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eleições 2016

Sula do Carmo teve candidatuda confirmada durante convenção em Belford Roxo

Esquema especial de revezamento da Tocha foi apresentado em café da manhã

Casal de jovens foi morto em troca de tiros com PM

André Ceciliano, ao lado de Max Lemos, prefeito de Queimados (ao centro) e de correligionários, festeja a confirmação do seu nome para campanha pela sucessão em Japeri

O deputado estadual André Ceciliano (PT) foi oficializado como candidato à Prefeitura 
de Japeri durante convenção municipal que reuniu mais de 3 mil pessoas no Ciep 207 
Gilson Amado, em Engenheiro Pedreira. Em seu discurso destacou: que estava cansado de 
ver as demais cidades crescerem na Baixada e Japeri não. “É a 26ª cidade em orçamento 
no estado. Por que não temos futuro?”, enfatizou.

Em  Belford Roxo, o Partido Progressista (PP) confirmou o nome Sula do Carmo à suces-
são municipal. Um morador da cidade destacou: “Ao anunciar que sou Sula para prefeita 
de Belford Roxo, fui criticado por alguns que ousaram em dizer que Sula é um retrocesso 
pra nossa cidade”, afirmou o simpatizante da candidata. 
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PT declara apoio a Nelson Bornier

a HorA!

O diretório do PT em Nova Iguaçu aprovou coligação majoritária com o PMDB para as eleições deste ano. Um total de 80% 
dos convencionais decidiram pelo apoio ao atual prefeito da cidade, que é candidato à reeleição em outubro próximo. 

Nova Iguaçu está em contagem regressiva para receber a To-
cha Olímpica amanhã. O cortejo deve durar cerca de 50 minutos e 
vai envolver 50 condutores, entre estrelas como o jogador de fute-
bol do Flamengo Emerson Sheik; Lucila Viana, ouro no Pan-America-
no de 2007, e três olimpíadas, em Sydney, Atenas e Pequim; Sebas-
tian Pereira, ex-judoca, 5º colocado nos jogos Olímpicos de Atlanta, 
nos Estados Unidos, e Adriel de Souza, da natação paraolímpica.
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um objeto misterioso 
tem deixado os astrôno-
mos com a 'pulga atrás 
da orelha', e o que os 
deixam ainda mais intri-
gados é que o caso não 
deverá ser resolvido tão 
brevemente. em mais 
uma reviravolta de pro-
porções astronômicas, os 
cientistas identificaram 
o que parece ser uma 
nuvem de gás orbitando 
muito próximo do buraco 
negro.

o objeto recém-
-descoberto foi 
apelidado de G1. 
um objeto conhe-
cido como G2 tem 
sido notícia por 
mais de um ano, 
desde que os astrô-
nomos do instituto 
max planck de Físi-
ca extraterrestre, na 
alemanha, confir-
maram se tratar de 
uma nuvem de gás.

conhecido como poço superprofundo de 
Kola, o buraco tem 12 quilômetros de profundi-
dade! sua construção foi eclipsada na época 
por conta de outra conquista: a do espaço. en-
quanto o mundo voltava os olhos para os eua 
e sua chegada à lua, a urss ia no caminho 
inverso, em direção ao centro da terra.

um homem fez algo surpreendente para 
sua filha. ele descobriu um território entre o 
egito e o sudão que não era de nenhum 
país, e anunciou reinado para que sua filha 
fosse uma princesa. um incrivel presente de 
um pai amoroso e dedicado.

a Guerra Fria entre a antiga união soviética e os esta-
dos unidos gerou uma corrida armamentista jamais vista 
antes. diversas pesquisas tecnológicas buscavam os limi-
tes do planeta terra. um deles, o de lugar mais profun-
do, foi atingido pela urss, na cidade de murmansk, a 
quase 2 mil quilômetros ao norte de moscou.

Megaburaco II

Presente maravilhoso Megaburaco

existe um programa de tV canadense 
chamado 'burning log' que significa tron-
co queimando. o programa é veiculado 
na véspera do natal e mostra apenas lenha 
sendo queimada em uma lareira sem inter-
rupções, e ainda é é um sucesso de críticas 
e elogios.

Burning log

apesar de ser algo comum, muitas pessoas 
já morreram por dor de dente. hoje, nada que 
um bom tratamento não resolva. um homem 
que pulou da famosa ponte Golden Gate es-
creveu em sua carta de suicídio a seguinte 
frase: "absolutamente nenhuma razão, exce-
to que eu tenho uma dor de dente!"

as gêmeas afirmaram que elas real-
mente gostam de fazer tudo junto. tudo 
mesmo! elas dizem que até na hora da 
intimidade elas gostam de estar juntas, e 
foi muito difícil encontrar um homem que 
aceitasse namorar as duas ao mesmo 
tempo e dividir a mesma cama!

Bizarro! II

Vaga para operador ativo 
empresa renomada abre oportunidade para 

operador de telemarketing ativo com experiência 
na função. salário de r$ 981,00,  vale transporte, 
vale refeição, premiação por atingir a meta. inte-
ressados devem enviar currículo no corpo do email 
para rh@saudavelonline.com.br.

Técnico de laboratório
empresa abre oportunidade para técnico de la-

boratório com experiência em rotinas laboratoriais. 
salário a combinar, vale de transporte, assistência 
médica, odontológica, e refeição no local. interessa-
dos devem enviar currículo no corpo do email para 
recruta.tijuca@yahoo.com.br.

Chance para vendedor
empresa  abre vaga para vendedor de serviços 

com experiência com vendas de produtos. salário 
de r$ 1.429,74, vale refeição de r$ 15,00, Vt, comis-
são de r$ 150,00 bonificação após experiência. inte-
ressados devem enviar currículo no corpo do email 
para vendas.botafogo.ps@gmail.com.

Mercado prevê encolhimento menor
os analistas das instituições financeiras passaram 

a estimar um ‘encolhimento’ menor do produto in-
terno bruto (pib) em 2016, informou o banco central 
ontem por meio do relatório de mercado, também 
conhecido como Focus. mais de 100 instituições fi-
nanceiras foram ouvidas na semana passada.

Balança tem recorde de US$ 28,2 bilhões 
a soma das exportações entre janeiro e julho foi 

us$ 28,23 bilhões superior ao valor das importações 
no mesmo período, resultando, portanto, em um su-
perávit da balança comercial brasileira, informou 
ontem o ministério da indústria, comércio exterior e 
serviços (mdic).

Emprego e faturamento recuam
as horas trabalhadas na produção registraram queda de 9,6% 

no primeiro semestre deste ano, ao mesmo tempo em que o 
faturamento registrou tombo de 11,5% no período, informou on-
tem a confederação nacional da indústria (cni). o emprego na 
indústria recuou 9,1%, a massa real de salários diminuiu 9,9% e o 
rendimento médio real dos trabalhadores encolheu 0,8%.

Carta de suicídio

TElEmarkETing

SErViÇOS

PiB

inDÚSTria

A maldição de Tutancâmon

Bizarro!
as gêmeas idênticas anna e lucy decinque, 

de 30 anos, são duas irmãs australianas que não 
se separam, e gostam de fazer tudo juntas. até 
aí a história pode se parecer bastante com mui-
tos outros casos de gêmeos pelo mundo todo, 
mas elas não param por aí:essas irmãs vão bem 
além do que é considerado comum!

EmPrESa cOnTraTa

SUPErÁViT

meGacurioso

a tumba do faraó menino, tutancâmon, foi encontrada pelo explorador bri-
tânico howard carter em 1922 e entrou para a história como uma das desco-
bertas arqueológicas dos últimos tempos. o jovem rei foi coroado quando tinha 
apenas 9 anos de idade e governou o egito entre os anos de 1332 e 1323 a.c., 
aproximadamente. a notícia da descoberta gerou manchetes mundo afora 
rapidamente, e não demorou até começarem a circular rumores de que havia 
uma maldição associada com o local. segundo a 'lenda', qualquer um que 
perturbasse o descanso eterno dos faraós egípcios sofreria as consequências, e 
alguns historiadores acreditam que o próprio carter teria encorajado a dissemi-
nação do boato para manter a imprensa e os curiosos longe das escavações.

Telhado de vidro 
políticos com telhado de vidro são os que mais 

têm no mundo do oportunismo. tem aquele que 
infla a folha de pagamento do legislativo com a 
distribuição de cargos comissionados.  e os que 
lançam mão da máquina pública para econo-
mizar no bolso e engordar a conta bancária. um 
parlamentar de duque de caxias, por exemplo, 
tem um telhado que pode quebrar a qualquer 
momento. 

Até tú, Brutus!
uma denúncia recebida pelo sombra afirma 

que o político, que mantém uma organização 
não-Governamental  (onG) supostamente para 
beber confortavelmente da bica do governo, 
através de dinheiro dos cofres públicos, estaria 
recrutando funcionários da prefeitura para cum-
prir dupla jornada em sua entidade. 

Quer contiuar 
comenta-se na boca miúda que o moço  trii-

lha caminhos tranquilos imaginando que os ad-
versários desconhecem essa informação que 
pode derrubá-lo nas próximas eleições, e quan-
do ele menos esperar, o piso vai afundar. 

Inimigo próximo 
é aí que mora o perigo. tanta confiança pode 

acabar em derrota. os adversários políticos já 
estariam preparando um ataque ferrenho para 
usarem na campanha eleitoral. e se o plano vin-
gar, é provável que o pobre parlamentar inicie 
2017 sem nenhum cargo eletivo. abre o olho, por-
que 'camarão que dorme, a onda leva', como 
diz o trecho de uma letra do sambista zeca pa-
godinho. 

Caixa preta em Paracambi
a popularidade negativa do prefeito tarciso 

pessoa, de paracambi, é justificável. além de 
ter uma administração inexpressiva na baixada, 
segundo a opinião formada pela população, o 
município-dormitório é vítima da má gestão do 
governo petista. 



André entra na disputa por Japeri 
terça-feira, 02 de agosto de 2016 geral 3

Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

ElEiçõEs 2016

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Duas vezes prefeito de Paracambi, deputado estadual  teve nome confirmado 
em convenção do PT realizada no sábado. Encontro reuniu correligionários. 

André Ceciliano (c) recebe o apoio de políticos influentes e de peso da Baixada na corrida pela Prefeitura de Japeri

leandro cruz / hora h

cléber Junior

agora é pra va-
ler!  o depu-
tado estadual 

andré ceciliano (pt) 
teve o nome oficiali-
zado para concorrer 
à prefeitura de Japeri 
durante convenção 
municipal que reuniu 
mais de 3 mil pesso-
as no ciep 207 Gilson 
amado, em engenhei-
ro pedreira, no úiltimo 
sábado. entre os pre-
sentes personalidades 
políticas do estado, 
como o prefeito de 
Queimados, max le-
mos, o prefeito de 
maricá e presidente 
do pt-rJ, washington 
Quaquá, e a deputa-
da federal benedita 
da silva (pt), além do 
pré-candidato a vice-
-prefeito, carlos onti-
veros (pdt).

em seu discurso, ce-
ciliano agradeceu o 
apoio recebido e des-
tacou o potencial de 
crescimento econô-
mico de Japeri. “estou 
cansado de ver as de-

Sula  é confirmada para Belford Roxo 

Correios suspendem entregas na Baixada PT apoia Nelson Bornier

Fila quilométrica na central dos Correios em N. Iguaçu

Câmara de Nova Iguaçu retoma  sessõs plenárias a partir de hoje

mais cidades cresce-
rem na baixada e Ja-
peri lá embaixo, com 
os piores índices. mas 
é a 26ª cidade em or-
çamento no estado. 
por que não temos fu-
turo?”, enfatizou.

