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Um jornal de grande circulação
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ÚLTIMA VIAGEM

Alex Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do coletivo. Familiares e amigos se despediram do motorista no cemitério de Nova Iguaçu

Aterrorizante: corpo carbonizado e decapitado foi visto por morador que avisou à polícia sobre o encontro macabro

A droga foi despachada por remetente no exterior

Maisa: temor só a Deus

Atriz mirim 
é ameaçada 

de morte

PF agarra 
holandês 

com carga 
de droga 
sintética

PM é morto 
após reagir 

a assalto

Cunha deve 
renunciar, 
diz aliado

Nova Iguaçu 
garante 2 
mil vagas 

Churrasco queimado!

Covardão dá cinco tiros 
em motorista de ônibus 
após batida no trânsito

REPRODUÇÃO/WHATSAPP

Polícia Federal rece-
beu informações de 
que encomenda che-
garia em agência pos-
tal e deu o bote no 
momento em que com-
parsa pegava malote 
nos Correios.

Vítima foi perseguida por motoqueiro que atirou diversas vezes enquanto ela estava de costas. Câmera do coletivo está sendo analisada pela Polícia Civil.

REPRODUÇÃO/PLANTÃO POLICIAL

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/PF

3

Fiéis lotam 
Catedral de 

Santo Antônio 
de Jacutinga 

pelo padroeiro 
de Nova Iguaçu
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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.



Bornier recorre a santo para 
enfrentrar crise econômica
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

FÉ E ESPERANÇA

Antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Bispo diocesano Dom Luciano Bergamim convidou prefeito a subir ao altar

Evento reuniu milhares de pessoas numa caminhada bastante alegre

Encontro aconteceu no CRAS do bairro Mucajá

Passageiros ao lado da composição danificada

Matéria de responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Nova Iguaçu.

Prefeito de Nova Iguaçu pediu ao padroeiro do município, que ajude os governantes do Brasil.
THIAGO LOUREIRO

FRANCISCO FILHO

WANDERSON OLIVEIRA

Santo Antônio, rogai 
por nós e intercedei 
a Deus por nós. Este 

refrão de uma famosa 
música de exaltação 
ao santo foi o mote da 
saudação que o prefei-
to de Nova Iguaçu, Nel-
son Bornier, fez ontem 
aos centenas de fiéis 
que lotaram a Catedral 
de Santo Antônio de 
Jacutinga, no Centro. 
Convidado pelo bispo 
diocesano Dom Luciano 
Bergamim a, do altar, di-
rigir-se aos fiéis do “san-
to casamenteiro”, pa-
droeiro de sua cidade, 
Bornier pediu ao home-
nageado da Igreja Ca-
tólica, com a força de 
suas orações, que ajude 
os governantes do Brasil, 
dos 27 Estados da Fede-
ração e dos mais de 5 
mil municípios a supe-
rarem as dificuldades 

econômicas e políticas 
pelas quais todos estão 
passando atualmente.  
foram distribuídos cerca 
de 7 mil pãezinhos ao 
longo de todo dia na 
catedral.

REPRODUÇÃO

Pane elétrica em trem Mesquita realiza a 8ª Parada LGBT

Japeri diz ‘não’ para exploração do trabalho infantil

O último domingo 
foi de festa em Mes-
quita. A Prefeitura, 
por meio da Secreta-
ria de Governo e da 
Coordenadoria da 

Por volta das 6h30 de 
ontem, um problema no 
equipamento que liga 
um trem à rede elétrica 
da ferrovia (pantógrafo) 
de uma composição do 
ramal Japeri que seguia 
para a Central provocou 
a interrupção da viagem 
em direção à Central do 
Brasil. Vários passageiros 
não quiseram esperar a 
chegada dos agentes 
da SuperVia forçaram a 
abertura das portas e des-
ceram do trem, seguindo 
a pé, pelos trilhos, até a 
estação Piedade. Lá, se-

“Lugar de criança 
é na escola”. Essas 
são as palavras de 
ordem. Por esta ra-
zão, a Prefeitura de 
Japeri, por meio da 
Secretaria de Ação 
Social e Trabalho (SE-
MAST), realizou on-
tem, um evento em 
prol do Dia Interna-
cional de Comba-
te à Exploração da 

Diversidade Sexual, 
promoveu na cidade, 
neste 12 de junho, a 
8ª Parada da Diversi-
dade LGBT, que teve 
como tema “Vamos 

guiram viagem em outros 
trens. A composição que 
apresentou problema 
passou por manutenção, 
conforme informou a 
concessionária.

Devido ao problema 
os intervalos ficaram ir-
regulares nos ramais de 
Japeri, Santa Cruz e De-
odoro. Nas redes sociais 
circularam várias fotos e 
vídeos mostrando passa-
geiros caminhando pelos 
trilhos e subindo na Esta-
ção Piedade.

O incidente está sendo 
apurado pela Agetransp.

Mão de Obra Infantil, 
comemorado em 12 
de junho. 

UNINDO FORÇAS
O encontro acon-

teceu no Centro de 
Referência de Assis-
tência Social (CRAS), 
no bairro Mucajá, 
com o objetivo de 
unir forças e traba-
lhar a multiplicação 

Solidariedade
O prefeito falou de-

pois que o bispo da 
Diocese de Valença, 
Dom Nelson Franceli-
no Ferreira, exaltar, na 
homilia, valores como 

justiça, fraternidade e 
solidariedade com os 
mais pobres, citando 
como exemplos destes 
valores ao longo dos 
séculos, além de San-
to antônio, o apóstolo 

Paulo, São Francisco 
de Assis e o Papa Fran-
cisco. Padres e diáco-
nos de toda Diocese 
de Nova Iguaçu parti-
ciparam da missa. Os 
devotos do santo mais 

popular da Igreja Ca-
tólica lotaram, ainda, 
a igrejinha da Prata, na 
divisa de Nova Iguaçu 
com Belford Roxo, tam-
bém dedicada a Santo 
Antônio.

dar voz a quem nos 
dá voz”. O evento 
reuniu milhares de 
pessoas numa ca-
minhada que foi da 
Avenida Feliciano So-

dré, em Juscelino, até 
o Paço Municipal, no 
Centro.

A concentração 
começou às 16h, em 
frente ao Colégio 
Estadual Presidente 
Castelo Branco, com 
a execução do Hino 
Nacional. A abertura 
da 8ª Parada contou 
com a fala de auto-
ridades locais e mili-
tantes. Grande parte 
da população des-
filou com fantasias e 
dançou ao som de 
trios elétricos.

A 8ª Parada da Di-
versidade LGBT con-
tou com o apoio das 
Secretarias de Segu-
rança Pública, Saú-
de, Transportes e Trân-
sito, Ordem Pública e 
a Coordenadoria da 
Juventude. Além da 
parceria da Polícia 
Militar, por meio do 
20º BPM de Mesquita.

de ideias para a er-
radicação do traba-
lho infantil.

Com base no nú-
mero habitacional 
de Japeri, o municí-
pio apresenta baixos 
índices de casos de 
violação de direitos 
das nossas crianças 
e isso se deve a uma 
força-tarefa realiza-
da por meio do Po-

der Executivo, com o 
Centro de Referência 
Especializado de As-
sistência Social (CRE-
AS), Conselho Tutelar 
e o CRAS, através de 
ações como Serviço 
de Convivência, Pro-
grama de Proteção 
Especial e o Progra-
ma de Erradicação 
de Trabalho Infantil 
(PETI).

Equipe esteve presente
Nelson Bornier, que 

estava acompanha-
do de sua vice Dani 
Nicolasina, de todo 
secretariado muni-
cipal, do presidente 
da Câmara, Maurí-
cio Morais, e de qua-
se uma dezena de 
vereadores, ouviu 
Dom Luciano des-
tacar a importância 
da parceria da Pre-
feitura na organiza-
ção e infraestrutura 
da festa religiosa 
que a cada ano, ao 
longo de três dias, 
reúne milhares de 

devotos de toda a 
Baixada Fluminense. 
O prefeito pediu a 
todos os governantes 
sabedoria e muita 
reflexão para unir o 
País e tirá-lo da cri-
se, ajudando o Brasil 
a retomar a rota do 
desenvolvimento.

Ao final da missa, 
Dom Luciano Ber-
gamim agradeceu 
a participação de 
todos e pediu a do-
ação de agasalhos 
para ajudar os mais 
pobres a se aquece-
rem neste inverno.
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O Procon autuou a SuperVia pelo 
problema ocorrido na manhã de 
ontem. Um trem do ramal de Japeri 
apresentou um defeito no pantógra-
fo próximo a estação de Piedade, 
causando atrasos em diversos ramais.

A caminhada pro-
movida pela Secre-
taria Municipal da 
Terceira Idade, será 
realizada amanhã na 
Avenida Maracanã 
no bairro Vila Paca-
embú com início Às 
08:30. Ao termino ha-
verá diversas ativida-
des físicas gratuitas.

