliz. Paciência para lidar 

com que não sai como esperado? 

Quase nenhuma. Suas reações 

podem ser mal entendidas Número: 

27.

Peixes

9atos oficiais

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

reciBo nº 0112reciBo nº 0111

CONCESSÃO DE LICENÇA

STEMIL SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONTAGENS IN-
DUSTRIAIS EIRELI EPP -CNPJ Nº 39.532.783/0001-90 torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te -SEMAS- ,através do processo nº 28/0044/2016 a licença 
de operação Nº 0505 com validade até 31/05/2018 para ativi-
dade Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada (escritório) 
na Rua das Tulipas nº 124 -Santa Amélia- Belford Roxo.

reciBo nº 0113

ratificaÇÃo

Ratifico para os devidos fins, o presente 
procedimento licitatório por Dispensa, com fulcro no ar-
tigo 24, V da Lei 8.666/93, com objetivo de fornecimento 
de combustível para a empresa AUTO POSTO RURAL 

DE SEROPÉDICA LTDA, CNPJ Nº 03.754.346/0001-
73, no valor de R$ 19.674,20 (dezenove mil e seiscen-
tos e setenta e quatro reais e vinte centavos), pelo pe-
ríodo de 07(sete) meses até 31/12/2016, referente ao 
Processo Licitatório Nº. 006/2016 – Dispensa  Nº. 001/ 
2016 e Contrato nº 005/2016. 

Encaminho para elaboração de contrato e 
da publicidade. 

Seropédica, 14 de junho de 2016.

Wagner Vinicius de Oliveira
Presidente

DECRETO N° 4.075, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito
 Suplementar de R$ 050.000,00 (Cinco milhões

 e cinquenta mil reais), para reforço das dotações
 consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atri-
buições, com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei 
Municipal 1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos (SEMASDH), à Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA), 
à Secretaria Municipal de Obras (SMO), à Secretaria Municipal de Saúde (SE-
MUS), à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), à Secretaria 
Municipal de Administração e Serviços Públicos (SEMASP) e à Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte e Turismo (SEMEST), Crédito Suplementar de 
R$ 5.050.000,00 (Cinco milhões e cinquenta mil reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do 
Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do arti-
go 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓRGÃO uni-
dade PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-

TAÇÃO

seMas-
dh

fMas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.36.00 00 35.000,00

seMfa se-
Mfa

05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 110.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 00 81.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 12 899.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.36.00 16 12.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.030.1.039 3.3.90.39.00 16 440.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 3.190.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 30.000,00

sMct sMct 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.39.00 00 125.000,00

SEMASP SP 37.02.15.452.033.2.035 3.3.90.39.00 00 48.000,00

seMest educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 80.000,00

Anexo II

Em R$

ÓRGÃO uni-
dade

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 109.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 899.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.3.70.41.00 16 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.92.00 16 29.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.92.00 16 39.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.30.00 16 100.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.32.00 16 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.39.00 16 113.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 2.742.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 110.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.30.00 16 60.000,00

seMus fMs 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.30.00 16 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.39.00 16 40.000,00

seMus fMs 08.01.10.304.049.2.012 4.4.90.52.00 16 49.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.39.00 16 240.000,00

se-
MASP

adM 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 242.000,00

se-
MASP

SP 37.02.15.452.033.2.035 3.3.90.92.00 00 48.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 80.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO Nº  4.076 DE 16 DE JUNHO DE 2016.

“Dispõe sobre criação e nomeação de Comissão Especial para Fiscalização e 
Acompanhamento do Concurso Público 01/2016 e dá outras providências”. 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Especial para fiscalizar e acompanhar 
todos os atos relativos do Concurso Público nº 001/2016. 

Artigo 2º - Ficam nomeados para compor a Comissão de que trata o artigo 
primeiro deste Decreto, os seguintes servidores efetivos: 

Presidente: Juber Batista Azevedo; 
Membro: Mirian Cristina Mathias de Souza;

Membro: Antonio Carlos Lustosa; 

Parágrafo Único - A Comissão poderá funcionar somente com a maioria 
absoluta de seus membros. 

Artigo 3º - A Comissão Especial deverá acompanhar todos os atos relativos 
ao Concurso Público 001/2016.

