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Após tropeção, 
Bornier segue 

firme na eleição Wanderson e Marlon indicaram local onde estava a droga

Ana Beatriz e Ana Alice morreram, enquanto a irmã 
Ana Julia, e a mãe, Juliene, seguem internadas

Dois homens foram executados numa casa no Ipiranga. Um terceiro morreu no Corumbá

Iago de Souza Gumiero (c), que seria o gerente da ‘boca’da comunidade em Mesquita, foi preso com os comparsas Vitor Coelho e Vitor Hugo
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Cozzolinos

Motorista atropelador pode 
ter sido morto por miliciano Dupla roda 

com cigarros 
de maconha 
e sacos de pó

Erva a rodo 

No xilindró 

Planejado Cerol derruba três 
em Nova Iguaçu

Advogada diz que não 
apoia o primo, candidato a 
prefeito de Magé, por temer 
as páginas policiais. 

Cerca de 800 quilos 
de maconha foram apre-
endidos pela DRE na BR-
040.

O ex-presidente da OAS, 
Léo Pinheiro, foi preso pela 
Polícia Federal acusado de 
obstrução da Lava Jato. 

Municípios como Sero-
pédica recebem nova base 
cartográfica, que serve para 
replanejar as cidades. 

Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense 
já teria identificado o bandido que atirou três ve-
zes no rosto do motorista envolvido no acidente.

Segundo a Polícia Militar, Wanderson dos Santos 
Rodrigues e Marlon da Silva seriam integrantes do 
tráfico de drogas em bairro de Nova Iguaçu. 

‘Piloto’ do CV cai na 
rede da PM na Coreia

reprodução/whatsapp

Iago de Souza Gu-
miero, de 20 anos, 
que estaria usando 
o carro do pai para 
transportar compar-
sas, é apontado pela 
Polícia Civil como o 
frente do tráfico de 
drogas em comuni-
dade de Mesquita, 
controlado pela fac-
ção criminosa Co-
mando Vermelho 
(CV). Ele e mais dois 
comparsas foram 
presos por agentes 
do Batalhão de Po-
lícia Militar de Mes-
quita (20º BPM). Um 
dos suspeitos osten-
tava um relógio de 
marca, enquantoo 
outro, um cordão de 
ouro maciço. Leva-
dos para a central de 
flagrantes da 53ª DP 
(Mesquita), o trio foi 
encaminhado para a 
52ª DP (Centro) em 
Nova Iguaçu.  
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Hulk cinza!

Tristeza

O gigante esmeral-
da mais conhecido 
dos quadrinhos e do 
cinema é nada mais 
nada menos do que 
um erro de impressão. 
Na verdade, a cor 
original do Hulk seria 
cinza. Desde essa fa-
lha na impressão ele 
ficou com a cor ver-
de e foram criadas 
outras versões do he-
rói como o Hulk ver-
melho e o cinza.

Infelizmente pas-
samos por momen-
to tristes em nossa 
vida. A tristeza pode 
durar até cinco 
dias, sendo a emo-
ção mais longa dos 
seres humanos. São  
necessárias, em mé-
dia, 120 horas  para 
esquecer o abati-
mento causado por 
um fato triste ocorri-
do na vida.

Um fã das hitórias em quadrinhos  conseguiu criar 
o colsplay mais perfeito do Batman. Ele conseguiu  
entrar para o Guinnes Book, como a fantasia mais 
real. O mais interessante no mundo dos quadrinhos 
é que dentre todos os supe-heróis que vimos, o que 
existiria na vida real é o Batman.

“Nada se destrói, tudo se transforma!” Na Fran-
ça, as mercearias são proibidas de jogar fora o 
que ainda é comestível. As lojas devem doar a 
comida em bom estado para instituições de ca-
ridade ou locais que irão processá-las para trans-
formar em adubo ou ração.

As corujas são aves com hábitos noturnos. Por 
que elas dormem durante o dia? As corujas dor-
mem de dia porque são  nictalopes, ou seja, seus 
olhos não enxergam direito com muita luz. Quando 
a noite chega, elas saem para caçar  e enxergam 
melhor que nós em pleno dia.

Batman real

Proibido Coruja

As misteriosas crateras que surgiram na Sibéria recen-
temente levantaram inúmeras teorias conspiratórias. Al-
guns diziam se tratar de extraterrestres, outros de uma 
queda de meteorito... e por aí vai. Mas o verdadeiro 
motivo para a existência das curiosas crateras que sur-
giram na Sibéria pode ter sido revelado por cientistas.

Crateras na Sibéria

A razão para o surgimento desses enormes buracos 
pode ser mais simples do que se pensava. Segundo 
pesquisadores, o que criou essas estranhas e intrigan-
tes crateras na Sibéria foram explosões de gás metano. 
Segundo um arqueólogo da região uma quantidade 
de metano muito alta estava ao redor das crateras.

O problema desta prática era que: as esposas dos 
samurais que praticavam o seppuku, também tinham 
que cometer suicídio. No caso delas (que não tinham 
nada a ver com o fato de os maridos terem perdido 
batalhas ou serem canalhas), o ritual se chamava Ji-
gai e envolvia cortar as artérias do próprio pescoço.

Seppuku II

Vaga para auxiliar com experiência
Empresa renomada no ramo de terceirização de serviços 

contrata auxiliar de depósito do sexo feminino com ensino 
médio completo, experiência na função e conhecimento em 
informática. Salário de R$ 1.144,71, e benefícios. Interessados 
devem enviar currículo para cin.recrutamento@gmail.com, 
colocando no assunto: AUXILIAR DE DEPÓSITO – FEMININO.

Inscrições para vários cursos
Os cursos profissionalizantes da Faetec recebem 

inscrições para as vagas ociosas até hoje. Os interes-
sados podem se matricular nas oportunidades dis-
poníveis e, para isso, basta ir a uma das escolas da 
fundação e consultar a lista de oportunidades não 
preenchidas pelos sorteados.

Chance para supervisor
Restaurante no ramo de fast food abre oportunidade para 

supervisor com ensino médio completo, experiência em lide-
rança no ramo de fast food e conhecimentos de informá-
tica. Salário fixo, comissão e outros benefícios. Interessados 
devem enviar currículo para jaqueline.habibs@yahoo.com.
br com a palavra SUPERVISOR IRAJÁ no campo Assunto.

Mercado piora previsão para 2016
Os economistas do mercado financeiro pioraram sua 

estimativa para a contração do Produto Interno Bruto 
(PIB) deste ano, mas passaram a prever um crescimento 
maior da economia em 2017 com menos pressões infla-
cionárias no ano que vem. As expectativas foram cole-
tadas pelo Banco Central.

Títulos protestados têm alta de 51% 
A quantidade de títulos protestados aumentou 

51,6% em agosto com relação ao mesmo mês do 
ano passado, segundo dados divulgados ontem, 
pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao 
Crédito). No acumulado do ano, a alta foi de 27,9% 
e, em relação a julho, houve crescimento de 18,1%.

Bovespa opera em alta 
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em 

alta ontem, após terminar a última semana no maior pa-
tamar em dois anos. Segundo a Reuters, os negócios são 
beneficiados pela cena externa favorável, embora sem o 
referencial de Wall Street em razão de feriado nos Estados 
Unidos, que deve afetar a liquidez do pregão brasileiro.

Crateras na Sibéria II

DEPÓSITO

RESTAURANTE

PIB

BOLSA DE VALORES

Cocaína encontrada na Coca

Seppuku
É o suicídio cometido por guerreiros que deseja-

vam preservar sua honra em face de uma derrota 
certa, e o ritual envolvia cravar uma lâmina nas 
entranhas e fazer um corte da esquerda para a 
direita. Geralmente era mais praticado por samu-
rais do Japão antigo.

FAETEC

AUMENTO

DIVULGAçãO

Funcionários de uma fábrica da Coca-Cola em Signes, no sul da França, 
se surpreenderam ao encontrar uma carga de cocaína ao abrir um con-
têiner de xarope utilizado na fabricação do refrigerante, que acabara de 
chegar à fábrica. A carga, com cerca de 350 quilos da substância, foi ava-
liada em aproximadamente $50 milhões de Euros (ou 181 milhões de reais) 
segundo especialistas. As agências de notícias europeias informaram que 
o carregamento onde a droga foi encontrada veio da América do Sul, 
e foi uma surpresa para os funcionários, conforme disse um porta-voz da 
Coca-Cola. A polícia descartou a possibilidade dos trabalhadores terem 
feito parte desse incidente, e eles não foram considerados suspeitos. Até 
agora não se sabe quem foi o responsável pelo carregamento da droga.

Foi dada a largada 
Já começou a temporada de caça pelo voto. 

Andando pela Baixada Fluminense, o Sombra 
percebeu que em alguns municípios os candida-
tos estão quebrados, enquanto em outros, não. 
Antigamente, nessa época de eleição, os coro-
néis vinham com as sacolas cheias de dinheiro, 
fazendo do candidato um verdadeiro midas. 

Na cara de pau
Hoje, estão todos acuados em seus sitios e 

fazendas com medo da Policia Federal. O mais 
interessante é que os vereadores que estão ten-
tando se reeleger sumiram por quatro anos e, 
agora, na maior cara de pau, dizem que esta-
vam se preparando para a campanha. 

Tapinha nas costas 
Agora, eles chegam, abraçam, beijam e dão 

tapinha nas costas do eleitor. Parecem estar 
prontos para enganar o povo de novo. Os aspi-
ras ao cargo já estão prometendo até a alma 
da mãe para conquistar seu voto. Dizem que se 
eleitos forem, a população terá casa própria, se-
gurança, hospital, transporte entre tantas outras 
promessas. 

Tropa de choque 
Ainda na guerra pelo voto, existem candida-

dos xerifes que chegam à cidade com sua tropa 
de choque, e, usando o nome de Deus em vão 
afirma que é tudo pelo “Senhor”.