SEToRES PRIoRITáRIoS 
duas vezes prefeito 

de paracambi e exer-
cendo seu terceiro 
mandato na assem-
bleia legislativa do 
rio de Janeiro (alerj),  
para andré os inves-
timentos em saúde 
e educação serão 
prioridades em um 
eventual governo e 
prometeu unir o mu-
nicípio. “por que não 
temos saúde e edu-
cação de qualidade? 
conheço a realidade 
daqui como poucos 
moradores. sei o que 
passa cada cidadão 
do delamare, beira 
rio, nova belém, cha-
crinha, aldeia, san-
ta terezinha, mucajá, 
alecrim, delamare, 
engenheiro pedreira, 
belo horizonte e la-
ranjal. Vocês terão or-

no último domingo, 
às 09h, foi a vez do 
partido progressista 
(pp) de belford roxo 
realizar a convenção 
municipal para con-
firmar a candidatura 
de sulamita do car-
mo (foto) à sucessão 
municipal. o evento, 

que aconteceu na 
avenida retiro da 
imprensa, 253, apre-
sentou seus candida-
tos a prefeito, vice e 
vereadores, reuniu 
centenas de pessoas, 
políticos e correligio-
nários. 

“ao anunciar que 

sou sula para prefeita 
de belford roxo, fui cri-
ticado por alguns que 
ousaram em dizer que 
sula é um retrocesso 
pra nossa cidade. aí 
eu resolvi lembrar os 
mesmos que a mulher 
que eles dizem que 
é o retrocesso trouxe 

a upa 24 horas,  a 
delegacia especial 
de atendimento a 
mulher (deam), o 
39º batalhão de po-
lícia militar, o Fórum, 
o detran e muitas 
outras coisas”, des-
tacou, um morador 
que apoia sula.

gulho de um adminis-
trador que não gosta 
de ver lixo e entulho 
nas ruas”.

o prefeito de Quei-
mados, max lemos, 
que apoia a can-

didatura de andré, 
acredita que Jape-
ri tem condições de 
inaugurar obras de 
infraestrutura e novos 
investimentos como 
Queimados. “Jape-

ri está para o rio 
como ribeirão preto 
está para são paulo. 
por que Queimados 
pode ter bobs e Jape-
ri não? por que pode 
ter lojas americanas 

e Japeri não? por que 
Japeri tem quatro mil 
alunos fora da sala 
de aula, meses pa-
decendo nas ruas por 
falta de vagas?”, afir-
mou max.

a população enfrentou 
filas intermináveis, longa es-
pera e muito aborrecimento 
nas centros de distribuição 
dos correios durante todo 
o dia de ontem. no maor 
deles, localizado na rua 
coronel Francisco soares, 
no centro, as pessoas eram 
obrigadas a esperar por 
mais de 1 hora para retirar 
uma encomenda que nun-
ca chegou ao endereço. 

a reportagem do hora 
h ouviu a população que 
estava desde cedo à espe-
ra de atendimento. muitos 
acreditam que o proble-
ma foi  causado por uma 
medida de segurança da 
empresa que restringiu as 
entregas de encomendas 
em nova iguaçu. entre-
tanto, um funcionário que 
estava prestando suporte 
no local não confirmou a 

informação, mas disse que 
não tinha autorização para 
dar entrevista e pediu que o 
hora h  entrasse em contato 
com a agência central na  
avenida presidente Vargas, 
no centro. 

segundo informações de 
um funcionário, que falou 
na condição de anonima-
to, a empresa enfrenta uma 
criise sem precedentes, o 
que a estaria empurrando 
para o caminho da privati-

zação.  de acordo com ele, 
essa mudança gradativa 
tem influenciado no serviço, 
que a cada dia está mais 
precário. “a tendência é 
piorar. a empresa está fa-
zendo de demissões e até 
realocando funcionários um 
setor para o outro”, disse. 

alex batista, 42 anos, mo-
rador de banco de areia, 
em mesquita , falou que 
existe descaso e falta de 
respeito com as pessoas 

que estavam à espera de 
receber encomendas e 
buscar informações. “aos fi-
nais de semana os correios 
funcionam de 9h às 11h e 
alegam que não podem 
contratar segurança priva-
da por prestarem serviço 
público

. isso aqui é um centro 
de encomendas e simples-
mente pagamos por um 
serviço que não é feito”, 
desabafou. 

Já a aposentada maria 
raimunda da silva, de 62 
anos, moradora da Vila 
operária, em nova igua-
çu, afirmou que foi buscar 
a encomenda da filha e e 
estava na fila desde 15h30 
(eram 18:15 quando a re-
portagem a entrevistou). 
“Fui destratada por funcio-
nários e não recebi o pro-
duto”, relatou. 

 as sessões plenárias 
da câmara de Verea-
dores voltam a acon-
tecer a partir de ama-

nhã, às 18 horas, em 
nossa cidade. o presi-
dente da casa, vere-
ador mauricio morais, 

convida a todos para 
participar da abertura. 
projetos de interesse 
público estão na pauta 

de votação. os parla-
mentares vão festejar 
com os presentes o 
aniversário de 183 anos 

da criação da câmara 
municipal, comemora-
do no dia 29 de julho. a 
sede do poder legisla-

tivo fica na rua prefei-
to João luiz do nasci-
mento, 38, centro. 

reunido em convenção 
no último domingo para 
decidir os rumos do partido, 
o diretório do pt em nova 
iguaçu aprovou uma co-
ligação majoritária com o 
pmdb para as eleições des-
te ano. oitenta por cento 
dos convencionais do pt de-
cidiram pelo apoio ao atual 
prefeito da cidade, nelson 
bornier, que é candidato à 
reeleição pelo pmdb e vai 
ser apoiado agora por 17 
partidos.

a decisão do diretório 
municipal é mais um capí-
tulo da rejeição dos petistas 
ao nome do vereador car-
los Ferreira. os dirigentes do 
partido já haviam se mani-
festado há meses, contra o 
lançamento do nome de 
Ferreirinha. o racha, portan-
to, era previsível.

em meio a esta confusão, 
mais um problema: o de-

putado estadual rogério 
lisboa aprovou, durante a 
convenção do pr (partido 
da república) uma alian-
ça formal com o pt na 
cabeça de chapa de sua 
candidatura a prefeito, ca-
bendo ao partido dos tra-
balhadores indicar o Vice.

rogério pode estar se 
metendo novamente em 
encrenca, como em 2012, 
quando ele que era do 
dem, perdeu o apoio do pr 
para nelson bornier, com o 
qual os convencionais do 
partido comandado pelo 
ex-governador Garotinho 
preferiram fazer campa-
nha. o mal-entendido ju-
rídico deste caso só aca-
bou no apagar das luzes 
do primeiro turno, quando 
bornier trocou sua então 
candidata a Vice, nicolasi-
na acárisi (no pr à época), 
pela filha dani (pmdb).
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

o ministério da saúde  vai monitorar 
através do centro integrado de monitora-
mento de operações conjuntas em saú-
de nacional, atendimento a atletas, dele-
gações e públicos dos jogos olímpicos e 
paraolímpicos nas seis cidades-sedes. 

a revista do the 
new Yorker, dos eua, 
traz na capa de 
sua edição de on-
tem,  um desenho 
que mancha ain-
da mais a imagem 
do rio de Janeiro. 
atletas correndo 
de mosquitos por 
causa do vírus zika. 

o eleitor que esti-
ver no exterior no dia 
da votação terá 30 
dias para justificar a 
ausência em um car-
tório eleitoral, levan-
do documento que 
comprove a viagem. 
eleitores para os quais 
o voto é facultativo 
estão dispensados.

a tocha da Vergonha, preta e com manchas verme-
lhas imitando sangue, passou pelo centro de nilópolis 
no último sábado, para criticar o descaso dos gover-
nantes e a insegurança que toma conta do lugar.

o ato que começou em paracambi, passou por Ja-
peri, Queimados, nova iguaçu e mesquita. o ato cha-
mou a atenção dos moradores e depois seguiu para 
belford roxo, são João de meriti e duque de caxias. 

Alerta Não tem graça 

Vergonha Roteiro 

Eles disseram... nós publicamos!
"Tem uma agenda para a qual estamos empenhados em cuidar e essa agenda inclui o projeto de lei da rene-

gociação da dívida dos estados". líder do dem na câmara, pauderney avelino (am), ao afirmar, após a reunião 
com o presidente michel temer, que o  quórum de deputados nesta semana de volta do recesso não deve ser alto..

o pr em magé está na mira do co-
mando estadual. tudo porque o partido 
alinhavou uma aliança com o pmdb 
municipal sem autorização da execu-
tiva, comandada pelo deputado an-
thony Garotinho. 

é fato que o partido da república 
declarou os peemedebistas como ad-
versários a serem enfrentados nas elei-
ções de outubro e convocou ontem 
uma reunião emergencial para um 
'puxão de orelhas'. 

direto ao ponto

é hilário imaginar que uma nação fra-
cassada em termos de saúde pública, 
educação, transporte, moradia, seguran-
ça, entre outros fatores que contribuem 
para a pobreza, venha sediar uma olim-
píada. Gastar tanto dinheiro nos jogos 
olímpicos é um ato de violência contra 
o povo mais carente. e se tratando de es-
portes, não temos o menor incentivo para 
a modalidade além do futebol.

Sem validade Mais claro que isso! Posto fechado 
aliás, Garotinho assinou na 

última sexta-feira uma reso-
lução  que declara  sem va-
lidade toda convenção mu-
nicipal  realizada sem que a 
orientação do comando es-
tadual seja observada, caso 
de magé, por exemplo. 

para o pr, aliança com o 
adversário só com autoriza-
ção. em  magé, não houve 
o aval para a coligação en-
tre a família cozzolino (que 
controla o pr em magé) e o 
ex-pré-candidato a prefeito 
pelo pmdb, ricardo correa. 

o procon estadual de 
são Gonçalo não funcio-
na hoje e o de são João 
de meriti fecha amanhã 
por causa da passagem 
da tocha olímpica. as 
duas prefeituras decreta-
ram ponto facultativo. 