Os idosos de Quei-
mados vão chamar 
atenção nas ruas do 
município. Alunos do 
Centro de Esporte e 
lazer da Terceira Ida-
de vão realizar uma 
caminhada ao Dia 
Mundial de Comba-
te a Violência con-
tra Idosos.

Na parte da tarde, os idosos vão distribuir pan-
fletos de conscientização sobre a valorização da 
terceira idade e a distribuição do Estatuto do Idoso 
para os motoristas no Centro. 

As assessoras de imprensa Marcelle Abreu (HGNI) e 
Flávia Rodrigues (Secretaria de Saúde de Nova Igua-
çu), têm sido bastante elogiadas por colegas por 
conta da eficiência e comprometimento.

Caminhada Caminhada II

Caminhada III Elogio

Eles disseram... nós publicamos!
"Após o resultado do Conselho de Ética, é possível que eu trabalhe para que ele reavalie sua posi-

ção em relação à presidência da Câmara. É possível que eu converse com ele a esse respeito", disse 
o deputado Carlos Marun, um dos principais integrantes da “tropa de choque” Cunha.

Conselheiros de Cultura de Nova Igua-
çu tomaram posse na última quinta-fei-
ra em cerimônia no Complexo Cultural. 
Conduziram o evento a subsecretária dos 
Conselhos Municipais, Cristina Penna e o 
secretário de Cultura, Wagner D’Almeida.

O Conselho de Política Cultural é uma 
instância colegiada permanente, de ca-
ráter consultivo e deliberativo. Integra a 
estrutura político-administrativa do Poder 
Executivo, constituído por membros do 
poder público e da sociedade civil. 

DIRETO AO PONTO

Em mais um episódio de violência explíci-
ta nos Estados Unidos, podemos claramente 
observar os riscos que a intolerância pode 
causar à sociedade. O sentimento aliado 
ao extremismo pode resultar em trágédias 
como a ocorrida em Orlando, com dezenas 
de vítimas fatais e milhares de outras indire-
tas que passam a repensar se vale a pena 
arriscar a vida para lutar por direitos iguais.

Castração Castração II Castração III
Moradores de Mesquita, ti-

veram ontem, a chance de 
agendar a castração de seus 
animais de estimação em mais 
uma edição do projeto O Me-
lhor Amigo do Homem, através 
das Ouvidoria móvel conforme 
a demanda pelo atendimento.

A castração é agendada 
mediante a comprovação do 
dono do animal de que não 
possui condições financeiras 
de arcar com o procedimen-
to. O agendamento começa 
sempre às 9h com 10 vagas 
por ordem de chegada.

As próximas paradas da 
Ouvidoria Móvel do projeto, 
Serão no próximo dia 20, na 
Praça do Povo, em Banco 
de Areia e 27 no Campo do 
Pneu, em Vila Norma e dia 1 
de julho será na Praça da Te-
lemar, no Centro.

Cultura

Cultura II
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Dinheiro não garante transporte a paciente

ESTADOS UNIDOS
Em solidariedade 

para com os homos-
sexuais um dia depois 
do ataque em um 
clube gay na Flórida, 
a Torre Eiffel foi ilumi-
nada com as cores 
do arco-íris e cidades 
como Londres (Ingla-
terra) e Sydney (Aus-
trália) organizaram 
concentrações on-
tem. 

Paris está com Or-
lando. Esta noite, a 
Torre Eiffel se iluminará 
com as cores LGBT", 
anunciou no Twitter 
a prefeita da capital 

francesa, Anne Hidalgo, 
em referência à ban-
deira que representa os 
gays, lésbicas, bissexuais 
e trans.

"Queremos mostrar 

A empresa de transporte Trel 
será investigada pelo Procon de-
vido ao atropelamento de uma 
criança de 8 anos por ônibus no 
Terminal Américo Fontenelle, na 
Central do Brasil, no último dia 11. 

A intolerância extrema

nossa resolução de 
não ficarmos calados, 
de viver e de lutar 
contra os obscuran-
tistas e o terrorismo", 
explicou.

Responsável pelo 
transporte de 

pacientes que fa-
zem tratamentos e 
exames fora do mu-
nicípio, a empresa 
Ostrastur Viagens e 
Turismo é uma das 
poucas que não 
pode reclamar da 
falta de pagamento 
por parte da Prefeitu-
ra de Rio das Ostras. 
Pelo menos é o que 
mostram os registros 
do Portal da Transpa-
rência do município, 
que revela que este 
ano a empresa já re-

Dinheiro não garante 
transporte a paciente 

em Rio das Ostras

cebeu R$ 1.464.334,90 
de um empenho glo-
bal de R$ 2.043.621,25 
para o exercício de 
2016. Entretanto, a re-
gularidade no paga-
mento não é garantia 
de uma boa presta-
ção do serviço, pois 
os motoristas da Os-
trastur têm ordens de 
esperarem no máximo 
até as 16h, horário es-
tipulado para eles dei-
xarem o Rio de Janei-
ro, para onde levam 
a maioria dos que re-
cebem atendimento 
fora da cidade.

DIVULGAÇÃO

Prefeito Nelson Bornier garante mais 2 mil empregos
CRESCIMENTO

Bornier disse que não tem medido esforços para atender às demandas da população

Prefeitura de Sydney ficou rosa em homenagem às vítimas

Nova Iguaçu ganha 2 mil postos de trabalho com a entrega do Mercado Popular de Miguel Couto.

Matéria de responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Nova Iguaçu.

Confira a matéria completa no site

Joyce Mendes
editoriahorah@ig.com.br

REPRODUÇÃO 

ALZIRO XAVIER

Uma das obras mais 
esperadas pelos 
moradores de Mi-

guel Couto, o novo Mer-
cado Popular foi inaugu-
rado no último sábado 
em clima de muita festa 
pelo prefeito de Nova 
Iguaçu, Nelson Bornier.

O espaço comercial, 
agora totalmente revi-
talizado, deve garantir 
cerca de 2 mil empregos 
direto e 5 mil indiretos na 
região. Ele é referência 
na venda de vários pro-
dutos, do vestuário a co-
midas típicas, chegando 
a receber cerca de três 
mil consumidores nos fi-
nais de semana.

“Vem gente de todos 
os lugares, até de Nite-
rói. Nosso diferencial é a 
qualidade dos produtos e 
os eventos que promove-
mos. Nós merecemos esta 
obra”, disse emocionada 
a presidente da Associa-
ção dos Vendedores do 
Mercado Popular, Antônia 
Vera.

EMOÇÃO
Com 980 metros qua-

drados e 87 boxes, loca-
lizado na rua Professora 
Marli de Carvalho Pereira, 
a inauguração do Merca-
do Popular levou também 
às lagrimas a ex-feirante 
Maria Angela Pereira Bello 
Estevão, de 56 anos. "É 
daqui que eu tiro o meu 

sustento, há cerca de 15 
anos. Estou muito feliz e 
agradeço ao prefeito Bor-
nier por este benefício tão 
importante para a vida 
de tanta gente”, festejou 
a comerciante, ocupan-
te do box 16 e a primei-
ra a receber o Termo de 
Permissão de Bem Públi-
co das mãos do prefeito.

A secretária de Obras, 
Carla Neves, disse, “emo-
cionada”, que a revi-
talização do Mercado 
Popular foi fruto de um 
trabalho coletivo. “A obra 
não é só bonita, é uma 
coisa digna, com um es-
paço confortável, limpo, 
e que deve ser cuida-
do e zelado por todos”, 
orientou.

Vazamento de esgoto em Nova Iguaçu
REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Moradores da Rua 
Paulo Reina, no bair-
ro Valverde, em Nova 
Iguaçu, pedem ajuda 
urgente da Prefeitura 
por conta de um va-
zamento de esgoto na 
altura do número 220. 
Segundo relatos, além 
do mau cheiro insupor-
tável, o problema está 
atraindo insetos e ra-
tos, o que coloca em 
risco a saúde da popu-
lação. Por isso, pedem 
uma atenção por par-
te do poder público.

Mundo presta solidariedade após ataque 
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Saúde promove capacitação 
para profissionais da recepção
Secretaria de Porto Real promoveu encontro para aperfeiçoamento da equipe. 

Iniciativa faz parte do projeto ‘A Casa é Nossa e você Ilumina Nosso Caminho rumo ao Céu’.  Durante encontro, foi discutido os temas ‘Ergonomia e Humanização’

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Prefeito Neto em inauguração da unidade de saúde

Com o intuito de 
sempre me-
lhor atender a 

população, equipe de 
recepcionistas de todas 
as unidades de Saúde 
da cidade de Porto Real 
tiveram um encontro de 
capacitação, promovi-
do pela Secretaria de 
Saúde, trazendo como 
tema: ‘A Casa é Nossa 
e você Ilumina Nosso 
Caminho rumo ao Céu’. 
Durante o encontro fo-
ram abordadas as te-
máticas Ergonomia e 

Humanização através 
de dinâmicas.

