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eleições 2016

Jogadoras da Seleção Olímpica comemoram um dos três gols marcados contra a fraca China

Policiais atiram bala de borracha em manifestantes que tentaram impedir a passagem do símbolo olímpico no Centro de Duque de Caxias

Homem armado queria matar o pai, mas atingiu o garoto

Porradaria em Caxias, chuva de cal em Belford Roxo, ‘tocha falsa’ em Nova Iguaçu e atrasos marcaram o revezamento do símbolo dos jogos.

ol mp adas

Resolvido!
Candidato a prefeito de Japeri adora uma propina 
Com três processos nas costas, Carlos Moraes pede música no Fantástico

O deputado federal João Ferreira Neto, o Dr. João (PR), já pavimentou o caminho para chegar à 
Prefeitura de São João de Meriti. Ele é o segundo político em todo o País a registrar a candidatura 
para as eleições de 2 de outubro. Secretário de Saúde do município por cinco anos, em 2008 foi 
eleito o vereador mais votado e hoje é um dos mais influentes parlamentares em Brasília. 
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Snapgram

Mega amor

o instagram 
apresentou ontem 
uma nova atualiza-
ção que, a partir de 
agora ficou conhe-
cida popularmente 
com o snapgram. 
Isso porque o Insta-
gram stories nada 
mais é, do que um 
recurso criado pela 
empresa de zucker-
berg para competir 
e derrotar de vez o 
snapchat.

não se sabe exata-
mente quando surgiu a 
tradição de usar uma 
aliança como símbolo 
de um relacionamento 
amoroso, mas acredita-
-se que o costume já 
existia no egito, há cer-
ca de 4,8 mil anos. Claro, 
naquela época os anéis 
eram feitos de outros ma-
teriais, como junco, que 
era torcido e trançado 
para chegar ao formato.

estrelas são enormes corpos celestiais gaso-
sos que emitem luz  própria e estão a milhares 
de quilômetros de distância no céu, ou como 
se diz está 'anos luz'de distância. Quando 
uma estrela morre, ela explode e brilha tão 
intensamente mais que qualquer estrela da 
galáxia, e depois vira um buraco negro.

Com o tempo, o material mudou, mas o signifi-
cado continou o mesmo. agora, o ourives eliad, em 
parceria com a designer Maya, criou uma variação 
incrível da icônica aliança: anéis que, quando jun-
tos, formam um desenho, como um coração. agora 
pode-se fazer várias formas e desenhos nas alianças.

uma empresa de turismo inventou um tour histórico 
na região de sergipe: a 'rota do do Cangaço'. o ponto 
central é o município alagoano de piranhas, considera-
do patrimônio histórico nacional. É de lá também que 
saem os catamarãs que levam ao Cânion do Xingó, 
um dos mais famosos lugares de visitação do sergipe.

A morte de uma estrela

Mega amor II Rota do cangaço

Mesmo as pessoas mais competentes e inte-
ligentes, que trabalham incansavelmente, po-
dem se sentir como se não fossem tão boas 
ou tão profissionais como aparentam ser. a 
'síndrome de impostor' ameaça a saúde de 
muita gente pelo mundo afora, inclusive pro-
fissionais reconhecidamente competentes.

Síndrome do impostor

psicólogos afirmam que a 'síndrome do impos-
tor' faz com que a pessoa se sinta exatamente 
como seu nome sugere: um impostor, que está 
enganando todo mundo fingindo ser competen-
te, ou inteligente, ou engraçado, etc.os sintomas 
mais comuns da síndrome do impostor são pen-
samentos ou auto-avaliações depreciativas.

a principal matéria-prima deste produto é o petró-
leo, combustível natural não renovável, bastante em-
pregado pelo homem em atividades diversas e que 
está diretamente relacionado à poluição ambiental.o 
petróleo é transformado em resina plástica. as resinas 
passam por processos específicos, que dependem 
do tipo de plástico que se deseja fabricar.

Do que é feito o plástico?

Manobrista com experiência
Concessionaria renomada abre vaga para manobris-

ta com experiência na função, ensino médio completo e 
que tenha ótimo relacionamento interpessoal. salário de 
r$ 1.400,00, vale transporte, vale refeição, assistência mé-
dica e odontológica. Interessados devem enviar currículo 
no corpo do email para recrutamento.k2@gmail.com.

Estágio em consultoria interna
empresa no ramo de administração abre oportuni-

dade de estágio para setor de consultoria interna, cur-
sando administração de empresas a partir do 4º perío-
do.salário de r$ 900,00, vale transporte e alimentação. 
Interessados devem enviar currículo no corpo do email 
para triagem.curriculos12@yahoo.com.br.

Atendente de SAC
empresa abre vaga para atendende de saC 

com ensino médio completo, conhecimento no 
Cógido de defesa do Consumidor. salário de 
r$1.071,94,  cesta básica e vale transporte. Interes-
sados devem enviar currículo no corpo do email 
para rhderh@gmail.com.

Bombril avalia financiamento
a fabricante de produtos de limpeza e higiene Bombril 

informou ontem que está avaliando contratação de um 
financiamento de longo prazo e venda de ativos não es-
tratégicos entre as alternativas de reestruturação. o patri-
mônio líquido da companhia terminou o primeiro trimestre 
de 2016 com saldo negativo de de r$ 270,5 milhões.

Dólar cai em dia de oscilação
o dólar operou com instabilidade ontem, com 

investidores preocupados sobre a capacidade do 
governo do presidente interino Michel temer de 
aprovar no Congresso nacional medidas de ajuste 
econômico, segundo a reuters. Às 15h02, a moeda 
tinha queda de 0,67%, a r$ 3,2440 na venda.

Preços têm queda de 4,8%
os preços dos imóveis têm queda real (conside-

rando a inflação) de 4,5 em 2016, segundo dados 
da pesquisa fipezap divulgados ontem. Conside-
rando dados até julho, os preços tiveram alta de 
0,09%, abaixo da inflação esperada para o perío-
do, de 4,84%.

Síndrome do impostor II

CONCESSIONÁRIA

EmpRESA CONtRAtA

NEGÓCIOS

ImÓVEIS

China testa 'ônibus-túnel'

Energético 'quase' natural
todos procuram uma forma de repor as 

energias que se gastam nas atividades físicas 
em geral. alguns procuram os famosos ener-
géticos para aguentar o pique. o que muitos 
desconhecem é  um energético natural e bas-
tante consumido que é o achocolatado. ele é 
mais eficiente que a maioria dos energéticos.

ADmINIStRAÇÃO

mOEDA AmERICANA

luo XIaoGuanG/XInhua vIa ap

um gigantesco ônibus com forma de túnel, com espaço para 300 passageiros e 
capaz de passar por cima de outros automóveis e assim evitar os engarrafamentos, 
estreou de forma experimental nas ruas de Qinhuangdao, na China, segundo mos-
trou ontem a televisão estatal 'CCtv'. o teB-1, sigla em inglês de Ônibus elevado 
de passagem, foi apresentado ao público em um ato de exibição onde também 
circulou sob o grande veículo para mostrar as possibilidades da nova invenção.o 
veículo mede 22 metros de comprimento, 4,8 m de altura e 7,8 m de largura, su-
ficiente para circular sobre duas faixas de trânsito ao mesmo tempo em que um 
automóvel pode ultrapassar o outro quando estiverem debaixo do ‘ônibus-túnel’.

Mal estar 
o clima não é dos melhores no pt de 

nova Iguaçu. depois que uma ala de-
clarou apoio ao prefeito nelson Bornier 
(pMdB), a executiva estadual decidiu 
aplicar um puxão de orelhas  nos chama-
dos traídores. É óbvio que a campanha 
contra o grupo está sendo protagonizada 
por ninguém menos que o vereador fer-
reirinha. 

De olho no voto 
um grupo de moradores de austin, em 

nova Iguaçu, está dando lição de demo-
cracia. Com as eleições a caminho, eles 
decidiram monitorar os atos de alguns 
candidatos na tentativa de inibir ou im-
pedir crimes eleitorais como a compra de 
votos, por exemplo. É fato e notório que 
durante a campanha eleitoral muitos es-
pertinhos metem a mão no bolso e nego-
ciam apoio nas urnas. 

Voto vendido 
o alerta que está sendo disseminado 

no maior distrito do município da Baixada 
é que o 'voto vendido elege bandido'. se 
a campanha vingar, muito candidato da 
região vai pensar duas vezes antes com-
prar o eleitor. 

Tá com 'medinho'?
um parlamentar da Baixada fluminen-

se, que tem telhado de vidro, anda preo-
cupado com sua carreira política. e não é 
pra menos. alvo de denúncias publicadas 
pelo sombra , ele acredita que pode ficar 
a ver navios nas eleições deste ano.  

Quer uma pista?
ele usa como mote em sua campanha 

eleitoral as crianças, com as quais matém 
uma afinidade de pai para filhos. a ques-
tão é: se o nobre parlamentar não anda 
na linha, não tem porque reclamar. 
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Câmara muniCipal de belford roxo
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Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Ex-vereador Zé Ademar, flagrado em vídeo recebendo dinheiro bem 
suspeito, contou ‘história pra boi dormir’ para justificar suposto ato ilícito. 