Falta de discernimento 
A população também anda irritada com a fal-

ta de discernimento dos candidatos, com seus 
carros de som, que circulam até tarde da noite 
pelos bairros, incomodando quem realmente tra-
balha e precisa dormir cedo. A maioria dos jin-
gles produzidos por esses candidatos têm, como 
pano de fundo uma música harmoniosa, que foi  
transformada em tortura para os tímpanos. Isso é 
que é ganhar voto na marra. Deveriam ser puni-
dos por praticar poluição sonora.



Marcelle Cozzolino teme a volta do 
sobrenome às páginas policiais
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Advogada prima de candidato a prefeito tem medo de que ele possa ser controlado pela mãe.

A advogada Marcelle Cozzolino é vista na cidade como um ‘quadro moderado’ da família

Novo trecho é inaugurado no Parque Madureira com a presença de celebridades

Bornier sofre acidente durante 
caminhada em Nova Iguaçu

Paes diz que doação de 
servidores é ‘normal’
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Um vídeo postado 
nas redes sociais 
pela advogada 

Marcelle Cozzolino de 
Oliveira, prima do can-
didato a prefeito de 
Magé pelo PR, Renato 
Cozzolino Harb, deixou 
boa parte dos parentes 
dela revoltada e cau-
sou certo rebuliço na 
cidade. Na gravação 
ela afirma que não 
apoia o primo por te-
mer que o sobrenome 
da família “volte a ser 
destaque nas páginas 
do noticiário policial” 
e por ter medo de ele 
“virar fantoche” nas 
mãos da mãe, a ex-de-
putada Jane Cozzolino 
e do padrasto, o ex-ve-
reador Valdeck Ferrei-
ra de Matos Silva, que 
tiveram os mandatos 
cassados. Ele pela Jus-

tiça Eleitoral e ela pelo 
plenário da Assembleia 
Legislativa. Marcelle 
cita ainda que Renato 
responde a um inquéri-
to federal, que poderá, 
no entender dela, lhe 
custar o mandato.

CArGoS No
 GoVerNo

Renato tem dito nas 
reuniões das quais par-
ticipa que seus familia-
res, inclusive sua tia, a 
ex-prefeita Núbia Co-
zzolino, não terão car-
gos no governo, mas a 
possibilidade de os pa-
rentes que já participa-
ram da administração 
municipal voltarem ao 
poder, mesmo que indi-
retamente, causa pre-
ocupação nos servido-
res, principalmente nos 
funcionários lotados na 
Secretaria Municipal 
de Educação.

Candidato teve evolução de 1400% em seu patrimônio
Prosseguindo em 

sua manifestação 
contra a candidatura 
de Renato, a advoga-
da destacou, que ele 

teve uma evolução 
patrimonial de 1400% 
em dois anos, depois 
que assumiu o man-
dato de deputado es-

tadual. Comedido em 
suas palavras, adepto 
dos discursos concilia-
dores, Renato ainda 
não fez nenhuma de-

claração oficial sobre 
a posição tomada por 
Marcelle, que assim 
como ele, é conside-
rada como “quadro 

moderado” da família 
Cozzolino, tendo pas-
sado longe dos escân-
dalos e denúncias en-
volvendo membros do 

clã que estiveram no 
poder com manda-
tos eletivos ou como 
secretários nos últi-
mos anos.

O prefeito de Nova 
Iguaçu, Nelson Bor-
nier, sofreu um grave 
acidente no último 
domingo, por volta 
das 13h, no bairro Co-
rumbá. O fato ocorreu 
dentro de uma ofici-
na mecânica durante 
uma caminhada de 
campanha eleitoral 
para a reeleição à 
Prefeitura do municí-
pio. Bornier sofreu um 
traumatismo torácico 
sendo atendido no lo-
cal pelo Samu Nova 
Iguaçu e encaminha-
do para a emergência 
do Hospital da Posse. 
Realizou exames de 

Bornier é liberado após diagnóstico do hospital

tomografia computa-
dorizada de abdômen 
e arcos costais (região 
das costelas) com o 
diagnóstico de contu-

são torácica. Segundo 
informações da asses-
soria de imprensa Bor-
nier se recupera bem 
do acidente.

O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, comen-
tou no último domingo 
a doação de mais de 
50 servidores da Prefei-
tura a seu candidato 
Pedro Paulo (PMDB), 
como noticiado pelo O 
Globo. Os funcionários 
públicos teriam doado, 
cada um, R$ 5 mil à 
campanha.

A Procuradoria Re-
gional Eleitoral (PRE) so-
licitou à Promotoria Elei-
toral uma investigação 

sobre o caso para checar 
se há irregularidades. Em 
nota, Pedro Paulo infor-
mou que “todas as doa-
ções à campanha estão 
dentro da lei”. Ele afirmou 
ainda que são de pes-
soas “que reconhecem 
que a cidade melhorou 
muito no governo Eduar-
do Paes e estão dispostas 
a ajudar”.

À Globonews, o prefei-
to disse que o candidato 
é “muito querido pelos 
servidores” e disse que vê 

com naturalidade as 
doações.

“Pedro sempre de-
fendeu os interesses 
dos servidores, o au-
mento de salário, e os 
servidores querem que 
ele continue. Querem 
que esta gestão conti-
nue. Estão vendo o que 
está acontecendo pelo 
Brasil. Ninguém tem au-
mento, na Prefeitura do 
Rio tem. Não é proibido 
[doar], o servidor é ci-
dadão”, disse Paes.

Suípa pede doações de material de higiene

Bárbara Carvalho/GloboNews

Os animais da So-
ciedade União Inter-
nacional Protetora 
dos Animais (Suípa) 
estão quase sem ter 
o que comer. Depois 
que a presidente da 
instituição morreu, no 
mês passado, o ban-
co bloqueou a conta 
deles, como mostrou 
o RJTV no último sá-
bado.

Os quase 4,5 mil ani-
mais consomem mais 
de 1 tonelada de ra-
ção por dia. Por isso, 
a Suípa está fazendo 
uma campanha para 
arrecadar comida e 
material de higiene. 
O mutirão continuou 
no último domingo e 
segue nos próximos 
finais de semana, das 
9h às 15h, na Rua do 

Russel, Glória.
“Qualquer tipo de 

doação que as pesso-
as puderem fazer pra 
gente, a gente agra-
dece muito, principal-
mente ração e, entre 
outras coisas, a gente 
tá precisando de jor-
nal, material de limpe-
za, medicação”, disse 
o empresário Antônio 
Felipe.



REPRODUçãO 

REPRODUçãO 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

a

GERAL4

A 30ª Clínica da Família Nádia Sil-
va de Oliveira, foi inaugurada na tar-
de do último sábado pelo secretário 
de Saúde de Nova Iguaçu, Emerson 
Trindade. Luiz Antônio, da pasta es-
tadual, compareceu ao evento. 

No mês de setem-
bro, os principais 
candidatos à Prefei-
tura de Volta Redon-
da assinarão a car-
ta compromisso do 
grupo coordenador 
do projeto ‘O Futuro 
da Minha Cidade’. O 
documento solicita a 
viabilidade do projeto.

Na verdade, Mu-
lim nunca enviou tal 
proposta ao Legisla-
tivo. O projeto mais 
parecido com isso 
dizia respeito à lega-
lização do transporte 
alternativo feito por 
vans, mas nada so-
bre as tarifas de ôni-
bus.

O EncontrArte (Encontro de Artes Cênicas da Baixada 
Fluminense) promove entre os dias 21 e 30 de setembro, 
de forma gratuita, 12 espetáculos que acontecerão no 
Sesc e uma exposição dos 15 anos do festival.

Marcelo Crivella (PRB) mostrou com números, que 
Eduardo Paes (PMDB) deixou de investir R$ 815 milhões 
na rede de saúde para usar o dinheiro na Olimpíada, 
e até o final do ano esse valor chegará a R$ 1 bilhão.

Mentira Assinatura 

Exposição Disputa 

Eles disseram... nós publicamos!
“A prefeitura vai investir onde há necessidade da população. Não vai ter mais investimento em 

perfumaria. A gente não pode ficar usando os recursos do nosso povo, que sua, que rala e contribui, 
com o fruto do seu trabalho para os caixas da prefeitura (...) ”. Flávio Bolsonaro (PSC).

O candidato à Prefeitura de Volta 
Redonda, Samuca Silva (PV), bateu 
perna e panfletou nos bairros Aterra-
do, Padre Josimo e Vila Santa Cecília, 
e constatou que um dos principais pro-
blemas é o desemprego. 

Com 36 assinaturas favoráveis, o pro-
jeto de lei que determina à pessoas 
condenadas pela Justiça, através de 
seus advogados, a compra de torno-
zeleiras eletrônicas será votado hoje, 
na Assembleia Legislativa do Rio.

DIRETO AO PONTO

A decretação de calamidade pública em decor-
rência de problemas financeiros, que podem inviabili-
zar a prestação de serviços públicos essenciais, even-
tualmente vindo a causar verdadeiros “desastres” 
na saúde, educação, segurança pública, limpeza 
urbana e tantas outras áreas de atuação do poder 
público, é uma medida no mínimo inusitada e, talvez 
não seja exagero dizer, exótica. É também mais uma 
demonstração da “administração-bombeiro”, que só 
se preocupa em apagar incêndios em nosso Estado. 

Utilidade Saldo negativo Promessa
De acordo com informa-

ções do Poder Legislativo, 
o projeto prevê ainda que 
após o cumprimento da 
pena, o equipamento será 
doado ao Poder Executivo 
para ser utilizado pelo siste-
ma prisional.

De acordo com o deputa-
do Dionísio Lins (PP), o estado 
passa hoje por um momento 
muito delicado em sua eco-
nomia, não tendo condições 
de efetivar a compra do nú-
mero necessário de equipa-
mentos de rastreamento. 

Neilton Mulim (PR), candida-
to à reeleição em São Gon-
çalo, deu uma de esperto e 
culpou os parlamentares por 
não ter cumprido a sua prin-
cipal promessa de campanha 
em 2012: baixar as passagens 
de ônibus para R$ 1,50.

Mais emprego 

Determinação 
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BRASÍLIA

Os bancários do Rio aprovaram 
em assembleia realizada na Galeria 
dos Empregados do Comércio, a gre-
ve a partir de hoje no Centro e Bai-
xada. A categoria rejeitou a proposta 
da Federação Nacional dos Bancos.