A capacitação foi di-
recionada a recepcio-
nistas da saúde do mu-
nicípio como do Hospital 
São Francisco de Assis, 
do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), das 
Unidades de Saúde da 
Família (USF), Centro de 
Reabilitação e Fisiote-
rapia, Casa da Mulher, 
Centro de Especiali-
zaçaõ Odontológica 
(CEO) e policlínicos. Se-
gundo a administradora 
da Saúde, Luiza Helena 
de Almeida, a capacita-

ção vem para oferecer 
condições psicológicas 
para melhor atender a 
população. “O encontro 
visa passar noções de 
como cuidar de si ergo-
nomicamente, ressaltan-
do seus valores pessoais 
e assim tratar cada vez 
melhor o público que 
atendem”.

    PALESTRAS
Foi discutida a Er-

gonomia Aplicada ao 
Posto de Trabalho, pelo 
palestrante e diretor de 
Fisioterapia, do Centro 
de Reabilitação, Vinicius 

Furtado. “Nossa palestra 
discorre, dinamicamen-
te, sobre Ergonomia, 
que é a relação do pro-
fissional com o meio, a 
relação postural no dia-
-a-dia, ou seja, a influ-
ência em futuras pato-
logias e estresse, que é 
uma condição preven-
tiva”.

Recepcionista da 
Unidade de Saúde da 
Família (USF) do Jardim 
das Acácias, Suzana 
Gomes dos Santos, con-
sidera essa manutençaõ 
um ícone de mudança 
para melhorar em seu 

trabalho. “Ao atender 
um paciente, tratá-lo da 
melhor forma possível é 
essencial, como se fosse 
da nossa própria família, 
porque nossos familiares 
também são pacientes 
em algum momento, e 
são atendidos por ou-
tras pessoas. E como 
sempre almejo o melhor 
atendimento para eles, 
ofereço o mesmo. Isso é 
atendimento humaniza-
do. Sem falar na pales-
tra sobre postura, que 
tende a me ajudar bas-
tante, fisicamente”.

“A recepção é a pri-

meira impressão que o 
paciente tem quando 
procura atendimento. É 
o primeiro acolhimento. 
As vezes é necessário 
um atendimento rápido, 
com prioridade, e essa 
identificação é primor-
dial. Queremos padroni-
zar esse tipo de atendi-
mento acolhedor, para 
o paciente sempre ser 
recebido com um sor-
riso, pois isso faz toda a 
diferença. O trabalho da 
Saúde é cuidar e isso se 
faz em diversos níveis”, 
reforça o secretário de 
Saúde, Fabio Schneider.

Volta Redonda inaugura 
UBSF Vila Americana

Moradores constroem ponte 
sem colaboração da Prefeitura

FRANCIELE BUENO

Moradores fizeram por conta própria ponte ligando os bairros 

Em busca do forta-
lecimento da Atenção 
Básica, a Prefeitura Mu-
nicipal de Saúde de Vol-
ta Redonda, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), inaugurou, 
na noite da última sexta-
-feira, a Unidade Básica 
de Saúde da Família Vila 
Americana, que recebeu 
obras de reforma e am-
pliação. A nova unidade 
é mais uma conquista 
para a comunidade que 
passou a contar com um 
espaço moderno e aco-
lhedor.

Orçada em R$ 
110.384,37, sendo R$ 
62.460,00 do Ministério 
da Saúde e R$ 47.924,37 
de contrapartida do 
município –, a UBSF Vila 
Americana possibilitou 
a melhoria do processo 
de trabalho dos profis-
sionais e ampliação do 
acesso e da qualidade 
da população. Com ca-
pacidade para atender 
a 5.500 moradores da lo-
calidade e proximidades, 
a unidade, que recebe o 
nome de Rogério Leopol-
do Toledo, passa a con-
tar com 17 salas, sendo 
dois consultórios clínicos 
e outros dois consultórios 
para a saúde da criança 
e da mulher.

O espaço abriga ain-
da uma farmácia, sala 
de espera, almoxarifado, 
além de sala para Reu-
niões de Educação em 
Saúde. Os serviços oferta-
dos nesta unidade, que 

funciona das 7h às 17h, 
de segunda à sexta-feira, 
também são variados e 
vão desde o acolhimen-
to à coleta de exames, 
aplicação de vacinas, 
prevenção do câncer gi-
necológico, controle da 
pressão arterial e diabe-
tes, teste do pezinho, en-
tre outros.

A equipe da UBSF Vila 
Americana realiza ainda 
visitas domiciliares, gru-
pos de educação em 
saúde. Os serviços são 
disponibilizados através 
de livre demanda, onde 
a equipe trabalha na 
lógica do acolhimento, 
direcionando os atendi-
mentos de acordo com 
a necessidade do usuá-
rio.

Para executar estas 
funções, a UBSF conta 
com o respaldo de 14 
profissionais, sendo um 
médico generalista, den-
tro do Programa Mais 
Médicos; dois pediatras, 

um ginecologista, técni-
cos de enfermagem, au-
xiliar de serviços gerais, 
assistente administrativo, 
agentes comunitários de 
saúde. Conta ainda com 
o apoio matricial do Nú-
cleo de Apoio da Saú-
de da Família, com uma 
equipe de psicólogo, fi-
sioterapeuta e assistente 
social.

Ao entregar as cha-
ves da unidade para a 
comunidade, o prefeito 
Antônio Francisco Neto 
aproveitou para agra-
decer aos membros da 
Comunidade Católica 
São Miguel Arcanjo, lo-
cal onde funcionou em 
caráter provisório a UBSF 
Vila Americana, duran-
te as obras de moderni-
zação da sede original. 
“Obrigado a todos por 
apoiarem o nosso traba-
lho, pois executamos um 
governo sério, honesto e 
que respeita os recursos 
públicos”, ressaltou Neto.

Os moradores dos 
bairros Nova Esperan-
ça e São Luiz, em Bar-
ra Mansa se uniram e 
construíram, por con-
ta própria, uma pon-
te que liga as duas 
localidades. Através 
de vaquinha, eles ar-
recadaram R$ 5.000 
e iniciaram as obras. 
Em quatro semanas, 
a construção da pon-
te ficou parcialmente 
pronta. A ideia foi dos 
próprios moradores, 
que esperaram por 
mais de 20 anos pela 
iniciativa da Prefeitu-
ra, que orçou a obra 
em R$ 2 milhões e 
acabou inviabilizan-
do o projeto, alegan-
do falta de recurso 
financeiro. Segundo 

Valter de Souza Paes, 
morador do Nova Es-
perança há mais de 
50 anos, os moradores 
ajudaram na obra com 
o que puderam. Quem 
não colaborou com 
dinheiro ajudou direta-
mente na construção e 
outros contribuíram fa-
zendo lanches para os 
trabalhadores.

“A maioria dos mo-
radores ajudou com 
dinheiro, outros contri-
buíram diretamente na 
obra e ainda tivemos 
ajuda com a alimen-
tação dos trabalhado-
res” disse, acrescen-
tando que a obra era 
realizada nos sábados 
e domingos, devido 
à disponibilidade dos 
moradores, e que em 

quatro semanas a 
ponte ficou pronta.

“Nós trabalhamos 
durante os fins de 
semana, pois muitos 
moradores têm seus 
compromissos sema-
nalmente. Após qua-
tro semanas de obra, 
conseguimos finalizar 
a ponte. Se tivésse-
mos trabalhado todos 
os dias, tenho certeza 
de que iria acabar 
mais rápido” falou.

Valter Paes desta-
cou que os morado-
res não aguentavam 
mais esperar pelo 
poder público: foram 
mais de 20 anos de 
espera e muitas pro-
messas foram feitas 
sem nenhum resulta-
do.
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Tráfico é encurralado na Chatuba  
Policiais do 20º BPM (Mesquita) invadem comunidade mesquitense, apreendem arma, 
drogas e agarram dois suspeitos, um dos quais apontado como gerente da boca. 
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A c o m u n i d a d e 
Chatuba, em 
Mesquita, foi alvo 

de mais uma ação rea-
lizada pelo Batalhão de 
Polícia Militar de Mesqui-
ta (20º BPM) com o obje-
tivo de reprimir o tráfico 
de entorcepentes numa 
das áreas controladas 
pela facção Comando 
Vermelho (CV). Durante 
a incursão, dois suspeitos 
foram presos. 

De acordo com a cor-
poração, no começo 
da tarde de ontem, os 
agentes receberam de-
núncia sobre um grupo 
de criminosos que esta-
riam comercializando 

drogas. Logo ao entrar 
na comunidade, a guar-
nição se deparou com 
um dos suspeitos que 
transportava uma gran-
de quantidade de dro-
gas. Ele não reagiu ao 
receber voz de prisão. 