Artigo 4º - A Comissão Especial, deverá sempre: 

I - lavrar as atas dos trabalhos da comissão, assinando-as em conjunto com 
os demais membros; 

II – analisar em reexame todo o edital do Concurso, aprovando e/ou 
propondo alteração do que se fizer necessário no mesmo; 

Artigo 5º - Todos os setores da Administração Pública deverão facilitar e dar 
total apoio necessário aos trabalhos a serem realizados pela Comissão Especial.

Artigo 6º - Terão prioridade nos trâmites administrativos, todos os 
expedientes requisitórios formulados pela Comissão Especial.

Art. 7º - Os Secretários Municipais deverão liberar nos dias de reunião 
da Comissão, ora constituída, os servidores efetivos, sem prejuízo nos seus 
vencimentos e/ou carga horária.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se disposição ao contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

PORTARIA Nº.1434/GP/2016, DE  16 DE JUNHO DE 2016.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o Mandado de Segurança nº. 0010234-17.2015.8.19.0000, da Décima 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,

                                                                                   R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR a contar desta publicação, para ocupar o Cargo de PSICÓLOGO, os 
candidatos abaixo relacionados, em conformidade com o processo administrativo 
nº 09/0273/2015, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público nº 001/2012, 
para preenchimento de cargos no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. O nomeado deverá comparecer no prazo de 30 dias, a partir da 
data da publicação de 9:00 às 16:00 H.,na Prefeitura Municipal de Belford Roxo – 
Assessoria Especial de Recursos Humanos – AERH, sito à Av. Floripes Rocha nº 
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Ingredientes

QUINDIM BoM À 
BEÇA

14 gemas peneiradas
1 ovo inteiro, porém 
com a gema penei-
rada
100 g de coco seco 
natural ralado (caso 
não tenha a fruta, 
pode ser o tradicio-
nal dos mercados. es-
colha o que não for 
adoçado)
100 g de manteiga
400 g de açúcar re-
finado manteiga e 
açúcar para untar as 
forminhas

Modo de preparo

unte as forminhas 
com manteiga e açú-
car e reserve
com a batedeira, 
misture o açúcar e 
a manteiga até ficar 
clarinho
acrescente o coco 
ralado, as gemas e o 
ovo inteiro (todas as 
gemas peneiradas) e 
misture bem
encha as forminhas 
até a boca (não vai 
transbordar!) e reser-
ve por 1 hora para 
que o coco fique se-
parado do líquido
preaqueça o forno 
no máximo e quando 
for colocar os quin-
dins deixe nos 200º c
os quindins devem ser 
cozidos em banho-
-maria e você deve 
usar uma prateleira 
bem próxima do fogo
Não precisa cobrir 
com papel-alumínio
Quando o coco esti-
ver bem douradinho 
(bem douradinho 
mesmo!) o quindim 
está pronto
retire a forma do for-
no e com a ajuda de 
uma faca sem ponta 
retire os quindins ain-
da quentes das for-
mas (se esfriar vai gru-
dar na forma)
Sirva quente ou frio
os quindins podem 
ser congelados em 
embalagens indivi-
duais, vedadas com 
papel-filme
espero de coração 
que gostem!

PICANHA INVERTIDA

Ingredientes

1 picanha de cerca 
de 1,5 kg
400 g de provolone
100 g de bacon
orégano
Sal grosso

fure a picanha no 
sentido diagonal, dei-
xando 1,5 cm nas la-
terais
vire a ponta para 
dentro, deixando no 
avesso, cuidado no 
corte para não atra-
vessar as laterais de 
um lado ao outro
recheie com o pro-
volone picado tem-
perado com orégano 
e o bacon, também 
picado
feche as aberturas 
com palitos
Salgue com o sal 
grosso
coloque no forno a 
200ºc em uma as-
sadeira untada ou 
se preferir leve para 
churrasqueira
deixe assar a seu gos-
to, virando de 15 em 
15 minutos

Modo de preparo

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais
378 sala 107 -  Centro – Belford Roxo, portando os documentos abaixo relacionados. 
O não comparecimento do candidato no prazo acima mencionado acarretará sua 
eliminação no Concurso Público.