Fora da ordem 

Adversário

terça-feira, 02 de agosto de 2016

Líba

as faixas olímpicas implementadas 
em várias regiõies deixaram o trânsi-
to ruim no rio. a avenida das améri-
cas, linha amarela e linha Vermelha 
registraram, engarrafamento e transtor-
no desde as primeiras horas da manhã. 

Medalha de ouro para o descaso 

o deputado esta-
dual marcelo Freixo, 
candidato do psol 
e da coligação mu-
dar é possível à pre-
feitura do rio, não 
perdeu tempo. Foi 
o primeiro postulan-
te da capital flumi-
nense a solicitar o 
registro de candida-
tura. Quem também 
teve pressa é o ex-
-prefeito de casimi-
ro de abreu, paulo 
dames (psb e coli-
gação nossa Gente 
Feliz), que saiu na 
frente de Fábio Kiffer 
(psc), Vagner herin-
ger (pr) e João me-
deiros (rede), pro-
tocolando logo o 
seu pedido de can-
didatura a prefeito. 
a pressa de paulo 
dames pode estar 

Candidatos a prefeito de Casimiro 
de Abreu e rio saem na frente

atrelada a sua con-
dição de condena-
do por improbidade 
administrativa em 
segunda instância. 
Quer saber logo de 
uma possível conde-
nação para ter mais 
tempo para recorrer. 
na semana passada 
os desembargado-
res da 9ª câmara 
cível do tribunal de 
Justiça recusaram 
embargo de de-
claração impetra-
do pela defesa de 
dames contra uma 
decisão do plenário 
do tJ que manteve 
sua condenação. 
dames declarou  r$ 
191.501,60 em bens 
e Freixo disse à Jus-
tiça eleitoral ter ape-
nas r$ 5 mil em uma 
conta corrente.

Prefeitura entrega mais duas áreas de 
lazer no Ponto Chic e Jardim Tropical

lazer

A secretária de obras, Carla Neves, lembrou que as duas áreas de lazer estavam totalmente deterioradas

Soldados da aliança pró-governo líbio durante batalha

Municípios receberam revitalização de praças com novos espaços de lazer.
antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

EUA bombardeia Estado Islâmico
era só o que faltava. 

como se não se bas-
tasse o transtorno pro-
vocado pelo vai e vem 
de passageiros na es-
tação de trem de niló-
polis, esse cavalo apa-
receu  caminhando 
sobre a passarela. na 
maior tranquilidade, 
se locomoveu entre os 
usuários da superVia  
sem ser incomodado. 
Quem viu a cena até 
brincou afirmando 
que o animal deveria 
tomar cuidado para 
não ter as ferraduras  
roubadas. 

Paulo Dames e Freixo saíram na frente de Fábio KIffer

diVulGação

diVulGação

os estados unidos 
bombardearam ontem a 
cidade de sirte, na líbia, 
tendo como alvo terro-
ristas do estado islâmico, 
afirmou o pentágono em 
um comunicado. o go-
verno de união nacional 
da líbia (Gna) solicitou 
os bombardeios, e o pre-
sidente barack obama 
aprovou o ataque, disse 
o porta-voz do pentágo-
no peter cook. a casa 
branca disse que oba-
ma deu sua autorização 
após recomendações da 
secretaria da defesa.

"a pedido do Gna, 

as forças armadas dos es-
tados unidos conduziram 
ataques precisos contra al-
vos do ei em sirte", indicou 
em um comunicado o por-
ta-voz do pentágono,peter 
cook. os bombardeios em 
sirte "vão continuar", disse 
cook, sem dar mais deta-
lhes. o primeiro-ministro da 
líbia Fayez seraj afirmou 

em um comunicado na 
televisão estatal que os 
bombardeios causaram 
“diversas perdas para o 
inimigo”. mas para sarraj, 
estes ataques "ocorrem 
num âmbito limitado de 
tempo", disse, ressaltando 
que os mesmos "não vão 
ultrapassar os limites de 
sirte e seus subúrbios".

Goran tomaseVic/reuters

Na passarela do trem tinha um cavalo!

a prefeitura de nova 
iguaçu entregou à 
população, no úl-

timo domingo mais duas 
praças totalmente revita-
lizadas, oferecendo novos 
espaços de lazer nos bair-
ros ponto chic e Jardim tro-
pical. 
a praça Francisco as-
sumpção, localizada na 
rua João Ferreira pinto, no 
bairro ponto chic, ganhou 
obras de reforma, com a 
recuperação da quadra, 
parquinho infantil e ilumi-
nação pública. Já a praça 

de Jardim tropical, localiza-
da na rua damas batista, 
ponto de encontro cultural 
da cidade, também foi to-
talmente remodelada. a 
secretária de obras, carla 
neves, lembrou que as duas 
áreas de lazer estavam to-
talmente deterioradas por 
falta de manutenção dos 
governos passados.

“estamos lutando para 
fazer de nova iguaçu uma 
cidade mais digna para 
seus cidadãos, de modo 
que as pessoas possam uti-
lizar os espaços com tran-
quilidade e segurança”, 
disse a secretária.
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‘Amamentação: Uma chave para o Desenvolvimento Sustentável’ é o tema do evento.

Campanha do Aleitamento em Volta 
redonda terá grande programação
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Armazenado: Banco de Leite fica no Hospital São João Batista, no Centro de Volta Redonda

Movimento da Amamentação e suas metas

diVulGação

com o slogan 
‘ a m a m e n t a -
ção: uma cha-

ve para o desenvolvi-
mento sustentável’, a 
secretaria de saúde 
realiza a semana mun-
dial do aleitamento 
materno,  entre os dias 
1 a 5 de agosto, em 
todas as unidades bá-
sicas de saúde da Fa-
mília e unidades bási-
cas de saúde. durante 
esses dias as unidades 
farão atividades dife-
renciadas de incentivo 
ao aleitamento mater-
no, como peça chave 
para o desenvolvimen-
to sustentável.

“a amamentação é 
um método ambiental-
mente sustentável de 
se alimentar e sua prá-
tica, ao contrário da 
alimentação por fór-
mulas infantis, é bom 
exemplo” ressaltou a 
secretária de saúde, 

marta magalhães, lem-
brando que um novo 
conjunto de metas uni-
versais de desenvolvi-
mento global precisa 
ser alcançado.

oBJETIVoS DA
 CAMPANHA

entre estes objeti-
vos, de desenvolvi-
mento do milênio, sur-
gem orientações para 
agendas de desenvol-
vimento nos próximos 
15 anos. neles constam 
17 metas que se apli-
cam a todos os países, 
abrangendo questões 
amplas como as alte-
rações climáticas e a 
redução da pobreza, 
mas também questões 
mais específicas, in-
cluindo em propostas 
de como acabar com 
a fome e melhorar a 
sub e sobre nutrição 
(desnutrição e obe-
sidade); mecanismos 
para garantir uma vida 
saudável e promover 

para reforçar estas 
ações o movimen-
to da amamenta-
ção tem as seguin-
tes metas a serem 

alcançadas nesta 
semana: informar 
como se relacionam 
a amamentação e 
a alimentação com-

plementar;  ancorar a 
amamentação como 
um componente-
-chave do desenvol-
vimento sustentável; 

promover ações em 
todos os níveis sobre 
a amamentação e 
alimentação comple-
mentar saudável na 

nova era do desen-
volvimento sustentá-
vel, além de envol-
ver e colaborar com 
uma ampla gama 

de atores em torno 
da promoção, pro-
teção e apoio ao 
aleitamento mater-
no.

Projeto ‘Pé de Livro’ encanta 
moradores de Barra Mansa

As irregularidades acontecem na área central

márcio Fabian - acom/pmr

Estacionamento irregular 
é infração em Barra Mansa

resende tem curso de energia solar

reprodução/tV sul

o tema deste mês será o Dia do Escritor, com homenagem ao poeta Manoel de Barros 

Pedágio da Via Dutra em Itatiaia 
inicia mês de agosto com reajuste

o bem-estar, além de 
critérios para assegurar 

uma educação equi-
tativa. as propostas 

citam ainda meios de 
garantia de uma pro-

dução agrícola e um 
consumo sustentável.

a Fundação casa 
da cultura macedo 
miranda informou 
que no último do-
mingo, aconteceu 
mais uma edição do 
projeto pé de livro, 
através da bibliote-
ca municipal dr. Jan-
dyr césar sampaio. 
o tema deste mês 

foi o dia do escritor, 
com uma homena-
gem ao centenário 
do poeta manoel de 
barros.

houve a participa-
ção do músico diego 
linx e da escritora de 
resende, layla tava-
res. o projeto foi no 
parque das águas, 

no bairro Jardim Ja-
lisco,. no local foram 
penduradas em uma 
árvore diversas obras 
da literatura brasilei-
ra (adulta e infantil). 
ao redor estavam 
espalhados tapetes 
para que o público 
pudesse ler o livro de 
seu interesse.

a antt (agência 
nacional de transpor-
te terrestre) autorizou 
na última terça-feira 
a alteração das tari-
fas de pedágio das 
rodovias, incluindo a 
br-116 (rodovia pre-
sidente dutra). de 

acordo com a agên-
cia, as alterações têm 
o objetivo de manter o 
equilíbrio econômico-fi-
nanceiro dos contratos 
firmados entre a antt e 
as concessionárias.

na Via dutra o pedá-
gio será alterado de r$ 

12,70 (doze reais e se-
tenta centavos) para 
r$ 13,80 (treze reais e 
oitenta centavos) nas 
praças de pedágio 
de moreira césar, ita-
tiaia. o novo valor en-
trou em vigor à meia-
-noite de ontem.

estacionar no rotati-
vo sem pagar foi a in-
fração de trânsito mais 
cometida por motoris-
tas de barra mansa, no 
sul do rio de Janeiro, no 
primeiro semestre deste 
ano de 2016. no perío-
do, segundo a Guarda 
municipal, a iregulari-
dade gerou 904 multas, 
número 17 vezes maior 
do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
quando foram feitas 53 
notificações.

usar o celular en-
quanto dirige, estacio-
nar em lugar proibido, 
como em vagas de 
carga e descarga ou 
de idoso, e falta do uso 
de cinto de segurança 
são outras insfrações 
comuns de motoristas 

da cidade.
ainda de acordo 

com a Guarda munici-
pal, as irregularidades 
acontecem na maioria 
das vezes na área cen-
tral, no início da ma-
nhã e no fim da tarde, 
quando o fluxo de veí-
culos é maior.

