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adeus, querida!

Coronel é crivado de bala
Linhares, que estava no carro que foi atacado pelos criminosos,  atuava no processo sobre a compra forjada de 75 mil litros de álcool para material cirúrgico

Jaime Duarte, o ‘Jaiminho’, é caçado pela polícia

Câmera identifica ladrão que toca o terror em Caxias

Ao lado de aliados, a agora ex-presidente Dilma Rousseff faz pronunciamento pouco depois de Michel Temer, agora presidente da República, tomar posse

wilton júnior/estadão conteúdo/getty images

reprodução/reage saracuruna

O coronel da PM e comandante do 4º Comando de Patrulhamento de Área (CPA), Ivanir Linhares Fernandes Filho, sofreu ataque em Maricá. 
Bandidos que estavam em um Jeep Renegade atiraram contra a viatura administrativa. O motorista, um sargento, também foi baleado. A principal 
linha de investigação está associada à atuação do oficial como juiz em Conselho Especial da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça do Rio.

Com 61 votos a favor, Senado derruba sonho da presidente Dilma Rousseff (PT) de retomar o comando da Nação. Temer (PMDB) assume em meio a protestos pelo País.

Queda em linhas de 
transmissão deixa cida-
des do estado sem ener-
gia elétrica.

Candidata a vereadora 
pelo Solidariedade é sus-
peita de planejar e orde-
nar a morte de ex-marido.

Operação da Polícia Mili-
tar em favela da Zona Oeste 
do Rio terminou com quatro 
suspeitos mortos. 

Corpo carbonizado de 
policial militar lotado na UPP 
Borel é encontrado em cida-
de da Baixada Fluminense.
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Césio-137

Césio-137 II

o maior acidente ra-
dioativo do Brasil (e o 
maior do mundo fora 
de uma usina nuclear) 
aconteceu em goiânia, 
em 1987. sucateadores 
acharam um aparelho 
de radiologia em um 
prédio abandonado 
do governo e vende-
ram para o dono de um 
ferro velho, que levou o 
recipiente com pó de 
brilho azul pra casa e 
mostrou a família.

sua filha de 6 
anos foi a mais afe-
tada pela radiação, 
e faleceu cinco dias 
depois por falência 
dos órgaos e he-
morragia interna. 
seu corpo foi enter-
rado em um caixão 
de chumbo a 100 
metros de profundi-
dade para não cor-
rer o risco de conta-
minar o solo.

pode parecer uma pergunta boba, mas é 
uma pergunta que intrigou vários pesquisado-
res. a resposta é sim, verdade é que os pin-
guins não só têm joelhos como também têm 
pernas relativamente compridas, só que elas 
ficam invisíveis sobre as penas do animal.

a pareidolia é uma característica presente 
em todos nós seres humanos. ela nos faz re-
conhecer rostos em qualquer formação de 
luz, sombra ou objetos que formem traços 
básicos de uma face humana.

esta é uma das histórias sem solução dos estados 
unidos. em 1971, dB cooper sequestrou um avião 
com u$ 200 mil e saltou de paraquedas em uma re-
gião montanhosa. sua história já teve participações 
em vários filmes e séries de tV, mas ‘dB’ nunca foi 
encontrado. seu paradeiro é incerto até hoje.

Pinguins têm joelhos?

Pareidolia DB Cooper

já não é de hoje que nós vemos noticias estra-
nhas, mas hoje nos deparamos com uma bem 
desesperadora, mas cômica ao mesmo tempo. 
um garoto chamado anthony inalou um apito 
‘sem querer’ enquanto brincava com seus ami-
gos, e não se importou muito com o fato.

Seria comico...

pouco depois, sua mãe notou que ele não falava 
muito e estava eufórico. ela perguntou o que tinha 
acontecido. o garoto ficou quieto, mas a mãe insistiu 
té que anthony respondesse. no momento em que o 
garoto abriu a boca, saiu um som de apito que assus-
tou sua mãe, que no mesmo instante começou a rir.

um homem foi declarado morto e foi cremado pela 
família no méxico. ele havia saído há uns meses antes 
do ocorrido para beber e simplesmente sumiu. a famí-
lia procurou por semanas até a polícia achar um cor-
po e chamou a família para identificar. após ter sido 
cremado, ele aparece em casa fedendo a cachaça.

Inacreditável

Chance para analista de rede
empresa renomada no ramo de informática 

abre vaga para analista de rede com ensino su-
perior completo e certificação em ccna. salário 
de r$ 3.200,00 e vários benefícios. interessados de-
vem enviar currículo no corpo do email para rh5@
personale.com.br.

Vagas para vendedor
empresa no ramo de seguros abrem 10 vagas 

para vendedor externo. salário de r$ 1.000,00, e 
vários benefícios. interessados devem ligar para 
3212-1446 ou 3212-1445 para marcar a entrevista 
ou se cadastrar pelo site http://www.sinaf.com.br/
sinaf/trabalheconosco.aspx.

Vendedora com experiência
empresa no ramo de moda feminina seleciona 

vendedora com experiência na função e fácil aces-
so ao local de trabalho. salário comissionado e vários 
benefícios. interessados devem enviar currículo no 
corpo do email para rh@chifon.com.br, com assunto: 
‘Vendedora shopping Via Brasil’.

Economia em queda no Brasil
no segundo trimestre deste ano, a economia 

brasileira continuou em queda. de acordo com o 
instituto Brasileiro de geografia e estatística (iBge), 
o produto interno Bruto (piB) brasileiro recuou 0,6% 
em relação ao trimestre anterior. É o sexto trimestre 
seguido de queda. 

Copom deve manter juros em 14,25%
o comitê de política monetária (copom) do Ban-

co central teve seu segundo dia de reunião ontem 
e deve manter a taxa básica de juros da economia 
brasileira estável, novamente, em 14,25% ao ano, 
segundo a estimativa da maior parte dos analistas 
do mercado financeiro. 

Dólar tem variações após impeachment
o dólar operava com leves oscilações, alternando altas 

e baixas, após o senado aprovar por 61 votos favoráveis e 
20 contrários, o impeachment de dilma rousseff. Às 15h30, 
a moeda norte americana caía 0,19%, vendida da r$ 3,224. 
os investidores também aguardavam a definição da taxa 
de juros pelo copom, que foi anunciada ontem.

...se não fosse trágico

INFORMÁTICA

SHOPPING VIA BRASIL
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MOEDA AMERICANA

Baleia assassina não é baleia

Sangrentas
das 10 guerras mais sangrentas de todos 

os tempos, sete delas ocorreram na china. 
só para que você tenha uma ideia, nos dois 
maiores combates dessas sete guerras chine-
sas, morreram mais pessoas do que na primeira 
guerra mundial inteira.

SINAF

SELIC

curto e curioso

por incrível que pareça, as orcas (não baleias) são da família dos gol-
finhos, as pessoas confundem mas os ‘cetáceos’ são divididos em duas 
subordens, classificadas pela dentição: odontoceti - possui dentes e nessa 
subordem estão os golfinhos, orcas, botos, narval, beluga e o cachalote. 
mysticeti - não possui dentes e nessa subordem estão as baleias. só para 
esclarecer, as baleias não possuem dentes, porém, possuem cerdas que 
servem para filtrar seu alimento da água, ou seja, o plâncton, que são pe-
quenos organismos de origem animal ou vegetal, que flutuam pelos ocea-
nos. já as orcas possuem dentes com até 10 cm, e essas sim são caçadoras 
(ao contrário das baleias), e por isso elas levam o nome de ‘baleia assassi-
na’, apesar de nunca ter sido registrado um ataque a seres humanos, essa 
fama é conhecida por caçar outros animais, inclusive baleias!

Ele nunca desiste!
com o registro de candidatura ainda em 

julgamento, um candidato a prefeito na Bai-
xada não desiste nem sob  tortura psicoló-
gica da população. alvo de cassação pela 
justiça, após assumir o primeiro mandato de 
chefe do executivo, o político foi enquadra-
do na lei da Ficha limpa. 

Crime eleitoral 
o político em questão teve a prestação 

de contas reprovadas pelo tribunal de con-
tas do estado, foi punido pela justiça eleitoral 
por compra de votos. otimista, o candidato, 
já percorre as ruas do seu reduto eleitoral na 
tentativa de resgatar a confiança do eleito-
rado. 

Sem noção 
o sombra vem batendo na mesma tecla, 

e a fiscalização da justiça eleitoral deve fe-
char o cerco contra os abusos cometidos por 
alguns candidatos na Baixada. É o caso do 
carro de propaganda de um político sem 
noção que circula na região do Km 32 com 
som em alto volume, mesmo depois das 22 
horas. 

Dono do pedaço
mesmo alvo de reclamações de alguns 

moradores, o candidato já deixou claro aos 
quatro cantos que é ele quem manda no 
pedaço, e não há quem vai impedi-lo de 
‘trabalhar’ na campanha até altas horas, 
faça chuva ou faça sol. 

Falando nisso...!
já está a todo vapor as chamadas ‘reu-

niões de campanha’ promovidas por muitos 
candidatos na casa de cabos eleitorais. uma 
denúncia recebida pelo sombra afirma que 
nesses encontros são prometidos ‘presenti-
nhos’ em troca de votos. existe até uma lista 
pontuando as necessidades do eleitorado. 
Xiiii!
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Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Durante o encontro foram apresentadas sugestões e propostas para promover atendimento. 

Autoridades, representantes de diferentes instituições, profissionais área, pacientes e familiares apresentaram sugestões

Talentos da educação especial 
ganham destaque em Mesquita

marcelle aBreu

Freixo é convidado para debate 
na TV após decisão do STF

A decisão foi tomada com base na representatividade de expressiva do candidado

Atividades promovidas pelo fórum

os novos ru-
mos da saú-
de mental 

em nova iguaçu e 
as práticas alternati-
vas utilizadas no tra-
tamento dos pacien-
tes com transtornos 
mentais foram algu-
mas das questões 
abordadas durante 
o V Fórum de saú-
de mental de nova 
iguaçu, realizado na 
segunda (29/08), na 
casa da cultura da 
cidade. autoridades, 
representantes de di-
ferentes instituições, 
profissionais área, pa-
cientes e familiares 
apresentaram suges-
tões, solicitações e 
propostas para que 
o atendimento seja 
cada vez mais huma-
nizado e inclusivo.   