Precariedade: Rio no fundo do poço 

Quanto está custan-
do o serviço de coleta 
de lixo no município de 
Itaboraí? Esta pergunta 
não foi respondida pela 
administração municipal 
nem ao Tribunal de Con-
tas do Estado, muito me-
nos aos contribuintes da 
cidade, que não estão 
sem acesso a informa-
ções sobre os gastos da 
Prefeitura, uma vez que o 
Portal da Transparência, 
quase sempre fora do ar 
não vem sendo atuali-
zado. Sobre a coleta de 
lixo no último dia 25 o TCE 
o voltou a cobrar escla-
recimentos ao prefeito 
Helil Cardoso, que des-

Helil concluirá mandato 
sem licitar coleta de lixo

de janeiro de 2013 vem 
abusando dos contratos 
emergenciais, renovados 
sempre com a desculpa 
de que a corte de contas 
vem impedindo a realiza-
ção de concorrência, o 
que não é verdade, pois 
o que o tribunal vem fa-
zendo é cobrar, há mais 
de dois anos, ajustes no 
edital, uma vez que o va-
lor estipulado para o servi-
ço teve um aumento, sem 
justificativa, de quase R$ 
10 milhões, passando de 
R$ 13 milhões anuais para 
R$ 22.044.412,92 no edital 
enviado ao TCE para uma 
licitação anunciada em 
novembro de 2014.

Duque de Caxias mostra trabalho de autistas 
PROJETO SOCIAL

A exposição ‘Olhares’ reúne 34 obras de jovens pintores entre três e dezesseis anos.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

TCU aponta irregularidades em campanha

Revitalizado com a 
inauguração do Sho-
pping Nova Iguaçu, a 
região onde está lo-
calizado o empreen-
dimento já começa a 
sofrer com a ação dos 
‘destruidores’ do pa-
trimônio público. Foi o 
que aconteceu com 
essa placa. Instalada 
no canteiro central, a 
placa indicativa, que 
ajuda a orientar mo-
toristas, foi arrancada 
provavelmente por 
vândalos durante a 
madrugada. 

Helil Cardoso não cumpre as exigências do TCe-rJ

DIVULGAçãO

 RAFAEL BARRETO 

O Tribunal de Contas 
da União (TCU), órgão de 
fiscalização do Legislati-
vo, entregou ontem ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), um relatório que 
identificou 38.985 doado-
res de campanha com 
indícios de irregularidades 
em contribuições feitas a 
candidatos na disputa 
municipal deste ano. O 
número representa 34% 
do total das 114.526 pes-
soas que doaram.

Segundo o TCU, há, por 
exemplo, 35 doadores já 
falecidos, com registros 
de óbito nos cartórios. Ou-
tra parte dos doadores, 

com o número total ainda 
não divulgado, demons-
trou indícios de ter doado 
valores acima do permitido 
(até 10% da renda do ano 
anterior). Há pessoas, por 
exemplo, cadastradas no 
Bolsa Família e outros pro-
gramas assistenciais. A fis-
calização do TCU também 
identificou 1.426 fornece-

Vandalismo derruba placa em Nova Iguaçu dores de campanha com 
indícios de irregularida-
des, como empresas sem 
capacidade operacional 
para entregar o serviço 
ou produto contratado, 
firmas sem empregados 
registrados ou não cadas-
tradas na Receita Federal 
ou na Junta Comercial do 
município.

os coordenadores Paullo ramos e Valéria ramos abriram a exposição ao lado do se-

REPRODUçãO

Fiscalização viu problemas em 2,3% dos fornecedores

BRUNA LEMOS/HORA H 

Crianças e 
a d o l e s c e n t e s 
autistas do 

Núcleo de Arte Terapia 
Tear ganharam na 
última sexta-feira , uma 
exposição na biblioteca 
municipal Leonel de 
Moura Brizola, em 
Duque de Caxias. 

“Alguns desses 
pequenos artistas estão 
chegando em sua 
quarta exposição. Tudo 
é construído através de 
um momento singular 
de cada criança. Não 
existe nada copiado. 
O processo de arte 
terapia oferece todos os 
materiais, e as crianças 
vão se identificando 

com o que mais gosta. 
A partir daí começam 
a produzir o que 
veem. Cada trabalho 
exposto aqui tem uma 
explicação, existe uma 
história por trás. São 
obras genuínas, que não 
têm preço”, explicou 
a coordenadora do 
núcleo, Valéria Ramos.

O artista plástico 
Paullo Ramos, que 
também coordena o 
núcleo de arte terapia, 
explicou durante o 
vernissage sobre o 
projeto e o apoio 
que tem recebido da 
Prefeitura de Caxias, 
através da Secretaria 
de Cultura e Turismo.  

“O importante é que 
percebam esse trabalho 

como fundamental 
para o desenvolvimento. 
Cada pessoa tem sua 
dualidade, razão e 
emoção afetada. Essas 
peças de quebra-
cabeça representam 
a fragmentação, que 
vem a ser símbolo do 
autismo. Nossa tarefa é 
colaborar para que a 
dualidade fragmentada 
se junte. Antes não 
existia uma ponte para 
fazer com que a criança 
e adolescente autista 
viesse para o nosso 
mundo e essa ponte é 
a arte. O nosso objetivo 
é melhorar a qualidade 
de vida das crianças e 
adolescentes autistas 
e esclarecer a arte 
terapia através de um 

outro olhar”, destacou 
Paullo.

ArTe TerAPIA 
O Núcleo de Arte 

Terapia Tear realiza 

um trabalho com 
crianças e adolescentes 
autistas há cerca de 
três anos, através 
de cursos, palestras, 
atendimentos clínicos. 

Para mais informações, 
os interessados podem 
entrar em contato 
através dos telefones 
(21) 98059-4941 ou (21) 
96656-6152.
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MPF defende uso de cadeirinha 
em transporte escolar no Rio

sul fluminense

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Passa a ser obrigatório o uso de equipamento de segurança nos veículos.

Resolução obriga o uso das cadeirinhas

População deu as mãos e se uniu no abraço ao rio Paraíba do Sul

Jefferson Dias 
esclareceu, ain-
da, que existe 
uma resolução 
do Conselho Na-
cional de Trânsi-
to (Contran) que 

obriga a utilização 
de cadeirinhas em 
carros particulares; 
mas que a regu-
lamentação que 
trata do uso do dis-
positivo em vans 

escolares tem sido 
prorrogada sucessi-
vamente, o que faz 
com que não exista 
uma proteção efe-
tiva para a criança.

“A situação é inu-

sitada e contradi-
tória, pois existe a 
ob r i ga to r i edade 
para que carros 
particulares utilizem, 
mas outros veículos 
não precisam utilizar. 

Por exemplo, se um 
pai com seis filhos 
comprar uma van 
para levar os filhos à 
escola, ele deve ins-
talar as cadeirinhas, 
mas se ele terceirizar 

o serviço, a em-
presa responsável 
não tem a mesma 
obrigação. E o 
mesmo acontece 
com táxis”, expli-
ca o procurador.

Uso de cadeirinha para transporte de crianças passaria a ser obrigatório para todos os veículos

Arlindo Novais

O Ministério Pú-
blico Federal 
(MPF) defen-

de que regulamenta-
ção do uso de cadei-
rinhas para transporte 
de crianças seja esten-
dida para veículos de 
transporte escolar. Atu-
almente, o uso só é obri-
gatório em transporte 
particular. O posicio-
namento foi apresen-
tado pelo procurador 
da República Jefferson 
Dias, procurador re-
gional dos Direitos do 
Cidadão substituto no 
Estado de São Paulo/
SP, durante audiência 
pública realizada pela 
Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara 
dos Deputados,  na úl-
tima terça-feira.

SeGUrANçA 
DAS CrIANçAS

Durante a audiência, 

o procurador Jefferson 
Dias lembrou o papel 
do MPF na defesa da 
segurança de crian-
ças e adolescente 
como prioridade ab-
soluta, como prevê a 
Constituição Federal. 
Nesse sentido, sugere 
que sejam feitos estu-
dos e pesquisas para 
que os obstáculos 
técnicos e econômi-
cos sejam superados 
e a vida das crianças 
seja preservada. “Se 
nós colocarmos os li-
mites técnicos e eco-
nômicos em primeiro 
plano, automatica-
mente, colocamos a 
segurança da crian-
ça em segundo pla-
no”, afirmou.

O procurador su-
geriu que as soluções 
sejam discutidas e 
definidas desde a fa-
bricação para que 
os custos sejam re-
duzidos no momento 
da compra do dispo-

Diversas religiões em Volta Redonda 
participam de abraço ao Rio Paraíba

Jonas Marins tem encontro 
com representantes da Caixa

TCE aprova contas de Rio Claro

Jonas discute processos e obras em andamento

Gabriel Borges – PMBM

sitivo a ser adaptado 
nos veículos. Assim, 

as soluções devem 
ser apresentadas 

pela regulamenta-
ção, quando o uso for 

estendido aos outros 
transportes.

Integrantes de 
diversas religiões 
e doutrinas, cató-
lica, protestante, 
espírita, candom-
blé e umbanda, 
representantes de 
órgãos de defesa 
ambiental e mora-
dores participaram 
na manhã da últi-
ma quinta-feira de 
um ato que mar-
cou o Dia Mundial 
de Oração pelo 
Cuidado da Cria-
ção, em Volta Re-
donda. A data, ins-
tituída pelo papa 
Francisco no ano 
passado para pro-
mover a consciên-

cia ecológica, teve 
início com um culto 
ecumênico e termi-
nou com um abra-
ço simbólico ao Rio 
Paraíba do Sul. O 
evento foi organiza-
do pela diocese de 
Barra do Piraí, Volta 
Redonda e contou 
com a presença 
de bispos de todo 
o estado do Rio, 
além do arcebispo 
metropolitano do 
Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta.