“aqui em barra man-
sa não tem vaga na 
rua. Às vezes quando 
você vai sair para po-
der colocar o ticket 
[do estacionamento], 
normalmente está es-
tragada a máquina”, 
alegou a professora 
marilene pedro.

a associação edu-
cacional dom bosco 
(aedb) promove, em 
parceria com a inova-
tec, o curso energia solar 
– instalador de sistemas 
Fotovoltaicos, primeiro 
curso sobre energia solar 
a ser realizado na região 
sul Fluminense, com o 
objetivo de capacitar 
profissionais a elaborar 
projetos para economia 
de energia, visando à 
redução de custos e o 
atendimento às exigên-
cias ambientais. o curso 
destina-se, também, a 

estudantes da área de 
sustentatibilidade, inova-
ção tecnológica e en-
genharia elétrica.

os participantes terão 
informações sobre o sis-
tema fotovoltaico de ge-
ração de energia elétri-
ca através da radiação 
solar, e sobre a certifica-
ção iso 50001, norma 
internacional que define 
práticas para uma ges-
tão de energia eficien-
te, conforme explicou o 
engenheiro eletricista da 
empresa inovatec, ale-
xandre teles de castro, 

coordenador do curso e 
também professor da fa-
culdade de engenharia 
da aedb.

o curso é aberto a 
toda a comunidade in-
teressada. as inscrições 
podem ser feitas presen-
cialmente, na secreta-
ria de atendimento da 
aedb; ou online, aces-
sando o link: www.aedb.
br/cursos-de-extensão/

as aulas serão ministra-
das no campus da aedb, 
nos dias 27 e 28 de agos-
to (módulo 1); e 3 e 4 de 
setembro (módulo 2).
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Dupla vai pro saco em assalto
antonio carlos
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6

Policial reagiu quando trio entrou no ônibus. Um dos mortos é uma adolescente. 
Um terceiro comparsa conseguiu fugir após ser cercado pelos passageiros.

uma tentativa de 
assalto no último 
domingo termi-

nou com dois suspeitos 
mortos após um policial 
militar reagir  dentro de 
um ônibus da linha 451 
engenheiro pedreira-
-central do brasil, da 
empresa evanil. até o 
fechamento desta edi-
ção, os marginais não ti-
nham sido identificados.  

de acordo com as pri-
meiras informações,  por 
volta das 18h40, quan-
do o coletivo passava 
no Km 166, na altura 
da pavuna, na rodovia 
presidente dutra, dois 
rapazes e uma moça  
anunciaram  o assalto. 
imediatamente, o pm 
reagiu e atirou no trio, 
atingindo dois dos sus-
peitos, que morreram no 
local.  o terceiro jovem 
ainda entrou em luta 
corporal  com os pas-
sageiros que tentaram 
segurá-lo até a chega-

da da polícia. mas ele 
conseguiu fugir.

toda a ação foi regis-
trada pelas câmeras de 
vigilância do ônibus. em 
pânico, passageiros se 
esconderam embaixo 
dos bancos para não 
serem atingidos pelos 
disparos. 

LADRõES DoS MAIS 
DE 50 ATAQuES 

os assaltos a ônibus vi-
raram rotina na baixada 
Fluminense.  na última 
quinta-feira, dois crimi-

terça-feira, 02 de agosto de 2016

nosos foram presos por 
agentes do batalhão de 
polícia militar de mesqui-
ta (20º bpm) quando se 
preparavam para entrar 
em ação em um ônibus 
da viação tinguá, que 
seguia para o rio.  

carlos eduardo perei-
ra e cláudio marcos da 
silva, que foram reco-
nhecidos por dezenas 
de vítimas, são suspeitos 
de praticar mais de 50 
assaltos. a dupla foi pre-
sa com uma arma falsa 
e uma faca.  um casal morreu dentro do coletivo e um comparsa lutou com passageiros e fugiu

Policial reage a assalto em ônibus que ia pra Central do Brasil

PM morre  após ser baleado 
um policial militar ba-

leado na cabeça na 
madrugada de ontem, 
faleceu no começo da 
tarde no hospital Geral 
da pm (hcpm).  o sol-
dado erikson, lotado na 
upp lins, na zona nor-
te do rio, foi atingin-
do por bandidos com 
disparos de pistola 380 
mm na rua barão de 
bom retiro, na altura 
do número 1600. após  
ser baleado, o militar 
perdeu o controle da 

viatura e bateu em um 
poste. 

MoRTo NA 
VoLTA PRA CASA 

e um ex-policial mili-
tar foi assassinado a ti-
ros, na tarde ontem, em 
frente a sua casa, na 
rua calmon, em curi-
cica, na zona oeste. 
andré luiz barreto, de 
44 anos, foi executado 
por bandidos que che-
garam em um carro. a 
divisão de homicídios 

da capital (dh) está in-
vestigando o caso. 

de acordo com in-
formações do 18º ba-
talhão de polícia mili-
tar (Jacarepaguá), os 
pertences do ex-poli-
cial não foram levados 
após o crime. pelas re-
des sociais, moradores 
da região disseram que 
andré luiz sofreu diver-
sos disparos. a delega-
cia de homicídios rea-
lizou periícia no local e 
investiga o caso. 

Efetivo da PM vai aumentar 
nas olimpíadas rio 2016

o aumento do 
efetivo da polícia 
militar durante os 
Jogos olímpicos 
foi anunciado on-
tem durante uma 
coletiva no centro 
integrado de co-
mando e controle 
(cicc), no centro 
do rio. o núme-
ro passará de 10,4 
mil para 13,9 mil, o 
que representa um 
aumento de 33,6% 
nas ruas. 

o reforço virá 
de agentes que 
fizeram o regime 
adicional de ser-
viço obrigatório, 
além de policiais 
de áreas burocrá-
ticas que serão 
deslocados para 
as ruas. deste to-
tal, 1.300 mil irão 
apenas para os 
locais de compe-
tição. os agentes 
também serão uti-
lizados na barra da 
tijuca para atuar 
na revista de ôni-
bus, motos e outros 
veículos, já que o 
bairro recebe 50% 
das modalidades. 
“Vamos maximizar 
naquela região 
pela maior proxi-
midade dos locais 
olímpicos”, disse o 
coronel lima Frei-
re, chefe do esta-
do maior.  segundo 
a pm, pelo menos 
10 mil policiais mi-
litares receberam 
treinamento de 
capacitação e 
treinamento para 
perceber ações 
terroristas fora dos 
locais de competi-
ção. “eles recebe-
ram aulas através 
dos  multiplicado-

res do bope, e tam-
bém terão acesso a 
cartilhas para qual-
quer dúvida que 
possam ter”, expli-
cou o comandante 
da pm, édison duar-
te. 

durante os Jogos, 
balões chamados 
de aeróstato serão 
utilizados para fazer 
imagens, que serão 
enviadas em tempo 
real para o centro 
integrado de co-
mando e controle 
regional. os balões 
farão imagens na 
Quinta da boa  Vista, 
na zona norte; no Jó-
quei clube, na zona 
sul; e no riocentro, 
na zona oeste da 
cidade. “as imagens 
serão enviadas para 
que o centro inte-
grado tome decisões 
nessas áreas”, disse o 
coronel marcelo ro-
cha, coordenador 
especial de assun-
tos olímpicos da pm. 
o único balão que 
funcionará 24 horas 
será o do riocentro. 
os outros dois fun-

cionarão apenas 
no período diurno, 
durante as com-
petições olímpicas. 

a pm atuará no 
perímetro das are-
nas olímpicas, vias 
expressas e de 
acesso à cidade 
do rio, além do 
policiamento os-
tensivo em áreas 
da cidade que 
não estejam sen-
do patrulhadas 
pelas Forças ar-
madas. no fim de 
semana o túnel 
rebouças sofreu 
um arrastão e as-
salto. as recentes 
ações criminosas 
na região fizeram 
com que, após os 
ocorridos, a pm re-
forçasse o patru-
lhamento de moto 
para “minimizar os 
impactos”. a as-
sessoria da pm, po-
rém, informou que 
qualquer questão 
referente ao pa-
trulhamento após 
os Jogos não seria 
respondida duran-
te a coletiva.

PM anuncia aumento do efetivo nos Jogos

henriQue coelho/G1

Filha de trafica teria matado prima
a filha do traficante 

éderson José Gonçalves 
leite, o sam, foi presa por 
participação na morte da 
prima priscila Gonçalves 
leite, de 34 anos, no dia 
2 de junho, na taquara, 
também na zona oes-
te. a prisão foi feita pela 
delegacia de homicídios 
da capital e os policiais 
da upp da região que 
detiveram amanda alves 
santiago Gonçalves, 29,  
no sábado na cidade de 
deus, na zona oeste do 
rio. 

sam está preso em 
uma penitenciária fede-
ral desde 2003 e coman-
dava o tráfico na cidade 
de deus. o companheiro 
de amanda, aleksandro 
Farias de oliveira, de 32 
anos, também foi preso 
no sábado, por envolvi-
mento na morte de prisci-
la, assim como luiz ricar-
do soares da neves.

a primeira prisão acon-
teceu três dias antes, no 
dia 27, quando a equipe 
da especializada pren-
deu max Jones santos da 
silva, conhecido como  
‘Gugu’, de 35 anos. ao 
longo da investigação do 
homicídio de priscila, ficou 
comprovada a participa-
ção de ‘ricardinho’, alek-
sandro, amanda, max e 
um quinto indivíduo, já 

identificado, no crime. 
responsável pelo caso, o 
delegado Fábio cardoso 
pediu a decretação das 
prisões temporárias dos 
cinco autores, que foram 
deferidas pela Justiça.

a polícia continua atu-
ando para localizar o cri-
minoso foragido. o corpo 
da vítima foi encontrado  
na manhã do dia 2 de ju-
nho, na rua cunha morei-
ra, na taquara, assassina-
da com um tiro no rosto. o 
crime desencadeou uma 

onda de violência na re-
gião, com muito tiroteio e 
confusão na cidade de 
deus. 

a mãe de amanda, 
Virlany alves santiago, 
de 47 anos, chegou a ser 
sequestrada por homens 
armados, na cidade de 
deus, no último dia 27 de 
junho. a dona de casa já 
foi encontrada, e a a po-
lícia investiga se uma dis-
puta de poder pelo con-
trole do tráfico de drogas 
na região motivou o crime. 

Ela é suspeita de participar na morte da prima
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Suspeito de esfaquear a ex é caçado 

Homem atira na ex e mata rival 
o rapaz de 29 anos foi 

assassinado no sítio ma-
lhada de pedras na zona 
rural da cidade de ca-
ruaru no início da noite 
do último domingo. Glei-
dson lourenço da silva 
chegava em casa com a 
esposa Gislene silva Go-
mes, 35, quando o casal 
foi surpreendido pelo ex-
-companheiro da mulher. 
adriano José lourenço, 
conhecido como ‘diano’ 
, se aproximou e efetuou 
vários disparos de arma 
de fogo.

Homem que não teria aceitado o fim do relacionamento invadiu a casa da 
vítima e atacou. A filha dela também ficou ferida. Polícia Civil investiga o caso.