“É um compromisso 
deste governo am-
pliar a rede com no-
vas unidades e mais 
serviços. a inaugura-
ção do novo prédio 
do caps iii, em aus-
tin, marcada para 
10 de setembro, é a 
confirmação disso. 
a unidade terá ca-
pacidade ampliada, 

ambiente acolhedor 
e infraestrutura ade-
quada para profis-
sionais e pacientes” 
anunciou o secre-
tário de saúde  de 
nova iguaçu, emer-
son trindade. nas 
novas instalações 
do caps iii será am-
pliada, de duas para 
sete, a quantidade 
de salas de atividade 
coletiva, de quatro 
para sete o número 
de leitos e de uma 
para cinco as salas 
de atendimento indi-
vidual. a unidade vai 
contar ainda com 
farmácia, refeitório, 
banheiros para por-
tadores de neces-
sidades especiais, 
espaço para horta 
e áreas de lazer, de 
convivência e para 
prática de atividades 
físicas.  

iMpoRTânCiA
 DoS FóRunS

para o defensor pú-
blico Federal, pedro 
wagner assed perei-
ra, a realização de 
fóruns é  importante 
para promover a in-
clusão de forma con-
creta. “É de extrema 
importância a união 
de todos os atores 

o Fórum tam-
bém promoveu ar-
tistas da cidade. 

os quadros do ar-
tista luiz carlos ro-
drigues de oliveira, 

morador da resi-
dência terapêutica 
de tinguá, foram 

expostos no local 
do evento, assim 
como os artesana-

tos produzidos, pe-
los pacientes, nas 
oficinas de terapia 

ocupacional rea-
lizadas em todas 
as unidades.

diVulgação

envolvidos com a 
saúde mental para 
que surjam ideias e 
soluções concretas 
para promover a in-
clusão”, acrescentou 
assed.

durante a progra-
mação do Fórum 
foram realizadas ex-

posições e mesas 
de debates. tam-
bém participaram 
da programação 
a subsecretária de 
atenção Básica de 
nova iguaçu, ga-
briela silva, a superin-
tendente municipal 
de saúde mental, 

jaqueline patrício, o 
coordenador de as-
sistência às Famílias 
na secretaria de saú-
de de nova iguaçu, 
anderson Ferreira, o 
médico psiquiatra, 
ariosvaldo dantas, 
os diretores dos caps 
silmar costa (caps 

iii- dr jair nogeuira), 
ana pessôa (caps 
i- dom adriano hipó-
lito), Bernadete de 
carvalho (caps ad 
-  Vanderlei marins) e 
o coordenador dos 
leitos de emergência 
em saúde mental, 
marco aurélio souza. 

Estudantes realizaram exibições de dança e música

reprodução

a secretaria de 
educação de mes-
quita promoveu na 
última terça-feira, 
no centro cultural 
mister watkins, a 
terceira edição do 
projeto talentos es-
peciais de mesqui-
ta (tem), em cele-
bração à semana 
de educação espe-
cial no município.

 os estudantes 
da rede municipal 
realizaram exibi-
ções de dança e 
música, além de 
uma mostra de ar-
tes plásticas, com 
obras produzidas 
pelos próprios alu-
nos.

 a dona de casa 
shirley de souza le-

vou o filho wallace, 
de 12 anos, para 
exibir o quadro pin-
tado por ele. “ano 
passado ele já ha-
via participado do 
projeto. eventos 

como esse tam-
bém servem para 
estimular as pesso-
as a respeitar cada 
vez mais as diferen-
ças”, comentou a 
mãe do jovem.

o deputado federal 
marcelo Freixo, candida-
to do psol à prefeitura 
do rio de janeiro, partici-
pará amanhã do debate 
promovido pela rede tV. 
a decisão da emissora 
de convidá-lo foi toma-
da após a maioria dos 
ministros do supremo tri-

bunal Federal (stF) liberar 
a participação de partidos 
pequenos em debates po-
líticos em rádio e televisão, 
desde que convidados pe-
las emissoras.

a decisão foi tomada, 
segundo o canal, com 
base na ‘representativida-
de expressiva’ dos depu-

tados da legenda, que 
aparecem com cerca 
de 9%, no caso de luiza 
erundina, em são paulo, 
e 11% no caso de Freixo, 
nas pesquisas de inten-
ção de voto. os demais 
postulantes ficarão fora. 
o debate começará às 
22h15.
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a prefeitura de são joão de me-
riti, por meio da secretaria munici-
pal de saúde, realizou a semana 
mundial do aleitamento materno 
2016 que trata do tema: o desen-
volvimento sustentável.

o circo-escola 
Benjamin de oli-
veira, de são joão 
de meriti, se pre-
para para a apre-
sentação do seu 
novo espetáculo: 
pan, o circo da 
terra do nunca 
e os malabaristas 
do sinal Vermelho.

mais uma vez a 
câmara de são 
gonçalo não reali-
zou sessão plenária, 
pois 22 dos 27 vere-
adores de diversas 
coligações faltaram 
a sessão. em período 
eleitoral, cada vez 
mais, menos sessões 
são feitas.

as apresentações serão realizadas ao longo de todo 
o mês de setembro, aos sábados e domingos, às 18 ho-
ras, com ingressos a preços populares, custando r$5,00. 
a classificação etária é livre.

Quase sempre, algum ramal da superVia apresenta 
algum tipo de falha ou atraso. as estações chamam a 
atenção pelo enorme vão entre as plataformas e as 
composições, o que é cruel para idosos e cadeirantes.

Vergonha Nova Temporada 

Serviço SuperVia

Eles disseram... nós publicamos!
“nós voltaremos para continuar nossa jornada pelo Brasil, onde o povo é soberano (...) Saio 

da presidência como entrei: sem ter incorrido a qualquer ato ilícito’. ex presidente dilma rous-
seff fala sobre a aprovação de julgamento do impeachment realizado ontem no senado. 

a light identificou um ‘gato’ de ener-
gia realizado por meio de dispositivo 
remoto, na sorveteria ‘nova onda’, na 
avenida presidente Kennedy, em gra-
macho, caxias. o mediador foi preso 
pois tinha o selo violado. 

o comando do pmdB considera que 
a candidatura de pedro paulo à pre-
feitura do rio, está na uti. corre o risco 
de nem ir para o 2º turno, mesmo com 
uma campanha que gasta mais do 
que os outros candidatos.

direto ao ponto

o impeachment da presidente dilma 
rousseff (pt) encerra um longo processo de 
embate travado entre os aliados dela e o 
pmdB do presidente em exercício michel 
temer. para alguns analistas políticos, dilma 
fracassou na missão de conduzir o país e 
plantou a semente de sua queda. a partir 
de agora, desenha-se o  futuro hegemônico 
do pmdB, que tem pela frente o desafio de 
aglutinar apoio para o governo. 

Irregularidade Inauguração Desistência 
a fiscalização eleitoral do 

tribunal regional eleitoral 
(tre) afirmou que a legis-
lação proíbe propaganda 
na fachada de casas, por 
considerá-la parte da área 
pública, além de infringir a 
legislação.

a secretaria municipal de 
direitos humanos e igualda-
de racial, inaugura hoje a 
sala marinheiro joão cân-
dido, no complexo cultural 
Kenedi jaime de souza Frei-
tas, no centro de são joão 
de meriti.

dos 40 aspiras a vereador 
pelo psB do rio, dez desisti-
ram ou estão prestes a deixar 
a disputa. entre eles, o ex-de-
putado luiz alfredo salomão, 
o ex-secretário de esportes 
marcos Braz e jorge Braz, ve-
reador em 2012.

Fraude 

Desespero 
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um apagão atingiu trechos 
da Baixada Fluminense e da 
Zona norte do rio de janei-
ro, na tarde de ontem, preju-
dicando o tráfego de veículos 
em diversos pontos da cidade. 

PT é uma página virada na história 

candidato a ree-
leição pelo psdB, 
o vereador ozéias 
azeredo martins foi 
preso na noite de 
ontem pela polícia 
Federal em campos 
(município do norte 
Fluminense) e autu-
ado por corrupção 
eleitoral. o vereador, 
que declarou à jus-
tiça eleitoral ter r$ 
200 mil em espécie, 
foi flagrado com-
prando votos em 
uma casa do bair-
ro travessão. com 
ele foram apreendi-
dos r$ 27 mil, duas 
agendas com uma 
longa lista de pro-

PF prende vereador 
por compra de votos

messas cumpridas e 
ainda a cumprir. en-
tre os ‘favores’ feitos 
aos eleitores estão 
listados sacos de ci-
mento, tijolos, ces-
tas básicas, botijão 
de gás, pagamento 
de carnês da previ-
dência social e até 
bolo de casamento. 
nas listas os ‘favores’ 
aparecem anotados 
ao lado dos nomes 
dos eleitores, alguns 
sinalizados como 
‘atendido’ ou ‘entre-
gue’. além de ozéias 
foram levados à de-
legacia cinco pesso-
as que aguardavam 
atendimento.

Clínica da Família fortalece atendimento
mais saúde 

O modelo realizado tem como objetivo focar nas ações de prevenção, 
com o acompanhamento médico domiciliar e dos agentes de Saúde. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

ONU pode cortar comida de crianças africanas  

um trecho da Via 
light está com ilu-
minação precária e 
alguns postes estão 
tortos na região do 
bairro canaã, em 
nova iguaçu. a rj-
081, uma das mais 
importantes vias 
de ligação entre a 
Baixada Fluminense 
e a Zona norte do 
rio, tem sido alvo 
de reclamações de 
motoristas e pedes-
tres que apontam 
diversos problemas 
ao longo de sua ex-
tensão. 

o vereador ozéias foi preso com lista de ‘favores’ 

diVulgação

mais de 1,3 milhão 
de crianças da África 
podem ficar sem ali-
mentos que recebem 
em escolas apoiadas 
pela organização 
das nações unidas 
(onu) e que, em mui-
tos casos, represen-
tam a única refeição 
do dia, a menos que 
o programa mundial 
de alimentos (pma) 
receba novos recur-
sos nas próximas se-
manas.

em comunicado, o 
pma alertou que, se 
os doadores não for-
necerem novos fun-

dos durante o próximo 
mês, mais de 500 mil 
meninos e meninas em 
camarões, mali, mauri-
tânia e níger vão ficar 
sem comida na esco-
la. além disso, se até 
o fim de 2016 não fo-

Poste sem iluminação na Via Light rem recebidas novas 
verbas, outras 700 mil 
crianças em outros 
11 países da África 
central e ocidental 
também deixarão de 
receber alimentos es-
senciais.