Original e cópia autenticada dos seguintes documentos:

Identidade
CPF
Diploma do curso superior em Psicologia e Registro no respectivo Conselho da Clas-
se
Anuidade do Registro paga
Carteira do respectivo conselho
Comprovante de residência
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 10 anos
Declaração de escolaridade dos filhos a partir de 07 anos
Título de eleitor
Comprovante da última votação
Certidão de nascimento ou casamento
PIS ou PASEP
Declaração de Imposto de Renda completa
Situação cadastral do CPF
Certificado de reservista
Atestado médico admissional expedido pelo Médico do Trabalho do Município
02 fotos 3X4
Comprovante de conta corrente do Itaú
Certidão negativa de Antecedentes Criminais (Estadual e Federal)
Comprovante de inscrição do concurso
OBS: Para a realização do exame médico admissional, será necessário estar de 
posse dos exames de Hemograma completo, RX do Tórax ( PA/Perfil) e eletrocar-
diograma.

Local Endereço Dia e horário
Policlínica Esp. da 
Prata

Tel: 2761-6298

Av. José Mariano dos Pas-
sos, 948 – Prata – Belford 
Roxo

5ª as 8h. (chegar 1 hora antes, 
atendimento por ordem de che-
gada)

Policlínica de Saúde 
Neuza Brizola

Tel: 2761-7254

Avenida Benjamim Pinto 
Dias, 1.006 -Centro – Bel-
ford Roxo

5ª as 08h. (chegar 1 hora antes, 
atendimento por ordem de che-
gada)

Classificação Nome
46 CHARLENE  FINGOLO STUTZ

47 ROSANGELA PEREZ MACIEL

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – 
SEMASDH 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMASDH Nº 001/2016

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos – SEMASDH, mediante a aprovação do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social – CMAS, torna público o presente EDITAL e o interesse 
de selecionar propostas de projetos de entidades privadas sem fins lucrativos,  inte-
grantes da rede socioassistencial de Belford Roxo, registradas no Conselho Munici-
pal de  Assistência Social, objetivando a formalização de Termo de Colaboração, no 
âmbito desta Secretaria para a execução de ações socioassistenciais que assegurem 
o desenvolvimento de serviços e o  atendimento às necessidades da população em 
situação de vulnerabilidade social, em  observância aos preceitos da da Lei Orgânica 
da Assistência Social - LOAS  nº 8.742/93, e  suas alterações posteriores, da Política 
Nacional de Assistência Social e Norma Operacional  Básica – NOB/SUAS, Reso-
lução CNAS n° 109 de 11 de a de 2009, Aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais e, subsidiariamente dentro do que estabelece a Lei nº. 8.666/1993 
e suas alterações, Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei nº. 4.320, de 17 de 
março de 1964, Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso), Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, IN STN 01/97 a serem 
realizadas com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

1. OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração, a contratação de  Entidades da 
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, para desempenho de ações junto a Secretaria 
Municipal de Assistência social e Direitos Humanos, através de seleção de projetos, 
para:

1.1. Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional para Crianças e adoles-
centes: Fortalecer e expandir a rede de proteção social em Belford Roxo, 
com o financiamento de entidades focadas no atendimento a Crianças e 
Adolescente de 0 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade e risco so-
cial, especialmente promovendo o atendimento na área de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade, que estejam com seus vínculos familiares 
fragilizados e rompidos.

1.2. Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional para Idosos: Promover 
o atendimento na área de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
através de ações na área de assistência social, para população Idosa com 
idade a partir de 60 (sessenta) anos e que estejam com seus vínculos fami-
liares fragilizados e rompidos. 

1.3. Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional para População em si-
tuação de Rua (18 anos a 59 anos e 11 meses) - Acolhimento provisório 
com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou 
grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por 
abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem 
condições de auto-sustento, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, Resolução nº109 de 11 de novembro de 2009.

1.4. Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Crian-
ças e adolescentes: Fortalecer e expandir a rede de proteção social em 
Belford Roxo, com o financiamento de entidades focadas no atendimento 
Crianças e adolescentes com deficiência (PCD), especialmente promoven-
do o atendimento na área de Proteção Social Especial de Média Comple-
xidade, através de ações sociais e educativas, objetivando o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 

1.5. Os anexos deste edital serão retirados na SEMASDH em formato digital.

1. INSTITUIÇÕES ELEGÍVEIS

1.1. Poderão participar deste Chamamento Público, entidades privadas sem fins 
lucrativos/econômicos, que tenham missão e/ou objeto social pertinente e 
compatível com o objeto deste edital e que atendam a todas as suas exi-
gências, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e 
seus anexos.