Zé Ademar é ex-vereador e ex-secretário de Agricultura e agora quer ser prefeito

Prefeito de Nova Iguaçu, Bornier amplia leque de apoio
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Co n f i r m a d o 
como candi-
dato do par-

tido da social de-
mocracia Brasileira 
(psdB) à prefeitura 
de Japeri em con-
venção realizada  
no último dia 30, o 
ex-vereador, ex-pre-
sidente do legisla-
tivo e ex-secretário 
de agricultura José 
alves do espírito san-
to, o zé ademar, tem 
muito o que explicar 
aos eleitores durante 

Revezamento da tocha  
na Baixada tem protesto

Bornier reúne 18 partidos 
em mega convenção hoje

Comprovante do registro feito no dia 28 de julho

Manifestantes seguram faixa para protestar contra símbolo

a campanha para 
as eleições de outu-
bro.

em setembro de 
2012, flagrado em 
um vídeo receben-
do propina suposta-
mente em troca de 
apoio político, no 
valor de r$ 6 mil, o 
ex parlamentar ga-
nhou fama de ‘de-
magogo e mentiro-
so’ ao usar a tribuna 
da Câmara para jus-
tificar o deslize, ale-
gando que estaria 
recebendo paga-
mento de parte de 
uma dívida de um 

depois de percorrer os 
principais pontos do centro 
do rio de Janeiro, a tocha 
olímpica seguiu para a 
Baixada fluminense, onde 
chegou em duque de Ca-
xias por volta do meio dia 
ontem. antes, professores 
da rede municipal de en-
sino de duque de Caxias 
realizaram um protesto in-
terditando parcialmente 
a avenida expedicionário 
José amaro, no bairro vila 
são luiz, que fazia parte do 
roteiro da tocha.

Às 8h, os professores de 
educação realizaram uma 
assembléia, na faculdade 
estadual da Baixada flu-
minense, e decidiram pro-
mover um protesto na hora 
da passagem da tocha, 
devido ao parcelamen-
to dos salários. a diretora 
do sindicato estadual dos 
profissionais de educação 
(sepe-Caxias), Cilda sales, 
reclama do parcelamento 
dos salários desde dezem-
bro do ano passado, quan-
do o 13o salário foi dividido 
em três vezes: dezembro, 
janeiro e fevereiro.

na assembleia, os cerca 
de 100 professores deci-
diram que fariam um pro-

testo na vila são luiz, local 
de passagem da tocha. 
a diretora de sepe, heloí-
sa rodrigues, disse que os 
soldados do Batalhão de 
Choque da polícia Militar 
jogaram bombas de efei-
to moral e gás de pimenta 
nas pessoas que aderiram 
ao protesto e invadiram a 
pista da avenida expedi-
cionário José amaro.

CONDuTOr TIrA rOuPA
uma pessoa foi retirada 

da cerimônia por ter abai-
xado as calças e feito um 
protesto político contra o 
presidente em exercício, 
Michel temer. um vídeo 
mostra um dos organiza-
dores do bloco amigos da 

onça, conhecido como 
Cisão, sendo levado por 
homens da força nacional. 
ele estava conduzindo a 
tocha e abaixou as calças, 
com a frase “fora, temer”, 
escrita nas nádegas.

outros quatro municípios 
da região, são João de Me-
riti, nilópolis, Belford roxo e 
nova Iguaçu, participaram 
do revezamento, que, em 
seu antepenúltimo dia, per-
correrá cerca de 120 km, 
com 207 pessoas conduzin-
do a tocha. o pernoite será 
em nova Iguaçu, de onde 
ela retorna na manhã de 
hoje ao rio, para percorrer 
toda a cidade até o acen-
dimento da pira olímpica, 
amanhã.

Candidato único de 
seu partido, o pMdB, o 
prefeito de nova Iguaçu, 
nelson Bornier (pMdB), 
fechou com um total de 
18 partidos, incluindo o 
pt,  seu leque de alianças 
para as eleições deste 
ano, quando disputará 
a reeleição. ele terá o 
apoio, ainda, de 27 dos 
29 vereadores com man-
dato. Bornier também re-
ceberá o apoio do par-
tido da Mulher Brasileira 
(pMB). a convenção para 
a homologação da coli-
gação que apoia Bornier 
será realizada hoje, das 19 
às 21h, na vila olímpica 
de nova Iguaçu (rua luiz 
de lima, 268, Centro).

“será uma das maiores 
coligações em cidades 
da região metropolitana, 
o que aumenta a respon-
sabilidade de cada um 
de nós para garantirmos 
que a mudança vai con-
tinuar em nova Iguaçu”, 
disse Bornier.

em convenção realiza-
da no último domingo, o 
diretório municipal do pt 
resolveu apoiar a reelei-
ção de nelson Bornier. o 
partido também entrou 

em uma coligação com 
o pp e ptn para a eleição 
proporcional (disputa de 
vagas de vereador).

o grande número de 
partidos com as maiores 
bancadas de deputados 
federais na Câmara dará à 
campanha de Bornier mais 
de 60% do tempo dos pro-
gramas de televisão e rádio 
no horário eleitoral gratuito. 
ele terá o apoio de cerca 
de 200 candidatos à Câ-
mara de vereadores, cujo 
número de cadeiras foi re-
duzido para 17 nas eleições 
deste ano.

Bornier passou os últimos 
meses costurando com 
os dirigentes partidários a 
aliança para as eleições 

deste ano. Mantendo a 
tradição de ouvir todos 
os aliados e de esgotar 
até o último minuto o pra-
zo para anunciar oficial-
mente seu companheiro 
de chapa majoritária, 
Bornier está deixando em 
suspense o nome do can-
didato a vice da coliga-
ção que comandará.

na campanha deste 
ano, a coligação de Bor-
nier será formada pelos 
seguintes partidos:  pMdB, 
pt, pp, deM, ptB, pv, psd, 
psB, pros, psC, phs, pMn, 
ptC, prp, psdC,ptn, pMB e 
psl. são 35 o número de 
partidos aptos pelo tse a 
participarem das eleições 
municipais deste ano.

reprodução

empréstimo.  À épo-
ca, a história não 
convenceu e o psB, 
partido do qual era 
filiado, o expulsou.

passados quase 
quatro anos do es-
cândalo que abalou 
a política japeriense, 
o eleitor não esque-
ceu as imagens do 
então vereador re-
cebendo um maço 
de notas de r$ 50 e 
colocando no bolso. 
a repercussão nega-
tiva  muito provavel-
mente irá refletir nas 
urnas no dia 2 de 
outubro. 

Dr. João é o 2º do País a registrar candidatura em Meriti
o deputado federal 

João ferreira neto, o dr. 
João (pr) já pavimentou 
o caminho para chegar à 
prefeitura de são João de 
Meriti. ele é o segundo po-
lítico em todo o país a re-
gistrar a candidatura para 
as eleições de outubro. 
secretario de saúde do 
município por cinco anos, 
em 2008 foi eleito vereador 
mais votado. 

no mês passado, o prB 
formalizou uma importante 
parceria em prol de são 
João de Meriti ao declarar 
apoio ao dr. João (pr) que 

foi recebido presidente 
nacional interino, eduardo 
lopes (prB-rJ). o político 
terá ao seu lado, como 
candidato a vice Gelson 
azevedo. 

no encontro, ficou acer-
tado que o objetivo é unir 
esforços para o benefício 
da cidade, que tem a 
maior densidade demo-
gráfica da américa latina 
e sérios problemas em in-
fraestrutura, saúde e edu-
cação. a segurança públi-
ca é um dos mais graves 
desafios, tendo a prefeitura 
decretado, recentemente, 

estado de emergência.
Médico cirurgião e obs-

tetra, ele formado pela 
faculdade de Medicina 
de petrópolis em 1976. 
também médico legista, 
ele foi diretor do Instituto 
Médico legal de nova 
Iguaçu (IMl) e professor 
de Medicina legal na uni-
versidade da Cidade. em 
2008 graduou-se Bacharel 
em direito.

CANDIDATO DO PP 
eM JAPerI reSPONDe
 A TrêS PrOCeSSOS 

enquanto o deputado 

João ferreira já tem 
seu nome mais que 
confirmado para con-
correr ao governo de 
Meriti, o candidato do 
pp à sucessão da pre-
feitura de Japeri pode 
ter sua candidatura in-
deferida pela Justiça 
eleitoral. 

o  ex-prefeito Carlos 
Moraes Costa (pp) res-
ponde a três processos 
por improbidade ad-
ministrativa praticadas 
durante seu governo e 
poderá ser obrigado a 
abandonar a disputa.  
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

Considerada uma das maiores obras 
das artes plásticas brasileiras, 'abaporu', 
famoso quadro de tarsila do amaral, é 
a grande  estrela da exposição 'a cor 
do Brasil', inaugurada na última terça-
-feira no Museu de arte do rio (Mar).

o prazo para as 
instituições que qui-
serem se cadastrar 
no site do tribunal su-
perior eleitoral para 
divulgar a apuração 
do resultado das elei-
ções 2016, após o fim 
da votação e o início 
da totalização dos 
votos acabou ontem. 

as inscrições po-
dem ser feitas até 
sexta-feira pelo site 
www.caminhadas .
info. o ponto de en-
contro do Circuito 
apa pico da Cora-
gem será na Igreja 
Católica nossa se-
nhora da Conceição, 
no Centro de Japeri. 

segundo o tse, cada  veículo parceiro poderá criar 
uma solução própria com os dados da divulgação e 
assim, qualquer cidadão poderá acessar os resultados, 
de seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

os postos do procon do rio (Centro, Bangu e Corte 
do Cantagalo) e em niterói não funcionarão nos dias 
4, 5, 18 e 22 de agosto por causa dos pontos faculta-
tivos estaduais decretados por causa das olimpíadas.

Pico da Coragem Prazo findado 

Dados da divulgação Postos fechados 

Eles disseram... nós publicamos!
"Graças a Deus, está tudo bem. Foi um susto grande, mas está tudo bem". delegado felipe Curi baleado na 

manhã de ontem durante megaoperação no conjunto de favelas do alemão, na zona norte do rio. o dele-
gado foi levado para o hospital Getúlio vargas, na penha, de onde recebeu alta  e não corre risco de  morte. 

a rejeição de 46% do ex-presidente luiz 
Inácio lula da silva surtiu efeito um tanto 
desagradável no núcleo petista. segun-
do o blog do deputado anthony Garo-
tinho, nos últimos 12 meses 135 prefeitos 
eleitos em 2012 deixaram o partido.

a  deserção foi justificada como pos-
sibilidade de mais chance de reelei-
ção, uma vez que a lava Jato e o afas-
tamento da presidente dilma rousseff  
mancharam a imagem do partido. até 
o lula deixou de ser a esperança. 

dIreto ao ponto

o forte esquema para os Jogos olím-
picos do rio transformou um item, apa-
rentemente comum e muito usado pelos 
brasilieros, em alvo para as tropas que 
formam o cinturão  de segurança nos lo-
cais onde acontecerão as competições. 
Qualquer mochila chama a atenção dos 
agentes atentos a qualquer movimento 
suspeito, pois eles são treinados para não 
subestimar o 'inimigo'.