Após a celebra-
ção ecumênica, 
realizada atrás da 
Igreja Santo Antô-
nio, no bairro Nite-

rói, os participantes 
saíram em cami-
nhada e fizeram o 
plantio de mudas 
de espécies nativas 
nas margens do Rio 
Paraíba do Sul. O 
objetivo é a recu-
peração da mata 
ciliar.

Em seguida, fiéis 
e representantes 
de diversas religiões 
e doutrinas deram 
as mãos e promo-
veram um abraço 
simbólico ao Rio Pa-
raíba do Sul sobre a 
Ponte Dom Waldyr 
Calheiros, que liga 
os bairros Aterrado 
e Niterói.

O prefeito se reu-
niu na manhã da úl-
tima quinta-feira com 
representantes da 
Caixa Econômica Fe-
deral (CEF). Na pau-
ta: processos e obras 
em andamento no 
município. O diretor 
executivo da Susesp 
(Superintendência de 
Obras e Serviços Pú-
blicos), Vagner Souza 
Ferreira, e a gerente 
municipal de Contra-
tos e Convênios, Vil-
ma Ferreira Leal, tam-
bém participaram do 
encontro, que acon-
teceu no gabinete do 
prefeito. Jonas apro-
veitou para informar 
que as obras de cons-
trução da quadra do 
bairro Piteiras e do 
campo de grama so-
ciety da Mangueira 
foram retomadas.

“A Caixa é um bra-

ço do Ministério das Ci-
dades, que tem regras 
a cumprir. Mas, nosso 
objetivo é o mesmo 
que o da Prefeitura ver 
as obras concluídas o 
mais rápido possível. 
Muitas vezes a placa 
com informações sobre 
a obra está no local, 
mas o recurso ainda 
não foi liberado e, por 
isso, o serviço não co-

meça. É importante 
deixar isso claro. Nem 
sempre o dinheiro foi 
depositado” explicou 
o gerente executivo 
de Governo da re-
presentação regional 
da Caixa, Silvio Jucá 
Vasconcelos, acres-
centando que Barra 
Mansa é a cidade 
que mais captou re-
cursos junto à CEF.

Mesmo registran-
do despesas com a 
folha de pagamento 
acima do limite máxi-
mo permitido pela Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que é de 
54% da Receita Cor-
rente Líquida, a pres-
tação de contas de 
governo do município 
de Rio Claro, referente 
ao exercício de 2015, 

foi aprovada na última 
quinta-feira, em sessão 
plenária, pelo Tribunal 
de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro. As 
contas são de respon-
sabilidade de dois pre-
feitos: Raul Fonseca Ma-
chado, que respondeu 
pelo período de 1º de 
janeiro a 20 de dezem-
bro; e Sebastião Inácio 
Rodrigues, que perma-

neceu no cargo de 
22 a 31 de dezembro 
2015. O parecer pré-
vio favorável segue 
voto da conselheira 
relatora, Marianna 
Montebello Willeman, 
e segue com ressal-
vas e determinações 
para a Câmara Mu-
nicipal, responsável 
pela apreciação final 
das contas.
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Miliciano pode estar envolvido na 
morte de atropelador em Caxias

tragédia em caxias

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Para a DHBF, que investiga o caso, o crime teria sido cometido por vingança. 

Um miliciano pode 
estar envolvido 
na morte de Ro-

naldo Silva Santos, de 
36 anos, que atropelou 
uma mulher com suas 
três filhas, na tarde do 
último sábado, na Vila 
Uruçai, em Saracuru-
na, Duque de Caxias. 
A informação chegou 

à Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF), mas, segundo 
o delegado Luís Otávio 
Franco, ainda não se 
pode afirmar a autoria 
do crime.

“Falaram de um 
nome, um vulgo, mas 
ainda temos que voltar 
ao local para ama-
durecer essa informa-
ção a respeito desse 
suposto miliciano que 

teria atirado no atro-
pelador. Recebemos 
ligações anônimas e 
teremos que checar”.

“olHo Por olHo”, DIz 
DeleGADo Do CASo
A especializada in-

vestiga ainda quem 
teria disparado quatro 
tiros contra o rosto de 
Ronaldo. 

Segundo o delega-
do que investiga o 

caso, o crime foi co-
metido por vingan-
ça. “Foi olho por olho, 
dente por dente, pura 
vingança mesmo con-
tra o que aconteceu 
com a mãe e as crian-
ças”, disse Luiz Otávio 
Franco. Segundo ele, 
a polícia investiga se 
um miliciano da área 
teria disparado contra 
Ronaldo após o atro-
pelamento.

REPRODUçãO

Atacado à pauladas e a tiros
Antes que a Polí-

cia Militar chegasse 
ao local do atrope-
lamento, pessoas 
que viram o aciden-
te o atacaram a 
pauladas. Ele tam-
bém levou três tiros 

e morreu no Hospital 
Adão Pereira Nunes, 
em Duque de Caxias. 
O carro do motorista 
foi incendiado.

Ronaldo atropelou a 
mãe e três filhas, entre 
elas a bebê Ana Ali-

ce, de quatro meses 
e Ana Beatriz de dois 
anos, que morreram 
na hora. A mãe das 
crianças Juliene Mar-
tins Ferreira, de 26 anos 
e a outra filha, Ana 
Júlia, de sete anos, fo-

ram socorridas e le-
vadas para o hospi-
tal, onde a menina 
ainda permanece 
internada. A mãe, 
segundo a polícia, 
não teve ferimentos 
graves.

Crianças morrem atropeladas em Caxias 

Bandidos rodam na mão do 20°BPM
Policiais do 20° BPM 

(Mesquita) prende-
ram na última sexta-
-feira dois supostos 
integrantes do tráfico 
de drogas, no bairro 
Califórnia, em Nova 
Iguaçu. Os suspeitos 
foram identificados 
como Wanderson 
dos Santos Rodrigues, 
de 21 anos e Marlon 
da Silva, de 23 anos. 

Em patrulhamento 
pelo bairro, os agen-
tes foram alertados 
por moradores sobre 
um possível tráfico de 
entorpecentes que 
estava acontencen-
do entre a Via Light 
e um córrego no fi-
nal da rua Alexandre 
Rodrigues. Ao chega-
rem no local citado, 
os PMs abordaram 
os dois marginais em 
posse de rádios trans-
missores. A dupla 
acabou indicando o 
esconderijo das dro-
gas. 

27 cigarros de ma-
conha, 60 trouxinhas 
da mesma droga e 
19 sacolés de coca-
ína foram apreendi-
dos. Marlon e Wan-
derson foram presos 
e encaminhados à 
53ª DP (Mesquita).

Wanderson dos Santos rodrigues e Marlon da Silva

Policiais apreenderam rádios transmissores 

Farto material entorpecente apreendido 

REPRODUçãO-WHATSAPP
Quadrilha é presa com 800 kg 
de erva do capiroto na BR-040

Agentes da De-
legacia de Repres-
são a Entorpecentes 
(DRE) prenderam cin-
co pessoas que trans-
portavam cerca de 
800 quilos de maco-
nha, na altura de Três 
Rios, na BR 040, no úl-
timo domingo. A dro-
ga estava escondida 
na carroceria de um 
caminhão Mercedes, 
e dois automóveis 
faziam a escolta da 
carga quando foram 
flagrados pela polí-
cia.

A droga era oriun-
da do estado do Pa-
raná e tinha como 
destino final comuni-
dades do Rio de Ja-
neiro. Um casal que 
fazia parte da quadri-
lha tinha saído da ca-
deia recentemente, 
onde cumpria pena 
pelo mesmo crime, 

de tráfico.
Os homens foram le-

vados para o Presídio 
Ary Franco, em Água 
Santa, na Zona Norte 

do Rio, e a mulher, 
para o Complexo 
Penitenciário de Ge-
ricinó, em Bangu, na 
Zona Oeste.

As drogas eram destinadas às comunidades do rio 

DIVULGAçãO 

Bombeiro é executado em posto de gasolina
Um terceiro sargen-

to do Corpo de Bom-
beiros foi morto a tiros 
na manhã do último 
domingo em um pos-
to de gasolina em Vilar 
dos Teles, São João de 
Meriti. André Augusto F. 
Costa, mais conhecido 
como Andre Bombeiro, 
passava de carro pelo 
local quando foi surpre-
endido pelos disparos. 

Segundo informa-
ções de populares, 
André vivia em bares 
e boates da região e 
não tinha um bom rela-
cionamento com seus 
vizinhos. Agentes da 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (DHBF) estiveram no 
local do crime para re-
alizar a perícia e traba-
lham com hipótese de 
execução. 

Também no final de 

semana, um subtenen-
te do Corpo de Bom-
beiros foi assassinado 
ao reagir a um assalto, 
no início da noite da 
última sexta-feira, em 
Nova Iguaçu. Roberto 
Luiz da Conceição Ba-
tista, de 60 anos, che-
gou a ser socorrido no 
Hospital da Posse, no 
mesmo município, mas 
não resistiu.

O crime aconteceu 
no bairro Califórnia. A 
vítima estava em um 
salão de beleza, na 
Rua João Batista Ro-
drigues, quando dois 
homens chegaram de 
motocicleta ao local, 
por volta das 18h, e 
anunciaram o assal-
to. O bombeiro reagiu 
tentando desarmar um 
dos suspeitos, mas aca-
bou baleado no abdô-
men.

Um dos suspeitos con-
seguiu fugir levando a 
arma da vítima, mas o 
outro correu para uma 
rua sem saída e aca-
bou cercado por popu-
lares, que o agrediram 
e chamaram a polícia. 
Lucas Abreu Fontes, de 
18 anos, acabou preso 
em flagrante.

André Augusto Costa

OAB: racismo deveria ter pena mais rígida
O caso de um aten-

dente chamado de 
“macaco” por uma 
cliente em Copaca-
bana, na Zona Sul do 
Rio, deveria ser enqua-
drado como racismo, 
na opinião do presi-
dente da Comissão de 
Igualdade Racial da 
OAB Rio, Marcelo Dias. 
Após a discussão, o 
funcionário e a cliente 
foram levados para a 
12ª DP, onde um inqué-
rito policial de injúria e 
injúria por preconcei-
to foi instaurado, mas 
a mulher foi liberada, 
ainda no domingo à 
noite.