Enfermeiras Rosa e Elaine durante atendimento pediátrico na Clínica da Família

Boureima hama/aFp

Mais de 500 mil crianças podem ficar sem alimento

Bruna lemos/hora h 

diVulgação 

a clínica da Família do 
Vasquinho, no Bairro 
campo lindo, é um 

marco que representa 
a reforma da atenção 
primária de saúde no 
município de seropédica. 
diariamente, dezenas de 
pessoas são atendidas 
pelos profissionais da 
saúde do município. além 
de consultórios médicos 
e dentários, a clínica 
possui farmácia, sala de 
procedimentos e curativos, 
sala de esterilização, sala 
de descontaminação, 
sala de imunização, 
sala de reuniões, entre 

outros setores.
em relação aos 

atendimentos médicos, 
para ser atendido, basta 
ir até a clínica da Família 
e fazer um cadastro 
prévio, posteriormente, 
uma triagem onde é 
avaliada a situação 
clínica do paciente, 
logo após a triagem o 
paciente é encaminhado 
ao consultório médico. 
no que diz respeito aos 
atendimentos dentários, 
inicialmente também é 
realizada uma triagem, 
para, sucessivamente, ser 
agendado o atendimento 
pelas dentistas clarissa e 
isabelle.

ATEnDiMEnTo  pEDiáTRiCo
o pré-natal é feito 

às segundas-feiras, das 
08h às 17h, e às quintas-
feiras, das 08h às 12h. o 
atendimento pediátrico 
é feito segunda-feira, das 
8h às 17h, e às sextas-
feiras no mesmo horário. 
os moradores recebem 
o acompanhamento 
médico domiciliar, onde 
o agente comunitário 
de saúde realiza 
mensalmente uma visita 
às famílias para conhecer 
e atender as necessidades 
dos moradores sob sua 
responsabilidade. eles dão 
orientações, incentivando 
a prática de exercícios, 

hábitos e alimentação 
adequada, além de 
verificar se o paciente 
está tomando as 

medicações necessárias 
corretamente.

o secretario de saúde 
e defesa civil, dr.º cesar 

cilento, reafirmou a 
importância do trabalho 
realizado pelos agentes 
comunitários de saúde.
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Câmara congela salários de 
políticos por quatro anos

sul fluminense

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Remuneração de prefeito, vice-prefeito e parlamentares de Volta Redonda vai ser a mesma.

Decisão foi tomada como exemplo para os políticos

objetivo é sensibilizar e conscientizar a popula-

edson Quinto afir-
mou que a decisão 
de congelar os salá-
rios foi tomada por-
que os políticos pre-

cisam dar o exemplo:
“neste momento di-

fícil, os políticos preci-
sam dar o exemplo de 
sacrifício” declarou. a 

vereadora américa te-
reza, candidata a pre-
feita pelo pmdB, teve 
raciocínio semelhante: 
“no momento em que 

estamos vivendo, nós, 
agentes políticos, não 
podemos falar em 
reajuste de subsídio. 
com a crise que está 

aí, o que nos cabe é 
priorizar todas as me-
didas que nos possam 
conduzir à retomada 
crescimento econômi-

co. os vereadores 
fizeram muito bem 
e demonstraram es-
tarem consciente” 
disse.

políticos da administração municipal receberão, entre 2017 e 2020, os mesmos salários atuais

márcio Fabbian/pmr

um projeto de reso-
lução da mesa di-
retora da câmara 

municipal de Volta re-
donda, aprovado pelo 
plenário na sessão de 
ontem, manteve os sub-
sídios dos próprios verea-
dores, dos secretários mu-
nicipais, do vice-prefeito 
e do prefeito congelados 
até 2020. como os ga-
nhos desses políticos são 
definidos uma vez a cada 
quatro anos, e sempre no 
ano em que se realizam 
as eleições, isso garante 
que os eleitos em outubro 
para a prefeitura e a câ-
mara municipal e os se-
cretários municipais que 
forem eleitos por quem 
vencer a eleição majori-
tária em Volta redonda 
vão receber o mesmo 
valor pago para seus an-

tecessores atualmente, 
até dezembro de 2020.

DEFinição DoS SALáRioS
o prefeito que for elei-
to este ano terá, de ja-
neiro de 2017 a dezem-
bro de 2020, um subsídio 
de r$ 17.440 mensais; o 
vice-prefeito receberá 
r$ 8.618 por mês, os se-
cretários municipais vão 
receber r$ 9.440 e os ve-
readores, r$ 9.916,75. os 
valores são iguais aos que 
começaram a ser pagos 
em janeiro de 2013 e vão 
até dezembro de 2016.
a mesa diretora da câ-
mara municipal é com-
posta pelos vereadores 
edson Quinto (pr), pre-
sidente, maurício Batista 
(pc do B), 1º vice-presi-
dente, neném (psB), 2º 
vice-presidente, washing-
ton granato (ptc), 1º se-
cretário, e josé augusto 
(pdt), 2º secretário.

Saae de Barra Mansa 
realiza manutenção

Santa Casa reabre pronto 
atendimento 24 horas

Palestras marcam a Semana 
da Pessoa com Deficiência

objetivo é oferecer aos moradores da região do Lavapés os primeiros atendimentos

marcio Fabbian/pmr

o saae Bm (serviço au-
tônomo de Água e esgo-
to de Barra mansa) realiza 
hoje, uma manutenção 
na eta (estação de tra-
tamento de Água) nova, 
que abastece a maioria 
dos bairros de Barra man-
sa. a expectativa é que 
o serviço seja concluído 
manhã.

de acordo com o di-
retor executivo da autar-

quia, jardel souza de aze-
vedo, durante o período 
da manutenção, a eta vai 
operar em 50% durante o 
dia e normalmente duran-
te a noite, visando minimi-
zar os transtornos causa-
dos à população.

a autarquia informou 
que a previsão é de que 
o abastecimento seja to-
talmente normalizado no 
domingo, e pede a cola-

boração dos moradores 
para que economizem 
água.

“o término amanhã vai 
depender da funcionali-
dade do serviço. mas pre-
cisamos que a população 
fique atenta e economize 
água. essa manutenção 
se faz necessária e a con-
clusão vai depender do 
andamento dos serviços” 
explicou jardel.

o vereador célio 
da silva, o caloca 
(pmdB) está co-
memorando a rea-
bertura do pronto 
atendimento 24 ho-
ras da santa casa 
de misericórdia, no 
bairro lavapés, em 
resende. desde o 
ano passado, o ve-
reador teve indica-
ções aprovadas no 
plenário, solicitando 
ao executivo a ati-
vação dos serviços 
da unidade.  o pre-
feito josé rechuan 
(pp) e a deputada 
estadual, ana pau-
la rechuan (pmdB) 
participaram na 
noite de segunda-
-feira da cerimônia 
para a reativação 
do serviço de emer-
gência, que estava 
desativado há mais 

de 20 anos.
o local já realiza-

va das 8 às 17 horas, 
atendimentos emer-
genciais e tem uma 
média de 30 pacien-
tes por dia. com a 
ampliação do horá-
rio para 24 horas, a 
prefeitura estudará 
a necessidade de 
mais profissionais para 
atender possíveis de-
mandas. um dos ser-
viços oferecidos no 
local será a sala de 
estabilização para 
atender pacientes 
com ocorrências mais 
graves. 

durante a cerimô-
nia rechuan des-
tacou o esforço da 
administração muni-
cipal e da direção 
da santa casa para 
a reabertura do servi-
ço que tem objetivo 

de oferecer aos mo-
radores da região 
do lavapés os pri-
meiros atendimen-
tos de emergência. 
ele também desta-
cou o fato de que 
enquanto cidades 
vizinhas estão fe-
chando unidades 
de pronto atendi-
mento, resende 
está reabrindo um 
serviço. “reconhe-
cemos a importân-
cia do atendimento 
24 horas para o bair-
ro lavapés e região. 
a ideia é fortalecer 
o trabalho da san-
ta casa tanto no 
atendimento da ala 
particular quanto 
do sus (sistema úni-
co de saúde), bus-
cando mais investi-
mentos”, enfatizou o 
chefe do executivo.

a prefeitura, por meio 
das secretarias de educa-
ção e de relações comu-
nitárias e cidadania, em 
parceria com a coorde-
naria municipal de políticas 
para pessoas com defici-
ência, promove até ama-
nhã, a semana municipal 
de Valorização da pessoa 
com deficiência. a aber-
tura aconteceu ontem, no 
auditório da associação 
educacional dom Bosco 
(aedB), no bairro morada 
da colina e contou com 
a presença da deputada 
estadual ana paula re-
chuan (pmdB) e o prefeito 
josé rechuan (pp).

durante a abertura foi 
feita a comemoração 
pelos 25 anos do centro 
educacional municipal de 
atendimento a deficientes 
Visuais de resende (cede-
vir).

a semana da pessoa 
com deficiência é realiza-

da anualmente e cria uma 
mobilização em torno da 
pessoa com deficiência, 
com o objetivo de sensibili-
zar e conscientizar a popu-
lação sobre a garantia dos 
direitos e a inserção nos 
contextos social, cultural, 
educacional e político.

para reforçar a impor-
tância da inclusão, a se-
cretaria de educação do 
município realizou na se-
mana passada, uma for-

mação para 110 gestores 
e profissionais de educa-
ção. a capacitação, rea-
lizada também na aedB, 
foi conduzida pela psicó-
loga e professora, izabel 
moura, assessora peda-
gógica do estado e do 
instituto helena antipoff. 
ela debateu com os pro-
fissionais sobre ‘a gestão 
escolar e o processo in-
clusivo nas escolas regu-
lares’.
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Corpo de PM é achado carbonizado em Japeri

Coronel da polícia é morto 
com vários tiros em Maricá

execução

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Ivanir Linhares Fernandes Filho foi atingido por sete disparos e não resistiu. 
reprodução

o tenente-co-
ronel da po-
lícia militar 

do rio ivanir linhares 
Fernandes Filho, de 
49 anos, foi baleado 
e morto, na manhã 
de ontem, no centro 
de maricá, na re-
gião dos lagos. ele 
era subcomandan-
te do 4º comando 
de policiamento de 
Área (cpa).

segundo as primei-
ras informações, um 
sargento que dirigia 
o carro em que os 
dois estavam foi ba-
leado e levado para 
o hospital munici-
pal conde modesto Subcomandante foi alvejado por vários tiros quando dirigia carro onde estava junto com ele um sargento

leal, também em 
maricá. não há infor-
mações sobre o es-
tado de saúde dele.

de acordo com 
informações da pm, 
o gol prata onde es-
tavam os policiais te-
ria sido interceptado 
por um veículo bran-
co. os ocupantes ati-
raram e fugiram em 
seguida. linhares foi 
atingido por sete dis-
paros. já o sargento 
luiz cláudio carva-
lho da silva, de 44 
anos, ficou ferido no 
peito e na perna. a 
investigação sobre 
o caso ficará a car-
go da delegacia de 
homicídios de nite-
rói.