A coisa tá feia  Sabores do mundo Desafio em Japeri 
Conforme a coluna do som-

bra adiantou, candidatos evi-
tam associar as imagens de 
lula e dilma em suas campa-
nhas. o tamanho do proble-
ma foi apontado pelo Instituto 
paraná pesquisas: para 56,6% 
dos brasileiros, o pt é corrupto. 

o shopping Grande rio, 
em são João de Meriti, abre 
amanhã, a partir das 17h, 
a feira 'sabores do Mundo', 
que vai até domingo.  a en-
trada é gratuita. Cerca de 
27 food trucks e food bikes 
participarão do evento.

a prefeitura de Japeri e 
o Instituto Kerygma am-
biental promovem no pró-
ximo sábado, a 11ª edição 
do anda Japeri. o desafio 
será vencer os quatro qui-
lômetros do Circuito apa 
pico da Coragem.  

Filme queimado 

Mais chance 

quinta-feira, 04 de agosto de 2016

ISRAEL

três pessoas teriam tentado prejudicar 
o revezamento da tocha olímpica em 
um dos trechos pela qual passou em ni-
terói, na região Metropolitana do rio. a 
polícia foi obrigada a fazer uso do spray 
de pimenta para conter os manifestantes.

A mochila pode ser o 'inimigo' 

em decisão tomada 
agora a pouco a sex-
ta turma do superior tri-
bunal Justiça cassou os 
efeitos do recurso que 
suspendia os pedidos de 
prisão preventiva expedi-
dos em janeiro deste ano 
contra a ex-deputada 
Jane Cozzolino - mãe do 
deputado estadual re-
nato Cozzolino harb -, o 
ex-prefeito de Magé ro-
zan Gomes, o empresá-
rio fábio figueiredo Mo-
rais e o ex-secretário de 
obras Jefferson de oli-
veira. Com a decisão em 
processo relatado pelo 
ministro rogério schiet-
ti Machado Cruz, ficam 
mantidos os decretos de 
prisão contra os quatro, 
que ao lado de ander-
son Cozzolino, o dinho, 
foram alvos da opera-
ção terra prometida fei-

STJ cassa habeas corpus de 
presos da Terra Prometida

ta em janeiro pelo Grupo 
de atuação especial de 
Combate ao Crime orga-
nizado (GaeCo) do Mi-
nistério público do estado 
do rio de Janeiro, dentro 
do inquérito que resultou 
em processo por fraude 
em licitação, peculato, 
corrupção ativa, coação, 
lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha. 
os réus são acusados de 
fraude no procedimento 
licitatório realizado pela 
prefeitura em 2009 para 
locação de máquinas e 
caminhões, certame ven-
cido pela empresa ffM 
terra locadora de veícu-
los e Máquinas, contrata-
da pelo valor de r$ 22,4 
milhões, mesmo tendo 
apenas com r$ 100 mil 
de capital social, 17 em-
pregados e dois anos de 
constituição.

Mesquita oferece oportunidades de qualificação
Mudando vIdas

Haverá várias formações femininas na sede e formações masculinas no Polo II em cursos diversos.

Lei da Juventude prende menores de idade

Projeto Mãos que Mudam a Vida, desenvolvido pela Prefeitura está com inscrições abertas.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Idade para prisão é reduzida
olha só a situa-

ção de um trecho 
da rua frederico 
de Castro pereira, 
no Jardim tropical. 
de acordo com 
moradores e co-
merciantes, o bura-
co está repleto de 
entulho, deixando 
o local intransitável. 
eles também apon-
tam outros dois bu-
racos  a menos de 
100 metros um do 
outro na rua pedro 
reis sem que a pre-
feitura aponte uma 
solução. 

 Operação da Gaeco foi em janeiro deste ano

dIvulGação

dIvulGação

os deputados isra-
elenses aprovaram 
uma lei que diminui 
a idade mínima para 
encarcerar menores 
de idade acusados 
de "terrorismo" aos 
12 anos, após o re-
gistro no último ano 
de vários ataques 
cometidos por ado-
lescentes, informou 
nesta quarta-feira o 
parlamento.

"a 'lei da Juven-
tude' permite às au-
toridades prender 
menores condena-
dos por crimes gra-
ves, como homicídio 

ou tentativa de ho-
micídio, mesmo se o 
agressor tiver menos 
de 14 anos", indicou 
o parlamento em um 
comunicado.

a declaração cita 
a deputado do likud, 
partido de de Benja-

reprodução

Buraco  completa  três meses em Nova Iguaçu

o projeto Mãos que 
Mudam a vida, 
desenvolvido pela 

prefeitura de Mesquita, por 
meio da Coordenadoria 
de políticas para Mulheres 
(CMpM), está com inscri-
ções abertas para várias 
atividades gratuitas.

na sede, que fica na 
vila emil, haverá formação 
de turmas femininas para 
os cursos de cabeleireira, 
operadora de telemarke-
ting, artesanato, manicure, 
depilação com designer 
de sobrancelha e cuida-
dora de idosos. Já o polo 
II, no bairro Cruzeiro do 
sul, está com vagas aber-
tas em aulas de capoeira, 

para ambos os sexos.

       INSCrIÇÃO
os interessados devem 

ser moradores do municí-
pio e apresentar original e 
cópia da identidade, Cpf, 
comprovante de residên-
cia, além de duas fotos 
3×4. a idade mínima para 
inscrição varia de acordo 
com a atividade escolhi-
da.

a sede da Coordena-
doria Municipal de polí-
ticas para Mulheres fica 
na rua egídio, 1.459. Mais 
informações: 2697-2750 ou 
2696-2491. Já o polo II está 
localizado na assidef - rua 
tenente aldir soares adria-
no, 507 (próximo ao 20º 
BpM).telefone: 2660-5552.

min netanyahu, anat 
Berko, que promoveu 
a legislação, dizendo 
que "para aqueles 
que são mortos com 
uma faca no cora-
ção, pouco importa 
se a criança tem 12 
ou 15 anos.”
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Crianças puderam ver de perto cada detalhe do símbolo dos Jogos Olímpicos.

Alunos de creche em Barra Mansa 
recebem ‘visita’ da Tocha Olímpica
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Símbolo dos Jogos Olímpicos do rio foi tema de trabalho dos alunos, que puderam ver de perto a tocha

Jovem com paralisia rouba a cena na despedida da tocha

dIvulGação pMBM/GaBrIel BorGes

alunos da Cre-
che Municipal 
nova esperan-

ça, no bairro vila Ma-
ria, em Barra Mansa, 
receberem ontem a 
‘visita’ da tocha olím-
pica, símbolo dos Jo-
gos olímpicos e pa-
ralímpicos rio 2016. o 
objeto, que foi levado 
à creche pelo profes-
sor ricardo rosas, um 
dos 16 condutores 
no revezamento que 
aconteceu no municí-
pio, foi tema do traba-
lho ‘Jogos olímpicos: 
da Grécia antiga a 
era moderna’, desen-
volvido pelas crianças 
da creche.

segundo a professo-
ra Iralívia Carvalho de 
oliveira pereira, o tra-
balho foi desenvolvido 
devido o interesse dos 
alunos pelos esportes 
olímpicos.

“Com a realização 
da olimpíada no Bra-

sil e o entusiasmo das 
crianças com os es-
portes, vi que seria in-
teressante trabalhar o 
tema com elas. nós 
trabalhamos todos os 
aspectos da compe-
tição, desde a origem 
dos jogos até as mo-
dalidades esportivas 
envolvidas. Quando 
começamos a falar 
sobre a tocha olímpi-
ca elas amaram” ex-
plicou a professora.

ALuNOS FICAM
 eNCANTADOS

durante o encontro, 
ricardo contou como 
foi participar do reve-
zamento e mostrou os 
detalhes da tocha às 
crianças.

“foi uma emoção 
muito grande carre-
gar a tocha olímpica 
na minha cidade e ser 
um dos organizadores 
do revezamento. eu 
sei que eles são muito 
pequenos para enten-
der o significado desse 

dois condutores 
roubaram a cena 
na última sexta-
-feira, último dia do 
tour da tocha pelo 

sul do rio de Janeiro. 
o adolescente de 14 
anos, Gabriel rocha, 
que nasceu com para-
lisia, conduziu a tocha, 

sendo carregado em 
um triciclo adaptado 
pelo pai, rodrigo, em 
Barra do piraí, segun-
da cidade do dia a 

receber o revezamen-
to. eles são naturais da 
cidade e estão acos-
tumados com a vida 
de atletas amadores. 

há alguns anos, parti-
cipam de vários even-
tos de corrida de rua. 
adriana samuel, prata 
em atlanta e bronze 

em sydney no vôlei 
de praia, também 
marcou presença 
no desfile da tocha 
por Barra do piraí.

‘Arte na Capa’ no Museu da 
Imagem e do Som em Resende

Pescado já começa a chegar às peixarias da região 

dIvulGação

Vice-prefeito de Volta Redonda 
empossa Conselho de Igualdade 

arQuIvo pessoal

Barra Mansa abre inscrições para OAB
entre os itens estão capas coloridas e outras com tons quentes de artistas como Beatles

Angra tem pesca de sardinha liberada 

evento, mas quando 
crescerem também se 
orgulharão” disse.

rian vieira, de 4 
anos, ficou encanta-
do com o objeto.