1.2. Somente poderão participar deste Chamamento pessoas jurídicas de direito 
privado, legalmente estabelecidas no país, com atuação no município de 
Belford Roxo preferencialmente, com no mínimo três anos de fundação, de 
forma individual que satisfaçam às condições expressas neste documento.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. As entidades proponentes e seus representantes legais não poderão estar 
em situação de mora ou de inadimplência em qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública direta e indireta do Município, conforme legisla-
ção vigente.

2.2. Será realizado levantamento junto aos órgãos responsáveis sobre a situa-
ção da entidade.  Verificada a inadimplência da entidade ou responsável, o 
projeto será automaticamente eliminado da seleção.

2.3. Os objetivos e diretrizes estatutárias da entidade deverão estar em confor-
midade com os objetivos deste chamamento.

2.4. É vedado a apresentação da mesma proposta por mais de uma instituição. 
Propostas que tenham a mesma coordenação serão ambas desclassifica-
das.

2.5. A equipe técnica que coordenará o projeto deverá ter competência e expe-
riência comprovada nas temáticas correspondentes. 

2.6. Nenhum membro da instituição poderá ter vinculação com a administração 
pública em nenhuma das esferas.

3.7. A entidade deve dispor de capacidade operacional, constituída por recursos 
físicos (móveis e imóveis) para o gerenciamento do Termo de Colaboração.

4. RECURSOS FINANCEIROS - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos financeiros previstos são oriundos do Governo do Federal, alo-
cados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e da reprogramação dos 
saldos financeiros de 2015 e correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, em 
conformidade com a LOA/2016 e PPA 2014/2017.

ÓRGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

UN.ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO: 017 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.43.00

PROJETO/

ATIVIDADE

08.242.045.2.021.000 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO

08.242.045.2.022.000 – ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFI-
CIÊNCIA                                                          DEDEFDDEFICIEN-
CIADEFICIENCIADEFICIÊNCIA
08.242.045.2.023.000 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADO-
LESCENTE ADOLESCENTE
08.242.045.2.024.000 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

valores em R$

Modalidade de atendimento Meta Valor mês BLOCO DE

FINANCIAMENTO
Serviço de Acolhimento em Abrigo 
Institucional para Crianças e ado-
lescentes de ambos os sexos – Alta 
Complexidade

20 10.000,00
PSEAC

57.403-1

OBS: Nesta modalidade acima, será permitido o Termo de Colaboração com 
até 04 entidades.

* valores em R$

Modalidade de atendimento Meta Valor mês BLOCO DE

FINANCIAMENTO
Serviço de Acolhimento em Abrigo Ins-
titucional para Idosos – com 60 anos ou 
mais - Alta Complexidade

20 10.000,00
PSEAC

57.403-1
OBS: Nesta modalidade acima, será permitido o Termo de Colaboração com 
até 01 entidade.

* valores em R$

Modalidade de atendimento Meta Valor mês BLOCO DE

FINANCIAMENTO
Serviço de Acolhimento em Abrigo Ins-
titucional para População em Situação de 
Rua – Alta Complexidade

20 10.000,00
PSEAC

57.403-1
OBS: Nesta modalidade acima, será permitido o Termo de Colaboração com 
até 01 entidade.

* valores em R$

Modalidade de atendimento Meta Valor mês BLOCO DE

FINANCIAMENTO
Serviço de Proteção Social ESPECIAL 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE a Pessoa 
com Deficiência, ambos os sexos – média 
complexidade

40 10.000,00
PSEMC

57.404-X

OBS: Nesta modalidade acima, será permitido o Termo de Colaboração com 
até 01 entidade.

4.3.  Os critérios de elegibilidade e distribuição de recursos foram pactuados 
pelo Colegiado do CMAS de Belford Roxo.

4.4.  Os recursos utilizados nas modalidades são oriundos da reprogramação e 
repasses.

4.5.  O sistema de repasse de recursos, objeto deste edital, será feito através de 
Termo de Colaboração.

4.6. A contrapartida das entidades será em bens não mensuráveis, sem percentual 
estabelecido, conforme modelo constante no anexo do edital.