PM e Prefeitura de Maricá lamentam a morte do tenente
a pm, em nota, 

lamentou a morte:
“na manhã de 

ontem, o 12° Bpm 
(niterói) foi acio-
nado em razão de 
dois homens feri-
dos por disparo de 
arma de fogo no 
centro de maricá, 
na região metro-
politana do rio. 
no local, os poli-
ciais constataram 
que tratavam-se 
de dois policiais 

militares que foram 
socorridos para o 
hospital de maricá 
e depois transferidos 
para o hospital esta-
dual alberto torres, 
em são gonçalo. o 
coronel ivanir linha-
res Fernandes Filho 
não resistiu. ele tinha 
49 anos e estava há 
29 anos na corpo-
ração. atualmente 
ocupava o cargo de 
subcomandante do 
4° comando de po-

liciamento de Área 
(cpa), anteriormente 
ele comandou o 3° 
Bpm (méier) e o 20° 
Bpm (mesquita). a po-
lícia militar do estado 
do rio de janeiro la-
menta o falecimento 
de seus policiais mi-
litares. o comando 
da corporação está 
dedicado a prestar 
todo apoio à família 
desses policiais, além 
de prestar as últimas 
homenagens ao ofi-

cial. a corporação 
concentrou esforços 
para prender os cri-
minosos envolvidos 
no crime”.

a prefeitura de 
maricá, também por 
meio de nota oficial, 
se manifestou sobre 
o caso:

“a prefeitura de 
maricá esclarece 
que dois policiais 
foram baleados na 
manhã de quarta-
-feira (ontem) no 

Suspeito de assaltar pedestres 
é preso na Zona Norte do Rio

Deam de Meriti prendeu o casal na última terça-feira

diVulgação

o suspeito foi encaminhado para a 20° Dp com drogas

Casal mata mulher com óleo 
e água quente em Meriti

centro e encami-
nhados para o hos-
pital municipal con-
de modesto leal. o 
coronel da pm ivanir 
linhares Fernandes 
Filho, de 49 anos, 
não resistiu aos fe-
rimentos. já o sar-
gento da pm, luiz 
cláudio carvalho 
da silva, de 44 anos, 
foi atingido por oito 
tiros, teve o tórax 
drenado e foi trans-
ferido logo depois, 

em estado grave, 
em um helicóp-
tero do corpo de 
Bombeiros, para o 
setor de trauma do 
hospital estadual 
alberto torres, em 
são gonçalo”.

linhares julgaria 
acusados no caso 
do desvio de pelo 
menos r$ 16 mi-
lhões do Fundo de 
sáude da polícia 
militar (Fuspom) 
amanhã.

policiais da delegacia 
de atendimento especial 
à mulher (deam) de são 
joão de meriti prenderam 
na noite da última terça-
-feira um casal acusado 
de assassinar rita de cas-
sia de oliveira clemente. 
natalia Barbosa duarte, 
de 27 anos, e o marido 
reginaldo andrade dos 
santos, 56, foram captu-
rados no jardim iris, pró-
ximo ao centro de Vilar 
dos teles. a ação acon-
teceu em parceria com a 
1ª Vara criminal do muni-
cípio.

de acordo com os 
agentes da especializa-
da, o crime aconteceu 
no dia 19 de fevereiro 
deste ano, quando na-
talia e reginaldo joga-
ram uma panela de óleo 
quente e água na vítima, 

que chegou ficar interna-
da por dois meses antes 
de falecer.

no depoimento, o ma-
rido da vítima diz que na 
madrugada do dia 19, o 
casal teria invadido o lo-
cal, desligado o disjuntor 
e queimado o corpo de 
rita. ele ainda conta que 

os acusados, que tiveram 
os mandados de prisão 
preventiva por homicídio 
qualificado cumpridos, 
estavam com o corpo co-
berto de óleo. os crimino-
sos confessaram o crime, 
e caso sejam condena-
dos podem ficar 30 anos 
na cadeia.

um policial militar mo-
rador de Queimados, na 
Baixada Fluminense e lo-
tado na unidade de po-
lícia pacificadora (upp) 
borel, no rio, foi morto e 
teve o corpo carboniza-
do no início da noite da 
última segunda-feira. ele 
foi encontrado morto na 
rua da reserva, seguindo 
a estrada rio d’ouro pró-

ximo a cedae, em japeri.
policiais do 24° Bpm 

(Queimados) procede-
ram ao local informado 
através de denúncia, 
onde foi localizado um 
corpo carbonizado. após 
a realização da perícia, 
foi confirmado a identi-
dade  do soldado daniel 
martins. o cadáver apre-
sentava perfurações de 

balas. o corpo do policial 
foi levado para o instituto 
médico-legal (iml). mar-
tins era querido por todos 
em sua volta, na rede so-
cial, amigos lamentavam 
a morte do pm.

a polícia ainda não 
sabe a motivação do cri-
me, a divisão de homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se assume o caso.

um homem suspei-
to de praticar assaltos 
a pedestres foi preso 
durante uma aborda-
gem policial na última 
terça-feira, na esqui-
na da avenida 28 de 
setembro com a rua 
silva pinto, no bairro 
de Vila isabel, Zona 
norte do rio, com 
drogas e uma arma 
de brinquedo. uma 
motocicleta também 
foi apreendida. ele foi 
encaminhado para 
20ª dp (Vila isabel) 
onde foi registrada a 
ocorrência.

de acordo com a 
polícia, após investi-
gação foram desco-
bertos três crimes cujo 
autor tinha as mesmas 
características físicas 
do suspeito. as vítimas 
foram contatadas 
para comparecerem 
à delegacia, onde 
prestaram depoimen-
to e reconheceram 
wilson de jesus silva 
como autor dos rou-
bos. uma delas inclusi-
ve reconheceu a foto 
do seu celular que es-
tava sendo repassa-
da pelo whatsapp do 
suspeito, que tentava 
vender o aparelho.

na investigação, 

foi também identifica-
da uma testemunha da 
comunidade do morro 
do cruz. ela informou 
que tentava comprar 
um celular e que suspei-
tava de wilson, pois ele 
sempre aparecia com 
telefones de origem du-
vidosa, provavelmente 
produtos de roubo.

segundo o delegado 
titular da 20ª dp, hilton 
alonso, o autor não quis 
prestar esclarecimentos 
sobre os roubos, já sobre 
a arma falsa que por-

tava, ele apresentou 
uma versão de que 
estava com o objeto 
para realizar seguran-
ça de caminhões de 
entrega de carga de 
uma loja de eletrodo-
mésticos.

ainda segundo os 
agentes, o suspeito 
costumava usar uma 
motocicleta para pra-
ticar os crimes. ele se 
aproximava, pedia 
informações e logo 
após anunciava o as-
salto.
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Mulher apanha do marido e 
traficantes vingam agressão 

danila miranda 
melo ribeiro, candi-
data a vereadora 
pelo partido da soli-
dariedade em alvo-
rada de minas, e o 
companheiro dela, 
andré castro Ferreira, 
ambos de 24 anos, 
foram presos ontem 
pela polícia civil de 
serro. 

o casal é suspeito 
de matar o ex-marido 
da candidata, o mo-
torista luiz Fernando 
junior duarte, de 27 
anos, na cidade de 
serro, no último dia 21 
de agosto. no dia do 

crime, a vítima foi até 
a casa da ex-compa-
nheira para deixar a 
filha pequena dos dois. 

no local, ele encon-
trou o carro do atual 
companheiro da can-
didata. ele, então, en-
trou na casa da ex-mu-

Danila já está presa

lher. houve bate-boca 
entre luiz Fernando e 
o casal. a vítima aca-
bou sendo baleada 
e não resistiu aos feri-
mentos.

desde o dia do cri-
me, agentes da po-
lícia civil de minas 
gerais procuravam 
pelo casal suspeito. as 
investigações apuram 
se a vítima foi atraída 
até o local para ser 
morta e quem desfe-
riu os disparos que a 
matou. os supeitos fi-
carão detidos por até 
30 dias, tempo máxi-
mo para conclusão 
do inquérito do caso.

 Candidata é suspeita de matar ex 

Caso ocorreu em Duque de Caxias após briga de casal e troca de ofensas. 

reprodução / FaceBooK

em ‘briga de marido 
e mulher, ninguém 
mete a colher’. o 

velho ditado não foi 
levado em conta por 
traficantes de uma co-
munidade de duque 
de caxias na noite da 
última terça-feira quan-
do um homem foi bru-
talmente espancado 
após um desentendi-
mento familiar. a víti-
ma, identificada ape-
las como dionísio está 
em estado grave no 

hospital estadual adão 
pereira nunes (heapn), 
no bairro de saracuru-
na. 

de acordo com in-
formações de testemu-
nhas, depois de um de-
sentendimento familiar 
com dionísio em que 
não faltaram agres-
sões físicas e verbais, a 
mulher, que não teve 
o nome divulgado, te-
ria ido até a boca de 
fumo e relatado aos 
criminosos ter sido es-
pancada pelo então 
marido. um grupo de 
traficantes liderado por 

jaime duarte, conhe-
cido por ‘jaiminho’, foi 
até a residência do ca-
sal, arrancou o homem 
de dentro de casa e o 
espancou. a vítima foi 
socorrida para o hos-
pital de saracuruna, 
onde segue internada 
em estado grave. 