Ao acompanhar a 
movimentação dos po-
liciais, moradores indica-
ram onde outro marginal 
poderia ser encontrado. 
Com a dupla, os milita-
res apreenderam 1.130 
pedras de crak, 336 sa-
coles de maconha, uma 
pistola Glock 9 mm, um 
carregador para arma 
de calibre 30, além de 
cinco munições 9 mm e 
quatro tabletes de ma-
conha de 1 kg cada. A carga de entorpecente e a pistola Glock 9 mm foram apreendidas com a dupla durante a incursão

UPP destrói barricadas no Jacarezinho
E durante opera-

ção para retirada de 
barricadas do Jaca-
rezinho, realizada na 
manhã de ontem, 
agentes da Unidade 
de Polícia Pacifica-
dora (UPP) da co-
munidade (foto) 
prenderam cinco 
suspeitos e apreen-
deram drogas e ar-
mas.

Foram apreendidos 
uma pistola calibre 9 
mm, um revólver ca-
libre 38, quatro má-
quinas caça-níqueis 
e drogas. Os PMs 
também retiraram 
dezenas de pedaços 
de trilhos que ser-
viam de barricadas 
em seis localidades. 
O registro de ocor-
rência foi feito na Ci-

dade da Polícia.
A operação teve 

o apoio de agentes 
da Unidade de En-
genharia, Demolição 
e Transporte (UEDT) 
do Batalhão de 
Operações Policiais 
Especiais (BOPE), do 
Batalhão de Ações 
com Cães (BAC), 
além de equipes 
de outras UPPs e do 

Grupamento de In-
tervenções Táticas 
(GIT) das UPPs. 

Por causa da 
ação, as aulas fo-
ram suspensas em 
três creches e um 
Espaço de Desen-
volvimento Infantil 
(EDI) localizados na 
região onde são 
atendidos 620 alu-
nos.

DIVULGAÇÃO/WHATSAPP

Maisa recebe ameaça de morte

Alvarani de Souza Dutra

Atriz compartilhou mensagem na rede social

MARCELO BRAMMER / AG. NEWS

Mais um PM é morto no Rio 

Confronto deixa dois mortos no Rola 
POLÍCIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO

Através de seu per-
fil no Twitter, a atriz e 
apresentadora Maisa 
Silva revelou no último 
domingo que recebeu 
uma ameaça de mor-
te. A adolescente de 
14 anos postou: “Aca-
bei de receber minha 
primeira ameaça de 
morte. Eu tô bem”.

Logo depois, a ar-
tista compartilhou a 
ameaça. O texto di-
zia: “Olha aqui, Maisa. 
O que aquele fã de 
Ana Hickmann tentou 
fazer com ela, eu vou 
fazer com você. Então 
se prepare, quando 

menos você esperar, 
eu aparecerei”. Sem 
demonstrar medo, 
Maisa respondeu: “En-

tão gente. Queria di-
zer que eu só temo 
a Deus. Oro por essas 
pessoas. Bjin”.

O policial militar Al-
varani de Sousa Dutra 
foi assassinado ao sair 
de casa para ir ao tra-
balho. A vítima perce-
beu quando um assalto 
acontecia na rua em 
que mora e tentou im-
pedir a ação, mas aca-
bou baleado.

Segundo informa-
ções de testemunhas, 
o crime aconteceu na 
Rua Honório, no Ca-
chambi, Zona Norte do 
Rio, por volta das 6h. O 
PM viu dois adolescen-
tes sendo assaltados 
por quatro bandidos 
e tentou defendê-los. 
O agente foi baleado 

e morreu na hora. A Di-
visão de Homicídios da 
Capital (DH-Capital) está 
investigando o caso. Al-
varani era lotado no 9º 
BPM (Rocha Miranda). 

De janeiro até o iní-
cio de junho, mais de 
30 policiais militares fo-
ram assassinados no Rio 
de Janeiro. Na mesma 
semana, dez crimino-
sos mataram o soldado 
Eduardo Ferreira Dias, 
quando o PM chegava 
para trabalhar em um 
posto da polícia, na en-
trada da comunidade 
da Mangueira, na Zona 
Norte.

No dia 27 de maio, o 

sargento Cristiano San-
tos Silva reagiu a um 
assalto quando saía de 
um bar em Nova Igua-
çu, na Baixada Flumi-
nense. Ele levou cinco 
tiros e morreu na hora.

Dois criminosos fo-
ram baleados. Um 
deles morreu no lo-
cal e o outro ainda 
foi preso com vida, 
durante operação 
no último sábado, 
na comunidade 
do Rola, dominada 
pela facção Co-
mando Vermelho, 
em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio.

De acordo com 
informações, os 
agentes do 27º BPM 
(Santa Cruz) foram 
recebidos a tiros. 
Houve um intenso 
tiroteio e um fuzil 
também foi apre-
endido. a comuni-
dade é um dos prin-
cipais redutos do 
Comando Verme-
lho, abrigo de crimi-
nosos refugiados de 
comunidades ‘pa-
cificadas’.

Os dois suspeitos estavam com a arma apreendida

Dupla roda por tráfico internacional
Dois homens foram 

presos em flagrante on-
tem em Niterói, Região 
Metropolitana do Rio, 
por suspeita de tráfico 
internacional de dro-
gas. A dupla, um deles 
de origem holandesa, 
recebeu um carrega-
mento de drogas sinté-
ticas que foi remetido 
pelos Correios.

A Polícia Federal in-
formou que foi avisada 
sobre a encomenda 
suspeita. Os agentes da 
Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes 
(DRE) monitoraram o 
resgate do pacote, que 
estava em uma agên-
cia dos Correios do 
bairro de São Francis-
co. A encomenda, com 
remetente do exterior, 
era composta por dois 
livros. As páginas foram 
recortadas internamen-
te para acomodar o 

entorpecente. 
De acordo com a PF, 

foram encontrados 880 
comprimidos de ecs-
tasy, 500 pontos de LSD 
e 1 pedra de MDMA. 
Um dos suspeitos que 
retirou a encomenda 
foi preso em flagran-
te quando repassava 
o pacote ao dono do 
material, um holandês, 

apontado pela polícia 
como distribuidor de 
drogas sintéticas.

Eles foram conduzi-
dos à Superintendência 
de PF no Rio de Janeiro 
e serão indiciados por 
tráfico internacional de 
drogas e associação 
para o tráfico. Eles po-
dem ser condenados a 
até 25 anos de prisão.

A droga sintética estava escondida em livros
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BELO HORIZONTE

O corpo de um ho-
mem decapitado foi 
encontrado na tarde 
do último sábado na 
cidade de Janaúba 
(557 km de Belo Ho-
rizonte). De acordo 
com informações da 
Polícia Militar, um ho-
mem que passava 
pelo local encontrou 
o cadáver na rodo-
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Corpo é achado carbonizado 
via MG-900 que liga o 
município à Barragem 
Bico da Pedra e ime-
diatamente acionou os 
militares. 

Ao chegar no lo-
cal, próximo ao Aterro 
Sanitário, os policiais 
avistaram o corpo car-
bonizado e decapita-
do que ainda não foi 
identificado. A Polícia 
Civil investiga o caso. 

Motorista de ônibus executado 
por motoqueiro em Nova Iguaçu 
Vítima, que não teve tempo de se defender, foi perseguida e morta.

Corpo foi decapitado

Uma briga de 
trânsito termi-
nou de manei-

ra trágica, na tarde 
do último domingo, 
em Nova Iguaçu. 
Alex Antônio de Sou-
za Silva, conhecido 
como Docinho, de 
34 anos, motorista 
da empresa Linave, 
fazia o itinerário Aus-
tin x Carlos Sampaio, 
quando foi morto a 
tiros na Rua do Chu-
chu, em Austin.

De acordo com in-
formações, a vítima 
havia batido com o 
veículo na motoci-
cleta de um homem. 
Com o impacto, o 
suspeito teria caído. 
Em seguida, ele se-
guiu Alex até o pon-
to final da linha e, 
sem discutir, efetuou 
seis disparos. Quatro 
dos quais atingiram 
a vítima nas costas. 
O motorista não re-
sistiu aos ferimentos e 
morreu no local. Até 
o fechamento desta 
edição o criminoso 
ainda não havia sido 
preso. 

DHBF ANALISA 
IMAGENS DE 

EQUIPAMENTO 
Segundo infor-

mações da Divisão 

de Homicídios da 
Baixada Fluminen-
se (DHBF), que ins-
taurou um procedi-
mento para apurar 

as circunstâncias da 
morte do motorista 
de ônibus, nenhu-
ma hipótese para a 
linha de investiga-

ção está sendo des-
cartada. 