“Essas agressões ra-
cistas acabam sendo 
enquadradas como 
injúria racial, que mi-
nimiza o racismo. O 
racismo é um crime 
inafiançável e impres-
critível, enquanto a 
penalidade de injúria 
racial é mais branda e 
aceita fiança. A gen-
te tem discutido com 
alguns parlamentares, 
porque a lei precisa 
mudar e a injúria racial 
precisa sair do Código 
Penal. Em um caso pa-
recido, a pedagoga 
que ofendeu uma mu-
lher negra na praia foi 
liberada após pagar 

uma fiança”.
Lucia Xavier, corde-

nadora da ONG Crio-
la, concorda que a 
punição deveria ser 
mais rígida.

“As leis não estão 
funcionando bem, 
nem as que coíbem, 
nem as que educam. 
O racismo é um crime 
inafiançável, mas o 
policial acaba enqua-
drando como injúria 
racial, mais leve e que 
não faz a pessoa per-
der a liberdade. Tudo 
isso gera uma crença 
de que esse crime não 
é punido. Isso fortale-
ce a discriminação”.
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Piloto do CV vai em cana 

Preso pela segunda 
vez em São Paulo ontem, 
o ex-presidente da OAS, 
José Aldemário Pinheiro, 
conhecido como Léo Pi-
nheiro, chegou à Supe-
rintendência da Polícia 
Federal (PF), em Curitiba, 
por volta das 15h. A prisão 
preventiva do empresário 
foi decretada pelo juiz 
Sérgio Moro, responsável 
pela Operação Lava Jato 
na primeira instância. Se-
gundo Moro, Léo Pinheiro 
agiu para obstruir investi-
gações relacionadas às 
irregularidades descober-
tas na Petrobras.

O empresário foi alvo 
de um mandado de 
condução coercitiva, 
ontem, pela Operação 
Greenfield, que investiga 
irregularidades nos princi-
pais fundos de pensão do 
país.

A primeira prisão de 
Léo ocorreu durante a 
7ª fase da Lava Jato, em 
novembro de 2014. Ele foi 
condenado a mais de 

16 anos de prisão por or-
ganização criminosa, cor-
rupção ativa, lavagem de 
dinheiro e ainda responde 
a outros processos ligados 
à Lava Jato. Ele passou por 
prisão domiciliar e estava 
em iberdade provisória.

O advogado Edward de 
Carvalho, que representa o 
empresário, disse que está 
analisando os autos e que, 
por enquanto, não vai se 
manifestar sobre a prisão. 
Ele também relatou que 
vai entrar com um pedi-
do de habeas corpus. Léo 
Pinheiro fez ainda ontem 
exame de corpo de delito 

no Instituto Médico-Legal 
(IML) da capital parana-
ense. O procedimento é 
padrão e ocorre após a 
prisão.

Entre elas, a investiga-
ção envolvendo suposto 
pagamento de vanta-
gem indevida ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva pela OAS, com 
supervisão direta de José 
Adelmário Pinheiro Filho, 
na forma de entrega e 
reforma de apartamen-
to triplex em empreendi-
mento imobiliário. O ex-
-presidente Lula nega as 
acusações.

Ex-presidente da OAS é preso pela 2ª vez

Integrante do Comando Vermelho estava à frente da ‘boca’ na comunidade 
da Coreia em Mesquita. Outros dois comparsas também foram agarrados. 

 léo Pinheiro é conduzido por agentes para sede da PF

Werther Santana/ Estadão Conteúdo)
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Um homem 
apontado pela 
polícia como 

um dos ‘pilotos’ da 
facção criminosa 
Comando Vermelho 
(CV) foi preso por 
agentes do Batalhão 
de Polícia Militar de 
Mesquita (20º BPM) na 
manhã do último do-
mingo, na comunidde 
Coreia, em Mesquita. 
Dois dois homens, que 
seriam comparsas, 
também acabaram 
detidos. 

De acordo com in-
formações de duas 
guarnições, a primeira 
formada pelo sargen-

tos Ronald e soldado 
Brito, e a outra pelo 
cabo Cirino e solda-
do Vicente, os agen-
tes realizavam patru-
lhamento pela região 
quando avistaram três 
suspeitos em um ve-
ículo da marca Ford 
Fiesta, de cor verme-
lha e de placa KVJ-
4302, na Rua Carolina 
Méier. 

Durante a aborda-
gem, os agentes en-
contraram com o trio 
uma certa quantida-
de de maconha, um 
rádio transmissor que 
operava na faixa do 
tráfico de drogas. Os 
suspeitos informaram 
à polícia que haviam  
acabado de chegar 

da comunidade da 
Ponte azul, em Niló-
polis. Os policiais apu-
raram que Iago de 
Souza Gumiero, de 20 
anos, estaria usando 
o carro do pai para 
transportar os com-
parsas entre a Ponte 
Azul e a Coreia. 

Os outros com-
parsas identificados 
como Vitor Coelho 
dos Santos e Vitor 
Hugo Gomes Bernar-
do Cristóvão, ambos 
de 19 anos também 
foram detidos com 
um rádio transmissor e 
14 gramas de maco-
nha. Um dos suspeitos 
ostentava um relógio 
de marca, enquanto 
outro, um cordão de 

ouro maciço. Leva-
dos para a central de 
flagrantes da 53ª DP 
(Mesquita), o trio foi 
encaminhado para 
a 52ª DP (Centro) em 
Nova Iguaçu. 

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o trio uma certa quantidade de maconha, um rádio transmissor, aparelho celular e joias

PETROLINA

Jovens são achadas mortas 
Duas jovens de 19 

anos, que estavam 
desaparecidas desde 
o início da manhã de 
ontem, foram achadas 
mortas, no Distrito In-
dustrial, Zona Oeste de 
Petrolina, no Sertão de 
Pernambuco. Segundo 

informações iniciais da 
polícia, as duas jovens 
saíram para trabalhar, 
por volta das 6h30, mas 
não chegaram até a 
empresa. A Polícia Mili-
tar (PM) foi comunicada 
do desaparecimento por 
familiares por volta das 
10h. Os corpos estavam 
achadas em um mata-

gal, no Distrito Industrial, 
perto de uma pista de 
motocross. As jovens 
estavam nuas, com as 
mãos amarradas com 
as próprias roupas, e 
apresentavam perfura-
ções no pescoço. A sus-
peita da polícia é que 
elas foram violentadas 
e mortas em seguida. 

Segunda-feira violenta em 
bairros de Nova Iguaçu

As primeiras horas da 
manhã de ontem foi de 
violência em Nova Iguaçu, 
onde três pessoas foram 
assassinadas. No bairro Ipi-
ranga, dois homens aca-
baram executados por 
volta das 8h30, dentro de 
uma casa na Rua Piaba-
nha. As vítimas foram iden-
tificadas como Marcos 
Vinícius da Silva Joviano, 
de 23 anos, e Leandro dos 
Anjos
. De acordo com informa-
ções obtidas pela reporta-
gem através de populares, 
Marcos teria envolvimento 
com ações criminosas, só 
não falaram quais os cri-
mes. 

exeCUTADo 
NA oFICINA  

O terceiro assassinato 
aconteceu no bairro Co-

As duas vítimas morreram dentro de casa enquanto a outra foi executada na oficina

rumbá pela manhã. Mar-
cos Vinícius Quirino da Sil-
va, de 38 anos, foi morto 
dentro de uma oficina me-
cânica na Rua Atílio Vago. 
Segundo testemunhas, os 
agressores invadiram o es-
tabelecimento e dispara-

ram vãrios tiros na vítima. 
Os dois casos estão sendo 
investigados pela Divisão 
de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) que 
não descarta a possibilida-
de de execução motivada 
por vingança nos crimes. 

Bandidos invadiram casa e dispararam vários tiros nas vítimas

BRUNA LEMOS/ HORA H
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Ortofotocartas mostram área urbana do município e mapeamento da região.

SíRIA

Uma série de 
atentados em vá-
rias cidades da Sí-
ria, essencialmen-
te controladas 
pelo regime de 
Bashar al-Assad, 
deixaram ao me-
nos 43 pessoas 
mortas ontem, se-
gundo relatos da 
imprensa estatal 
reproduzidos pela 
France Presse.

O ataque mais 
violento acon-
teceu em uma 
ponte da cidade 
de Tartus, n costa 
mediterrânea, dei-

Atentados deixam dezenas de mortos
C o m e n t á r i o s 

dos pais sobre 
o peso de uma 
criança podem 
d e s e n c a d e a r 
transtornos ali-
mentares, além 
de reforçar este-
reótipos negati-
vos, principalmen-
te nas meninas.

Se você está 
preocupado com 
o peso de seus fi-
lhos, evite fazer 
críticas ou restrin-
gir a alimentação. 
Em vez disso, su-
gira comporta-
mentos mais sau-
dáveis, deixando 
as escolhas mais 

atraentes e con-
venientes

As meninas es-
tão expostas a 
tantas mensagens 
sobre magreza e 
peso e, frequen-
temente, o valor 
de uma mulher 
está relacionado 
à sua aparência. 
Se os pais refor-
çam essas mensa-
gens, elas podem 
ser internalizadas 
e causar impactos 
negativos poste-
riormente. 

Portanto, fica a 
dica: sempre le-
vante a auto esti-
ma do seus filhos.

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 

Levante a auto estima 
dos seus filhos 

xando 30 mortos e 
45 feridos. Um carro-
-bomba explodiu e 
pouco depois um 
homem-bomba de-
tonou os explosivos 
amarrados a seu 
corpo no meio das 
pessoas que tenta-
vam socorrer os feri-
dos da primeira ex-
plosão.

Em Homs, no cen-
tro, a explosão de 
um carro-bomba 
deixou quatro mortos 
e sete feridos, segun-
do a agência oficial 
Sana.

Em Damasco, uma 
pessoa morreu e três 
ficaram feridas em 

uma explosão em 
uma estrada na Zona 
Oeste do município.