CRiMinoSo é SuSpEiTo 
DE ouTRA MoRTE 

segundo denúncia 
postada numa rede 
social, jaiminho é co-
nhecido por ser um 
marginal sanguinário. a 
divisão de homicídios 

da Baixada Fluminense 
(dhBF) investiga se o 
criminoso teria envolvi-
mento com a morte de 
um jovem identificado 
como gabriel nicolau. 

a polícia civil infor-
mou que o corpo da 
vítima foi abandonado 
pelos bandidos em um 
trecho da avenida Fa-
bor. 

Quem tiver informa-
ções que levem à lo-
calização do marginal, 
bem como de armas 
e drogas, basta enviar 
para o disque-denún-
cia (2253-1177). Traficante ‘Jaiminho’ teria ordenado espancamento

Assaltante de Caxias é identificado 
através de ima-

gens do circuito 
interno de monito-
ramento de estabe-
lecimentos comer-
ciais, a polícia civil 
conseguiu identificar 
uma quadrilha que 
pratica assaltos em 
diversas áreas como 
parque muísa, par-
que Fluminense e 
gramacho, em du-
que de caxias. 

segundo a polí-

Operação deixa mortos no Rio
uma operação do 

27º Bpm (santa cruz) 
na Favela do rola, 
em santa cruz, na 
Zona oeste do rio, 
na manhã de ontem, 
deixou quatro suspei-
tos mortos. de acordo 
com a corporação, 
um dos mortos seria 
o gerente do tráfico 
no local, conhecido 
como jeremias ou 
jerê. as outras vítimas 
seriam seguranças do 
bandido.

o batalhão infor-
mou ainda que os 
pms chegaram à co-
munidade por volta 
das 5h e houve inten-
sa troca de tiros. os 
baleados chegaram 

a ser socorridos para o 
hospital pedro ii, tam-
bém em santa cruz. Fo-
ram apreendidos até o 
momento um fuzil, duas 
pistolas e uma granada.

em protesto contra 
as mortes aconteceu 
na avenida cesário 
de melo. um grupo de 

pessoas ateou fogo a 
pedaços de madeira 
na via. a assessoria de 
imprensa da pm infor-
mou que o 27° Bpm 
reforçou a segurança 
na estação do Brt da 
cesário de melo até 
a situação ser contro-
lada. 

policiais apreenderam armamento e drogas no Rola

Marginal é visto por câmera

polícia militar / diVulgação

Morador de rua é atropelado na Via Light
um atropelamento inter-

ditou o trânsito na manhã 
de ontem, na Via light, na 
altura de nova iguaçu. o 
homem, que é morador 
de rua, foim encaminhado 
para o hospital geral de 
nova iguaçu (hgni). 

segundo informações 
de testemunhas, o sinal 
de trânsito estava aberto 
para pedestres e quando 
a vítima foi atravessar a 
pista no cruzamento com 
a rua otávio tarquino, um 
veículo avançou a prefe-
rência e atingiu em cheio 
a vítima. com o impacto, o 
homem foi jogado longe e 
sofreu um grave ferimento 
na cabeça. testemunhas 
perplexas com a cena cri-
ticaram a atitude irrespon-

sável do motorista que não 
prestou socoro e fugiu. 

em nota, o hgni infor-
mou que o paciente foi 
prontamente atendido 
pela equipe médica de 
plantão. “seu estado de 
saúde é estável. com trau-
matismo de crânio e face 
leves e escoriações pelo 

corpo, o paciente segue 
na unidade para realizar 
exames e receber os cui-
dados médicos necessá-
rios. o serviço social da uni-
dade foi avisado e irá fazer 
a identificação do pacien-
te e avisar a rede de apoio 
para otimizar a alta hospi-
talar do paciente.

Vítima foi atingida por carro que ‘furou’ sinal

Polícia agarra quadrilha que roubava 
caminhões de carga na Serra das Araras

uma quadrilha que rou-
bava veículos de carga 
na serra das araras, na ro-
dovia presidente dutra, foi 
desmantelada pela polí-
cia civil, na manhã de on-
tem. Quatro pessoas foram 
presas em cumprimento a 
mandados de prisão. um 
dos acusados conseguiu 
fugir com a chegada da 
polícia.

a ação, coordenada 
pela 94ª dp (piraí), contou 
com o apoio das 93ª dp 
(Volta redonda), da 101ª 

dp (pinheiral) e 168ª dp (rio 
claro). oito mandados de 
prisão foram cumpridos, 
dois para cada preso, 
contra jhonatan Ferreira 
gomes, conhecido como 
‘Boy’, de 19 anos; tiago 
dias pimenta, conhecido 
como ‘alemão’, de 27; 
amaury do nascimen-
to martinez, conhecido 
como ‘pimba’, 28, e paulo 
Vitor do nascimento mar-
tinez, conhecido como 
‘paulinho’, 20. 

o líder da quadrilha ju-

lio da silva gama, 27, tinha 
dois mandados de prisão 
expedidos contra ele, mas 
o criminoso foi executado 
na semana passada. as 
circunstâncias do crime 
não foram divulgadas. 
os outros dois mandados 
restantes eram para um 
outro homem, que conse-
guiu fugir no momento em 
que os policiais chegaram 
a sua casa. na residência, 
os agentes encontraram 
uma touca ninja e uma 
réplica de pistola.

Portal divulga ‘Quem matou’ PMs no Rio
um cartaz com as 

fotos dos policiais mi-
litares mortos em sete 
dias no rio, foi divulga-
do ontem pelo portal 
dos procurados. com o 
título ‘Quem matou?’, 
a polícia civil pede a 
população que ajude 
na prisão dos assassi-
nos que cometeram 
os crimes entre os dias 
22 e 29 de agosto. 

o subtenente da pm 
roterdan jayme Bap-
tista, de 42 anos, era 
lotado no do 7º Bpm 
(são gonçalo), e foi 
morto a tiros durante 
um tiroteio com trafi-
cantes na Favela lo-
dial, no bairro Boaçu, 
em são gonçalo, na 
noite do dia 22, quan-
do realizava patrulha-
mento com outros po-
liciais de sua unidade. 

ele chegou a ser so-
corrido no hospital es-
tadual alberto torres, 
no colubandê, mas 
não resistiu aos feri-
mentos e morreu. ele 
estava há 15 anos na 
corporação, era casa-
do e tinha dois filhos.

na noite do último 
sábado, o policial mi-
litar carlos henrique 
martins da silva, de 
47 anos, morreu após 
ser baleado próximo 
à Via light, em são 
joão de meriti. o pm, 
que estava trabalhan-
do, checava uma 
denúncia quando foi 
atacado pelos bandi-
dos. atingido na boca, 
ele foi socorrido e le-
vado para o pam do 
município, mas não re-
sistiu. carlos henrique 
estava há 21 anos na 

corporação.
Quarenta e oito 

horas depois, na noi-
te de segunda-feira, 
também em são joão 
de meriti, o pm márcio 
josé silva de mendon-
ça foi executado. lo-
tado no 4º Bpm (são 
cristóvão), o agente 
foi abordado por dois 
bandidos na porta da 
casa da mãe, em co-
elho da rocha.

os criminosos assal-
taram a loja do poli-
cial, onde cestas bá-
sicas eram vendidas. 
depois, entraram na 
casa da família do 
pm, que teria reagido. 
cerca de seis atingi-
ram o pm. ele chegou 
a ser levado para uma 
unidade hospitalar da 
região, mas não resis-
tiu aos ferimentos.

cia, um dos ataques 
aconteceu no últi-
mo domingo quan-
do marginais em um 
veículo Fiat/uno, de 
cor vermelha, e rou-
baram pertences de 
diversas vítimas. 

as informações fo-
ram encaminhadas 
para 59ª dp (duque 
de caxias) e o ba-
talhão do município 
(15º Bpm) que inves-
tiga o caso. 

REAGE SARACURUNA

hora h
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Senado aprova impeachment 
e afasta Dilma da Presidência
Votação definiu situação da presidente que foi afastada ontem.

as faixas espe-
ciais de trânsito 
para os jogos rio 
2016 voltaram a 
operar, ontem, 
para os jogos pa-
ralímpicos, que co-
meçam no dia 7 
de setembro.

ontem come-
çaram a valer as 
faixas olímpicas 
prioritárias na ave-
nida Brasil, ilha do 
Fundão e nos Brss 
de copacaba-
na, ipanema e do 
centro (avenida 
presidente Vargas, 
salvador de sá, 
Frei caneca, henri-
que Valadares, en-
tre outros).

na avenida sal-

Faixas olímpicas voltam a ser 
utilizadas nas Paraolimpíadas

vador allende e na 
avenida abelardo 
Bueno as faixas de-
dicadas serão im-
plementadas a par-
tir do domingo.

até o dia 18 de se-
tembro, diversas vias 

da cidade ficarão 
com uma faixa de 
tráfego dedicada 
à Família paralím-
pica, ligando as 
diversas regiões de 
competição com 
a Vila dos atletas.

Faixas especiais prioritária já estão sendo usadas

daniel coelho/ diVulgação

por 61 votos a 
favor e 20 con-
tra, o plenário 

do senado decidiu 
ontem pelo impe-
achment de dilma 
rousseff. o resultado, 
comemorado com 
aplausos por aliados 
do presidente interi-
no michel temer, foi 
proclamado pelo 
presidente do supre-
mo tribunal Federal, 
ricardo lewando-
wski, que comandou 
o julgamento do pro-
cesso no senado, ini-
ciado nquinta-feira 
da semana passada, 
sem nenhuma abs-
tenção. a posse de 
temer ocorreu ontem 

no final da tarde.
Fernando collor, 

primeiro presidente 
eleito por voto dire-
to após a ditadura 
militar, foi o primeiro 
chefe de governo 
brasileiro afastado 
do poder em um 
processo de impe-
achment, em 1992. 
dilma rousseff é a 
segunda a perder o 
mandato no mesmo 
tipo de processo.

dilma fez uma de-
claração à imprensa. 
senadores aliados da 
petista dirigiram-se 
ao palácio da alvo-
rada para acompa-
nhar o pronuncia-
mento de dilma.

JuLGAMEnTo
a fase final de jul-

gamento começou 
na quinta-feira da se-
mana passada, e se 
arrastou até ontem 
com a manifestação 
da própria represen-
tada, além da fala 
de senadores, teste-
munhas e dos advo-
gados das duas par-
tes. 

nesse último dia, 
o ministro ricardo 
lewandowski leu um 
relatório resumido 
elencando provas 
e os principais argu-
mentos apresenta-
dos ao longo do pro-
cesso pela acusação 
e defesa. 