Os agentes rea-
lizaram perícia no 
ônibus e solicitaram 

imagens da câme-
ra de segurança do 
veículo com o obje-
tivo de identificar o 
atirador.

Familiares e amigos estão chocados 
O corpo de Alex foi 

sepultado às 16h de 
ontem, no Cemité-
rio de Nova Iguaçu. 
Familiares e amigos, 
que compareceram 

à cerimônia, estavam 
desolados e choca-
dos, e não entendiam 
o motivo para tanta 
violência. Durante o 
velório, muitos faziam 

comentário sobre o 
caráter de Alex. 

“Era um grande 
profissional. Nunca se 
envolvera em confu-
são, um funcionário 

exemplar”, afirmou 
um amigo que pediu 
para não ser identifi-
cado. Um colega da 
empresa também co-
mentou: “Um homem 

admirável, trabalha-
dor, que respeitava a 
todos. Ele não merecia 
morrer desse jeito”, dis-
se. 

Nas redes sociais, 

quem conhecia Alex 
postou mensagens 
de pesar, afirmando 
que a vítima era um 
profissional atencio-
so e educado.

Alex Antônio foi atingido por cinco tiros quando chegava no terminal de ônibus em Austin: “trabalhador e educado”, dizem amigos

Cinzas de corpo de turista 
serão levadas para Austrália 

O corpo do australiano 
que morreu afogado na 
Praia de Guaratiba, em 
Maricá, na Região do La-
gos, será cremado no Rio 
e as cinzas levadas para 
a Austrália. Rye Hunt desa-
pareceu após um surto no 
dia 21 de maio.

A delegada Ellen Sou-
to, titular da Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros 
(DDPA), informou que a 
causa da morte não pôde 
ser totalmente esclareci-
da, porque o cadáver, que 
só foi identificado pela ar-
cada dentária, estava em 
estado avançado de de-
composição.

De acordo com a Polí-
cia Civil, o corpo de Rye foi 
achado no dia 8 de junho, 

após a Marinha emitir um 
alerta de que um cadáver 
havia sido encontrado em 
Praia de Guaratiba. O aus-
traliano foi visto pela última 
vez por um pescador, na 
Ilha de Cotunduba, locali-
zada a poucos metros da 
Praia do Leme, na Zona Sul. 

Ainda segundo a dele-
gada, Hunt teve um surto 
psicótico após usar uma 
substância sintética conhe-
cida como MDMA ou MD, 
uma substância sintética 
do ecstasy, em uma festa 
na Lapa. Segundo as in-
vestigações, a droga que 
normalmente é diluída foi 
inalada pelo turista. 

Rye sumiu em maio

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

Garçom teria filmado cliente
A conduta do funcio-

nário de um estabeleci-
mento no Jardim Botâ-
nico, na Zona Sul do Rio, 
está sendo investigada 
pela Polícia Civil. Na noi-
te do último sábado, ele 
teria filmado escondido, 
com um celular, clientes 
que usavam o banheiro 
feminino do bar. O caso 
foi registrado na madru-
gada de domingo na 
15ª DP (Gávea). A Polí-
cia Civil informou que 
um procedimento foi 
instaurado na unidade 
para apurar o caso de 
“importunação ofensiva 
ao pudor” na conduta 
do homem. A adminis-
tração do local afirmou 

que o investigado usou 
uma fresta de saída de ar 
do banheiro feminino.

Ao portal G1, a gerên-
cia do estabelecimento 
disse que o garçom não 
participa da equipe fixa 
de funcionários. O suspei-
to prestava serviço extra 
e, após ser encaminhado 

para a delegacia, não 
votlou para receber o 
pagamento. “Ele era 
funcionário extra, nem 
está mais trabalhando 
aqui. Nosso banheiro ti-
nha uma brecha para 
a saída de ar, afirmou 
Raimundo Flausino Du-
arte.

Bar fica na Rua Jardim Botânico, Zona Sul do Rio 

REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

PM volta a emitir Craf a corporação 
A Polícia Militar voltou 

a emitir o Certificado de 
Registro de Arma de Fogo 
(Craf). O documento per-
mite aos PMs terem armas 
particulares. Vinculado ao 
Exército Brasileiro, o servi-
ço estava parado desde o 
ano passado devido à fal-
ta de papel moeda. 

De acordo com um le-
vantamento realizado pelo 
gabinete do deputado 
estadual Flávio Bolsonaro 
(PSC), como base em in-
formações publicadas no 

boletim interno da corpo-
ração, de 25 de maio a 6 
de junho, 2.658 Crafs foram 
liberados. 

“É uma forma de tentar 
reduzir o número de mortes 
de PMs”,  explicou o par-
lamentar, que chegou a 
reunir-se com representan-
tes da corporação e das 
Forças Armadas para tratar 
da questão. Da parte da 
polícia, precisava resolver 
esse problema do papel 
moeda. No Exército, falta-
va celeridade ao proces-

so. Acredito que, agora, a 
coisa irá caminhar melhor”, 
esclareceu.

Segundo parlamentar, a 
expectativa é que as libe-
rações dos Crafs ocorram 
em no máximo 15 dias. Até 
então, todo o trâmite che-
gava a levar mais de um 
ano. “O certificado já foi 
confeccionado e está sen-
do entregue aos policiais 
militares de acordo com 
cronograma publicado no 
boletim interno da corpo-
ração. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO / PLANTÃO POLICIAL
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De olho na balança
Uma alimentação 

equilibrada, rica em 
nutrientes, e a práti-
ca de exercícios físi-
cos regulares vão te 
ajudar a manter o 
peso ideal. O sobre-
peso e a obesidade, 
além de elevar os 
riscos de diabetes, 
derrame, hiperten-
são e apneia, estão 
por trás de 30% dos 
casos de câncer, 
de acordo com da-

dos levantados pela 
União Internacional 
de Combate ao 
Câncer (UICC). Por 
isso, a regulação da 
dieta é fundamen-
tal. Além de melho-
rar a saúde e a au-
toestima, a perder 
peso também fa-
vorece a memória, 
segundo pesquisas 
feitas pelo Hospital 
das Clínicas, de São 
Paulo. 

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 

BRASÍLIA

Queimados ganha núcleo 
com atividades esportivas
A iniciativa vai levar práticas esportivas como o futsal e a ginástica para a população.

Aliado diz que Cunha deve 
renunciar cargo da Câmara

O deputado Carlos Ma-
run (PMDB-MS), um dos 
principais integrantes da 
chamada ‘tropa de cho-
que’ de Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), disse ontem 
ao portal do G1 que pre-
tende pedir ao presidente 
afastado da Câmara que 
renuncie ao posto, caso a 
maioria do Conselho de 
Ética rejeite cassar o man-
dato do peemedebista.

Se Cunha renunciar à 
presidência da Câmara, 
será necessária uma nova 
eleição para escolher um 
sucessor.

Cunha é acusado no 
Conselho de Ética de 
mentir à CPI da Petrobras 
quando disse, no ano 
passado, que não possui 
contas no exterior. Poste-

riormente, ele foi denun-
ciado ao Supremo Tribunal 
Federal sob a acusação de 
usar contas mantidas na Su-
íça para receber dinheiro 
de propina de contratos da 
Petrobras.

Para o peemedebis-
ta, caso consiga manter o 

mandato, Cunha deve 
pensar no ‘bem’ da Câ-
mara e evitar que a Casa 
continue sendo presidida 
interinamente por Waldir 
Maranhão (PP-MA), que 
não conta com apoio 
nem da base nem da 
oposição.

Caso Cunha aceite, nova eleição deverá ser realizada

REPRODUÇÃO

Os moradores 
de Queimados 
ganharam on-

tem uma nova opção 
esportiva. É que a Pre-
feitura inaugurou, em 
parceria com a Secre-
taria de Estado, Espor-
te, Lazer e Juventude, 
o primeiro núcleo do 
projeto Esporte RJ no 
município. Desenvol-

vido pelo governo do 
estado, a iniciativa vai 
levar práticas esporti-
vas como o futsal e a 
ginástica para a praça 
de lazer do bairro Par-
que Santiago. As ins-
crições foram abertas 
e podem ser feitas no 
próprio local.

 As atividades con-
tarão com a orienta-
ção de um profissional 
de Educação Física e 

serão realizadas duas 
vezes por semana, nas 
segundas e terças. O 
próximo local a rece-
ber o projeto será o 
campo do D. Bosco no 
bairro Valdariosa, onde 
a Prefeitura também 
em parceria com o Es-
tado está construindo 
um complexo esportivo 
com academia para a 
terceira idade, quadra 
poliesportiva e campo 

de futebol. Os recursos, 
cerca de R$ 300 mil, são 
frutos da contrapartida 
social do Rio Open.