4.7. Itens não financiáveis:

a) Taxas de administração ou similar;
b) elaboração da proposta apresentada;
c) gratificação, consultoria ou qualquer espécie de remuneração ao pessoal com 
vínculo empregatício com instituições da administração pública federal, estadual ou 
municipal, direta ou indireta;
d) pagamentos de taxas, impostos, multas, juros ou correção monetária, inclusive, 
decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
e) pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;
f) pagamento dos custos relacionados a formalização jurídica de grupos;
g) compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;
j) a terceirização do objeto principal do Termo de Colaboração.

4.2. AÇÃO PROGRAMA

Ação continuada Ampliação da Cobertura dos Serviços de Média e Alta Complexidade



atos oficiaissexta-feira, 17 de junho de 2016 11

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

4.8. É vedado, ainda:

a) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no projeto;
b) realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
c) efetuar pagamento em dada posterior à vigência do instrumento, salvo se expres-
samente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato 
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
d) pagamento a qualquer título a servidor ou empregado público integrante de qua-
dro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, 
por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo hipóteses previstas em leis 
específicas.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

5.1. O prazo de execução dos projetos será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, deven-
do-se observar o termo final como prazo limite para apresentação da prestação de 
contas.

6. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

6.1.  A entidade deverá encaminhar o Projeto (anexo I), Plano de Trabalho (ane-
xo II) e Documentação da entidade (anexo IV), através de oficio do dirigente da Ins-
tituição à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASH).

6.2.  Anexo à Documentação da Entidade, deverá constar registro fotográfico 
das instalações físicas, com a cobertura total do espaço físico, inclusive quanto à 
acessibilidade.

6.3.  A documentação deverá ser protocolada e entregue na recepção da Sub-
secretaria de Gestão da SEMASDH, até as 17h do dia 30 de junho  de 2016, prazo 
final para entrega das propostas.

6.4.  As parcerias com as entidades serão firmados a partir da data da assinatu-
ra do Termo de Colaboração.

7. ANÁLISE DO PROCESSO DE CONVENIAMENTO

7.1.  Preliminarmente à análise do Projeto Básico e do Plano de Trabalho, será 
verificada a regularidade da Documentação da Entidade (anexo IV).

7.2.  Verificando-se a falta ou irregularidades na Documentação da Entidade 
(ANEXO IV), a mesma será desclassificada, devolvendo-se os envelopes contendo 
o Projeto e o Plano de Trabalho.

7.3.  O Projeto e o Plano de Trabalho serão analisados pela Comissão Técnica 
de Avaliação e Seleção de Projetos da SEMASDH, que após parecer, será encami-
nhado pela secretária para os procedimentos administrativos legais na PMBR.

8. ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

8.1.  Encerrado o prazo estabelecido para recebimento dos projetos, será re-
alizada análise inicial quanto à pertinência e o enquadramento das propostas nos 
termos deste Chamamento.

8.2.  A análise técnica do projeto será realizada pela Comissão Técnica de Ava-
liação e Seleção de Projetos, a ser designada pela Secretária Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos, através de portaria especifica constituída por re-
presentantes das Subsecretarias e CMAS: 01 representante da Subsecretaria de 
Proteção Social Básica/ Especial, 01 representante da Subsecretaria de Ges-
tão, 01 representante do subsecretaria de Direitos Humanos e 01 representan-
tes do CMAS e outros especialistas convidados, quando necessário.

8.3.  Será verificada a pertinência da proposta quanto: aos objetivos do Pro-
grama, o objeto e meta obrigatória estabelecida e o atendimento aos itens definidos 
no Roteiro de Elaboração do Projeto (Anexo I), na Memória de Cálculo (Anexo III) e 
Declaração de Capacidade Técnica (Anexo VII).

8.4.  Será realizada, ainda, a aferição da qualificação técnica e capacidade ope-
racional para execução do projeto pela proponente, por meio da apreciação do his-
tórico de convênios realizados com êxito, de publicações e avaliações de resultados 
dos projetos executados.

8.5.  A Comissão Técnica de Avaliação e Seleção de Projetos utilizará os crité-
rios estabelecidos no presente Edital e seus anexos, e apresentará Parecer Técnico 
analisando as propostas apresentadas e as condições legais das proponentes, ma-
nifestando e justificando a escolha daquela mais apta para executar o Projeto.