“a tia contou a histó-
ria da tocha. ela veio 
lá da Grécia de avião, 

né? esse fogo é muito 
especial” disse o pe-
queno.

o Museu da Imagem 
e do som (MIs) abriu on-
tem mais uma edição 
da exposição arte na 
Capa com o tema as 
Multicores. entre os itens 
estão capas coloridas e 
outras com tons quentes 
de artistas como Beatles, 

B52’s, Information society, 
Martinho da vila, Gilberto 
Gil, entre outros.

a exposição segue 
durante todo o mês de 
agosto. a visitação, gra-
tuita, acontecerá até o 
dia 31 de agosto, de se-
gunda a sexta-feira, das 

12 às 18 horas. Grupos 
interessados em agendar 
visitas podem entrar em 
contato pelo telefone 
(24) 3354 -7530. o MIs está 
localizado na rua dr. luís 
da rocha Miranda, nº 117, 
no Centro histórico de re-
sende.

o vice-prefeito Carlos 
roberto paiva deu pos-
se aos vinte membros do 
Conselho Municipal de 
políticas de promoção 
da Igualdade racial (Co-
muppir) no final da tarde 
de ontem, no auditório 
da prefeitura. além dele, 
compuseram a mesa da 
cerimônia a secretária 
municipal de políticas 
públicas para Mulheres, 
Glória amorim; o então 
presidente do conse-
lho, que continua como 
membro, representando 
a secretaria Municipal de 
Cultura (sMC) por mais 

quatro anos, sérgio Ga-
briel dos anjos, o Bri, que 
também é coordenador 
do Memorial zumbi; e o 
vereador de Barra Man-
sa, elias silva de andrade, 
o lia preto.

paiva agradeceu a 
presença de todos à ceri-
mônia e, principalmente, 
pela contribuição volun-
tária que estão dando 
pela causa. além disso, 
como representante do 
governo municipal, se 
colocou à disposição 
para ajudar o grupo.

o conselho é forma-
do por vinte membros e 

vinte suplentes, sendo dez 
representantes do gover-
no municipal e dez da 
sociedade civil. entre os 
representantes do poder 
executivo estão as secre-
tarias municipais de saú-
de, educação, Cultura, 
ação Comunitária, admi-
nistração, além da empre-
sa de processamento de 
dados (epd), fundação 
Beatriz Gama (fBG), servi-
ço autônomo de Água e 
esgoto (saae), fundação 
educacional de volta re-
donda (fevre) e Cohab 
(Companhia habitacional 
de volta redonda).

terminou à meia noite 
da última segunda-fei-
ra o período de defeso 
da sardinha verdadeira. 
após um mês e meio de 
proibição da pesca, para 
que a espécie pudesse 
se reproduzir, as peixa-
rias de angra dos reis já 
começaram a receber o 
pescado. Já nas demais 
cidades da Costa verde 
e sul fluminense, a pre-
visão é que chegue a 
partir de hoje. segundo 
a secretaria de pesca e 
aquicultura de angra dos 
reis, já no primeiro dia de 
liberação da pesca, 337 
toneladas de sardinha 
já desembarcaram com 
destino ao comércio da 
região e capital.

durante o período de 
defeso, a maioria dos pes-
cadores procuraram ou-
tras espécies que atendem 
o gosto dos consumidores 
que têm a sardinha como 
preferência. a procura foi, 
principalmente, pelo cara-
-pau, tainha e bonito. de 

acordo com o analista 
ambiental, roberto de 
freitas, chefe substituto 
do escritório regional em 
angra dos reis do Ibama, 
não houve nenhuma au-
tuação durante a fiscali-
zação feita no tempo de 
proibição da pesca.

o uBM, Centro univer-
sitário de Barra Mansa, 
encerra no próximo sá-
bado as inscrições para 
o curso rápido prepara-
tório para a 2ª fase do 
exame da oaB – direito 
Constitucional. as aulas 
serão aos sábados, no 
campus Barra Mansa, a 
partir do dia 13 de agos-
to até dia 10 de setem-
bro, das 8h às 12h. a 
prova está prevista para 

ocorrer no dia 18 de se-
tembro.

Com ênfase nas prin-
cipais matérias do direi-
to Constitucional, o cur-
so tratará temas como 
direitos fundamentais, 
poder legislativo e tribu-
nais de Contas, poder 
executivo e poder Judi-
ciário, Controle de Cons-
titucionalidade, além 
de trabalhar com peças 
Jurídicas de concursos 

anteriores e simulados 
com correções persona-
lizadas, por meio de um 
material esquematizado 
com o foco no exame da 
ordem.

Com carga horária to-
tal de 40h, 24h presen-
ciais e 16h online, o curso 
é destinado aos bacha-
réis e acadêmicos do 
curso de direito e demais 
graduandos na área in-
teressados em prestar o 
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Tiro na cabeça mata 
menino em Queimados  
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Vítima, de apenas nove anos, foi morta quando 
homem armado chamou o pai e começou a atirar. 

o corpo do 
menino, de 
apenas nove 

anos, foi enterrado na 
última segunda-feira, 
em Queimados.  ele 
foi atingido com um 
tiro na cabeça na últi-
ma sexta-feira no bair-
ro são Cristóvão, não 
resistiu ao ferimento e 

quinta-feira, 04 de agosto de 2016

reprodução

reprodução/políCIa CIvIl

reprodução

reprodução/pMerJ

morreu no hospital na 
noite do último sába-
do. 

de acordo com in-
formações de teste-
munhas, um  homem 
não identificado cha-
mou na casa do pai 
do menino. o pai de 
pedro atendeu o por-
tão e foi recebido a 
tiros. a criança estava 
junto ao pai e foi atin-
gida. o atirador fugiu 

e o saldo da ação foi 
um tiro na barriga do 
pai e outro na cabe-
ça da criança. os dois 
foram levados a uni-
dade do hospital, mas 
a criança não resistiu 
aos ferimentos. Já o 
pai passou por cirur-
gia e passa bem. 

CLIMA De reVOLTA 
NAS reDeS SOCIAIS 
a divisão de ho-

A criança foi atingida na cabeça e não resistiu

micídios da Baixada 
fluminense (dhBf) 
investiga o caso e 
trabalha para des-
cobrir a identidade 
do assassino. nas re-
des sociais, mensa-
gens de revolta de 
quem conhecia a 
família. no perfil do 
facebook da mãe 
de pedro, inúmeras 
mensagens de con-
dolências e revolta. 

uma mulher escre-
veu. 

“Meu deus onde 
vamos parar com 
tanta violência? 

Que deus possa 
confortar o seu co-
ração e te dê muita 
força, meus senti-
mentos”. 

Chefe do tráfico é preso  
por homicídio e roubo 

policiais do 24º BpM 
(Queimados) pren-
deram um criminoso 
por tráfico de drogas, 
na comunidade do 
são simão, em Quei-
mados. renê Gomes, 
conhecido como da 
penha. ele seria o lí-
der da comunidade e 
principal responsável 
pela venda de entor-
pecentes na localida-
de. Contra ele já havia 
mandados de prisão 
por homicídio, roubo e 
tráfico de drogas. 

a prisão foi realizada 
após os agentes se-
rem recebidos a tiros 
pelo tráfico da região. 
Com o acusado, os 
pMs apreenderam 159 
sacolés de maconha, 
19 sacolés de cocaína 
e r$ 700.  a ocorrên-
cia foi registrada na 55 
dp (Queimados). Já à 
noite, em um local co-
nhecido como ram-
pão da lixeira, foram 

Delegado é baleado em 
megaoperação no Alemão 

o delegado felipe 
Curi ficou ferido na 
manhã de ontem du-
rante uma megaope-
ração intitulada Ger-
mânia, realizada no 
conjunto de favelas 
do alemão, na zona 
norte do rio. ele foi 
levado para o hospi-
tal Getúlio vargas, na 
penha, recebeu alta 
e não corre risco de 
ficar com sequelas. 
além de Curi, outras 
duas pessoas tam-
bém foram baleadas 
durante a ação que 
teve intenso tiroteio. 
“Graças a deus, está 
tudo bem. foi um sus-
to grande, mas está 
tudo bem”, disse o 
delegado.

 a operação, rea-
lizada pelas polícias 
Civil e Militar, visava 
cumprir 47 manda-
dos de prisão mas 
destes, 15 são para 
suspeitos que já es-
tão presos. dez pes-
soas foram detidas 
por questões de se-
gurança, a circula-
ção do teleférico foi 
suspensa. felipe co-
manda a equipe que 
investiga a atuação 
do tráfico de drogas 
no estado. ele foi um 
dos primeiros titulares 
da 45ª dp, a delega-
cia do conjunto de 
favelas do alemão. 
Justamente por isso 
foi convocado para 
a operação desta 
quarta, pois conhe-
ce bem a região e os 
criminoso que atuam 
lá. em uma das últi-
mas operações que 
fez na comunidade, 
prendeu dezenas de 
criminosos ligados ao 
tráfico.

a operação, co-
ordenada pelo de-
legado de polícia 

encontradas 128 trou-
xinhas de maconha e 
oito sacolés de coca-
ína.  os suspeitos con-

seguiram fugir. o ma-
terial foi levado para 
55ª dp (Queimados) 
onde foi apreendido. 

Drogas e material para endolação foram apreendidos

fábio asty, conta com 
300 policiais civis e 150 
policiais militares. as 
investigações come-
çaram em agosto do 
ano passado, quando 
uma equipe se infiltrou 
na comunidade e utili-
zou equipamentos de 
filmagem para registrar 
a ação dos traficantes.

segundo a polícia 
Civil, um dos objetivos 
da investigação era 
identificar os crimino-
sos, dentre eles os prin-
cipais líderes de uma 
grande facção crimi-
nosa que atua no esta-
do do rio e que vem 
praticando atentados 
contra policiais da upp. 
entre os suspeitos com 
mandados de prisão 
expedidos estão Már-
cio santos nepomu-
ceno, o Marcinha vp, 
edson silva de souza, 
o orelha e Marcelo 

de souza fonseca, o 
Marcelo Xará.