Os atentados não 
foram reivindicados, 

Na última sexta-
-feira, o prefeito 
de Seropédica, 

Alcir Martinazzo, e a 
subsecretária municipal 
de Fazenda, Lucimar Si-
mas, estiveram presen-
tes na sede do Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Ja-
neiro (DER/RJ) para par-
ticipar da cerimônia de 
entrega da Base Carto-
gráfica Urbana dos Mu-
nicípios da Região Me-
tropolitana do Rio de 
Janeiro. Ao todo, 3.019 
Ortofotocartas (uma 
espécie de foto/mapa 
aéreo) foram distribu-
ídas, retratando com 
precisão os mais de 2 
mil quilômetros quadra-
dos de área urbana de 
19 dos 21 municípios da 
região. As Prefeituras 
do Rio de Janeiro e de 
Niterói já possuem o le-
vantamento. As Ortofo-
tocartas, entregues em 
mapas e em pen drives, 
reproduzem imagens 
aéreas detalhadas da 
ocupação urbana do 
território metropolitano.

“A Prefeitura de Se-
ropédica fará bom uso 
das informações as 
quais tivemos acesso 
através da base car-

tográfica, poderemos 
aprofundar os estu-
dos sobre o município 
em diferentes áreas 
de atuação, além de 
otimizarmos o sistema 
de arrecadação. Con-
seguiremos receitas 
maiores e diminuiremos 
despesas, tudo isso, 
mais uma vez, graças 
à parceria da Prefeitu-
ra de Seropédica com 
o Governo do Estado”, 
comemorou o prefeito 
Martinazzo.

Além de receber a 
Ortofotocarta de Se-
ropédica, Martinazzo 
também fez parte da 
mesa diretora do even-
to ao lado dos prefeitos 
de Queimados e Rio 
Bonito, Max Lemos e So-
lange Almeida, respec-
tivamente, do diretor-
-executivo da Câmara 
Metropolitana de Inte-
gração Governamen-
tal (Cmig), Vicente Lou-
reiro, do presidente de 
DER/RJ, Ângelo Pinto, 
do presidente do Cen-
tro Estadual de Estatís-
tica, Pesquisas e For-
mação dos Servidores 
(Ceperj), Delmo Morani, 
do presidente do Cen-
tro de Processamento 
de Dados do Estado do 
Rio de Janeiro (Proderj), 
Antônio Bastos, do se-

cretário de Estado de 
Planejamento e Gestão, 
Francisco Caldas, e do 
secretário de Estado de 
Obras, José Iran Peixoto 
Jr., que representou o 
Governador do Estado 
em exercício, Francisco 
Dornelles.

INICIATIVA
A iniciativa da Câma-

ra Metropolitana con-

tou com investimento 
do Banco Mundial, que 
resultou na contrata-
ção do levantamen-
to aerofotogramétrico. 
Durante os meses de 
dezembro de 2015 e 
janeiro de 2016 foi feito 
um sobrevoo da região, 
identificando as áreas 
de adensamento popu-
lacional e as áreas de 
preservação ambiental. 

O trabalho foi feito na 
escala 1;2000 (um para 
2 mil), considerada a 
mais adequada no uso 
do planejamento urba-
no.

“Uma base carto-
gráfica é fundamental 
para qualquer iniciati-
va de planejamento. 
O sistema permitirá a 
melhoria do sistema de 
arrecadação de impos-

tos, como o IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) e o ITBI (Impos-
to Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis), além 
da melhoria do plane-
jamento dos serviços 
públicos, como por 
exemplo, a coleta de 
lixo”, explicou o diretor-
-executivo da Câmara 
Metropolitana, Vicente 
Loureiro.

As ortofotocartas reproduzem imagens aéreas detalhadas da ocupação urbana do território metropolitano

DIVULGAçãO

Relação de municípios que receberam as Ortofotocartas
Os municípios de 

Seropédica, Nova 
Iguaçu, Duque de 
Caxias, Magé, Gua-

pimirim, Paracambi, 
Itaguaí, Japeri, Mes-
quita, São João de 
Meriti, Tanguá, São 

Gonçalo, Cachoeiras 
de Macacu, Belford 
Roxo, Itaboraí, Maricá, 
Rio Bonito e Queima-

dos receberam as Or-
tofotocartas. Além das 
Prefeituras, o trabalho 
também será entregue 

a 23 órgãos estaduais, 
entre os quais a Ce-
dae, o Inea (Instituto 
Estadual do Ambiente) 

e o Iterj (Instituto de 
Terras e Cartografia 
do Estado do Rio de 
Janeiro).

mas o grupo Esta-
do Islâmico (EI) já 
atacou diversas 
vezes as cidades 
atingidas ontem.

SANA/HANDOUT VIA REUTERS

exército sírio em frente ao prédio destruído

VLT vai aplicar multas de R$ 170 e R$ 255 
para quem não efetuar o pagamento

Os passageiros que 
não efetuarem o pa-
gamento de tarifa no 
Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) terão de 
pagar multa desde 
ontem. A penalidade 
é prevista na Lei Mu-
nicipal nº 6.065/2016. 
Os valores são de R$ 
170 e R$ 255 em caso 

de reincidência (mul-
ta mais 50%). Na últi-
ma semana, muitos 
agentes do VLT circu-
laram pelos coletivos 
dando orientações 
aos passageiros.

A fiscalização será 
feita por agentes 
da Guarda Munici-
pal, responsáveis por 

aplicar a multa, em 
conjunto com agen-
tes da concessioná-
ria, que confirmarão 
a infração por meio 
de equipamentos de 
conferência.

Os usuários flagra-
dos utilizando o ser-
viço sem ter feito o 
pagamento da tari-

fa serão notificados 
e autuados no ato 
da fiscalização pelos 
agentes da Guarda 
Municipal, que entre-
garão um compro-
vante na hora, com 
informações sobre 
a autuação e instru-
ções para pagar a 
multa.

Seropédica recebe informações 
para investimentos futuros
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GLOBO
05:02 - Hora Um
05:59 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:15 - Bem Estar
10:56 - Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:55 - Praça TV - 1ª Edição
12:33 - Globo Esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10 - Jornal Hoje
13:49 - Vídeo Show
14:50 - Sessão da TardeCorreio do 
Amor
16:23 - Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:37 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:10 - Sol Nascente
19:05 - Praça TV - 2ª Edição
19:27 - Haja Coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40 - Jornal Nacional
21:25 - Velho Chico
22:23 - Justiça
23:22 - Por Toda Minha Vida
00:34 - Jornal da Globo
01:09 - Programa do Jô
01:50 - Plantão Noturno
02:44 - CorujãoMeu Nome Não é 
Johnny

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 - Carrossel
21:30 – A Garota da Moto
22:15 – Programa do Rati-
nho
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

PEçA TEATRAL

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 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Igreja Universal do Reino de 
Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:15-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
18:15-Sem Rodeios 
19:30-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da Gra-
ça de Deus. 
21:40-TV Fama 
22:45-Luciana By Night 
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

Martim tenta tranquilizar Beatriz. 
Luzia gosta de ouvir que Santo não 
está bem com Tereza. Martim con-
vence Beatriz a contar o que houve 
com ela para Bento. Lucas e Sophie 
estranham o comportamento de Chi-
co Criatura. Santo e Tereza discutem. 
Martim pergunta a Tereza por que 
ela está afastada de Santo. Afrânio 
e Martim voltam a jogar xadrez. Luzia 
tenta se aproximar de Santo. 

Santo e Tereza 
discutem

 Raabe conversa 
com Farduk

Quemuel pergunta se Léia tentou ma-
tar Yana, a verdadeira mãe de Aruna. 
Léia nega e pergunta como o marido foi 
capaz de se envolver com outra. Samara 
chega e se assusta com a briga dos pais. 
Tibar se amedronta ao ouvir Marek dizer 
que Sandor está nos aposentos da rai-
nha. Kalesi tenta seduzir Sandor, mas são 
surpreendidos com a chegada do rei.

RESUMOS DAS NOVELAS

Tamara beija Apolo. Larissa e Re-
nan ajudam Murilo a se reconciliar 
com Carol. Tancinha deixa claro 
para Beto que ainda gosta de Apo-
lo. Aparício planeja instalar Rebeca 
e as amigas em um pequeno apar-
tamento. Aparício descobre que 
Agilson e Lucrécia apoiarão Fedora. 
Aparício decide seguir Agilson. 

Aparício decide 
seguir Agilson

Sabrina pega de volta os 
sapatos de Omar

Os cúmplices decidem limpar os mu-
ros pichados para mostrar que não pi-
charam os muros. Frederico e Lurdinha 
ficam até mais tarde na On-Enterprise 
em clima de romântico. Téo questio-
na Giuseppe sobre como foi adota-
do por ele. Sabrina pega de volta os 
sapatos que havia dado para Omar. 
Os cúmplices lançam a hashtag #Ci-
dadeMaisLimpa, para divulgar ações 
contra o vandalismo. 

06h00 - Balanço Geral Manhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Balanço Geral SP
13h00 - Horário Político
13h10 - Balanço Geral SP – Con-
tinuação
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Chamas da Vida
16h45 - Cidade Alerta
19h30 - Escrava Mãe
20h30 - Horário Político
20h40 - A Terra Prometida
21h45 -Jornal da Record
22h45 - Batalha dos Cozinheiros
00h15 - Programa do Porchat
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Queimados promoverá sétima 
edição do Festival de Teatro
Município terá mais de 25 espetáculos até o fim deste mês.