8.6.  Constatado o atendimento pleno às exigências estipuladas neste Edital pe-
las Entidades, os Projetos que obtiverem as primeiras maiores pontuações, pelos 
critérios abaixo definidos serão considerados classificados.

8.7.  Na seleção e classificação dos Projetos, atribuir-se-ão pontos até o máxi-
mo, levando-se em conta, respectivamente, os critérios seguintes:

CRITÉRIOS PONTUÇÃO MÁXIMA

Adequação da proposta ao Edital Até 3,0 pontos
Metodologia Criativa e Estratégias de Ação Até 2,0 pontos
Objetivos e Metas correspondem à realidade identificada e estão 
em coerência com a metodologia definida

Até 2,0 pontos

Cronograma Mensal de Execução das Atividades por Meta Até 1,0 pontos
Experiência comprovada da instituição na elaboração,coordenação 
e execução de programas com população em  situação de risco e 
vulnerabilidade social

Até 2,0 pontos

TOTAL MÁXIMO ALCANÇÁVEL 10 PONTOS

8.8.  A não apresentação pela entidade de quaisquer dos documentos exigidos, 
no prazo fixado, bem como a inadimplência junto ao município, implicará na exclu-
são do mesmo do processo de chamamento.

8.9.  A Divulgação dos resultados e a relação final das propostas aprovadas se-
rão divulgadas pela Secretaria através dos Atos Oficiais do município, demonstrando 
a pontuação final das propostas aprovadas.

9. CONDIÇÕES PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

9.1.  Os recursos referentes às parcelas dos Termos de Colaboração serão libe-
rados após apresentação de relatórios de atendimentos, com a listagem dos benefi-
ciários, assinado por um técnico da entidade e atestado por servidor.

9.2.  Na hipótese do não cumprimento da meta dos atendimentos, o repasse so-
frerá uma glosa que obedecerá aos seguintes critérios: na hipótese do atendimento 
de somente 50 % da meta estabelecida, o repasse será feito de apenas 50 % do 
valor global da parcela do Termo de Colaboração. 

9.3.  Será repassado a entidade conveniada que alcançar acima de 50 % da 
meta o valor total das parcelas do Termo de Colaboração.

10. DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros fixados, a serem transferidos pela CONCEDENTE, serão 
obrigatoriamente movimentados pela CONVENENTE, através de conta bancária 

de movimentação exclusiva para este Termo, aberta junto à instituição financeira a 
ser informada pela CONVENENTE logo após a assinatura do presente Termo.

10.1.  Os saques dos recursos serão efetuados exclusivamente para o paga-
mento das despesas previstas no Plano de Trabalho, sendo que os saldos não 
utilizados serão obrigatoriamente aplicados:

I – em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu 
uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias.

II – em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado 
aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver 
prevista para prazos inferiores a 30 (trinta) dias, cuja liquidez não prejudique 
a consecução do objeto deste Termo de Colaboração, nos prazos pactuados.

10.2. Os rendimentos auferidos na forma do parágrafo anterior serão obrigatoria-
mente computados a crédito do Termo de Colaboração e utilizados, exclusivamen-
te, na execução do respectivo objeto, devendo constar de demonstrativo espe-
cífico que integrará a prestação de contas.

11.CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos 
em conta bancária específica de titularidade do fornecedor e prestador de serviço, 
conforme Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014 e Lei nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964.

Devendo constar a seguinte documentação:

•	Certidão Negativa de Débitos – CND INSS – Instituto Nacional de Seguridade 
Social, devidamente atualizada (Art. 47 da Lei nº 8212, de 24/07/91);

•	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011);

•	Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Inciso V do art. 7º da Lei nº 8.036/90);

•	Certidão Negativa de Débitos Municipais – ISS (Imposto sobre serviços de qual-
quer natureza), devidamente atualizado;

•	Certidão Negativa de Débitos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

12. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

A entidade deverá as normas da legislação vigente e IN SNT 01/ 97 e a deliberação 
200 do TCE/RJ.

13. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

As sanções para o caso de inadimplemento estarão previstas nas Cláusulas do Ter-
mo de Colaboração a ser celebrado.

14. MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO/FISCALIZAÇÃO 

14.1. Serão realizadas visitas técnicas in loco por representantes da SEMASDH, 
para a verificação da execução das ações pactuadas, conforme Plano de Trabalho 
aprovado.