MeDICAMeNTO é 
APreeNDIDO

durante a ação, 
pMs da unidade de 
polícia pacificadora 
(upp) alemão apre-
enderam medica-
mentos e material 
hospitalar que seria 
usado no socorro a 
bandidos feridos du-
rante tiroteios. 

de acordo com 
a coordenação das 
upps, os medica-
mentos estavam nas 
localidades conhe-
cidas como areal e 
sabino. de acordo 
com o comando da 
unidade, o material 
seria utilizado para 
atendimento a cri-
minosos feridos du-
rante confrontos na 
região.

Curi e outras duas pessoas ficaram feridas em operação

PMs apreenderam farto material entorpecente

Cão baleado no Subúrbio 
pode ter pata amputada

o cão baleado na 
madrugada de ontem 
na Comunidade proen-
ça rosa, que fica entre 
honório Gurgel e Barros 
filho, perto de Madureira, 
na zona norte do rio, po-
derá ter a perna ampu-
tada. o veterinário que 
atendeu ‘Johnny’, como 
é chamado o cachorro, 
confirmou a informação. 

 luiz eduardo Castro 
disse que talvez a pata 
traseira do animal pre-
cise passar pelo proce-
dimento. o animal foi 
levado pela dona para 
uma unidade da suipa 
às pressas. 

na última semana, 

um outro caso de cão 
ferido a tiros comoveu o 
rio. ‘netinho Coragem’ 
foi baleado cinco vezes 
após ficar no meio de um 

fogo cruzado em uma 
comunidade de Coelho 
neto, no subúrbio. o ca-
chorro foi adotado por 
um casal de advogados. 

O animal foi levado para uma unidade da Suipa às pressas

Suspeito é trancafiado por vender credencial dos Jogos 
agentes da dele-

gacia de repressão 
aos Crimes Ciberné-
ticos (drCI) prende-
ram na tarde de on-
tem um homem que 
vendia uma creden-

cial de uso exclusivo 
para moradores, no 
parque olímpico, na 
zona oeste do rio. se-
gundo informações, o 
suspeito anunciava o 
documento nas redes 

sociais pelo valor de 
r$ 500.

a titular da drCI, 
delegada daniela ter-
ra, disse que as cre-
denciais são forne-
cidas pela empresa 

Municipal olímpica, 
chancelada pelo Co-
mitê rio 2016 e repas-
sadas à subprefeitura 
da Barra da tijuca, é 
responsável por distri-
buir aos moradores da 

região. “as credenciais 
são pessoais e intrans-
feríveis e, por isso, não 
poderiam ser objeto 
de comercialização”, 
destacou.

o homem foi con-

duzido à especializa-
da onde foi indiciado 
pelo crime de estelio-
nato. as credenciais 
foram apreendidas e 
serão encaminhadas 
ao Comitê olímpico.
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Decretada prisão de  delegado 
por lavagem de dinheiro no Rio

Diarista é amarrada e morta
uma diarista foi 

assassinada dentro 
de casa, em Cam-
po largo, na re-
gião Metropolitana 
de Curitiba, no pa-
raná, na noite da 
última terça-feira. 

segundo a polí-
cia Militar, a vítima, 
que foi identificada 
como Islene severi-
no de lima, de 40 
anos, teve mãos e 
pernas amarradas 
e foi agredida an-
tes de ser assassi-
nada. o corpo foi 
achado sobre a 

Fernando Reis já respondia por comandar esquema de extorsão com mais três. 

cama, por uma vi-
zinha que havia ido 
até a casa para vi-
sitar a diarista. a po-
lícia Civil informou 
que ainda é cedo 
para saber a causa 
da morte da vítima, 
que pode ter sido 
sufocada. ela tam-
bém apresentava 
lesões na cabeça. o 
corpo da diarista foi 
encaminhado para 
o Insituto Médico le-
gal (IMl) de Curitiba.

ainda segundo as 
investigações, o car-
ro da diarista tam-
bém foi levado. ain-
da não há suspeitos 

Islene Severino de Lima

dIvulGação/ Mp-es

PRF  recupera  motocicleta 

o delegado da 
polícia Civil 
fernando Ce-

sar Magalhães reis e 
os agentes da institui-
ção José luiz fernan-
des alves, anderson 
pinheiro rios, conhe-
cido como Jesus, e 
diogo ferrari, tiveram 
prisão preventiva de-
cretada pela Justiça 
ontem pelo crime de 
lavagem de dinheiro.

segundo as investi-
gações, reis teria omi-
tido um apartamento 
na Barra da tijuca e 
um carro. anderson, 
por sua vez, teria ocul-
tado ser o dono de 
um carro, registrado 
em nome de sua mãe, 
também denuncia-

Organização criminosa  e agressão às vítimas 
os quatro foram 

condenados em 
junho, pelos crimes 
de organização cri-
minosa, extorsão, 

extorsão mediante 
sequestro e agres-
são às vítimas. eles 
foram considerados 
culpados de integrar 

uma quadrilha que 
extorquia dinheiro de 
empresários quando 
estavam lotados na 
delegacia de prote-

ção do Meio ambien-
te (dpMa).

o esquema foi des-
coberto pelos promo-
tores do Gaeco em 

abril de 2015, com a 
prisão do delegado 
fernando reis e José 
luiz foram conde-
nados a 97 anos de 

cada um, enquanto 
anderson foi conde-
nado a 76 anos e 8 
meses e diogo, a 44 
anos de cadeia.

O corpo de Priscila foi encontrado em um trexo da CDD

dIvulGação / prf

da. José luiz celebrou 
contratos de emprés-
timos simulados e dio-
go ferrari adquiriu um 
apartamento em um 
condomínio de luxo 
em Macaé, no norte 
fluminense.

de acordo com o 
Grupo de atuação 
especial de Combate 
ao Crime organizado 
(Gaeco) do Ministério 
público estadual, ou-
tras 13 pessoas foram 
denunciadas pelo 
mesmo crime. duran-
te as investigações, 
os sigilos bancário e 
fiscal dos quatro acu-
sados, das empresas 
de que são sócios e 
de pessoas a eles liga-
das foram quebrados 
com autorização da 
Justiça. reis que chegou a ser condenado a 97 anos de prisão, também responde por extorsão às vítimas

dIvulGação

reprodução / faCeBooK

Civil prende mais um no 
caso da morte de Priscila 

Agentes da Polícia rodoviária Federal prendem um suspeito no trexo de Manilha

Droga foi levada para DP

pelo crime. Islene 
tinha dois filhos. 
eles não estavam 
na casa da vítima 
no momento do 
crime.

PM prende suspeito de tráfico de 
entorpecente em Três Campos

Coordenados pelo 
delegado de polícia 
rodrigo Brand, poli-
ciais civis da delega-
cia de homicídios da 
Capital (dh) prende-
ram ontem leandro 
dos santos Matos, de 
31 anos. ele é a quin-
ta pessoa presa pela 
especializada pela 
morte de priscila 
Gonçalves leite, 34, 
ocorrido na manhã 
da última terça-feira, 
na taquara. o suspei-
to foi capturado em 
Brás de pina. 

Já foram presos 
pela especializada: 
ricardo soares das 
neves, conhecido 
como ‘ricardinho’, 
de 32 anos; aleksan-
dro farias de olivei-
ra, 32 anos; aman-
da alves santiago 
Gonçalves, 29 anos; 
e Max Jones santos 
da silva, conhecido 
como ‘Gugu’, de 35 
anos.

logo após o crime, 
a equipe foi ao local 
e levantou detalhes 
dos fatos, colhendo 

informações prelimi-
nares e vestígios, ini-
ciando a investiga-
ção do homicídio de 
priscila. ao longo da 
investigação, ficou 
comprovada a par-
ticipação de ‘ricar-
dinho’,  aleksandro, 

amanda, Max e le-
andro no crime. o de-
legado responsável 
pelo caso represen-
tou pela decretação 
das prisões temporá-
rias dos cinco autores 
que foram deferidas 
pela Justiça.

na noite da última 
terça-feira policiais 
do 20° Batalhão da 
polícia Militar (Mes-
quita) realizaram 
patrulhamento na 
Comunidade três 
Campos a fim de 
coibir o tráfico de 
drogas no local, 
quando tiveram a 
atenção voltada para três elementos 

que ao avistarem a 
viatura, efetuaram 
disparos contra os 
pMs e fugiram. após 
o cerco, deteram 
um marginal em 
posse de 1 pistola 
9mm e 99 trouxinhas 
de maconha. ele foi  
conduzido à 53ª dp 
(Mesquita) para pro-
cedimentos legais.

uma motocicleta 
foi recuperada e um 
rapaz de 18 anos pre-
so na última terça-
-feira pela polícia ro-
doviária federal (prf) 
na rodovia Br-101, no 
trevo de Manilha em 
Itaboraí (rJ).

na abordagem, 
o rapaz apresentou 

uma nota de arrema-
tação do veículo em 
leilão, mas foram iden-
tificados pelos policiais 
sinais de adulteração 
no motor da motoci-
cleta. a consulta aos 
sistemas de segurança 
apontou que o motor 
pertencia a outra mo-
tocicleta e tinha uma 

queixa de roubo.
aos policiais, o 

condutor preso disse 
que havia compra-
do o automóvel em 
um site de compras 
e trocas na internet. 
pagou mil reais e re-
cebeu o veículo num 
posto de combustí-
vel. 

reprodução
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CONCIS de Seropédica realiza 
6°Conferência Municipal
Prefeitura presta contas a população sobre seu desempenho no município. 

MINAS GERAIS

A Corte Especial 
do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) adiou 
mais uma vez ontem 
o julgamento do re-
curso do governador 
de Minas Gerais, Fer-
nando Pimentel, que 
reivindica que a As-
sembleia Legislativa 
mineira decida sobre 
eventual abertura de 
ação penal contra 
ele.