 
NOVAS UNIDADES

De acordo com o 
prefeito Max Lemos, 
o complexo também 
contará com uma uni-
dade de saúde, um 
Centro de Referência 
em Assistência Social 
(CRAS) e iluminação. 

“Através dessa parce-
ria estamos conseguin-
do conquistas impor-
tantes para o esporte. 
Os núcleos vão dar 
mais qualidade de 
vida às nossas crian-
ças, jovens e também 
aos idosos. Sem con-
tar, é claro, a questão 
da saúde preventiva”, 
destacou.

 Já o secretário Mar-
co Antônio Cabral 

destacou que preten-
de instalar novos nú-
cleos em bairros pe-
riféricos do município 
e também reformar o 
gramado sintético da 
Vila Olímpica. “Não foi 
gasto um centavo de 
dinheiro público nes-
sa obra do complexo. 
Foi uma contrapartida 
social que muito vai 
somar para o povo de 
Queimados”, frisou.

Prefeito Max Lemos e o secretário de Esportes do Rio deram início às inscrições do projeto Esporte RJ que terá aulas gratuitas de futsal e ginástica no bairro Parque Santiago

Obras foram solução para terreno que sofria de infestação de insetos
Dona Cristina Ma-

chado de Aguiar, 62 
anos, moradora há 
cinco anos do bair-
ro, conta que o ter-

reno antes dos inícios 
das obras era um local 
com resíduos e que isso 
resultava em insetos. As 
obras foram a solução 

para este problema 
e irá contribuir para a 
saúde das famílias que 
vivem no local. “Estou 
muito feliz com a no-

vidade para o nosso 
bairro, muitos vizinhos 
precisam se exercitar 
para manter a saúde 
e poderão fazer isso 

do lado de casa. Além 
de evitarmos doenças, 
pois esse terreno tinha 
muito lixo produzido 
pelos moradores e en-

chia de mosquito. As 
obras só nos trouxe-
ram benefícios e vão 
trazer muito mais”, 
contou.

LUIZ AMBRÓZIO

VLT tem horário 
de funcionamento 
ampliado no Rio

O Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT) do Rio inicia sua 
segunda semana de ope-
ração tendo o horário de 
funcionamento ampliado. 
Desde ontem, o transporte 
passou a atender os passa-
geiros das 11h às 16h, de 
segunda a sexta-feira.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Transpor-
tes (SMTR), os passageiros 
passam a contar também 
com mais uma estação em 
mais uma parada indo do 
aeroporto Santos Dumont 
até a Parada dos Navios, 
próxima ao terminal de 
cruzeiros, na altura do Ar-
mazém 4.

Inaugurado no dia 4 de 
junho, o VLT operou ao 
longo da primeira semana 
entre 12h  e 15h. Segundo 
a SMTR, foram feitas 95 via-
gens nos dois sentidos, com 
tempo médio de percurso 
de 23 minutos entre a Para-
da dos Museus e o Santos 
Dumont. O passageiro vai 
viajar de graça até 1º de 
julho

A partir da próxima se-
mana, os trens vão circular 
das 10h às 16h, com inter-
valo de 30 minutos.

Segundo a SMTR, até o 
início de julho, todo o tre-
cho entre a Praia Formosa 
(Rodoviária) e o Santos Du-
mont estará em operação, 
das 9h até 17h, com inter-
valo de 15 minutos e sete 
veículos.

Reabertura de ciclovia no Rio 
A Prefeitura do Rio traba-

lha com a expectativa de re-
abrir a ciclovia Tim Maia até 
a Olimpíada, mas a decisão 
depende da conclusão dos 
estudos sobre o impacto das 
ondas na extensão de toda 
a pista, que estão sendo fei-
tos pela Coppe/UFRJ e pelo 
Instituto Nacional de pes-
quisas Hidrográficas (INPH) 
e devem ser concluídos em 
60 dias.

A informação foi divul-
gada durante coletiva de 
imprensa no Centro de Ope-
rações do Rio ontem. No dia 
21 de abril, um trecho de 
cerca de 20 metros da ciclo-
via, em São Conrado, Zona 
Sul, desabou pouco mais de 
três meses após a inaugura-
ção. Duas pessoas morreram 
no local após cair no mar.

“Estudos feitos anterior-
mente não identificaram ris-

cos nos outros trechos, que 
usam o calçamento já exis-
tente”, afirmou o secretário 
municipal de obras, Alexan-
dre Pinto.

Segundo o prefeito Eduar-
do Paes, está sendo criado 
no Centro de Operações um 
sistema de monitoramen-
to de ondas não só para a 
ciclovia, mas também para 
o risco de ressacas na orla 
carioca.
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GLOBO

05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:10 - Bem Estar
10:50 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:47 - Globo Esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:10 - Vôlei Masculino
15:56 - Sessão da TardeO 
Mentiroso
17:07 - Vale a Pena Ver de 
NovoAnjo Mau
17:57 - Malhação: Seu Lugar 
no Mundo
18:29 - Êta Mundo Bom!
19:15 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Haja Coração
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - Velho Chico
22:19 - Globo Repórter
23:09 - Liberdade, Liberdade
23:51 - Jornal da Globo
00:33 - Programa do Jô
01:14 - Agente Carter
01:57 - Uma Família da Pesa-
da
02:20 - Corujão
04:15 - CorujãoSimonal - Nin-
guém Sabe o Duro que Dei

TV RECORD

SBT

06:00 – Primeiro Impacto
07:00 – Carrossel Animado
08:30 – Mundo Disney
10:30 – Bom Dia e Cia
14:15 – Casos de Família
15:15 – A Mentira
16:15 – Mar de Amor
17:15 – Abismo de Paixão
18:15 – Meu Coração é Téu
19:45 – BT Brasil
20:30 – Cúmplices de um 
Resgate
21:30 - Carrossel
22:00 – Programa do Rati-
nho
23:15 – Tela de Sucessos
01:00 – The Noite
01:45 – Jornal do SBT
02:30 – Okay Pessoal
03:30 – Dois Homens e Meio
04:00 – Mike & Molly
04:30 – Diários de um Vam-
piro
05:15 - Dallas

REDE TV

MUSICAL

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 Rei-
no de Deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:00-Igreja Universal do Rei-
no de Deus 
18:00-Olha a Hora 
19:15-RedeTV News 
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:30-TV Fama 
22:45-Mariana Godoy Entre-
vista 
00:05-Leitura Dinâmica 
00:35-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja Universal do Rei-
no de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

MODA
 Look: tons de azul

CAMILA COELHO

REPRODUÇÃO

Tereza discute com Carlos. Dal-
va sofre por Cícero e Doninha se 
preocupa. Carlos sonda Cícero 
sobre seus sentimentos por Tere-
za. Luzia não consegue se apro-
ximar de Santo. Carlos questiona 
Tereza sobre seu amor. Lucas des-
confia do afastamento de Olívia 
e conversa com Chico Criatura. 
Olívia afirma a Bento que Miguel 
não é igual a seu avô.

Tereza e Santo 
são pressionados

Noemi 
elogia Calebe

Orem conversa com Lemuel e Siloé 
e conta que Adira o chamou para ir 
embora de Hesbom para reencon-
trar os filhos e irmãs. Oren diz que 
está analisando o convite de Adira 
porque deve lealdade ao rei. Rishon 
vai até a sua barraca e encontra um 
homem desconhecido. Este homem 
(Sitan) pergunta a Rishon se ele co-
nhece uma mulher chamada Catria.

RESUMOS DAS NOVELAS

Anastácia se recusa a questionar 
a honestidade de Araújo e repreen-
de Maria. Filomena confessa a Ma-
falda que seu filho é de Candinho. 
Fábio ofende Olga e termina seu 
noivado. Araújo conforta Olga. San-
dra se surpreende quando Araújo 
exige uma parte da fábrica para 
si. Fábio denuncia Olga e Camélia 
expulsa a moça de sua pensão. 

Araújo 
conforta Olga

Omar segue 
escondendo o cachorro
Sabrina encontra Téo no buraco. Prisci-

la vê Chloe cantar em seu lugar e surta 
ao achar que Regina quer colocar ela 
em seu lugar. Otávio conversa com Joa-
quim e Felipe sobre eles conhecerem Ma-
nuela, que na verdade é Isabela. Otávio 
desabafa com Raul e diz que são mui-
tas coincidências. Taisa diz para Frederi-
co que foi promovida. O estilista diz para 
Otávio que Tomas está promovendo Taísa 
para ser cúmplice de suas tramoias.

O post de hoje é 
do look que usei na 
tarde de Domingo 
após o batismo da 
minha afilhadinha 
(vou fazer outro post 
mostrando mais de-
talhes do look que 
usei).  Eu escolhi este 
vestidinho lindo azul 
rodado com de-
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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 - Os Dez Mandamentos – 
Nova Temporada
21h30 - Jornal da Record
22h30 - Super Tela – O Escor-
pião Rei
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

'Ninguém fala de Dolores'
O espetáculo conta histórias da vida da cantora Dolores Duran, 
intercaladas por canções que foram eternizadas na voz da artista.

cote nas costas. 
Para um toque de 
glamour, coloquei 
esse casaquinho 
(também em azul) 
super detalhado e 
delicado por cima. 
Finalizei o look 
com joias da cole-
ção verão 2016 de 
Pandora.