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10 - Dia Dia
10:10 - Os Simpsons
12:30 - Jogo Aberto Deba-
te
13:00 - Os Donos da Bola
15:00 - Qual é o Desafio?
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Sila: Prisioneira do 
Amor
21:10 - Religioso - Show da 
Fé
22:05 - Masterchef - A pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - Jornal da Noite
01:15 - Que Fim Levou?
01:20  O Melhor da Liga
01:55 - Os Simpsons
02:50 - Só Risos - pegadi-
nhas
03:00 - Religioso - Igreja 
Universal

o ator luciano Szafir em participação de musical que será apresentado no festival 

Intimidade: Além do 
carinho, a vida sexual 
também precisa de cui-
dados para não cair na 
mesmice. A falta de sexo 
pode ser tão prejudicial 
ao relacionamento quan-
to uma rotina sexual sem 
novidades. E trazer o novo 
para os momentos de inti-
midade é tarefa dos dois! 
Mantenham o contato físi-
co. Um toque, um carinho, 
são vitais para garantir a 
troca de energia e man-
ter o clima de romance e 
a sensação  emocional.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAçãO

O teatro vai pe-
dir passagem 
durante duas 

semanas no municí-
pio de Queimados, 
garantia certa de 
muita arte, diversão 
e criatividade. Um 
dos maiores eventos 
culturais da Baixada 
Fluminense, o “Fes-
tival de Teatro de 
Queimados” chega 
à sua sétimaa edi-
ção com 25 espe-
táculos, que serão 
apresentados de 
graça, entre os dias 
10 e 24 de setembro. 
A seleção das peças 
foi feita pela Prefeitu-
ra, através da Secre-
taria Municipal de 
Cultura, após avalia-
ção técnica dos pro-
jetos inscritos no site 
institucional. 

Entre os grupos, 
três são companhias 

do próprio municí-
pio (Grupo Teatral 
Florescer, Cia. de Te-
atro Mestre dos Bo-
necos e Encenart). A 
programação inclui 
também capacita-
ção cultural com 
palestras, oficinas e 
debates.

Os 25 espetáculos, 
que incluem comé-
dias, infantis, dra-
ma e musical, serão 
apresentados em 
diversos pontos da 
cidade, são eles: 
no Teatro Municipal 
Marlice Margarida 
Ferreira da Cunha 
(Avenida Vereador 
Marinho Hemeté-
rio Oliveira, s/n°, Vila 
Pacaembu), no Gi-
násio Municipal de 
Esportes (ao lado do 
Teatro Municipal), no 
Cineteatro Delcy de 
Souza (Centro de 
Artes e Esportes Uni-
ficados (CEU), Rua 

Macaé, n° 430, São 
Roque), na Praça 
Nossa Senhora da 
Conceição (Centro) 

e nos Condomínios 
Ulisses Guimarães 
(Estrada Padre José 
de Anchieta, n° 479, 

São Jorge) e Valda-
riosa (Rua Figueira 
dos Santos s/n°, Val-
dariosa).



terça-feira, 06 de setembro de 2016

Trabalho: você está 
muito impulsivo. Isso se 
deve ao regente Marte 
que envia poderosas 
vibrações para o seu 
d e s e n v o l v i m e n t o 

profissional. Entretanto, vá com 
calma para tudo caminhar bem. 
Amor: aproveite a companhia 
da pessoa para programar belos 
passeios.

Áries

Trabalho: a Lua está 
trazendo um momento 
positivo para suas relações 
profissionais. Tudo indica 
que terá proveito com 
elas. Algumas poderão 

lhe ajudar alavancar a sua atividade 
ou negócio. Amor: sinal aberto para as 
conquistas amorosas. Sorte no romance. 
Cor: lis. 

Touro

Trabalho: uma 
atividade extra será 
bem-vinda e poderá 
ser uma boa fonte de 
lucro. Amor: dívidas 
suas alegrias com 
quem ama. Não deixe 

que assuntos do passado atrapalhem 
sua vida. Finança: de um modo 
geral essa fase dará bons lucros. Cor: 
verde-esmeralda. 

Gêmeos

Trabalho: essa fase 
será marcada por uma 
grande transformação 
profissional. De repente 
você descobre novas 
vocações. Seu desejo 

de mudar de atividade pode ser o 
marco para uma nova carreira. Amor: 
terá oportunidade de fazer amizades 
verdadeiras. Cor: branca.

Câncer

Trabalho: Bom 
momento para colocar 
em prática suas 
ideias. Confie em 
seu potencial e não 
adie mais os planos. 
É hora de ousar para 

concretizá-los. Amor: negocie ao 
tratar com as pessoas queridas. 
Diga o tem a oferecer e o que 
deseja receber. Nada mais que isso.

Leão

Trabalho: use a sua 
percepção e tudo 
poderá se clarear no seu 
ambiente profissional. 
Para haver uma boa 
produtividade no 

trabalho é necessário uma boa 
sintonia com os colegas. Amor: lute 
para ter certeza de que seu romance 
será cada dia mais encantador. Cor: 
Bege.

Virgem

Trabalho: fase de 
ótimas oportunidades 
profissionais para quem 
tem capacitação e desejo 
de progredir na vida. Esse 
é o momento de expor seu 
talento. Amor: fase muito 

romântica e você está querendo mais 
chamego da pessoa amada. Finança: 
ganhos inesperados. 

Libra

Trabalho: fase 
de prosperidade 
profissional e 
financeira, pois, Júpiter 
está favorecendo 
o crescimento 

de qualquer atividade. Amor: a 
descontração vai reinar nestes dias 
entre você e a pessoa amada. Esse clima 
suave fortalecerá o romance. A vida a 
dois será maravilhosa. 

Escorpião

Trabalho: ótimo 
momento para colocar 
em ação seus projetos. 
Os astros favorecem 
realização deles. Invista 
neles e poderá se dar 

bem. Amor: “pior que uma paixão 
não correspondida é uma paixão mal 
curada”. Nesse caso, o melhor é deixá-
la no passado. 

Sagitário

Trabalho: uma boa 
oportunidade está a 
caminho, mas precisa 
seu empenho para 
não deixá-la escapar. 

Amores: podem ficar turbulentos 
se não houver jogo de cintura da 
parte dos envolvidos. Finança: 
não faça despesas desnecessárias 
e o dinheiro não faltará.

Capricórnio

Trabalho: a 
vontade de buscar 
conhecimento ajuda 
você a ter novas 
perspectivas de 
progresso no seu 

setor profissional. Amor: clima de 
muita confiança e cumplicidade 
favorecerão o romance. Finança: 
evite o excesso de gastos para ter 
condições de investir. 

Aquário

Trabalho: bom 
momento para fazer 
parceria e atuar em 
grupo. Fazendo 
assim, fica mais 
fácil desenvolver 

sua atividade ou negócio. Amor: 
desenvolva seu carinho pela pessoa 
amada. Afinal, os bons sentimentos 
vêm da Luz do Criador. Ilumine sua 
vida com amor. 

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2425 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016

o Prefeito em eXÉrcicio do muNicÍPio de PPorto real, No uso de 
suas atribuiçÕes 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 dos mesmos:

Nomes        Função

adriana mara da silva arantes   docente i – educação infantil

aline rocha azevedo muniz   orientador educacional

ana Paula alves brito    docente i – educação infantil

angelica dos santos felix miranda               docente i – educação especial

cristina maria hudson beltrão Porto  orientador Pedagógico

Gilberta florenzano faria ribas   docente i – ens. fundamental

Gilceni bianca Pereira da silva   docente iV – artes

luciana da silva e silva    docente i – ens. fundamental

magna aparecida Pereira de almeida  docente i – ens. fundamental

marlene Gomes Viana Peixoto   docente iV – artes

Matilde de Almeida Coelho                  Docente IV – Geografia

monica claudino ferreira    docente iV - Português 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

 DECRETO Nº 2045 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria municipal de saúde – fms - crédito 
suplementar no valor global de R$ 300.000,00 (trezentos 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$ 
300.000,00 (trezentos 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

05.02.10.305.106.2.096 33903905 1613 300.000,00

Total 300.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.305.106.2.096 33903003 1613 300.000,00

Total 300.000,00
legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 1613 – Vigilância em Saúde
 José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito municipal –
em exercício                           

PORTARIA Nº 1997/GP/2016 DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Torna sem efeito a Portaria Nº 1987/GP/2016 de 
02 de setembro de 2016 referente ao servidor ro-
berto costa.

PORTARIA Nº 1998/GP/2016 DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica municipal, GEANE SALGADO TENÓRIO, para 
exercer o cargo de assessoria especial ii, símbolo se-
2, da assessoria de Planejamento urbano da secretaria 
municipal de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1999/GP/2016 DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâni-
ca municipal, CLAUDIA MARIA BATISTA, para exercer 
o cargo de assessoria especial ii, símbolo se-2, da as-
sessoria de Planejamento urbano da secretaria munici-
pal de habitação e urbanismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

COMUNICADO

Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Alcides 
de Moura Rolim Filho, que encontram-se a sua dis-
posição na Secretaria Municipal de Controle, infor-
mações referentes ao processo nº 229.249-9/09

belford roxo, 05 de setembro de 2016. 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Serviços Pú-
blicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

PORTARIA Nº 014/SEHURB/2016, DE 05 DE SETEM-
BRO DE 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições legais: 

Considerando a convocação pela presidência da 
república da 6º conferência Nacional das cidades;

Considerando a não realização da etapa municipal 
da 6º conferência Nacional das cidades, estabelecida 
pelo decreto municipal 4031 de 19/02/2016; 

Considerando a prorrogação dos prazos pela comissão 
Preparatória estadual, reunida no iterj no dia 
06/06/2016, prorrogando os prazos das conferências 
municipais;

Considerando a autorização do eXmo. sr. Prefeito, 
através do DECRETO Nº 4.111 DE 23 DE AGOSTO DE 
2016, na competência de gestão desta secretaria;

RESOLVE:

Art. 1º - Designa como comissão organizadora para a 
coordenação e preparação da 6º conferência municipal 
da cidade de belford roxo, com a participação de di-
versos segmentos, conforme proporcionalidade estabe-
lecida pela 6º conferência Nacional das cidades, com 
a composição definida no parágrafo único.