Gleidson foi atingido por 
cinco disparos, foi socor-
rido ao hospital regional 
do agreste (hra), mas não 
resistiu aos ferimentos. Já a 
esposa foi recebeu dois dis-
paros no tórax e permane-
ce internada sob observa-
ção médica. ela não corre 
risco de morte. segundo 
relatos da sobrevivente, o 
ex-companheiro, que fugiu 
após o crime, já teria ten-
tado matá-la outras vezes 
por não aceitar o fim do re-
lacionamento. ela informou 
ainda que adriano tinha 
envolvimento com roubos 

Gleidson Lourenço

reprodução / FacebooK

a polícia civil pro-
cura um ho-
mem suspei-

to de esfaquear a 
ex-companheira e sua 
filha. o crime aconte-
ceu no dia 29 de maio 
na casa das vítimas, 
na rua dr. luis Guima-
rães, na Vila anita, em 
nova iguaçu. o agres-
sor identificado como 
José rodrigues de oli-
veira sobrinho teve o 
mandado de prisão 
temporária de 30 dias 
decretada pela Justi-
ça. 

de acordo com de-
poimento prestado na 
delegacia de polícia 
da posse (58ª dp) pela 
dona de casa, o ex-

Registro de ocorrência apresentado pela vítima

Medidas protetivas não foram suficientes 
ainda de acordo com 

o termo de declaração, 
a vítima chegou a regis-
trar duas queixas contra 

o companheiro. ela conta 
que pôs fim ao relaciona-
mento, mas voltou a mo-
rar com o suspeito porque 

constantemente ele amea-
çava sua filha.

com base na lei maria 
da penha a dona de casa 

conseguiu uma medida 
protetiva que ordena o 
suspeito a manter uma dis-
tância de no imínimo 100 

metros das vítimas, e tam-
bém de não frequentar os 
mesmos locais que as duas. 
“isso não foi suficiente para 

evitar que ele invadisse 
minha casa para tentar 
me matar”, lembrou a 
vítima.

Taxista Marcos T. Shybuia despencou com carro na Baía

diVulGação

-companheiro, que 
tem histórico agressivo 
e não aceitava o fim 
do relacionamento, 
invadiu sua residência 
por volta das 19h pu-
lando o muro. mãe e 
filha estavam assistin-
do tV na sala quando 
foram surpreendidas 
por José, que esta-
va armado com uma 
faca. 

“ele chegou, me deu 
um chute, pegou a 
faca e disse: “não gri-
ta’. e depois começou 
a desferir os golpes. 
uma das facadas foi 
tão forte que parte da 
arma quebrou”, disse, 
acrescentando que 
entrou em luta cor-
poral com o ex-com-
panheiro, com o qual 
teve um relaciona-
mento por aproxima-
damente 10 anos. no 
registro de ocorrência 
nº 058-05707/2016, a 
vítima segue relatan-
do que para defendê-
-la do agressor, a filha 
pegou um pedaço de 
madeira e golpeou o 
padrastro na cabeça. 
o agressor ainda con-
seguiu atingir a jovem 
nas costas antes das 
duas se refugiarem no 
quarto e gritar por so-
corro.

ao ouvir os gritos, os 

uma das mensagens enviadas pelo suspeito

Mãe mata filha na frente da família Segurança estupra bombeira 

esteFan radoVicz / aGência o dia

vizinhos chegaram e 
chamaram o corpo de 
bombeiros e a polícia 
militar. segundo teste-
munhas, ao perceber 
a movimentação de 
curiosos José fugiu, le-
vando o celular da en-
teada. 

VíTIMAS FoRAM 
oBRIGADAS A 

ABANDoNAR CASA 
mais de dois meses 

depois de quase terem 
sido assassinadas, mãe 
e filha continuam acu-
adas pelo fantasma 
do medo. com o sus-
peito à solta, as duas 

temem que ele possa 
tentar matá-las. em 
mensagens enviadas 
pelo aplicativo what-
sapp, o agressor faz 
mais ameaças à ex. 

“estou com medo. Fui 
obrigada a abando-
nar minha casa para 
ir morar com parentes. 
esse louco pode que-
rer terminar o que co-
meçou. ele disse que 
agora vai me encher 
de tiro. só vamos ficar 
em paz depois que 
ele for para a cadeia 
onde espero que per-
manece por bastente 
tempo”, desabafou. José Rodrigues de oliveira

Mais de 38% das mulheres sofrem agressões todos os dias 
um balanço divulga-

do pela central de aten-
dimento à mulher – ligue 
180, da secretaria de po-
líticas para as mulheres 
da presidência da repú-

blica (spm-pr) aponta que 
38,72% das mulheres em 
situação de violência so-
frem agressões diariamen-
te. os dados referem-se aos  
atendimentos realizados de 

janeiro a outubro de 2015. 
de acoordo com o ser-

viço, dos relatos de violên-
cia registrados na central 
de atendimento nos dez 
primeiros meses de 2015, 

85,85% corresponderam 
a situações de violência 
doméstica e familiar con-
tra as mulheres. em 67,36% 
dos relatos, as violências 
foram cometidas por ho-

mens com quem as víti-
mas tinham ou já tiveram 
algum vínculo afetivo: 
companheiros, cônjuges, 
namorados ou amantes, 
ex-companheiros, ex-côn-

juges, ex-namorados ou 
ex-amantes das vítimas. 
Já em cerca de 27% dos 
casos, o agressor era um 
familiar, amigo, vizinho ou 
conhecido.

Sangue da vítima esfaqueada pelo ex-companheiro

de veículos e que seria um 
foragido da Justiça. 

sandra luiza cassim de 
carvalho, de 57 anos, ma-
tou a filha daillis cassim 
patrício, 36, a facadas no 
final da noite do último 
domingo, em realengo, 
na zona oeste do rio.  ela 
foi presa logo após o cri-
me ocorrido na frente de 
adolescentes e crianças 
da família depois que o 
grupo voltou de uma festa 
em Vlla Valqueire. 

o delegado Fábio car-
doso da divisão de homi-

cídios (dh) informou que 
não se sabe se os menores 
que presenciaram o esfa-
queamento são filhos de 
daillis ou outros netos de 
sandra. ao discutir com a 
filha, a mulher se descon-
trolou, pegou uma faca 
de cozinha e desferiu vá-
rios golpes na vítima, que 
chegou a ser levada para 
o hospital albert schweit-
zer com vida, mas não re-
sistiu. 

após o crime, a mãe fi-

cou trancada no banheiro 
e ficou detida na casa até 
que a notícia de que a mu-
lher havia morrido chegou 
ao local. o delegado infor-
mou ainda que mãe e filha 
tinham um longo histórico 
de discussão, mas nunca 
tinham chegado para a 
violência física. sandra vai 
responder ao crime pre-
sa com agravante por ter 
sido cometido na frente de 
crianças e por ser mãe e fi-
lha, sem chance de defesa.

desaparecido desde o 
último sábado, o corpo do 
taxista que caiu na baía de 
Guanabara foi encontrado 
no final da manhã de ontem 
pelo corpo de bombeiros 
próximo à marina da Glória, 
na zona sul. segundo a cor-
poração, marcos t. shybuia, 
de 65 anos, foi identificado 
por parentes através de fo-
tos. 

marcos estava dormindo 
dentro do táxi quando se 
assustou ao sofrer uma ten-
tativa de assalto, engatando 

a marcha ré e caindo den-
tro d’água. ele estava esta-
cionado na avenida infante 
dom henrique, próximo à pi-

ramide do prefeito, quando 
foi abordado pelos bandi-
dos. o carro foi encontrado 
preso às pedras do local.

um segurança que 
trabalha no Velódromo 
do parque olímpico, na 
barra da tijuca, foi preso 
em flagrante, no último 
domingo, suspeito de es-
tuprar uma funcionária 
da brigada de incêndio 
da instalação esportiva. 
o homem trabalha para 

uma empresa que presta 
serviço para o comitê or-
ganizador rio 2016.

a polícia civil infor-
mou que a bombeira ci-
vil estava dormindo no 
alojamento durante a 
madrugada, dentro do 
Velódromo, quando foi 
atacada. como a vítima 

não teve condições de 
oferecer resistência, o 
homem foi autuado pelo 
crime de estupro de vul-
nerável. ele foi detido por 
agentes da Força nacio-
nal de segurança e con-
duzido à delegacia de 
polícia civil da barra da 
tijuca (16ª dp).

Taxista sumido na Baía de Guanabara é achado 
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Nova Iguaçu monta esquema para 
revezamento da Tocha olímpica
Prefeitura se prepara para a passagem da Chama Olímpica na Baixada.

ParanÁ

o presidente da Fede-
ração nacional dos tra-
balhadores celetistas nas 
cooperativas no brasil (Fe-
natracoop), mauri Viana 
pereira, perdeu duas filhas, 
um neto, um irmão, a ex-
-mulher e a cunhada que 
estavam em um avião 
que caiu em cambé, mu-
nicípio da região metro-
politana de londrina, no 
paraná, na noite do último 
domingo. além deles, mor-
reram no acidente o pioto 
e o co-piloto da aeronave.  

Queda de avião mata família de empresário

a aeronave piper navajo 
decolou do aeroporto ma-
rechal rondon, em Várzea 

os motoristas de-
vem evitar o 
centro de nova 

iguaçu, pelo menos 
meia-hora antes do re-
vezamento da tocha 
olímpica, previsto para 
chegar à cidade por vol-
ta de 17h30 amanhã, já 
decretado ponto facul-
tativo.

o apelo foi feito ontem 
pelo secretário municipal 
de trânsito, transporte 
e mobilidade urbana, 
rubens borborema. ele 
participou do café da 
manhã, no restaurante 
la mole, onde foi apre-
sentado todo o esquema 
especial para o último 
revezamento da tocha, 
antes da abertura da 
rio-2016, na sexta-feira.

borborema explicou 
que foram sete meses de 
planejamento. “nossa ci-
dade estará sob os olha-
res do mundo inteiro. sem 
dúvida, será um grande 

desafio, mas também um 
momento muito impor-
tante para nova iguaçu, 
que se preparou muito 
bem para receber a to-
cha”, garantiu.

o cortejo olímpico 
deve durar cerca de 50 
minutos. sairá da praça 
de Jardim tropical, pas-
sando pelo centro da 
cidade, em direção à 
Via light. Vai envolver 
50 condutores da tocha, 
entre algumas estrelas, 
como o jogador de fute-
bol do Flamengo emer-
son sheik; lucila Viana, 
ouro no pan-americano 
de 2007, e três olimpía-
das, em sydney, atenas 
e pequim; sebastian pe-
reira, ex-judoca, 5º co-
locado nos jogos olím-
picos de atlanta, nos 
estados unidos, e adriel 
de souza, da natação 
paraolímpica.  
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EM TEMPo REAL
todo o trajeto de 10 

quilômetros do reve-
zamento olímpico será 
monitorado por 13 das 
76 câmeras do centro 
de operações de nova 
iguaçu (conig). o ór-
gão também vai dispo-
nibilizar informações do 
evento em tempo real, 
pelo facebook, segun-
do anunciou a chefe 
de operações, Vanessa 
Ferreira.

a prefeitura vai dispo-
nibilizar ainda 110 agen-
tes, oito motocicletas, 
14 viaturas, nove rebo-
ques e 150 voluntários 
para ajudar a orientar o 
trânsito, com apoio de 
540 cones. Já o 20º bpm 
(mesquita) vai mobilizar 
100 homens ao longo 
da rota do revezamen-
to, que também ga-
nhou sinalização nova.

como o viaduto da 
barros Junior, um dos 
principais acessos ao 
centro da cidade, esta-
rá interditado, meia-ho-
ra antes da passagem 

Atletas e membros do governo participaram do café da manhã para conhecer o esquema 

charles souza

Grande, mato Grosso, no 
começo da noite e, por 
volta das 21h, caiu em um 

Entre as vítimas estão piloto e co-piloto do avião

saVe the children Via ap

V

Reposição
em uma série de 

outros experimentos, 
os investigadores 
resolveram se con-
centrar no ly6chi 
e na ligação dele 
com a neurogêne-
se. perceberam em 
ratos com níveis 
baixos da célula de 
defesa as mesmas 
deficiências de me-
mória de roedores 
que perderam as 
bactérias do intesti-
no devido à inges-
tão de antibióticos.  
além disso, ao repor 
os níveis de ly6chi 
em cobaias trata-
das com o medica-
mento, a memória 
e a neurogênese 
delas apresentaram 
melhoras. alguns es-
tudos apontaram 
desequilíbrios na flo-
ra intestinal com a 
doença de parkin-
son também.