Interpretação da atriz Rachel Moraes, acompanhada dos músicos Thiago da Serrinha e Diogo Celestino

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:00 - Band na Euro
09:45 - Eurocopa - Itália x Su-
écia
12:00 - Jogo Aberto
12:00 - Jogo Aberto
12:45 - Eurocopa - República 
Tcheca x Croácia
15:00 - Band na Euro
15:45 - Eurocopa - Espanha 
x Turquia
18:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Sila: Prisioneira do 
Amor
21:15 - Show da Fé
22:10 - Maratona Olímpica
22:15 - Diário da Euro
22:30 - Pânico na Band
23:45 - O Mundo Segundo os 
Brasileiros
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que Fim Levou?
01:35 - The Walking Dead
02:20 - Só Risos - pegadinhas
03:00 - Igreja Universal

O m u s i c a l 
apresenta 
recortes da 

biografia assinada 
por Rodrigo Faour, 
com interpretação 
da atriz Rachel Mo-
raes, acompanhada 
dos músicos Thiago 
da Serrinha e Diogo 
Celestino.

Mulata, de família 
simples, gostava da 
vida na boemia. Sua 
história ilustra a so-
ciedade carioca da 
década de 50, que 
frequentava boates 
e vivia produção in-
telectual e artística 
intensa. Dolores in-
terpretou canções 
em diversas línguas 
e ritmos. “Queremos 
apresentar uma sin-
gela homenagem 
a esta mulher ines-
quecível, que viveu 
à frente de seu tem-
po”, destaca Rachel 
Moraes. “Difícil não 
se emocionar com a 

sua música”, conclui 
Thiago da Serrinha.

No espetáculo, es-
tão curiosidades de 
sua carreira. Por cau-
sa de você, uma de 

suas composições 
mais populares, foi es-
crita em apenas três 
minutos, com um lápis 
de maquiagem. Ain-
da em início de car-

reira, Tom Jobim mos-
trava ao piano seu 
novo samba-canção 
com Vinicius de Mo-
raes. Dolores escre-
veu os novos versos 

e deixou um recado: 
“essa é a letra que fiz 
para essa música. Ou-
tra letra é covardia”. 
Vinícius, gentilmente, 
cedeu à parceria.



Cientista afirma o 
que sempre escutamos 
de nossas mães e avós, 
PARA NÃO COMER DO-
CES, pois prejudica nos-
sas habilidades e memó-
ria. As pesquisas foram 
realizadas na Universida-
de da Califórnia, em Los 
Angeles (USA) que ao in-
gerir açúcar é prejudica-
do as ligações entre os 
neurônios e também as 
habilidades cognitivas, 
que ficam mais lentas.

As baratas produ-
zem secreções odoro-
sas, a fim de demarca-
rem o ambiente. Este 
cheiro pode alterar 
o sabor dos alimen-
tos tocados por ela. 
Quando a infestação 
é alta, seu cheiro pode 
ficar impregnado no 
ambiente e pessoas 
podem detectar sua 
presença pelo odor.

Para manter uma 
boa salivação é preci-
so ingerir muita água, 
adotar uma dieta ba-
lanceada com o uso 
moderado de sal e 
ainda manter bons há-
bitos de higiene bucal. 
É preciso ficar atento, 
pois a boca seca é um 
sintoma de doenças 
como diabete e mal de 
Parkinson.
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NASA quer projetar os aviões do futuro
C U R I O S I D A D E S
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Ivete Sangalo convida fãs agredidos 
por seguranças a voltar a seu show

Fofos! Ticiane Pinheiro posa com
 César Tralli e Rafinha Justus

Ticiane Pinheiro está completando 
40 anos. Para comemorar, ela passou 
o dia com o namorado, o jornalista 
César Tralli e a filha, Rafaella Justus. “Al-
moço delicia com meus amores para 
comemorar meu niver. Tici 40. Vida”, 
escreveu na legenda publicada no Ins-
tagram.Em entrevista ao EGO, a apre-
sentadora disse que ama fazer aniver-
sário e ser o centro das atenções.

Ivete  comentou o caso de Caio e Daniel, 
dois fãs agredidos pelos seguranças do Cen-
tro de Tradições Nordestinas, enquanto assis-
tiam a um show da baiana, no último sábado. 
Em entrevista, ela afirmou que ficou triste e 
indignada ao saber sobre o acontecimento.
Ela encerrou a entrevista mandando recado 
para os fãns: “Meninos, amem porque atra-
vés do exemplo a gente ensina. Mesmo que 
a gente pense que essas pessoas não apren-
dem, pelo menos elas criam alguma relação 
com esse sentimento. Amem e sejam felizes”.

M
C Biel resolveu buscar refúgio na 

praia para dar uma relaxada.  

Ontem, o cantor compartilhou 

uma foto no Instagram em que aparece de 

sunga na praia, exibindo o corpo sarado. 

Na legenda, o MC aproveitou para avisar 

sobre seus próximos shows. “Reenergizando 

pros shows do final de semana! Sexta temos 

Guararema (SP), sábado tem Festa de 15 

e Favorita na Rocinha (RJ) e domingo tem 

mais RJ: Rio Water Planet e Campo Grande! 

Vai ser maravilhoso!”, escreveu ele.

A NASA (National 
Aeronautics and 
Space Adminis-
tration) vai tentar 
revolucionar a ae-
ronáutica nos pró-
ximos 10 anos por 
meio do desenvol-
vimento das aero-
naves do futuro. O 
avião que está sen-
do projetado pro-
duz menos emis-
sões de poluentes, 
menos ruído e usa 
menos combustí-
vel que os modelos 
atuais do mercado. 
O ambicioso pro-

jeto é chamado ‘New 
Horizons Aviation’, e tem 
como objetivo projetar, 
construir e operar uma 
variedade de aerona-
ves chamadas de ‘X-
-planes’. 

Estas aeronaves ex-
perimentais serão um 
teste de viabilidade 
para novas tecnolo-
gias de voo, desenhos 
e materiais para se-
rem usados no setor da 
aviação comercial. De 
acordo com os pesqui-
sadores, a agência nor-
te-americana está em 
pleno potencial destas 

tecnologias capazes 
de tornar a aviação 
mais segura e sem 
atrasos nos voos. O 
projeto da NASA visa 
apoiar uma indústria 
que é fundamental 
para a vitalidade 
econômica dos Esta-
dos Unidos e de ou-
tras nações do mun-
do, como o Brasil, por 
exemplo. Os X-planes 
vão utilizar inovações 
experimentais, como 
materiais mais leves, 
motores com melhor 
propulsão e novos 
desenhos de asa.

ÁREA VIP
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Biel posta foto de sunga e mostra o 

corpo sarado: “Reenergizando”

Bactéria cria brilho
para telas de celular 

Pequenos cristais 
conhecidos como 
pontos quânticos po-
dem tornar as telas de 
TV e aparelhos móveis 
mais nítidas e brilhan-
tes, mas o processo de 
fabricação pode ser 
danoso para o meio 
ambiente. Engenhei-
ros químicos da Uni-
versidade de Lehigh 
parecem ter encon-
trado uma alternativa 
amigável para a na-
tureza: basta alimen-
tar uma enzima bac-
teriana com metal. 
Os frascos estavam 
cheios com o resulta-
do: pequenos cristais 

capazes de gerar 
eletricidade e luz co-
lorida. Sob a luz ultra-
violeta, eles brilham 
com cores extrema-
mente vivas. Bryan 
Berger descobriu a 
enzima quando es-
tava estudando uma 
superbactéria que se 
espalhava pelas su-
perfícies metálicas de 
um hospital da Pensil-
vânia: a Stenotropho-
monas maltophila. 
O micróbio parecia 
estar consumindo 
cargas elétricas e eli-
minando blocos de 
partículas metálicas.
Os pontos quânticos.
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A independência que 
você tanto deseja vai 
chegar , mas não através 
de atitudes arriscadas. 
Mais atraente, será 
capaz de conquistar 

aquela pessoa que há tanto tempo 
você deseja. Tenha cuidado com seu 
temperamento, pense antes de lidar 
com as pessoas. Número: 02.

Áries

Hoje você consegue 
perceber melhor as 
oportunidades de 
investimento. Aproveite 
sua praticidade neste 
momento para organizar 

sua rotina. O dia começa favorecendo 
a área de relacionamentos amorosos. 
Aproveite o momento para avaliar o que 
pode ser melhorado.