Quatro senadores 
escolhidos por cada 
um dos lados, Vanes-
sa grazziotin (pcdoB-

-am) e randolfe ro-
drigues (rede-ap), 
pela defesa, e ro-
naldo caiado (dem-

-go) e ana amélia 
(pp-rs), pela acusa-
ção, encaminharam 
a votação que ocor-

reu de forma nomi-
nal, em painel eletrô-
nico.

presidente Dilma Rousseff foi afastada por 61 votos contra 20. Temer assuniu o país

reprodução

Temer assume Presidência da República e fala em “colocar país nos trilhos”
Quase três ho-

ras após o fim do 
julgamento do 
processo de im-
peachment, o ex-
-v ice-pres idente 
e até então presi-

dente interino michel 
temer (pmdB) tomou 
posse de forma defi-
nitiva da presidência 
da república na tar-
de de ontem em ce-
rimônia no congresso 

nacional.
em sua primeira fala 

após assumir em de-
finitivo a presidência, 
michel temer colocou 
a geração de empre-
gos como primeira ta-

refa de seu mandato. 
segundo ele, o mo-
mento é de “colocar 
o Brasil nos trilhos”.

temer chegou ao 
congresso acompa-
nhado de aliados, dos 

presidentes das duas 
casas legislativas, re-
nan calheiros (pmdB-
-al), do senado, e ro-
drigo maia (dem-rj), 
da câmara, e do pre-
sidente do stF (supre-

mo tribunal Federal), 
ricardo lewando-
wski. no caminho 
até o plenário do 
senado, ouviu-se al-
guns gritos de “presi-
dente temer”.

Queda de energia afeta vários 
municípios do Estado do RJ

uma queda em duas 
linhas de transmissão 
causou o desligamento 
de um terço da carga 
de energia do esta-
do do rio de janeiro, 
na tarde de ontem. 
segundo o operador 
nacional do sistema 
(ons), o problema foi 
identificado às 14h54 
e a interrupção afetou 
municípios da região 
dos lagos, norte, noro-
este, capital e Baixada 
Fluminense e a rede da 
light e ampla.

Às 15h11, segundo o 
ons, as linhas começa-
ram a ser reestabeleci-
das. a operadora vai 
se reunir com agentes 
para analisar a ocorrên-

cia que pode ter rela-
ção com a chuva forte 
que caiu no estado ou 
outros fenômenos ex-
ternos ou ter sido cau-
sada por uma própria 
precaução do sistema.

no grande rio, a 
queda de energia em 
bairros da Zona norte e 
da Baixada Fluminense 

afetou a circulação da 
linha 2 do metrô e do 
Vlt.

segundo a assesso-
ria do Vlt, a operação 
do trecho rodoviária-
-santos dumont foi in-
terrompida por cerca 
de 30 minutos, a norma-
lização foi por volta das 
16h.

Túnel Rebouças às escuras por volta das 15h

KÁthia mello/g1

Santos Dumond opera através 
de instrumentos por mau tempo

a chuva forte que 
caiu na tarde de on-
tem pegou alguns 
cariocas de supresa, 
embora a previsão 
do alerta rio tenha 
indicado pancadas 
de chuvas para on-
tem. o aeroporto 
santos dumont ope-
rava por instrumen-
tos por volta das 
15h40 para pouso e 
decolagens.

o galeão, que 
começou a receber 
atletas paralímpicos 
ontem, não teve al-
teração no tráfego 
aéreo.

em Botafogo, pes-
soas tiveram que se 
abrigar debaixo de 
marquises para se 
protegerem da chu-

va forte, assim como 
nas ruas do centro. 
na urca, por volta das 
15h30, foram registra-
dos 3,4 mm de chuva. 

Várias regiões do es-
tado tiveram queda 
de energia, devido a 

um desligamento de 
duas linhas de trans-
missão, segundo o 
operador nacional 
do sistema (ons). a 
relação com a chu-
va, no entanto, ainda 
será apurada.

Tempo nublado mudou a paisagem do Rio

KÁthia mello/g1

Circo-Escola inicia temporada 
o circo-escola Benjamin 

de oliveira, de são joão 
de meriti, se prepara para 
a apresentação do seu 
novo espetáculo: pan, o 
circo da terra do nunca 
e os malabaristas do sinal 
Vermelho. Formada pelos 
próprios alunos, a trupe ma-
lungos, como são conhe-
cidos, protagonizará uma 
história de ‘circo-teatro’, 
passeando por diversas 
técnicas circenses como 
acrobacias, equilibrismo, 
trampolins acrobáticos, 
danças aéreas, maculelê 
e muito mais o espetáculo 
é inspirado na música ma-
labaristas do sinal Verme-
lho, de joão Bosco, e faz 
trilhas pelo clássico peter 
pan, contando a trajetória 
de um grupo de meninos e 

meninas de rua, que atra-
vessam os sinais vermelhos 
para chegar a uma terra 
encantada.

instalada no ano de 
2014, com a parceria da 
subsecretaria de cultura 
da prefeitura de são joão 
de meriti, a escola de cir-
co oferece aulas gratuitas 
para crianças e jovens da 
Baixada Fluminense em 
uma lona com capacida-
de para 300 pessoas. o 
projeto tem como base 
o circo-teatro idealizado 
por Benjamin de oliveira, 
trapezista, acrobata, com-
positor, cantor, ator, diretor, 
dramaturgo e primeiro pa-
lhaço negro do Brasil, que 
dá nome ao espaço.

as apresentações serão 
realizadas ao longo de 

todo o mês de setembro, 
aos sábados e domingos, 
às 18 horas, com ingressos 
a preços populares, cus-
tando r$5,00. a classifica-
ção etária é livre.

durante as sextas-feiras 
também haverá espetácu-
lo, porém, serão exclusivos 
para as escolas da cidade 
e com entrada gratuita. a 
estreia oficial está marca-
da para a próxima sexta, 
às 19 horas, quando alunos 
da escola de música de 
são joão de meriti terão 
o privilégio de formarem a 
primeira plateia da tempo-
rada. as escolas interessa-
das em levarem seus alu-
nos ao espetáculo devem 
fazer um agendamento 
prévio pelos telefones: (21) 
99031-5870 ou 96423-2591.
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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 Fáti-
ma Bernardes
12:00 - praça tV - 1ª edi-
ção
12:47 - globo esporte
13:25 - jornal hoje
14:09 - Vídeo show
15:13 - sessão da tardea-
mizade inesperada
16:47 - Vale a pena Ver de 
novoanjo mau
17:51 - malhação: pro dia 
nascer Feliz
18:22 - Êta mundo Bom!
19:15 - praça tV - 2ª edi-
ção
19:35 - haja coração
20:30 - jornal nacional
20:56 - Velho chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:26 - jornal da globo
01:03 - programa do jô
01:44 - plantão noturno
02:26 - corujãoo desertor
03:41 - corujãocomo ela 
dança

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel anima-
do
08:30 – mundo disney
10:30 – Bom dia e cia
14:15 - Fofocando
15:15 – casos de Família
16:15 – mar de amor
17:15 – abismo de paixão
17:45 – a gata
18:15 – meu coração é 
teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:15 – pra ganhar é só 
rodar
22:45 – programa do 
ratinho
00:30 – the noite
01:30 – jornal do sBt
02:15 – okay pessoal

REDE TV

FestiVal

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-sem rodeios 
19:15-redetV news 
20:30-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tV Fama 
22:30-superpop 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
jr 
01:30-Viagem cultural 
02:00-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

Vestido e camiseta

olívia estranha o jeito que luzia 
fala de carlos. santo se preocupa 
com tereza. carlos exige de afrâ-
nio o posto de coronel saruê. dalva 
pede para cícero ir embora com 
ela. martim enfrenta carlos. afrânio 
diz a encarnação que não quer mais 
ser coronel. carlos intimida o prefeito 
raimundo. carlos e santo se enfren-
tam na rua. iolanda afirma a encar-
nação que não vai ajudar afrânio. 

Carlos e Santo 
se enfrentam

Tibar começa a lutar 
com Josué

Zaqueu observa e estranha a fuga 
de acã. em conversa com darda, 
chaia diz que tobias lhe disse algo 
que não gostaria de ter ouvido. para 
impressionar sandor, marek manda 
Zuma executar seu oponente. tibar 
começa a lutar com josué. chaia se 
abre com darda e fala sobre a con-
versa com tobias. 

RESUMOS DAS NOVELAS

camila pressiona giovanni, que de-
cide contar como conheceu Bruna. 
apolo assume a responsabilidade por 
carol e seus irmãos. tamara comemo-
ra ao saber que henrique ama sua 
mãe e promete ajudá-lo a conven-
cer Beto a aceitar o relacionamento. 
Fedora é ovacionada pelos diretores 
depois de sua apresentação. 

Beto arma uma surpresa 
para Tancinha

Omar e Mateus 
discutem

lurdinha tenta mudar o visual para 
parecer um pouco com laura, de 
quem tem ciúme. porém, a mudança 
no visual não surte efeito e Frederico 
diz que prefere o look antigo dela. 
omar e mateus discutem. omar faz 
uma armadilha para prejudicar mateus 
e induz sabrina a participar. a menina 
diz que não quer participar disso, mas o 
garoto insiste que sabrina precisa trazer 
ele para cair no buraco. 

usei esse look super 
feminino e descolado. 
estou simplesmente 
amando essa tendên-
cia da sobreposição 
de vestido de alcinha 
com camiseta básica 
por baixo. o legal des-
se truque é que dá pra 
aproveitarmos o vesti-
do até mesmo quando 

06h00 - Balanço geral ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da Vida
16h45 - cidade alerta
19h30 - escrava mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - jornal da record
22h15 - gugu
00h15 - programa do por-
chat – estreia
01h15 - Fala Que eu te escu-
to
02h00 - programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Além da amizade, o batuque
Conectado com as vertentes mais importantes do samba, grupo 
iguaçuano galga degraus na busca pela perfeição musical. 

estiver um pouco mais 
frio e ainda deixa a 
produção super atual 
e cool, não acham?!

combinei com uma 
sandália em tiras co-
loridas pra quebrar o 
romantismo da ren-
da do vestido, choker 
com uma vibe mais 
marcante.