Terapia à base 
de probióticos 
e exercícios

em uma segunda 
etapa da pesquisa 
alemã, os investi-

gadores resolveram 
analisar se o efeito 
causado pelos anti-
bióticos no cérebro 
poderia ser revertido 
ou evitado.

dessa forma, os ra-
tos que haviam sido 
medicados com a 
substância passa-
ram a receber pro-
bióticos (bactérias 
que melhoram a 
saúde do intestino)  
e a realizar ativida-
des físicas. as duas 
intervenções melho-
raram a capacida-
de de renovação 
das células neurais, 
a neurogênese.

os cientistas tam-
bém realizaram 
transplantes fecais 
para restaurar as 
bactérias intestinais, 
mas não obtiveram 
o mesmo efeito. a 
magnitude da ação 
de probióticos sobre 
a neurogênese e a 
cognição impres-
sionou. Foi surpreen-
dente que o trans-
plante recuperou a 
flora intestinal, mas 
não recuperou a 
neurogênese.

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 

Uso de probióticos e redução 
da utilização de antibióticos 

Parte III

barracão da empresa 
excellence transportes, 
no bairro Jardim novo 
bandeirantes, a cerca de 
300 metros da universida-
de estadual de londrina 
(uel).

no local do acidente, 
segundo moradores, es-
tariam estacionados ca-
minhões carregados com 
combustível. com o im-
pacto da queda, o avião 
explodiu causando um in-
cêndio. segundo o corpo 
de bombeiros, não havia 
ninguém no barracão.

da tocha, a prefeitura 
orienta os motoristas 
que estiverem trafegan-
do nos dois sentidos da 
Via dutra, a usar os via-
dutos da posse, do posto 
13 e a passagem subter-
rânea da Jacutinga, na 
divisa com o município 
de mesquita.

o secretário de co-
municação, jornalista 
paulo cezar pereira, dis-

se que todo o preparati-
vo para a passagem da 
tocha por nova iguaçu, 
envolveu esforço mui-
to grande da prefeitu-
ra. Já na avaliação do 
secretário municipal de 
esporte e lazer, adriano 
santos, será o maior re-
vezamento da história 
das olimpíadas.

“estamos preparando 
uma festa muito bonita. 

Fico muito feliz com este 
momento histórico para 
a cidade. a responsabi-
lidade é muito grande, 
mas a felicidade é maior 
ainda pelo fato de po-
dermos fazer parte do 
maior evento esportivo 
do mundo. será um mo-
mento único para a ci-
dade, dos atletas e de 
todos os iguaçuanos”, 
disse adriano santos.

Atletas  que farão o revezamento da Tocha Olímpica
Grávida de seis meses 

e ex-atleta do handebol 
brasileiro, lucila Viana 
não escondeu a felici-
dade por estar entre os 
condutores da tocha. 
“para mim, levar nas 
mãos o símbolo olímpico 
é uma honra, como se 
fosse um marco para o 
resumo de minha própria 
vida”, festejou, torcendo 
para que o handebol 
brasileiro conquiste, final-
mente, sua primeira me-

dalha olímpica.
atleta da natação pa-

ralímpico, adriel de souza, 
também não escondeu a 
emoção. “é algo inexpli-
cável, não só por estar re-
presentando nova iguaçu 
pelo mundo afora, como 
ficar entre os relaciona-
dos para conduzir a tocha 
olímpica na minha cidade 
e no meu país”, concluiu.

campeão mundial de 
kung Fu, reinaldo meire-
les se disse honrado com 

o convite para conduzir 
a tocha olímpica. “é uma 
honra ter esta chance e a 
oportunidade de participar 
de uma festa de tamanha 
magnitude. estou muito fe-
liz e tenho certeza de que 
nova iguaçu vai se con-
tagiar com esta festa ma-
ravilhosa que está sendo 
preparada na cidade”, 
disse.

o revezamento será en-
cerrado com a festa de 
celebração e shows da 

banda outroeu e da 
jovem alana nogueira, 
de 12 anos, com a mãe 
cris reis, no palco mon-
tado ao lado do restau-
rante bossa nossa, na 
Via light.

tainara Figueiredo e 
as irmãs emili e natasha, 
levantadoras de peso, 
que se preparam para 
a olimpíada de tokio, 
no Japão, em 2020, 
também participaram 
do café da manhã.

Meriti inaugura novo campus do Instituto Federal do rio
um dia para ficar mar-

cado na história da edu-
cação do município de 
são João de meriti. o 
instituto Federal de edu-
cação, ciência e tecno-
logia do rio de Janeiro 
(iFrJ) abriu as portas do 
seu novo campus na ci-
dade. a cerimônia de 
inauguração aconteceu 
na última sexta-feira, con-
tando com a participa-
ção de autoridades mu-
nicipais e da população 
meritiense.  

há cinco anos traba-
lhando intensamente 
junto aos órgãos respon-

sáveis para receber a ins-
tituição, a prefeitura de 
são João de meriti cedeu 
parte do ciep brizolão 
132, municipalizado são 
João bosco, em éden, 
para abrigar provisoria-
mente o campus até que 
a unidade definitiva seja 
construída no bairro Ven-
da Velha. no local, o iFrJ 
contará com a estrutura 
de sete salas de aula e 
um laboratório de infor-
mática.

a secretária municipal 
de educação, cultura, 
esporte e lazer, eneila de 
lucas, comemorou a im-

portante conquista para 
o município. “esse é um 
marco na educação da 
nossa cidade. estamos 
muito felizes com esse 
momento e com a re-
alidade de um instituto 
Federal, que oferecerá 
graduação e qualifica-
ção profissionalizante aos 
nossos jovens”, vibrou a 
secretária.

o prefeito sandro ma-
tos entregou uma chave 
ao reitor para simbolizar 
a cessão do espaço do 
ciep 132 à instituição e 
comemorou a implanta-
ção do campus na cida-

de. “o sonho que come-
çou lá atrás, de um dia 
podermos ter uma escola 
técnica profissionalizante 
em nosso município, se 
tornou realidade. essa é 
uma grande oportunida-
de de mudança definitiva 
para a população, pois 
o que faz a mudança do 
cidadão é o investimen-
to na educação. Queria 
aproveitar para parabe-
nizar os professores que 
irão atuar no instituto. Que 
vocês possam dar todo o 
carinho, afeto e empenho 
para melhorar a vida dos 
nossos munícipes”.
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GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - mais Você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com Fátima ber-
nardes
12:00 - praça tV - 1ª edição
12:47 - Globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - Vídeo show
15:12 - sessão da tarderio assiste 
a 'o amor de um pai'
16:44 - Vale a pena Ver de novo-
anjo mau
17:51 - malhação: seu lugar no 
mundo
18:23 - êta mundo bom!
19:14 - praça tV - 2ª edição
19:33 - haja coração
20:30 - Jornal nacional
21:14 - Velho chico
22:17 - mister brau
22:59 - liberdade, liberdade
23:42 - Jornal da Globo
00:21 - programa do Jô
01:02 - agentes da s.h.i.e.l.d.
01:47 - uma Família da pesada
02:11 - corujão
03:25 - corujão

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impaco
07:00 – carrossel animado
08:30 – mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:30 – casos de Família
15:30 – a mentira
16:30 – mar de amor 
17:30 – abismo da paixão
18:30 – meu coração é 
teu
19:45 – sbt brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 – carrossel animado
22:00 – programa do 
ratinho
23:15 – cine espetacular
01:00 – the noite
01:45 – Jornal do sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e 
meio
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

música de Qualidade

05:00-igreja internacional 
da Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-melhor pra Você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do 
reino de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetV news 
20:30-igreja internacional 
da Graça de deus. 
21:30-tV Fama 
22:45-luciana by night 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da Graça no 
seu lar

MoDA
Preto e transparente

camila coelho

iolanda discute com afrânio e car-
los. miguel negocia os produtos da 
cooperativa com o comprador es-
trangeiro ao telefone. carlos manipu-
la afrânio. miguel consegue fechar a 
venda das frutas e todos comemoram. 
santo vai ao encontro de tereza. lu-
cas tenta se aproximar de olívia, que 
o afasta. carlos comemora sua supos-
ta vitória ao lado de madá. isabel es-
tranha o comportamento de olívia.

Cícero procura por 
Tereza e ameaça Santo

 Kalesi, Tupak e 
servas riem do rei

inconformada, léia manda sa-
mara por um sorriso no rosto durante 
o casamento de haniel e tirda. dur-
gal, Kamir e Yussuf decidem deixar 
Jericó. o rei de hai vai até o quarto 
de Kalesi e pede uma noite com a 
rainha. ela não gosta da atitude do 
rei estrangeiro e uma cobra come-
ça a subir na perna de durgal. 

rESUMoS DAS NoVELAS

sandra convence haroldo a tes-
temunhar contra anastácia. pirulito 
e pancrácio revelam o que desco-
briram sobre a armação de ernesto 
e sandra, e celso se preocupa com 
anastácia. cunegundes expulsa zé 
dos porcos de sua fazenda. dantas 
tranquiliza anastácia e diz que san-
dra não conseguirá vencê-la. 

Anastácia 
procura Araújo

Augusto conta a 
noticia para Lutero

téo, dóris e mateus vão à casa 
de rebeca dar as boas-vindas a 
isabela. a notícia se espalha pelo 
vilarejo. Quando augusto lhe conta 
a notícia, lutero fica aliviado, pois 
não precisará deixar de ser padre. 
isabela diz para rebeca que pen-
sou que tinha sido abandonada 
por ela e que tinha medo de perder 
sua herança. todos do vilarejo vão 
a casa de rebeca ver as gêmeas.

usei uma saia no 
comprimento midi, 
toda com transpa-
rência, e coloquei 
por baixo um maiô 
preto cheio de re-
cortes. Finalizei com 
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06h00 - balanço Geral manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço Geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da Vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - batalha dos cozinhei-
ros
00h15 - heroes reborn – es-
treia 1ª temporada
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

‘Estação rio’  leva Tiago 
Iorc para Nova Iguaçu
Dono de uma bela voz e grande inquietude criativa, cantor está participando do evento.

flats, como um 
ponto de brilho, 
e clutch verde. o 
look ficou praiano 
porém arrumado 
e com uma pega-
da sexy!