O adiamento ocor-
reu porque o minis-
tro Napoleão Nunes 
Maia Filho pediu vis-
ta (mais tempo para 

Os probióticos 
podem equilibrar 
a plasticidade do 
cérebro e devem 
ser considerados 
como uma opção 
de tratamento 
real

O exercício físico 
pode ter sido es-
sencial para que 
a reversão dos 
efeitos negativos 
causados pelos 
antibióticos fosse 
notado. o exercí-
cio ja é conheci-
do como um ele-
mento importante 
na neurogênese, 
esses benefícios 
podem ter servido 
como uma ferra-
menta auxiliar aos 
probióticos. Outro 
ponto importan-
te a se frisar nesse 
trabalho é o aler-
ta quanto ao uso 
exagerado de an-
tibióticos.

Wolf frisou que 
a pesquisa pode 
ajudar na cons-
cientização quan-

to aos perigos da 
ingestão desses re-
médios. Essa classe 
de medicamen-
to deve ser usada 
somente quando 
necessário. As evi-
dências sobre nível 
celular e molecu-
lar do  estudo e 
de pesquisas futu-
ras destaquem os 
efeitos reais dos 
antibióticos. Com 
isso, poderemos 
convencer os mé-
dicos a olharem 
fora da caixa, das 
pílulas, em busca 
de opções de tra-
tamento...”

Fica a dica: Nao 
tome antibiotico 
por conta própria; 
converse com seu 
medico, no caso 
dele passar antibi-
ótico, se ele reco-
menda também o 
uso de um probio-
tico, exemplos; Re-
poflor, Floratil, Flora 
5, etc, e faca exer-
cícios físicos. 

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 IV

STF adia julgamento de Fernando Pimentel
analisar o caso). Não 
há previsão de quan-
do o recurso voltará a 
ser analisado pelo tri-
bunal.

Apesar de o STJ ter 
a prerrogativa consti-
tucional de julgar go-
vernadores de estado, 
a defesa de Fernando 
Pimentel alegou no re-
curso apresentado à 
Corte superior que há 
a necessidade de a 
Assembleia Legislativa 
de Minas autorizar a 
abertura de uma ação 
penal contra o gover-
nador.

Ele foi denunciado 
pela Procuradoria Ge-

O Conselho da 
Cidade de 
Seropédica 

(Concis) realizou no 
último sábado a 6ª 
Conferência Muni-
cipal da Cidade de 
Seropédica, o even-
to falou a respeito 
de questões refe-
rentes ao Desenvol-
vimento Sustentável 
de Seropédica. Es-
tiveram presentes 
representantes de 
diversas instituições, 
com destaque para 
o secretário munici-
pal de Planejamento 
e Desenvolvimento 
Sustentável, Fábio 
Cavalcante, que re-

presentou o prefeito 
Alcir Martinazzo para 
a presidente do Con-
selho da Cidade de 
Seropédica (Concis) 
Maria José, e para o 
vereador Oscar Gou-
lart, que representou 
o Poder Legislativo 
Municipal.

OBJETIVOS
“Nossa 6ª conferên-

cia teve como obje-
tivo prestar contas à 
população sobre as 
ações da Prefeitura, 
além de expor pla-
nos de nossa gestão 
que visam promover 
o desenvolvimento 
sustentável de Se-
ropédica. Estamos 
atraindo novas em-

presas para o muni-
cípio, investindo em 
novos equipamentos 
públicos e, planejan-
do e colocando em 
execução soluções 
em relação à mobi-
lidade urbana, em 
parceria com a Fe-
transpor e outras ins-
tituições”, explicou o 
prefeito Martinazzo.

O evento serviu 
para informar a po-
pulação sobre obras 
que já foram ou es-
tão sendo realiza-
das em Seropédica, 
como reformas em 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e esco-
las municipais realiza-
das nos anos de 2014 
e 2015, além da cons-

Estiveram presentes no evento representantes de diversas instituições

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ral da República (PGR) 
ao STJ acusado de ter 
solicitado e recebido 
vantagem indevida, 
em 2003, para atender 
interesses do Grupo 

Pimentel é acusado de ter recebido propina

trução da Unidade 
no bairro Campo Lin-
do (em andamento) 
e Jardim Maracanã, 
em processo de re-

gularização adminis-
trativa. Os processos 
de regularização de 
imóveis e os estudos 
em prol da criação 

e implementação de 
novas linhas de ôni-
bus também foram 
destacados durante 
o feito.

Obras inicia a reforma da Praça da 
Paz no bairro Beira Mar em Caxias

A Secretaria de Obras 
de Duque de Caxias ini-
ciou a modernização e 
a revitalização de mais 
uma importante área de 
lazer do município, desta 
vez no bairro Beira Mar. A 
Praça da Paz, uma das 
mais importantes do pri-
meiro distrito, as margens 
da Rodovia Washington 
Luiz, conta diariamente 
com a presença dos pro-
fissionais da Secretaria 
que deram o pontapé 
inicial na quadra de fute-
bol society. Quase toda 
a grama sintética já foi 
retirada para receber o 
novo piso.

“Estamos atenden-
do um pedido da po-
pulação do Beira Mar, 
trazendo para o bairro 
uma praça totalmente 
reformada, criando uma 
opção de lazer moderna 
para o bem estar da po-
pulação e das famílias. 
Assim estaremos dando 
continuidade ao traba-
lho de recuperação de 
praças que a Secreta-
ria de Obras faz em vá-
rios bairros”, destacou o 
secretário municipal de 
Obras, Luiz Felipe Carnei-
ro Leão.

O local ganhará novos 
quiosques, playground 

com brinquedos novos, 
vestiários reformados, 
academia de ginástica 
da terceira idade, área 
de convivência, e arqui-
bancadas revitalizadas 
com pinturas.

“Há cerca de oito 
anos, em gestões passa-
das, estamos esperando 
esta reforma. Meu filho 
de oito anos adora esta 
praça para soltar pipa e 
principalmente para jo-
gar futebol. Ele está an-
sioso para liberarem a 
quadra de society”, afir-
mou o carpinteiro José 
de Jesus Nascimento, 44 
anos, cria do bairro. 

MetrôRio tem 
esquema nas 
Olimpíadas
MetrôRio terá esque-

ma especial de funciona-
mento para a Olimpíada, 
anunciou a concessioná-
ria na última segunda-fei-
ra. Entre o dia 5 e 21 de 
agosto, ele vai funcionar 
com horário estendido 
para atender ao grande 
público que estará se des-
locando pela cidade por 
causa dos jogos e even-
tos. 

A concessionária afir-
ma que também vai dis-
ponibilizar orientadores de 
públicos, promotores bi-
língues e voluntários para 
ajudarem no fluxo de pas-
sageiros e haverá refor-
ços nas equipes de segu-
rança, de bilheteria e de 
condutores. Além das mu-
danças de horário para os 
jogos, apenas durante os 
Jogos no Rio, a circulação 
de trens, nos finais de se-
mana e feriados, será di-
reta de Pavuna à Botafo-
go, sem a necessidade de 
realizar transferência entre 
as linhas. 

A Linha 1, que vai de 
General Osório à estação 
Uruguai, ficará aberta das 
5h até 1h30, de segunda 
a sábado, e das 6h30 até 
1h30, aos domingos e fe-
riados.

Caoa, representante 
da Hyundai no Brasil. 
A suspeita foi inves-
tigada pela Opera-
ção Acrônimo, da 
Polícia Federal (PF).

Curso capacita agricultores de Mesquita
Agricultores e produtores 

rurais de Mesquita partici-
param ontem, de um curso 
de capacitação ministrado 
pelo Sebrae, em parceria 
com a secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente 
da cidade, no Auditório 
Zelito Viana. O objetivo do 
encontro, que teve como 
tema “Alimentação Escolar 
e o Incentivo à Agricultura 
Familiar”, foi ensinar como 
os agricultores devem pro-

ceder para participar mais 
ativamente do fornecimen-
to de materiais para a me-
renda escolar.

O curso, coordenado 
pelo técnico responsável 
Willians Dias, abordou téc-
nicas para participação 
nas chamadas públicas, 
ampliação do canal de co-
mercialização, preço justo, 
qualidade dos produtos e 
escoamento da produção, 
entre outros pontos. Agricul-

tores como José Paulo Nu-
nes da Silva enfatizaram a 
importância de valorizar a 
produção local da cidade, 
oferecendo a oportunida-
de para os produtores. “Eu 
nunca vendi minha pro-
dução para a Prefeitura e 
agora quero saber como 
devo proceder para parti-
cipar e para que os alimen-
tos que eu planto sejam 
utilizados na merenda das 
nossas crianças”, disse.
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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
14:11 - vídeo show
15:14 - olimpíada 2016
16:00 - futebol MasculinoBrasil x 
África do sul
17:57 - olimpíada 2016
18:22 - Êta Mundo Bom!
19:10 - praça tv - 2ª edição
19:33 - haja Coração
20:30 - Jornal nacional
21:16 - velho Chico
22:23 - Chapa Quenteúltimo epi-
sódio da temporada
23:08 - liberdade, liberdade
00:03 - Jornal da Globo
00:46 - programa do Jô
01:09 - CorujãoComo você sabe
03:01 - Corujãodona flor e seus 
dois Maridos

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro Impacto
07:00 – Carrossel animado
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
18:15 – Meu Coração é 
teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – Cúmplices de um 
resgate
21:15 – Carrosel
21:30 – a Garota da Moto
22:15 – programa do 
ratinho
23:15 – a praça é nossa
00:45 – 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

festa da MúsICa

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-Igreja universal do reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-Igreja universal do reino 
de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetv news 
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-documento verda-
de 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-Igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-Igreja da Graça no seu 
lar

MODA
Look casual para o dia

CaMIla Coelho

sophie vê Miguel e olívia juntos e de-
cide ir embora. santo afirma a luzia que 
não quer mais ficar com ela. Isabel ten-
ta convencer sophie a ficar em Grotas. 
luzia ouve Miguel e olívia conversando 
e se sente culpada. Carlos fala mal de 
tereza para afrânio. encarnação pede 
para tereza se divorciar de Carlos. tere-
za discute com afrânio. tereza e santo 
se encontram. Carlos incentiva Cícero 
a afastar santo de sua esposa.