A fiscalização dos serviços executados será realizada por servidor nomeado por 
Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DO, conforme Legislação vigente 
e subsidiária. O fiscal e o Gestor deverão acompanhar, fiscalizar, atestar a execu-
ção da parceria, através de ATESTO/CERTIFICO, em conformidade com a Lei nº. 
13.019, de 31 de julho de 2014 c/c com a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
demais leis.

15. DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO

15.1. É obrigatório o uso da logomarca da Prefeitura de Belford Roxo/SEMASDH nos 
materiais de divulgação, de mobilização e nas publicações decorrentes da execução 
do Termo de Colaboração.

15.2. O não cumprimento do condicionante acima implicará na paralisação do pro-
cesso de celebração/formalização e eliminação da proposta. A Parceria será substi-
tuída por outra, obedecendo à lista de classificação.

16. CRONOGRAMA

ETAPAS PRAZOS
Publicação do Edital 17/06/2016

Retirada do Edital  21/06/2016

Apresentação da documentação e da proposta 30/06/2016

Análise da Comissão Técnica de Avaliação e Seleção de Projetos 06/07/2016

Divulgação dos Projetos Selecionados 08/07/2016

Prazo para recurso 11 e 12/07/2016

Resultado Final 15/07/2016

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.  Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos.

17.2. Todas as entidades deverão estar inscritas no Conselho Municipal de Assistên-
cia Social – CMAS, para garantir a efetividade das ações do SUAS.

17.3.   Esclarecimentos adicionais sobre este Edital e documen-
tação exigida, poderão ser obtidos na sede da SEMASDH, Rua José da Cunha 268 
– Areia Branca – Belford Roxo – RJ - Tel: 2663-7312/2761-0462.

18. FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser diri-
midas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos 
no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

Belford Roxo, 15 de junho 2016.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos- Interino- Mat.: 60/046.511

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 12 DE 14 DE JUNHO DE 2016

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, designa os 
servidores WILLIAM SOARES DA SILVA, matrícula nº 60/46888 e SANDRA MA-
RIA B. FERREIRA, matrícula nº 60/046550, para fiscalizarem a aquisição dos ma-
teriais oriundos do processo administrativo nº 08/2131/2015, firmado com as em-
presas DDG 2003 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ n.º 
05.433.252/0001-28 e SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ 
n.º 16.736.512/0001-50, revogando-se com a presente qualquer ato anteriormente 
praticado.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

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
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

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 - 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
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iNteração

Anderson luiz

Belford Roxo promove nova 
edição dos Jogos da Amizade
Escola Municipal  São Francisco de Assis foi escolhida para sediar a abertura dos jogos.

a prefeitura de 
belford roxo, 
através da Se-

cretaria de educação, 
esporte, cultura e tu-
rismo, iniciou na última 
quarta-feira, na escola 
Municipal São francis-
co de assis, em Nova 
aurora, a abertura de 
mais uma edição dos 
Jogos da amizade. o 
evento, que aconte-
ce pela segunda vez 
este ano, é agora des-
tinado aos estudantes 
da rede municipal de 
ensino e reúne 10 uni-
dades escolares do 2º 
segmento.

a competição visa 
estimular a prática es-
portiva entre os jovens 
de 12 a 14 anos e pro-
mover a integração 
entre as unidades da 
rede pública de ensi-
no da cidade. os Jo-
gos da amizade fazem 
parte da programação 
pedagógica anual e já 

são tradição no municí-
pio.

o tema dos jogos 
desse ano, “educa-
ção: foco, Superação 
e conquista”, tem o 
intuito de fortalecer a 
capacitação contínua 
de alunos e professores, 
os ajudando a superar 
suas limitações diárias e 
valorizando as conquis-
tas alcançadas, atra-
vés da junção de ativi-
dades educacionais e 
esportivas.

os jogos não acon-
tecem como disputa, e 
por isso, todos os parti-
cipantes terão direito a 
medalhas e cada es-
cola participante rece-
berá troféu.

outras duas etapas 
da competição acon-
teceram ontem, no 
ciep Municipalizado 
casemiro Meirelles, em 
areia branca, das 8h às 
13h, e na escola Muni-
cipal Nossa Senhora de 
fátima, no lote Xv, das 
13h às 17h. A competição visa estimular a prática esportiva entre os jovens de 12 a 14 anos e promover a integração entre as unidades

divulgação