BAND

06:00 - jornal Bandnews
07:30 - café com jornal
08:00 - café com jornal - 
edição Brasil
09:10 - dia dia
10:10 - os simpsons
12:30 - jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - os donos da Bola - 
edição nacional
15:15 - liga dos campe-
ões da ueFa
19:20 - jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:10 - religioso - show da 
Fé
22:05 - polícia 24h - melho-
res momentos
23:00 - sessão especial
00:55 - jornal da noite
01:40 - Que Fim levou?
01:45 - o melhor da liga
02:20 - os simpsons
03:00 - religioso - igreja 
universal

Rodrigo, Wager dos Anjos, Rafael, Felipe e Léo pretinho: almas conectadas

natália mariano tem 20 anos e é estudan-
te de jornalismo. ela pretende se especializar 
em moda após o término do curso. 

RELACionAMEnTo FELiZ

Sacrifício: muitas ve-
zes precisamos sacrificar 
nossas próprias vontades 
para fazer um relaciona-
mento dar certo. e temos 
que fazer o mesmo para 
ter um relacionamen-
to bem-sucedido com 
deus. se você não está 
disposto a renunciar, en-
tão não está disposto a 
se relacionar com quem 
quer que seja. o sacri-
fício não é para be-
nefício de um ou de 
outro, mas para bene-
fício da união em si.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

reprodução

evolução é o ter-
mo mais apro-
priado para 

definir o conexão 
Batuque, grupo igua-
çuano que nasceu 
do sonho do percus-
sionista alexandre al-
meida, o Xandy, de 

aliar amizade com 
um algo a mais. os 
cinco integrantes 
conseguem como 
poucos artistas do 
mercado fonográfi-
co estabelecer uma 
conexão com o pú-
blico em suas apre-
sentações. 

em setembro de 

2011, o grupo for-
mado por rodrigo 
sant’anna (vocal), 
wagner dos anjos 
(banjo e vocal), ra-
fael repolho (percus-
são), Felipe silva (ca-
vaco) e léo pretinho 
(percussão) deu uma 
guinada na carreira 
ao gravar seu primei-

ro dVd. o trabalho 
caiu nas graças do 
público e empla-
cou diversos suces-
sos como as musicas 
‘Foi aí’, dos compo-
sitores leandro Fab 
e neném chama, 
‘sossega o Facho’, 
de charles andré e 
neném chama e ‘só 
mais uma Vez ‘, de 
indinho, jefferson jr. 
e Xandrinho ramos. 
todos são composi-
tores da mais seleta 
gama do samba ca-
rioca.  

ConViDADoS 
iLuSTRES

a gravação do 
dVd contou com 
a participação dos 
grupos ‘amigos 22 
minutos’ e ‘curtindo 
a Vida’. com muita 
ousadia, o conexão 
teve a felicidade de 
gravar uma nova 
versão da canção ‘a 
dois passos do paraí-
so’, originalmente da 
banda Blitz, liderado 

por evandro mesqui-
ta. 

em outubro de 
2013, o grupo reu-
niu uma nova e ex-
periente formação 
(a citada acima). 
o novo trabalho do 
conexão atende 
pelo nome de ‘para-
doxal’, música com a 
cara do grupo e que 
está arrastando os 
fãs do samba do Bra-
sil. Vida longa para o 
conexão Batuque!

Quer saber mais 
sobre o grupo? aces-
se os seguintes en-
dereços: www.co-
nexaobatuque.com.
br/instagram e twit-
ter:@conexaobatu-
que. pelo canal no 
youtube:conexão 
batuaue e 
Fanpage:Facebook.
com/conexão batu-
aue. contatos para 
shows podem ser 
feitos pelos telefo-
nes (21) 3381-0654/
(21) 96414-2679/(21) 
965412838. 

camila coelho
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Uma paixão repentina 
pode mudar sua 
vida! Trabalho: O 
que foi iniciado dará 
resultado brevemente. 
Os primeiros sinais 

já estão aparecendo. Confira o 
rumo das suas metas e ajuste o 
que for necessário. Bom momento 
no campo sentimental. Cor: azul-
celeste. Número: 02.

Áries

Amor: Quem está com 
o coração desocupado, 
saberá o que fazer para 
conquistar alguém 
especial. Procure ousar 
mais para realizar seus 

objetivos. Vida amorosa favorecida. Há 
um aumento de carisma, magnetismo 
e atratividade. Cor: laranja escuro. 
Número: 05.

Touro

Todas as atitudes 
de agora serão 
importantes para 
seu futuro. Por isso 
coloque suas ideias 
em ordem, pense 
com cautela, seja 

positivo(a), e fique atento(a). Sua 
saúde está precisando de atenção, 
você anda abusando de comidas. 
Que tal voltar a fazer aquele regime? 
Número: 08.

Gêmeos

Momento de segurança 
e bem-estar mental. Verá 
tudo com lógica e clareza e 
saberá tomar decisões com 
tal firmeza que até você vai 
se espantar. Fim de dúvida 

e indecisões. Aproveite então para resolver 
todos os assuntos pendentes. Saúde em fase 
favorável. Número: 11.

Câncer

É hora de lutar por seu 
progresso profissional. 
Bom momento 
para cuidar da vida 
material. Fortaleça 
sua praticidade e bom 
senso. Realize ações 

pontuais em prol de uma maior 
estabilidade futura. Bom momento 
no campo financeiro. Cor: 
amarelo-ouro. Número: 14.

Leão

Mantenha seu 
pensamento positivo 
nas atividades 
cotidianas, porque essa 
energia o(a) ajudará a 
passar por momentos 

agradáveis. Sua mente será invadida 
por uma avalanche de boas ideias. 
Muita criatividade e iniciativa. Bom 
momento no campo emocional. 
Número: 17.

Virgem

Siga seu sentido e 
mantenha-se alerta, 
pois alguém pode 
estar boicotando suas 
realizações. Fique longe 
de gente invejosa. Novas 
experiências vão cair 

como uma luva para ampliar seus 
horizontes. Bom momento no campo 
profissional. Cor: amarelo-canário. 
Número: 20.

Libra

Se você quer ter 
sucesso no amor, esse 
é o período. Tudo 
dependerá de você, de 
sua sinceridade, da sua 
honestidade, do seu 

carinho e principalmente do seu amor. 
No plano familiar a fase é de muita paz 
e tranquilidade. No plano financeiro, 
pode pintar hoje uma graninha extra, 
Bom momento no campo espiritual e 
social. Cor: verde-escuro. Número: 23.

Escorpião

O momento está 
favorecido, para os 
estudos ou pesquisas. 
Sua vida está meio 
desorganizada, que tal dar 
uma parada e colocar as 

coisas em ordem. No amor não tenha 
receio dos seus sentimentos, abra seu 
coração para a vida, deixe que o amor 
floresça e dê bons frutos.

Sagitário

É tempo de ter 
tranquilidade para 
viver seus desejos. As 
pessoas mais próximas 
estão dispostas a 

atender suas demandas. Boas 
conversas e momentos agradáveis 
estão garantidos. Aproveite. Bom 
momento no campo espiritual. 
Cor: laranja-claro. Número: 26.

Capricórnio

Aprofunde e cultive 
sua capacidade de 
trabalho com muita 
reflexão. Aproveite 
sua capacidade 
de espírito e sua 

generosidade. Saia e vá em busca 
dos ideais, não fique esperando 
as coisas acontecerem, faça você 
mesmo com que elas aconteçam. 
Cor: bege. Número: 29.

Aquário

A Lua está usando 
seus relacionamentos 
para lhe mostrar 
aspectos importantes 
da sua personalidade. 
O segredo é encontrar 

o equilíbrio entre o excesso de 
confiança e a ideia de que não se 
pode confiar em ninguém. Bom 
momento no campo social. Número: 
32.

Peixes

10 atos 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

PORTARIA Nº 1893/GP/2016 DE 23 DE AGOSTO DE 2016

Nomear, a contar de 10 de agosto de 2016, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da lei orgânica municipal, e ainda, consubstan-
ciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015,  rodriGo faustino de araujo, para exercer o cargo 
em comissão de assessor administrativo ii, símbolo das-9, da secretaria 
municipal de saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

Portaria nº 1956/GP/2016 de 31 de aGosto de 2016

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 1943 /GP/2016 de 29 de agosto de 2016, 
publicada em 30/08/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
 PREFEITO

C O N T R A T O  N º 0 1 0 / S E M E D / 2 0 1 5

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/0680/2013

PARTES: o município de belford roxo e rosbon do nascimento ricci ma-
nutenÇÃo e montaGem me.

RESUMO DO OBJETO: o presente contrato tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para efetuar obras de reforma geral no cieP municipalizado 
simone de beauvoir Purcino localizado na avenida automóvel clube, s/n° - bairro 
Parque são josé no município de belford roxo.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de Empe-
nho

Valor

07.01.12.361.019.1.013.000 3.3.90.39.00 000 - or-
dinÀrios

0117 de 
19/01/2015

140.000,00

07.01.12.361.019.1.013.000 3.3.90.39.00 015 – fundef/
fundeb

0118 de 
19/01/2015

370.000,00

07.01.12.361.019.1.013.000 4.4.90.52.00 005 – sal. 
educaÇÂo

0119 de 
19/01/2015

915.532,26

VALOR: r$1.425.532,26 (hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos 
e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo do fornecimento do objeto deste contrato é refe-
rente ao período de 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/01/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATAS:

na Portaria 1949 de 29 de agosto de 2016, publicado no jornal hora h dia 30 de 
agosto de 2016.

onde se lê: SEMFA, Auditoria Fiscal.

leia-sê: SEMASDH, Psicólogo.

na Portaria 1947 de 29 de agosto de 2016, publicado no jornal hora h dia 30 de 
agosto de 2016.

onde se lê: Assistente Social.

leia-sê: Advogado.

na Portaria 1941 de 29 de agosto de 2016, publicado no jornal hora h dia 30 de 
agosto de 2016.

onde se lê: Robson Luis da Rocha.

leia-sê: Robson Luis Dias da Rocha.

na Portaria 1954 de 30 de agosto de 2016, publicado no jornal hora h dia 31 de 
agosto de 2016.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

onde se lê: Lara Domingues dos Santos.

leia-sê: Laura Domingues dos Santos.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO  

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1839/2016.
PARTES: o município de belford roxo, por intermédio da secretaria municipal de 
saúde e a empresa RENALFORD HOSPITAL DE CLINICA MÉDICA E NEFROLO-
GIA LTDA (cnPj: 06.281.272/0001-93).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de 
hemodiálise durante o período compreendido do mês de abril de 2016, sem a perti-
nente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa         Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00    016 - SUS 
VALOR: r$538.800,43 (quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos reais e quarenta e 
três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1934/2016.
PARTES: o município de belford roxo, por intermédio da secretaria municipal de 
saúde e a empresa RENALFORD HOSPITAL DE CLINICA MÉDICA E NEFROLO-
GIA LTDA (cnPj: 06.281.272/0001-93).

RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de 
hemodiálise durante o período compreendido do mês de abril de 2016, sem a perti-
nente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa         Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00    016 - SUS 
VALOR: r$24.760,80 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta reais e oitenta cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1844/2016.
PARTES: o município de belford roxo, por intermédio da secretaria municipal 
de saúde e a empresa IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (cnPj: 
02.438.713/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de 
assistência ambulatorial fae durante o período compreendido do mês de março de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 429.557,58 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016 .

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
   PREFEITO

REDE TVREDE TV

Ingredientes

Arroz de forno com 
carne e queijo

500g de carne moída/1 ce-
bola grande picada/3 dentes 
de alho picados/150g de 
extrato de tomate/2 colheres 
(sopa) de salsinha verde pi-
cada/sal e pimenta do reino 
a gosto/150g de queijo pro-
volone ou mussarela (picado 
ou ralado)/preparo do arroz: 
1 xícara (chá) de arroz/apro-
ximadamente 2 e 1/2 xícara 
(chá) de água/1 cebola 
picada/2 dentes de alho 
picados/azeite de oliva/1 ce-
noura pequena descascada 
e ralada/sal à gosto

Modo de preparo

Ingredientes

Abobrinha 
recheada

2 abobrinhas 
médias/250g de car-
ne moída/1 cebola 
picada/3 dentes de 
alho triturados/1 colher 
(chá) salsinha picada/1 
colher (chá) cebolinha 
verde picada/pitada 
de coentro em pó e 
cominho em pó/Queijo 
parmesão ralado para 
gratinar/sal e pimenta 
do reino a gosto/azeite

1- lave as abobrinhas, cor-
te as pontas e depois corte 
em 3 partes.  siga cavando 
cada abobrinha, com uma 
colher, retirando o miolo, 
mas deixe um fundinho 
como base. deve ficar no 
formato de um copinho.
2- o miolo retirado, corte 
em pedaços e reserve.
3- em uma panela larga 
com água fervente e sal 
coloque as abobrinhas por 
aproximadamente 4 – 5 
minutos. após, retire com 
cuidado as abobrinhas da 
água quente, e adicio-
ne direto em tigela com 
água gelada para parar 
o cozimento. escorra bem 
e seque-as com papel 
toalha. reserve.
4- para o recheio: em uma 
panela com um fio de 
azeite, refogue a cebola e 
o alho, acrescente a carne 
moída e misture. adicione 
a polpa da abobrinha, 
tempere com sal, cominho, 
pimenta do reino, coentro 
em pó, salsinha e ceboli-
nha verde e misture. deixe 
secar bem e desligue o 
fogo.
5- montagem: pegue 
cada pedaço de abo-
brinha, e recheie com a 
carne moída. repita esse 
processo com todos os 
pedaços. siga colocando 
as abobrinhas recheadas 
em uma travessa untada 
com azeite, e rale queijo 
parmesão.
2- leve ao forno pré- 
aquecido a 180°, por 
aproximadamente 15- 20 
minutos, apenas para 
dourar.
Bom apetite!

Modo de preparo

1- em uma panela quente 
doure a carne moída. acres-
cente a cebola picada, o alho 
e o extrato de tomate. tempere 
com sal, pimenta do reino, e 
finalize com salsinha picada. 
transfira para uma tigela e 
reserve.
2- na mesma panela regue um 
fio de azeite e refogue a cebo-
la, acrescente o alho e o arroz. 
tempere com sal. adicione a 
água e tampe para cozinhar 
o arroz. tampe para cozinhar 
o arroz. Quando estiver ainda 
com um pouco de água, 
mas já no final do cozimento 
acrescente a cenoura ralada 
e a carne reservada. misture e 
acrescente a salsinha picada.
3- transfira o conteúdo da pa-
nela para uma travessa untada 
com azeite. salpique o queijo, 
regue azeite.
4- leve ao forno pré aquecido 
a 200° por 10 minutos, ou até 
dourar.
Bom apetite!

Por que você deve dormir nu?
C U R I O S I D A D E S
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Você sabia que 
dormir nu tem vá-
rios benefícios? 
a ciência pensa 
que sim, de qual-
quer forma. são 
vários fatores em 
jogo. por exemplo, 
quando você não 
está vestido, seu 
corpo fica em uma 
temperatura mais 
fria. isso, de acor-
do com pesquisas, 
leva a um sono 
mais profundo, 
ajudando-o a ficar 
calmo enquanto 
você descansa. 

Quanto mais quente um 
indivíduo está, mais per-
turbado é o seu sono. 
além disso, a tempera-
tura mais fria ajuda as 
pessoas a dormir mais 
rápido, e de forma inin-
terrupta. por fim, para 
os homens, manter seus 
testículos menos quen-
tes evita baixa conta-
gem de espermatozoi-
des, o que é interessante 
se eles estão tentando 
ter filhos. outra vanta-
gem de estar pelado é 
que sua pele tem uma 
chance de respirar me-
lhor, inclusive suas par-

tes íntimas. para a 
saúde das mulheres, 
isso é particularmen-
te bom, pois minimi-
za a possibilidade de 
infecções. Bactérias 
e fungos prosperam 
em áreas úmidas, e 
usar peças de rou-
pa certamente au-
menta a umidade 
lá embaixo. se você 
não dorme sozinho, 
estar nu tem mais 
alguns benefícios: o 
contato pele-a-pele 
é terapêutico, e faz 
muito bem para a 
mente e o corpo. 

novo motor V4 tem a 
potência de um V6 

gastando apenas 2/3 
do combustível

motores de automóveis 
são verdadeiras maravi-
lhas da engenharia, mes-
mo girando mais de 80 
vezes por segundo, tudo 
é sincronizado, as válvulas 
abrem e fecham no mo-
mento certo queimando 
o combustível e gerando 
força que movimenta o 
carro. e desde que os au-
tomóveis foram inventa-
dos, os engenheiros têm 
trabalhado para melho-
rar a performance, fazen-
do motores mais potentes 
e também motores mais 
econômicos. motores tur-
boalimentados, injeção 
eletrônica e outras técni-

cas ajudam a conseguir 
estes resultados. uma das 
maneiras de mudar a 
potência do motor ou o 
consumo de combustível 
é mudando a taxa de 
compressão do motor. 
durante o ciclo de fun-
cionamento do motor, o 
cilindro comprime a mis-
tura de ar e combustível. 
o quanto ele comprime 
esta mistura é o que se 
chama de taxa de com-
pressão. se você precisa 
de mais potência, usa 
uma taxa de compres-
são maior, ou vice-versa, 
se você está querendo 
economia. 

reprodução
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Triangular da Série B começa 
sábado no Estádio Jânio Moraes
Federação de Futebol do Rio de Janeiro confirma início da fase que definirá clubes.

Anderson Luiz

38

baixada

a Federação de 
Futebol do es-
tado do rio 

de janeiro (Ferj) di-
vulgou a tabela de-
talhada do triangular 
Final do campeona-
to carioca da série 
B. o primeiro duelo 
já será no próximo 
sábado, entre nova 
iguaçu e campos, 
no estádio jânio mo-
raes, em nova igua-
çu, às 15h.

a competição es-
tava paralisada há 
mais de dois meses 

por conta de imbró-
glio judicial envol-
vendo americano 
e itaboraí, em virtu-
de de uma suposta 
manipulação de re-
sultados. depois da 
decisão do stjd, o 
alvinegro do parque 
tamandaré foi exclu-
ído da competição 
e a Águia herdou a 
vaga entre os três 
melhores.

 
ConFiRA A TABELA 

CoMpLETA: 
 
03/09 - sábado - 

15h - nova iguaçu x o nova iguaçu joga contra o Campos, no próximo sábado, no Jânio Moraes

anderson luiZ

campos - jânio mo-
raes

10/09 - sábado - 
15h - campos x ita-
boraí - ary de olivei-
ra

17/09 - sábado - 
15h - itaboraí x nova 
iguaçu - alzirão*

24/09 - sábado - 
15h - itaboraí x cam-
pos - alzirão*

01/10 - sábado - 
15h - campos x nova 
iguaçu - Ângelo de 
carvalho*

08/10 - sábado - 
15h - nova iguaçu x 
itaboraí - jânio mo-
raes

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NILÓPOLIS
AVENIDA GETÚLIO  DE MOURA, 943 - CENTRO  NILÓPOLIS - RJ

21 2691-6296 / 21 2691-6297
21 2691-6298 / 21 2691-2099 / 21 3762-8241

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU I
RUA COR. FRANCISCO SOARES, 245 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 2667-1108 / 21 2768-4851
21 3776-0549 / 21 2667-2110

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU II  - UNIDADE SER E CRESCER
AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 509 E 537 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 3776-0561 / 21 2668-1133
21 3745-4553 / 21 2797-3123

Atleta leva a Baixada para o pódio
ton melo, atleta 

da gfteam meier e 
judoca da equipe 
pinheiro de judô em 
nova iguaçu, apre-
sentou-se muito bem 
e marcou seu nome 
na história do espor-
te em nosso país. o 
iguaçuano ficou em 
segundo lugar na fi-
nal do peso pesado, 
e, dessa forma, se 
classificando para o 

sul-americano que 
ocorrerá no próximo 
dia 17 de setembro. 
com apoio do pro-
jeto da universidade 
unig e outros patro-
cinadores, o atleta 
tenta chegar a mais 
conquistas e levar 
nova iguaçu ao lu-
gar mais alto do pó-
dio. e fomenta os jo-
vens para a prática 
de esportes. Ton (e) com medalha

diVulgação