Santo sofre 
um atentado

Marek captura os 
meninos em Jericó

Josué perdoa léia pela mentira 
inventada. rune vai até a tenda de 
elidade e presenteia livana. escon-
dido, Maquir observa curioso. Josué 
reúne os hebreus e pede para que 
todos se preparem para a invasão 
de Jericó. lila surpreende o líder ao 
perguntar se os hebreus invadirão a 
cidade com seu irmão lá dentro.

RESuMOS DAS NOVELAS

araújo enfrenta ernesto e sandra, mas 
se desespera quando o bandido amea-
ça machucar Cláudio. Camélia avisa a 
Gerusa que o vestido de seu casamen-
to já está pronto. zé dos porcos afirma 
que não trabalhará mais para a família 
de Cunegundes. Cunegundes pede que 
Mafalda convença zé dos porcos a reto-
mar seus afazeres na fazenda. 

Gerusa desmaia nos 
braços de Camélia

Manuela pede ajuda 
a seus amigos

Isabela tem dificuldade de se acos-
tumar a viver no vilarejo. téo diz para 
manteiguinha que está apaixona-
do por Isabela. a família de vicente 
o visita na cadeia e, ao ver que ele 
tem febre, exige receba atendimento. 
Manuela pede que seus amigos lhe 
ajudem a convencer sua irmã a ficar 
no vilarejo.Começa a sessão de fotos 
de laura. fred a ajuda a responder as 
perguntas em uma entrevista.

sempre tem aquele 
dia que só dá von-
tade de usar jeans e 
camiseta né?! acon-
tece muito comigo. 
haha! Mas aí gosto 
de brincar com os 
acessórios para dei-
xar a produção mais 
cool e charmosa!
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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
15h15 - Chamas da vida
16h00 - olimpíadas rio 2016 – fu-
tebol olímpico
18h00 - Cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - Câmera record
23h30 - repórter record Investi-
gação
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

'Besta é tu' em Nova Iguaçu
Átame Produções estreia mais um projeto no entretenimento noturno 
iguaçuano. Evento da música brasileira  promete agitar o fim de semana.

no caso do look, 
combinei a calça je-
ans rasgada e cami-
setinha branca com 
um lindo e poderoso 
scarpin roxo, e finali-
zei com uma clutch 
colorida em listras 
geométricas (super 
tendência!).

BAND

06:00 - Jornal Bandnews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
edição Brasil
09:00 - diário dos Jogos olím-
picos rio 2016
09:15 - dia dia
10:10 - os simpsons
10:15 - local
12:30 - Jogo aberto debate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - Jogos olímpicos rio 
2016
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
20:30 - horário político
20:35 - religioso - show da fé
21:30 - Maratona rio 2016
21:35 - Jogos olímpicos rio 
2016
00:00 - diário dos Jogos olím-
picos rio 2016
01:15 - Jornal da noite
02:00 - Que fim levou?
02:05 - Jogos olímpicos rio 
2016 – compacto
03:00 - religioso - Igreja uni-
versal

dIvulGaçãoConhecida pela 
produção de 
festas como 

‘Bazinga’ e ‘laranja 
Mecânica’, além de 
produzir o ‘Beco festi-
val’ e o ‘live Átame’, 
a Átame produções 
estreia mais um proje-
to no entretenimento 
noturno iguaçuano: a 
festa ‘Besta é tu’.

enquanto ‘Bazinga’ 
é focada no pop e 
‘laranja Mecânica’ 
no indie, a festa ‘Besta 
é tu’ promete colocar 
o público para dançar 
embalado no melhor 
do Brasil, através de 
mpb, forrózinho, rock 
brazuca, indie e pop 
Brasil. “É festa para 
dançar junto, para se 
divertir”, explica Kaká 
vasconcellos, produ-
tora da Átame.

Kaká também é dJ 
e faz parte do lineup, 
que traz a prata da 
casa: Ian Garcez, Cris-
sia e Mih. o time ain-

da terá o reforço de 
Bion, conhecido pela 
sua discotecagem 
brasileira. “o públi-
co pode esperar um 
som bem focado no 
repertório de músi-
ca brasileira, que vai 
passar por Caetano, 
Gil, novos Baianos até 
nomes mais recentes 
como Cícero, liniker 
e por aí vai. não irão 
faltar sorrisos, abraços 
e carinhos musicais”, 
conta Kaká.

para os aniversa-
riantes do mês, ha-
verá uma mordomia: 
entradas vIps, além 
de ingressos para os 
convidados a r$15,00 
a noite toda. para ga-
rantir o desconto, é 
necessário o envio da 
lista com antecedên-
cia, contendo nome 
completo e rG para o 
email atameproduco-
es@gmail.com. a lista 
precisa ter no mínimo 
cinco convidados.

o evento será re-
alizado no dia 06 de 
agosto, com classifi-

cação de 18 anos e 
ingressos antecipa-
dos a partir de r$15, 
a dica é vestir roupas 

confortáveis: a musi-
calidade lá em cima 
promete fazer todo 
mundo dançar do iní-

cio ao fim. local: es-
tudio B, av. henrique 
duque estrada mayer, 
350, posse.



três especialistas 
do painel que anali-
sou os estudos solici-
taram publicamente 
o fim da adição de 
flúor na água potável, 
pois descobriram que 
o flúor está ligado a 
efeitos na tiroide, es-
pecialmente em pes-
soas com deficiência 
de iodo.

o uso diário de flúor 
pode aumentar o ris-
co de problemas de 
desenvolvimento neu-
rológico, câncer, flu-
orose dental e óssea, 
principalmente para 
pessoas mais sensíveis.
por volta de dois mil 
profissionais assina-
ram uma declaração 
encorajando o Con-
gresso dos eua que 
pare com a adição 
de flúor na água até 
que a situação possa 
ser avaliada.

Consumir flúor com 
água encanada pode 
danificar ossos, den-
tes, cérebro, causar 
problemas de tiroide, 
reduzir o QI e causar 
câncer, segundo estu-
dos realizados recen-
temente pela associa-
ções dentais dos eua 
e o Centro de Contro-
le de doenças.

DO
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Água pode causar diabetes
C u R I O S I D A D E S

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
hy

pe
sc

ie
nc

e.
co

m

Zezé Di Camargo homenageia a
 mãe na web: 'Amor verdadeiro'

Danilo Gentili fala sobre Biel tê-lo 
chamado de esnobe no Twitter

dentre os vários posts antigos que a inter-
net desenterrou de Biel, nem danilo Gentili 
passou ileso da língua ferina do cantor. em 
uma publicação dele de  dezembro de 
2012, Biel escreveu: "odeio o danilo Gentili. 
acho ele tão esnobe! sei lá, f... ele tam-
bém". o humorista do sBt parece não ter 
se importado com mais uma polêmica de 
Biel e disse: "'ele tem a liberdade de usar o 
twitter dele como bem entender".

zezé di Camargo, abriu o baú e relembrou 
uma foto antiga, acordou inspirado ontem. 
o cantor fez uma bela homenagem para 
comemorar o aniversário da mãe, helena, 
em seu perfil no Instagram. "o melhor lugar 
do mundo: seu colo! o melhor abraço: o seu! 
o sorriso mais sincero, quando me vê. Mani-
festação divina através de um ser humano: 
mãe. a palavra que mais ouvimos em nossas 
vidas: filho! a única certeza de um amor ver-
dadeiro, é ela", declarou o sertanejo.

Léo Moura está bancando o pai babão. On-

tem, o jogador compartilhou no Instagram uma 

selfie com o filho recém-nascido, Lucca, deita-

do em seu colo. "O sono e o cansaço jamais 

poderão ser maior do que o prazer de ter seu 

filho no aconchego do colinho... Como é pra-

zeroso sentir esse momento e ver que mesmo 

que você durma algumas horinhas da noite, 

vale muito apena. Aproveitar esses momentos 

únicos me fortalece e me faz pensar e acreditar 

que tudo valeu. Sinta-se protegido", escreveu 

ele, que é casado com Camila Moura.

pesquisadores da 
universidade John 
hopkin, nos eua, 
descobriram uma 
associação forte 
entre diabetes tipo 
2, a mais comum, e 
os níveis de arsêni-
co na urina dos pa-
cientes. os cientistas 
descobriram que o 
arsênico (elemento 
químico venenoso 
e carcinogênico) foi 
encontrado natural-
mente na água mi-
neral ou em outras 
fontes subterrâneas 
e pode causar dia-

betes. este ‘veneno’ por 
ser facilmente solúvel em 
qualquer bebida e tam-
bém por não ter sabor, cor 
ou odor característicos em 
pequenas doses podem 
deixar uma pessoa doen-
te de maneira gradual. 
pesquisadores disseram 
que o arsênico aumenta 
as chances de câncer de 
bexiga, pulmão, rim, pele 
e, talvez de próstata tam-
bém. dos 800 voluntários 
do estudo 20% tinham to-
leráveis 16,5 microgramas 
de arsênico por litro de 
urina, e também tinham 
3,5 vezes mais chances 

de desenvolver dia-
betes do que os 20% 
com menos arsênico 
(3 microgramas por li-
tro). os níveis de arsêni-
co também eram 26% 
maiores nas pessoas 
que tinham diabetes 
tipo 2, do que naque-
las sem a doença. de 
acordo com o profes-
sor de geologia eduar-
do hinvi, que trabalha 
no laboratório de pes-
quisas hidrológicas da 
universidade federal 
do paraná, o Brasil tem 
até 5 microgramas de 
arsênico por litro.  
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Léo Moura posa com o filho, 

Lucca: “Colinho do papai”

Finalmente: chegou
 a lâmpada que 

dura uma vida toda

Jake dyson, um inven-
tor britânico, criou uma 
lâmpada de led que 
mantém seu brilho por 
mais de 40 anos. pode 
ser a luz mais inteligente, 
mais barata e mais ami-
ga do ambiente já cria-
da. dyson é o fundador 
da Jake dyson lighting, 
que ele fundou em 2004 
e é agora uma subsidi-
ária da dyson, empresa 
criada por seu pai, James 
dyson. a empresa ven-
de apenas dois modelos 
de lâmpadas: a CsYs, 
uma lâmpada de chão e 
mesa, e o Cu-Beam, uma 
lâmpada de teto. ambas 

contam com leds que 
dyson diz serem projeta-
dos para durar uma vida 
inteira, desde que não 
sobreaqueçam. o que 
faz disso algo novo é que, 
contra-intuitivamente, 
a maioria das empresas 
simplesmente deixa as 
lâmpadas aquecerem. 
embora elas pudessem 
poupar os clientes da ta-
refa de substituir as suas 
lâmpadas – a tecnologia 
de dissipação de calor já 
existe em microprocessa-
dores e satélites, muitos 
fabricantes ainda pre-
ferem opções de baixa 
tecnologia.

reprodução
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Trabalho: é tempo de 
fazer um balanço da 
sua vida profissional 
para evitar surpresa de 
desequilíbrio financeiro. 
Esse é um bom 

momento para você melhorar sua 
situação e abrir caminhos para novas 
conquistas profissionais. Amor: fase 
de harmonia e alegria a dois. 