Touro

O que quer que faça, 
terá grande chance 
de ser reconhecido 
pelas pessoas. Forte 
magnetismo em você 
que estará atraindo 
muitas pessoas. Muita 

intuição e sensibilidade. Disposição 
bondosa e generosa como é o seu 
estilo mais genuíno. Dia favorável 
para romances.

Gêmeos

Vida amorosa favorecida. 
Confie no destino, que 
está a seu favor. Como 
é gostoso estar com 
quem a gente gosta, 
principalmente se há um 

bom diálogo, além de conversas alegres 
e descontraídas. Este é um bom dia 
para ganhar dinheiro: comprar, vender. 
Número: 05.

Câncer

Nesta época do ano, você 
tem a esperança como seu 
tema principal e isso é o que 
sustentará seu equilíbrio. 
Então aproveite o momento 
religioso e aumente também 
sua fé, pois o ceticismo 

se apropria de você nesta fase. Procure 
canalizar as energias em atividades sociais.

Leão

Use a intuição para 
descobrir qual é o melhor 
caminho para o dinheiro. 
De alguma coisa nova e até 
improvisada pode surgir 
um empreendimento 

muito lucrativo. No amor, afaste a mágoa 
de seu coração e perdoe. Compreenda 
as diferenças. Trace planos e metas. 
Número: 08.

Virgem

Neste momento , suas 
ideias ganham força 
e aumentam a sua 
autoestima. Que tal 
começar novas pesquisas 
e se dedicar mais aos 
seus estudos? Amor: 

Amores e amizades continuam de 
mãos dadas e ficarão assim por algum 
tempo. Bom momento no campo 
profissional.

Libra

Elemento: água. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar 
Touro. Regente: 
Plutão. Você poderá 
transformar pequenas 

chances em grandes realizações. 
Relaxe um pouco a mente para 
agitar mais a vida afetiva Segurança 
e alegria no seu dia. Seus esforços 
serão recompensados.

Escorpião

Franqueza e 
simplicidade trarão 
novas energias 
para a sua vida 
afetiva, afastando os 
fantasmas e vícios da 

relação. Entusiasmo é a palavra 
chave para você no momento. 
Com confiança terá o sucesso, 
tão importante na sua vida. Cor: 
amarelo canário. Número: 11.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo 
Signo complementar: 
Câncer Regente: Saturno. 
Os olhares estão voltados 

para você Há reconhecimento, 
receptividade e simpatia à sua volta 
fazendo com que eventuais senões 
desapareçam rapidamente. Cor: violeta. 
Número: 14.

Capricórnio

Ressurge no seu 
coração uma vontade 
de levar uma vida 
totalmente diferente, 
assim como você vê 
em alguns sonhos 

secretos. Um novo conhecimento 
pode ser o início do seu sucesso 
financeiro. É tempo de esquecer as 
tensões. Bom momento no campo 
social. Número: 17.

Aquário

Determinação e 

segurança ajudarão 

você a resolver 

questões financeiras 

que têm perturbado 

bastante. Vá em frente e permita 

o acolhimento de quem lhe quer 

bem. Nestes momentos os astros te 

deixam agitado e trazem novidades 

inesperadas Cor: vermelho sangue. 

Número: 20.

Peixes

11atos 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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 03/00667/2015.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
CONTRATO N º 0 0 9 / S E M A S -
D H / 2 0 1 6 .
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ALPORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: O Presente Contrato tem por 
a Contratação de Empresa na Confecção de materiais 
gráficos.
DO PRAZO: O prazo de vigência do objeto deste CON-
TRATO será de 12 (doze) meses.
DO VALOR: R$ 135.322,50 (Cento e trinta e cinco mil 
trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).    
Programa de Trabalho: 03.02.08.243.045.2.023.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 - 
03.02.08.244.045.2.024.000
Despesa:  3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 
3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00
Fonte: 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – 
FNAS - 017 – FNAS - 017 – FNAS

Nota de Empenho: 0108 de 09/06/2016 - 0107 de 
09/06/2016 - 0106 de 09/06/2016 - 0105 de 09/06/2016 
- 0114 de 09/06/2016 - 0113 de 09/06/2016.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 03/00667/2015.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
CONTRATO N º 0 0 8 / S E M A S -
D H / 2 0 1 6 .
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: AQUARIUS RIO COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
OBJETO DO CONTRATO O Presente Contrato tem por 
a Contratação de Empresa na Confecção de materiais 
gráficos.
DO VALOR: R$ 86,475.50 (Oitenta e seis mil quatrocen-
tos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).    
Programa de Trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 - 
03.02.08.244.045.2.024.000
Despesa:  3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 

3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00.
Fonte: 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – 
FNAS - 017 – FNAS.
Nota de Empenho: 0104 de 09/06/2016 - 0103 de 
09/06/2016 - 0102 de 09/06/2016 - 0112 de 09/06/2016
0111 de 09/06/2016.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2016.

TERMO ADITIVO DE COMODATO 002

CONTRATO N º 0 0 1 / S E -
M U G / 2 0 1 4 .
COMODATÁRIO: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COMODATO: ANA MARIA CHAGAS DIS NETTO.
DA RERRATIFICAÇÃO: Fica Prorrogado o prazo do pre-
sente TERMO DE COMODATO Nº. 001/SEMUG/2014, 
pelo período de 10 (dez) meses, a contar a partir de 
28/01/2016.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todaos as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este Termo.
DA ASSINATURA: 28/01/2016.

        ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

RECIBO Nº 0110



Volta Redonda goleia na Série D
Estreando no Campe-

onato Brasileiro da Sé-
rie D, o Volta Redonda 
goleou o Goianésia-GO 
por 4 a 0, Tiago Amaral, 
Henrique, Ayrton e Gláu-
ber marcaram os gols do 
Voltaço. A Portuguesa 
jogou contra o Vila No-
va-MG e empatou em 1 
a 1, França fez para os 
donos da casa enquan-
to que Allan empatou; 
no Aniceto Moscoso o 
Madureira jogou melhor, 

mas não conseguiu sair 
do 0 a 0 com o Brusque, 
o mesmo placar de Boa-
vista e Audax-SP. As equi-
pes voltam a campo no 
próximo fim de semana. 
O Volta Redonda rece-
be o URT; a Portuguesa 
enfrenta o São Bento no 
Luso Brasileiro; o Madu-
reira joga fora de casa 
contra o J. Malucelli e 
o Boavista pega a Cal-
dense, também fora de 
casa.
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Novo e-mail da Somel Outdoor
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Atenção!

BAIXADA

Anderson Luiz

editoriahorah@ig.com.br

Clube Audax Rio representa 
a Baixada na Corcovado
A equipe meritiense vai enfrentar o Campos em jogos de ida e volta pela semifinal do returno.

O Audax Rio é o 
representante 
da Baixada 

Fluminense na semifi-
nal da Taça Corcova-
do. A equipe de São 
João de Meriti ven-
ceu o Artsul por 1 a 0, 
gol marcado por Ro-
drigues, e conseguiu 
sua vaga na próxima 
fase da competição. 
A equipe meritiense 
vai enfrentar o Cam-
pos em jogos de ida 
e volta. Na outra se-
mifinal, o Americano 
pega o Olaria. Vale 
ressaltar que o Nova 
Iguaçu está no trian-
gular final do Cam-
peonato Estadual da 
Série B, aguardando 
o campeão do re-
turno e o clube com 
o maior número de 

pontos para conhe-
cer seus adversários 
no triangular final. Os 
resultados da última 
rodada foram os se-
guintes: Angra dos 
Reis, com gol de Lu-
quinha, 1 a 0 Nova 
Iguaçu; o Campos, 
com gols de Vinícius 
Pacheco (duas ve-
zes), Jadinho e Gil-
max, goleou o Barra 
Mansa por 4 a 0; o 
Belford Roxo foi gole-

A equipe meritiense cresceu na competição e conseguiu sua vaga e luta pelo retorno à elite

ado pelo Olaria por 8 
a 0. Geovani e Pedro 
(dois gols cada), Ara-
ruama, Rodrigo Lo-
pes, Bruninho e Victor 
Veloso, fizeram os gols 
do Olá; Gonçalense, 
com gols de Walber 
(duas vezes), Ronald 
e Talisson, venceu o 
Sampaio por 4 a 2, 
com Diego Cocada 
e Romullo descontan-
do; o Itaboraí goleou 
o Ceres por 4 a 0, 

ABERTA DE 06H ÀS 22H 
Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 1550 - Três Corações - Nova Iguaçu 

21 3021-9779

ANDERSON LUIZ

Fabão (duas vezes), 
Ricardinho e William 
Bersan marcaram 
os gols do águia; no 
clássico campista o 
Americano venceu o 
Goytacaz por 2 a 1, 
Alan e Juninho Bolt 
marcaram para o 
Cano enquanto que 
Diniz descontou. 