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
11:00 - Jogo aberto
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - os simpsons
16:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - religioso - show da 
Fé
22:10 - maratona rio 2016
22:15 - masterchef - a pré-
via
22:30 - masterchef
00:30 - bate & Volta
01:05 - Jornal da noite
01:55 - Que Fim levou?
02:00 - the walking dead
02:55 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - religioso - igreja 
universal

diVulGação

Brasiliense criado no exterior vê seu público crescer consideravelmente a cada turnê realizada

o dia 14 de agosto 
será um ‘dia espe-
cial’ para quem 

for ao aeroclube de nova 
iguaçu a partir das 18h. 
trata-se do estação rio, 
que desta vez traz tiago 
iorc com entrada gratui-
ta.

o show está confirma-
do no website oficial do 
artista e há um evento 
no Facebook criado es-
pecialmente para os fãs 
da baixada Fluminense, 
através do link https://
www . facebook . com/
events/758958207579507/. 
de acordo com a pro-
dução, haverá ainda um 
show do paralamas do 
sucesso, um dos maiores 
nomes da história da mú-
sica brasileira.

dono de bela voz e 
grande inquietude cria-
tiva, o brasiliense criado 
no exterior vê seu públi-
co crescer considera-
velmente a cada turnê. 

seus ‘likes’ são reflexo das 
composições tão sinceras 
quanto bem feitas vistas 
ao longo de sua cres-
cente discografia. ‘troco 
likes’, novo disco com 
repertório 100% autoral, 

é seu primeiro trabalho 
completamente em por-
tuguês, como a conclu-
são de um processo de 
tiago se entender cada 
vez mais como brasileiro.
após ter tocado em pal-

cos consagrados, como o 
festival sXsw (texas), o ro-
ckwood music hall (nova 
York), toronto music Festi-
val (canadá), Grand mint 
Festival (coreia do sul) e 
Vodafone music Fest (lis-

boa), iorc leva brasil afora 
a turnê de seu quarto ál-
bum, disposto a mostrar o 
quanto ele é um dos artis-
tas mais ‘curtidos’ dentro 
da música autoral brasi-
leira.
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Trabalho: seu lado 
mais criativo vem à 
tona, aumentando sua 
capacidade de produção. 
Eis o momento certo 
para deslanchar sua 

atividade profissional. Marte envia 
boas vibrações  para seu crescimento 
profissional e financeiro. Amor: sua 
vida amorosa irá ficar mais feliz.  

Áries

trabalho: produtividade 
e à palavra certa 
para alavancar sua 
carreira profissional. 
Seu rendimento tende 
aumentar e o dinheiro, 

também! Vida social: alegria ao lado dos 
amigos. Amor: No clima de agora “vale 
tudo” para viver um grande amor. Tome 
a iniciativa, tá?

Touro

Trabalho: as atividades 
profissionais estarão 
protegidas pelos astros. 
Saberá transformar 
dificuldades em 
experiências. De um 
modo geral favorável 

para tratar de assuntos ligados a 
sua profissão. Amor: Há sinal de 
interferência familiar na sua vida 
afetiva ou conjugal. 

Gêmeos

Trabalho: ajustes e 
inícios podem ocorrer 
naturalmente na sua vida 
profissional porque sua 
visão de negócios está 
ampliada. Com essa nova 

concepção tudo deverá funcionar melhor. 
sua simpatia está em alta e as pessoas 
tendem a se aproximarem de você.

Câncer

Trabalho: serviços 
passageiros não criam raízes. 
Portanto, é sempre bom 
procurar melhorar o que faz 
para que ele possa ter longa 
vida. O momento favorece o 
crescimento de trabalhos bem 

feitos. Amor: seu lado mais carinhoso vem à 
tona junto com a felicidade.   

Leão

Trabalho: a harmonia 
entres os astros lhe 
propicia paz e progresso 
na sua vida pessoal 
e profissional. Você 
deve aproveitar esse 

bom momento astral para dar uma 
alavancada na sua atividade. Amor: 
o céu lhe traz muito entusiasmo e 
alegria de viver um grande amor.

Virgem

Trabalho: permaneça na 
rotina e e evite mudanças 
bruscas na sua atividade 
profissional. O momento 
está em compasso de 
espera e não adianta 
apressar nada. Tudo tem 

seu tempo para acontecer. No amor, 
bom senso e flexibilidade prolongam 
muito a vida a dois. 

Libra

Trabalho: tenha 
em mente que as 
melhores soluções 
serão as mais 
práticas, simples, 
talvez as que você  

nunca pensou que seriam possíveis. 
Pensando assim, terá maior 
possibilidade de vencer qualquer 
eventual obstáculo. Amor: hoje, não 
faltará cumplicidade.  

Escorpião

Trabalho: só exponha 
suas ideias a quem 
possa patrociná-las. 
Sua mente está fértil e 
muitas realizações serão 
possíveis com parcerias 

de pessoas empreendedoras. 
Finança: Tudo indica que vai 
progredir financeiramente. Amor: 
sensibilidade fortalece a vida a dois.  

Sagitário

Trabalho: conquistas 
profissionais serão 
possíveis nessa fase, 
pois Saturno e Júpiter 
favorecem o crescimento 

de qualquer iniciativa. Então, por quê 
não ousar e mostrar o seu talento? 
Amor: cuide de seu lado pessoal. 
Melhore o seu bem estar e divirta-se 
mais.   

Capricórnio

Trabalho: Tenha 
mais critério 
ao selecionar 
suas amizades, 
principalmente no 
setor profissional. 

Confie mas, não tanto! Seguro 
morreu de velho, assim diz o 
ditado popular. Siga-o, não paga 
nada! Amor: bom momento para 
conversar íntimas e assuntos 
familiares.

Aquário

Trabalho: não acredite 
em elogio de bajulador, 
pode ter por traz 
disso um propósito 
financeiro. Você sabe 
que é competente e 

não precisa quem ninguém o diga.  
Amor: Busque agradar a pessoa 
querida com atitudes simples e 
sinceras. O recado está dado! 

Peixes

10 atos oficiais
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PORTARIA Nº 2382  DE 29 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNicÍPio de Porto real, No uso de 
suas atribuiçoes legais 

R E S O L V E:

Art. 1º - PRORROGAR, por prazo de 06 (seis) meses, o contrato de trabalho do 
servidor abaixo relacionado, em razão de ainda existir excepcional necessidades 
dos serviços do mesmo:

Nome           Função
fabio ghetti rodrigues    dentista clinico geral – Psf

Art. 2º - PRORROGAR, por prazo de 12 (doze) meses, o contrato de trabalho do 
servidor abaixo relacionado, em razão de ainda existir excepcional necessidades 
dos serviços do mesmo:

Nome                  Função
elza alves Nascimento             cuidadora
  

Art 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA 2383 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercicio do MuNiciPio de Porto real, No uso de 
suas atribuiçoes legais.

R E S O L V E:

Art. 1º - DECLARAR, que o torna-se por prazo indeterminado, a partir de 
02/07/2016, o contrato de trabalho da servidora abaixo relacionado, havido em 
virtude de aprovação e classificação no Processo Seletivo Público, Edital nº 01/2012, 
homologado mediante publicação no Diário Oficial em 18 de fevereiro de 2012.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

cátia regina de oliveira luiz

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016-FMS.

objeto: aquisição de equipos com comodato de 30 (trinta) bombas infusoras 
para utilização nos mesmos. retirada do edital em horário comercial. local: 
Departamento de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Porto Real localizado 
na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj – cep 
27570-000, maiores informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. abertura da 
proposta dia 12/08/2016 às 14:00 horas no endereço acima. Informações gerais: o 
interessado deverá trazer 02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

aviso de licitação
Pregão presencial nº 051/2016

contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento de 
serviços comuns de ti especialmente no licenciamento do direito de uso na 
implantação e manutenção de sistemas informatizados e integrados de gestão 
pública municipal, atendendo a solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de 
fazenda e Planejamento (sMfaP). retirada do edital em horário comercial. local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Porto real localizado na rua 
hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-000. 
Abertura da proposta dia 17/08/2016 às 09:00 h no endereço acima. As sociedades 
empresariais interessadas deverão trazer: 3 (três) resmas de papel sulfite modelo 
A4, procuração com firma reconhecida em cartório e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

DECRETO Nº 2033 DE 29 DE JULHO DE 2016.

Abre ao Orçamento, a favor de diversas Secretarias Municipais - Crédito 
suplementar no valor global de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 
reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

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

decreta:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo 
II deste Decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da 
Lei Federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.28.846.000.2.032 46907100 0000 200.000,00

27.01.15.452.102.2.072 33903905 0400 350.000,00

Total 550.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.031 31900400 0000 200.000,00

27.01.15.451.125.1.058 44905100 0400 350.000,00

Total 550.000,00
legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 0400 – Royalties do Petróleo
 

José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito Municipal –
em exercício

ERRATA:

Na PORTARIA Nº 1761/GP/2016 DE 29 DE JULHO 
DE 2016, publicada em 30/07/2016.

onde se le: roMulo de seNra loPes;

leia-se: roMulo cid de seNra loPes.

Na PORTARIA Nº 1783/GP/2016 DE 29 DE JULHO 
DE 2016, publicada em 30/07/2016.

onde se le: a contar de 01 de julho de 2016

leia-se: a contar de 13 de maio de 2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 03/000483/2015): 
hoMologo a presente licitaçÃo na modalidade 
Pregão Presencial para registro de preços nº 023/2016, 
adjudicando seu objeto à empresa: PATRÃOZINHO CO-
MÉRCIO E SERVIÇO LTDA, no valor de R$ 347.351,60 
(trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta 
e um reais e sessenta centavos), conforme ata de jul-
gamento da comissão Permanente de licitações, Ma-
teriais e Serviços às fls. 492/498 e 499/502  e ainda,  
pareceres  da douta  Procuradoria geral do Município 
em fls. 391/392 e da Secretaria Municipal de Controle 
ás fls.504/505. Em 21 de julho de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 03/000486/2015): 
hoMologo a presente licitaçÃo na modalidade 
Pregão Presencial para registro de preços nº 024/2016, 
adjudicando seu objeto à empresa: PATRÃOZINHO CO-
MÉRCIO E SERVIÇO LTDA, no valor de R$ 386.765,85 

(trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta 
e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme ata 
de julgamento da comissão Permanente de licitações, 
Materiais e Serviços às fls. 487/497 e ainda,  parece-
res  da douta  Procuradoria geral do Município em 
fls. 377/378 e da Secretaria Municipal de Controle ás 
fls.499/500. Em 21 de julho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADITIVO Nº 001

Processo: 12/000564/2014

licitaçao: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015

CONTRATO : Nº 0 0 1 /
s e h u r b / 2 0 1 5

coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roXo .

coNtratada: iNstituto NacioNal de caPaci-
taçÃo ProfissioNal

clausula PriMeira - objeto: 1.1 - constitui obje-
to do presente instrumento a alteração da Planilha de 
Custos, referente ao Contrato nº 001/SEHURB/2015, 
nos termos do ofício nº 0024/2016/SR/RJ OESTE da 
caiXa ecoNÔMica federal, com fundamento no 
art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei 
8.666/93. 