Áries

Trabalho: prosperidade 
profissional vai andar 
de mãos juntas com 
sua criatividade e           
produtividade. Finança: 
seu dinheiro poderá 

render muito se você souber explorar 
sua inteligência e aplicar com segurança. 
Amor: procure curtir intensamente a 
pessoa amada.  

Touro

Trabalho: precisará de 
jogo de cintura para 
vencer concorrentes 
desleais. Dê asas 
a sua imaginação 
para melhorar o que 
faz e aumentar a 

qualidade do mesmo. Competência 
e inteligência você tem para isso. 
Amor: tire o romance da rotina 
investindo em diversão. 

Gêmeos

Trabalho: você 
só não progredira 
financeiramente se não 
quiser pois, o momento 
é inteiramente favorável 
ao desenvolvimento de 

qualquer atividade e a sua não é exceção. 
Procure deslanchar sua atividade, tá? 
Amor: terá clareza para expressar todo seu 
amor.

Câncer

Trabalho: para seguir firme 
com segurança para alcançar 
o que deseja terá que ser mais 
objetivo e calculista para 
saber lidar com  eventuais 
dificuldades. O regente deste 
signo,  o Sol, assinala uma 

fase de prosperidade para você. Amor: 
romance em alta. Alegria a dois.  

Leão

Trabalho: força de 
vontade será um 
ingrediente que você 
não poderá dispensar 
se quiser progredir 
profissionalmente e 

aumentar os seus rendimentos. A 
fase promete crescimento financeiro. 
Movimente-se! Amor: afeto e 
felicidade estarão presentes na sua 
vida a dois.

Virgem

Trabalho: você saberá 
transformar desafios 
em oportunidades. 
Sua perseverança será 
a condutora para seu 
progresso financeiro. 
Terá como nunca tanta 

disposição para correr atrás de seus 
interesses. A força está com você! Amor: 
não exija demais de quem te ama. 

Libra

Trabalho: não 
dê espaço para o 
orgulho e acreditar 
que sabe muito e que 
é imbatível no seu 
setor profissional. 

Nada é definitivo, procure usar 
como bandeira a simplicidade e os 
resultados serão mais duradouros. 
Amor: você estará esbanjando 
simpatia e carisma. 

Escorpião

Trabalho: estabilidade 
financeira será possível 
se você não esbanjar 
dinheiro. Maneire suas 
despesas e poupe o que 
puder e se cultivar essas 

alternativas a sua vida tomará um 
rumo de maior prosperidade. Amor: 
momento tenso, não espere muita 
atenção dos familiares.  

Sagitário

Trabalho: o regente deste 
signo, Saturno, está 
lhe dando confiança e 
força de vontade para 
você correr atrás de seus 

interesses para consolidar sua situação 
profissional e financeira, isso está mais 
próximo agora. Amor: busque tornar o 
romance mais duradouro.  

Capricórnio

Trabalho: é tempo 
de observar o que 
está acontecendo 
ao redor da sua 
atividade e fazer 
inovações para 

melhorar os resultados. O futuro 
lhe pertence, prepare-se para 
viajar em busca da prosperidade. 
Amor: grande companheirismo e 
romance total na vida a dois.

Aquário

Trabalho: se você acha 
o que já conquistou não 
é o suficiente, se prepare 
e vá à luta pois, seus 
caminhos estão abertos 
e nada deterá o seu 

avanço em direção ao que almeja. 
Amor: siga o que seu coração 
mandar e não poupe carinho para 
quem te ama de verdade. 

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2393  DE 03 DE AGOSTO 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, até 31/12/2016, os contratos 
de trabalho dos servidores abaixo relacionados, em 
razão de ainda existirem excepcional necessidades dos 
serviços do mesmo:

Nome                                      Função

cicera Maria tenorio da silva docente i – ens. 
fundamental

fabricio nogueira corradi      docente iV – educação 
física

fatima sueli careli de almeida  orientador 
Pedagógico

joelma aparecida cunha f. ribeiro        administrador

jorge de sousa                 instrutor de artes Marciais

Maria das graças bernardo o r i e n t a d o r 
Pedagógico

Maria sebastiana rodrigues secretaria escolar

neivison Machado da silva docente iV – 
Musica

Paulo sergio da conceição flausino        docente iV – 
educação física

robson olimpio teixeira              docente iV – educação 
física

Vanessa aparecida chagas  docente iV – 
educação física

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

Processo nº 3336/2016.
dispensa nº 021/2016 – fMs.
de: sMs.
Para: cgM.

    AUTORIZO e 
RATIFICO, a dispensa de licitação, conforme artigo 
24, iV da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
conforme PARECER juridico de fls. 45 a 48 e parecer 
da Controladoria a fls. 50 a 51, em favor da Empresa 
Kasa Med distribuidora de MedicaMentos 
e Materiais hosPitalares ltda Me inscrito 
no cnPj sob o n° 10.438.280/0001-78 no valor de 
R$ 687,10 (seiscentos e oitenta e sete reais e dez 
centavos). 

Porto real, 28 de julho de 2016.

fabio schneider
secretário MuniciPal de saÚde

PORTARIA Nº 2300 DE 30 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 30/06/2016, 
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, do cargo em comissão  
cc3 de assessor do sistema de água da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2395 DE 03 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
legais

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2385 de 02 
de agosto de 2016. 

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

josé roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2396 DE 03 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes 
legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, WILIAN 
CARDOSO GASTÃO, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de coleta e destinação de entulho 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

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

josé roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

hoje a tia que mais amo 
está aniversariando. agra-
deço a deus por ter me 
colocado em uma família 
com pessoas tão especiais 
como você.

tia, obrigado por me 
guiar, cuidar e puxar a 
orelha quando foi preci-
so. desejo que todos os 
seus sonhos se realizem, e 
que essa nova fase venha 
com muita saúde, prospe-
ridade, dinheiro e é claro, 
muito amor.

De seu sobrinho: Bernar-
do!

Parabéns, 
têtia Déa!

dIvulGação
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Brasil atropela a China e começa 
com o pé direito a busca pelo ouro 
Seleção brasileira feminina dá um show em campo e conquista vitória.

o Brasil começou 
com o pé direito a 
busca pela inédita 

medalha de ouro no tor-
neio de futebol feminino 
dos Jogos olímpicos do 
rio de Janeiro. ontem, no 
engenhão, a equipe co-
mandada por vadão ven-
ceu por 3 a 0 a China em 
partida válida pelo Grupo 
e. os gols do jogo foram 
marcados por Mônica, 
andressa alves e Cristiane. 
Marta, que deu assistência 
para o segundo gol brasi-
leiro, foi substituída e dei-
xou o gramado ovaciona-
da pelo público.

DeSeNrOLAr DO JOGO
o Brasil precisou de pa-

ciência para furar o blo-
queio da China no primei-
ro tempo. em boa parte 
do jogo, a equipe asiática 
colocava 11 jogadoras 
atrás da linha da bola. o 
time de vadão tentou as 
investidas pelo meio, mas 
não dava resultado. na 
sequência, quando co-

meçou a abrir as jogadas 
pelos lados do campo, a 
situação melhorou. a pres-
são aumentou e o gol ficou 
mais perto. ele saiu aos 34 
minutos, quando Marta le-
vantou na área, a goleira 
saiu mal, a zaga errou e 
a bola sobrou para Môni-

ca, que meteu a cabeça 
na bola e abriu o placar. 
para se ter uma ideia da 
pressão, a seleção brasi-
leira teve 65% de posse de 
bola, nove escanteios e 12 
finalizações.

Com o placar favorável, 
e um peso a menos nas 

costas, a seleção brasileira 
se soltou mais no segundo 
tempo. Ganhou espaço 
no campo, deixou as chi-
nesas se enrolarem com 
seus próprios erros, fez 
mais dois gols e poderia 
ter deixado o engenhão 
com um placar ainda mais 

elástico. destaque para a 
entrada de andressinha, 
que no primeiro toque na 
bola encontrou Marta livre 
pela direita. a camisa 10 
dominou com habilidade 

e rolou para andressa al-
ves ampliar. também saiu 
dos pés de andressinha 
a cobrança de falta que 
foi desviada por Cristiane 
para fechar o placar.

As meninas comemoram a vitória conquistada sobre a China na abertura das Olimíadas

dIvulGação

Que o seu dia seja 
tão lindo quanto o seu 
sorriso e lhe ofereça 
tanta felicidade quan-
to a sua amizade en-
via para a minha vida. 

“eu desejo a você , 
essa menina extrover-
tida, carinhosa, ami-
ga, chata, implicante  
kkkk#sabequeteamo”! 

Que a alegria te 
acompanhe por to-
dos os momentos e 
que deus continue 
guiando todos os 
seus passos e ilumi-
nando cada vez mais 
os seus pensamentos.

 
Seu amigo: Felype 

Lemos!

Parabéns, Rayanne Abdalla!