1.2 - fica suprimido do valor global inicial do contrato, 
valor de R$ 24.295,37(vinte e quatro mil, duzentos e 
noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), confor-

me planilha de fls. 2300 e 2305.

clausula seguNda – do Valor do terMo adi-
tiVo: 2.1 - em razão do disposto no item 1.2 da cláu-
sula segunda do contrato, o valor global original de R$ 
5.196.091,34( cinco milhões cento e noventa e seis mil, 
noventa e um reais e trinta e quatro centavos), após a 
supressão de que trata o presente terMo aditiVo, 
passará a vigorar com o valor de R$ 5.171.795,97(cinco 
milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e noventa 
e cinco reais e noventa e sete centavos).

FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93

data de assiNatura: 04 de abril de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H de 23/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1656/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa RENAL-
FORD 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 pe-
ríodo 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 3.3.90.39.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 496.756,57 (quatrocentos e noventa e seis 
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Ingredientes

Modo de preparo

LINGUIÇA ToSCANA 
ACEBoLADA

1/2 kg de linguiça tos-
cana ou de sua pre-
ferência/4 colheres 
de sopa de azeite/2 
cebolas médias cor-
tadas em rodela/1 li-
tro de água/salsinha 
ou manjericão desi-
dratados a gosto.

Ferva a linguiça em água 
por mais ou menos 5 mi-
nutos após fervura, escor-
ra a seguir.
pique as linguiças em ro-
delas de média espessura.
refogue as cebolas no 
azeite em fogo médio até 
ficarem bem douradas 
(caso a panela comece 
a ficar dourada também, 
coloque duas colheres de 
sopa de água para não 
grudar).
acrescente as linguiças e 
mexa para misturar os in-
gredientes, fritando-as jun-
tamente com as cebolas.
desligue o fogo quando 
as linguiças estiverem dou-
radas ou no ponto de sua 
preferência, acrescente a 
salsinha e ou manjericão, 
tampe e aguarde uns mi-
nutos.
sirva ainda quente.

Ingredientes

Modo de preparo

PAÇoCA DE CArNE DE 
SoL DA CLEo

1 kg de carne de 
sol/1 tomate gran-
de/1 cebola mé-
dia/1 pimentão 
médio/Farinha de 
mandioca a gosto/
coentro a gosto/
manteiga de garra-
fa/(manteiga do ser-
tão)

algumas horas antes 
de preparar a paço-
ca, deixe a carne de 
molho para que ela 
solte um pouco de seu 
sal.
corte a carne em cubi-
nhos, e em uma pane-
la aqueça a manteiga 
de garrafa para fritar a 
carne (use uma quan-
tidade generosa).
Frite a carne na man-
teiga até que fique no 
ponto de carne assa-
da.
usando o modo pul-
sar do liquidificador, 
triture a carne.
reserve.
na mesma panela que 
fritou a carne, refolgue 
a cebola, o pimentão 
e por último o tomate.
Quando bem refolga-
dos, acrescente a car-
ne e misture bem.
por último coloque a 
farinha de mandioca, 
e o coentro, ambos, 
na medida que dese-
jar.
particularmente colo-
co só uma "chuvinha 
de leve" de farinha, 
para que a paçoca 
fique um pouco mo-
lhadinha e não muito 
seca. espero que fa-
çam e gostem (para 
acompanhar é perfei-
to um feijão verde).

mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 
sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1668/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CLINI-
CA MÉDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA 
APARECIDA (CNPJ: 30.188.668/0001-75).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial, 
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 3.3.90.39.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 99.895,92 (noventa e nove mil, oitocentos e 
noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1658/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CLINI-
CA MÉDICA E ODONTOLOGICA NOSSA SENHORA 
APARECIDA (CNPJ: 30.188.668/0001-75).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial, 
durante o período compreendido do mês de fevereiro 
de 2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 60.004,37 (sessenta mil, quatro reais e trin-
ta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1667/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
FARROULA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (cNPj: 
39.486.543/0001-04).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de analise clinica durante o pe-
ríodo compreendido do mês de fevereiro de 2016, sem 
a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 9.513,43 (nove mil, quinhentos e treze re-
ais e quarenta e três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1666/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa 
FARROULA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (cNPj: 
39.486.543/0001-04).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de analise clinica durante o pe-
ríodo compreendido do mês de janeiro de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 29.840,57 (vinte e nove mil, oitocentos e 
quarenta reais e cinquenta e sete centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0769/2016
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOS-
PITAL INFANTIL DE BELFORD ROXO LTDA (cNPj: 
02.254.512/0001-84).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços assistência hospitalar fae 
durante o período compreendido do mês de janeiro 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$ 200.159,18 (duzentos mil, cento e cinquen-
ta e nove reais e dezoito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos 
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1375/2016
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOS-
PITAL INFANTIL DE BELFORD ROXO LTDA (cNPj: 
02.254.512/0001-84).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços assistência hospitalar fae du-
rante o período compreendido do mês de fevereiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 229.225,92 (duzentos e vinte e nove mil, 
duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0766/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE BELFORD ROXO 
LTDA,(CNPJ: 30.753.792/0001-36).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de janeiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SUS 
VALOR: R$ 213.995,80 (duzentos e treze mil, novecen-
tos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1758/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordan-
te lhe forneceu os serviços de assistência hospitalar 
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 3.3.90.39.00  016 - 
SUS 
VALOR: R$ 4.338,28 (quatro mil, trezentos e trinta e 
oito reais e vinte e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.

DATA DA ASSINATURA: 23/06/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1758/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordan-
te lhe forneceu os serviços de assistência hospitalar 
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 3.3.90.39.00  016 - 
SUS 
VALOR: R$ 55.298,00 (cinquenta e cinco mil e duzen-
tos e noventa e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1406/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência hospitalar du-
rante o período compreendido do mês de fevereiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SUS 
VALOR: R$ 158.551,59 (cento e cinquenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1405/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE XV DE AGOSTO LTDA 
(CNPJ: 30.792.527/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência hospitalar du-
rante o período compreendido do mês de fevereiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SUS 
VALOR: R$ 33.360,00 (trinta e três mil e trezentos e 
sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 22/06/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
 PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 14 DE 05 DE JULHO DE 2016

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais, designa os servidores ANDERSON 
DOS SANTOS MOREIRA, matrícula n.º 60/046794 e 
ROZILENE DE SOUZA MORAES DOS ANJOS, ma-
trícula nº 80/047964, para fiscalizarem a aquisição 
dos materiais oriundos do processo administrativo nº 
08/2792/2015, revogando-se com a presente qualquer 
ato anteriormente praticado.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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olimpíadas

anderson luiz

Goleira perto da terceira olimpíada
Natural de Recife, capital pernambucana, a experiente arqueira se mantém como a primeira e 
única jogadora do estado a disputar o maior evento esportivo do mundo pela Seleção Brasileira.

38

aos 28 anos e pres-
tes a disputar a 
terceira olimpía-

da na carreira, a golei-
ra bárbara tem motivo 
de sobra para estar feliz. 
natural de recife, ca-
pital pernambucana, a 
experiente arqueira se 
mantém como a primeira 
e única jogadora do es-
tado a disputar o maior 
evento esportivo do mun-
do pela seleção brasileira 
no torneio de Futebol Fe-
minino. diante da repre-
sentatividade, a camisa 1 
do brasil busca alavancar 
modalidade e também 
pernambuco.

a poucos dias da es-
treia nas olimpíadas, a 
goleira credita a oportu-
nidade ao apoio que re-
cebeu dos conterrâneos 
e de sua família quando 
era mais jovem. 

“nunca imaginei em 
jogar pela seleção quan-
do eu era mais nova. sou 
muito grata a tudo que 
aconteceu na minha 
vida, principalmente a 

pernambuco. acredito 
que se não fossem pe-
los pernambucanos me 
dando força, e meus 
familiares, eu não teria 
chegado aqui. então fico 
muito feliz em saber isso. 
ajuda a dar visibilidade 
tanto para pernambuco, 
quanto para a modali-
dade”, afirmou.

em 2008, bárbara co-
meçou os Jogos olímpi-
cos como reserva e saiu 
de lá com a medalha 
de prata e a titularidade. 
nas olimpíadas seguinte, 
acompanhou a trajetória 
brasileira como opção no 
banco. para a rio 2016, 
a goleira reconquistou a 
posição com muita dedi-
cação nos treinamentos 
e quer provar em campo 
o trabalho desenvolvido.

“essa sim está sendo 
a minha olimpíada. eu 
quero tentar fazer de 
tudo, quero chegar mui-
to bem. não quero dei-
xar dúvidas, quero ter 
certeza de tudo que eu 
puder fazer ali dentro de 
campo por essa meda-
lha de ouro”, destacou a 

pernambucana.
sobre o futuro na se-

leção e a chance que 
terá nos Jogos, bárba-
ra só pensa em traba-
lho. como a goleira já 

provou, dedicação é o 
caminho.

“tenho 28 anos só, 
quero jogar muito ain-
da pela seleção. Que-
ro tentar fazer história, 

fazer um bom trabalho 
e atuar bem até porque 
é a primeira vez que es-
tarei como titular da se-
leção principal em uma 
competição desse tama-

nho”.
a estreia do brasil nos 

Jogos olímpicos é ama-
nhã contra a china, às 
16h, no estádio nilton 
santos, no rio de Janeiro.

Bárbara começou os Jogos olímpicos como reserva e saiu de lá com a medalha de prata e a titularidade

ricardo stucKert/cbF

Jogadores e comissão recebem credencial para Olimpíada
Jogadores e comissão 

técnica da seleção bra-
sileira já estão com suas 
devidas credenciais para 

a olimpíada. a delegação 
aproveitou o horário livre 
antes do treino na tarde 
de ontem para passar pelo 

centro de credenciamento 
em brasília. cada um tirou 
uma foto e recebeu o pas-
saporte para disputarem o 

torneio na sequência.
os atletas também 

aproveitaram a oportuni-
dade para autografarem 

alguns álbuns que lhe fo-
ram entregues na chega-
da. a estreia acontece 
na quinta-feira, contra a 

áfrica do sul, às 16h (de 
brasília), com transmis-
são da tV Globo, sportV 
e Globoesporte.com.