Parágrafo Único: A Comissão para esta finalidade é a 
seguinte:

seGmeN-
tos

Numero de rePreseNtaNtes

Gestores 
Publicos / 
leGislati-

Vos

marcelo moraes rodrigues – sehurb

diego ribeiro dos santos – sehurb

celio davi de souza calado – semGe

luis carlos ferreira correia – câmara de 
Vereadores

moVimeN-
tos PoPu-

lares

josé Gentil tavares – assla

jackson roberto Padilha da costa – ccic 
baiXada

simone maria de alcântara rosa – femab

rePreseN-
taNtes 

siNdicais

edilson Gonçalves de aguiar – siNdicato 
dos serVidores PÚblicos de bel-

ford roXo

rePreseN-
taNte em-
Presarios

francisco de assis freitas – mc coNs-
truçÃo

eNtidades 
academi-

cas

Paulo roberto amaral bicchieri – fabel

orGaNiZa-
çÃo NÃo 

GoVerNa-
meNtal

jandyra da Penha francisco rosa – oNG 
sublime

Art. 2º - estabelece a data de 08/09/2016 ás 10h na 
sede da sehurb para a primeira reunião da comissão, 
com vistas a elaboração do regimento interno, material 
de divulgação e providências necessárias ao bom fun-
cionamento da 6ª conferência.

Art. 3º - esta portaria produz seus efeitos a contar de 
sua publicação.

MARCELO MORAES RODRIGUES
secretário municipal de habitação e urbanismo - 

sehurb

EDITAL Nº 001 – INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS 

CONSELHO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS 
CIDADES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições legais: 

Considerando a não existência do coNselho de 
PlaNejameNto e GestÃo das cidades, em 
validade, conforme estabelecido pelo decreto municipal 
4030 de 19/02/2016; 
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Ingredientes

Modo de preparo

MINIMORANGA 
COM CARNE DE SOL 

E QUEIJO COALHO

8 minimorangas/1 kg de 
carne de sol/2 cebolas 
grandes picadas/500 g de 
catupiri/350 g de queijo 
coalho picado/4 colheres 
de sopa de cebolinha ver-
de/Azeite de oliva.

Deixe a carne de molho 
na água para retirar o sal 
por 15 horas.
Cozinha a carne na pa-
nela de pressão por 30 
minutos.
Desfie a carne e reserve
Frite as cebolas no azeite 
até dourar.
Acrescente a carne des-
fiada e refogue por 10 
minutos, acrescentando 
azeite se necessário e re-
serve.
Corte a parte de cima 
das morangas em circu-
lo (como uma tampa) e 
retire as sementes com 
uma colher.
Unte as morangas com 
azeite.
Coloque as morangas 
em uma assadeira, cubra 
com papel laminado e 
leve ao forno pré-aque-
cido por 30 minutos.
Com uma colher espalhe 
uma camada de catupiri 
no interior das morangas.
Monte o recheio nas mo-
rangas em camadas, co-
loque uma camada de 
carne uma de catupiry, 
repita a operação até 
encher as morangas.
Em cima da ultima ca-
mada do recheio, colo-
que o queijo coalho.
Volte as morangas ao 
forno médio por mais 30 
minutos para gratinar.
Retire do forno e salpique 
a cebolinha por cima.
Sirva acompanhado de 
arroz branco e salada de 
escarola.
Sugestão de bebida: 
Cerveja escura e grappa
Bom apetite!.

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE ASSADA NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colheres 
(sopa) de vinagre/1 cebo-
la picadinha/4 dentes de 
alho/5 colheres (sopa) de 
shoyu/cominho a gosto/
pimenta branca a gosto/
sal a gosto/noz-moscada 
a gosto/1 colher (sopa) de 
óleo.

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe ma-
rinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de pres-
são, acrescente o óleo, a 
carne com o molho do 
tempero e tampe a pa-
nela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 1 hora.
Está pronto para servir!.

Considerando a necessidade de regularização do 
funcionamento do coNselho de PlaNejameNto e 
GestÃo das cidades;

Considerando a autorização do eXmo. sr. Prefeito, 
através do DECRETO Nº 4.111 DE 23 DE AGOSTO DE 
2016, na competência de gestão desta secretaria;

RESOLVE:

Art. 1º - declarar aberta as inscrições dos segmentos 
Não Governamentais para a candidatura e eleição de 
sua representatividade no coNselho de PlaNeja-
meNto e GestÃo das cidades para o período de 
2016 a 2018:

Art. 2º - existem 15(quinze) vagas de titulares desti-
nados aos segmentos NÃO-GOVERNAMENTAIS para 
composição do coNselho de PlaNejameNto e 
GestÃo das cidades.

art. 3º as vagas que dispõe o artigo 2º estarão distribu-
ídas em titulares da seguinte forma:

•	 02(dois) rePreseNtaNtes de eNtida-
des academicas:

•	 06(seis) rePreseNtaNtes da associa-
çÃo de moradores:

•	 02(dois) rePreseNtaNtes de eNtida-
des siNdicais:

•	 02(dois) rePreseNtaNtes de eNtida-
des emPresariais:

•	 01(um) rePreseNtaNte de orGaNiZa-
çÃo NÃo GoVerNameNtal:

•	 01(um) rePreseNtaNte de emPresas 
de serViços Publicos:

•	 01(um) rePreseNtaNte de associa-
çÕes de moradores:

Art. 4º - as eleições dos segmentos dispostos no ar-
tigo 3º ocorrerão em fórum próprio destinado para 
esse fim, durante a 6º conferência municipal da 
cidade de belford roxo que será realizada no dia 
17/09/2016 de 9h ás 17h.

Art. 5º Poderão concorrer as vagas destinada as enti-
dades que preencham os seguintes requisitos:
i – requerimento dirigido ao secretário municipal de 
habitação e urbanismo, solicitando a inscrição da en-
tidade para concorrer as vagas dos segmentos a que 
se enquadrem do coNselho de PlaNejameNto 
e GestÃo das cidades, contendo no mesmo a 
indicação dos representantes da instituição que con-
correrão as vagas de conselheiro;
ii - cópia do estatuto(entidades) ou contrato 
social(empresas);
ii – cNPj atualizado;
iii – ata da última composição de diretoria atualizada 
e registrada;
iV – ata de reunião onde a escolha e indicação dos 
representantes foi formalizada;
§ 1º as intuições/empresas que não atenderem aos 
requisitos disposto ao artigo 5º deste edital serão con-
sideradas inaptas a participar das eleições para con-
selheiros Não Governamentais para a composição do 
conselho;
§ 2º as entidades/empresas interessadas deverão 
apresentar toda a documentação no ato da inscrição.
§ 3º a falta de qualquer documento impossibilitará 
a inscrição para concorrer a vaga de conselheiro 
representante da sociedade civil organizada.

Art. 6º - as inscrições para conselheiro não gover-
namental para compor o coNselho de PlaNeja-
meNto e GestÃo das cidades de belford 
roXo período 2016 a 2018 serão realizadas na 
secretaria municipal de habitação e urbanismo - 
sehurb, sito a rua manicoré nº 125 bairro hinter-
lândia - belford roxo das 9h às 11h e das 14 às 17h 
no Gabinete do secretário;

Art. 7º - fica estabelecido calendário das etapas que 
nortearão as inscrições dos membros Não Governa-
mentais para composição do coNselho de PlaNe-
jameNto e GestÃo das cidades:
i – de 06 a 12 de setembro de 2016 – inscrição dos 
representantes Não Governamentais conforme art. 3º 
deste edital
ii – dia 13 de setembro de 2016 – análise dos docu-
mentos referentes aos inscritos
iii – dia 14 de setembro de 2016 – Publicação das en-
tidades com inscrições deferidas
iV – dia 17 de setembro de 2016 – fórum para eleição 
dos conselheiros titulares representantes Não Gover-
namentais.

Art. 8º -  o fórum para eleição dos conselheiros titu-
lares Não Governamentais será realizada na câmara 
de Vereadores de belford roxo, durante a realização 
da 6ª conferência municipal das cidades - horário: 9 
ás 17h.

Art.- 9º - o mandato dos conselheiros será de dois 
anos possibilitando uma recondução por igual período.

Art. 10 – as eleições dos segmentos conforme o artigo 
3º serão organizadas  por este edital de acordo com o 
que dispõe a lei municipal nº 084/2007(lei do Pla-
No diretor).
Parágrafo Único: os casos omissos serão resolvidos 
no âmbito da secretaria municipal de habitação e ur-
banismo.

Art. 11 – este edital entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação revogando-se as disposições em 
contrário.

MARCELO MORAES RODRIGUES
secretário municipal de habitação e urbanismo - 

sehurb

Método para emagrecer e não ter fome
C U R I O S I D A D E S
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No Japão a nuni-
versidade de Wa-
seda, realizou uma 
pesquisa que curio-
samente, pular cor-
da pode ser a ma-
neira perfeita de 
reduzir o apetite e 
perder peso. Segun-
do a pesquisa, este 
é o excercício em 
que o atleta não 
sente fome, por se 
tratar de um exercí-
cio aeróbico. Para 
chegar a este re-
sultado, realizaram 
esta pesquisa com 
15 homens a par-

tir de 20 anos e pediu-se 
que eles jejuassem por 12 
horas antes de participar 
de uma experiência para 
ver que tipo de exercício 
funcionava melhor. O pri-
meiro teste foi pular corda 
durante dez minutos em 
seguida um repouso de 
cinco minutos e repetir por 
mais duas vezes e por fim 
descansar por duas horas. 
No segundo teste, repe-
tiram o exercício usando 
uma bicicleta estática. E 
no terceiro teste, não fize-
ram nada e apenas des-
cansaram por duas horas 
e meia. E ao longo dessa 

escala de exercícios os 
voluntários relataram 
seu nível de fome.

Os resultados saíram 
da seguinte forma:

participantes que 
pularam corda e an-
daram de bicicleta ti-
veram menos fome do 
que não fazer nada. 
A teoria dos cientistas 
é de que o movimen-
to rápido para cima e 
para baixo de pular ou 
correr perturba o intes-
tino e, possivelmente, 
interfere com a libera-
ção de hormônios que 
regulam o apetite. 

Cientistas criam rato 
transparente que brilha 

no escuro

Quando cientistas da 
Era Vitoriana queriam 
analisar a anatomia de 
um animal, eram força-
dos a cortar seu objeto 
de estudo. Essa era a sua 
única opção, uma vez 
que técnicas como raios-
-X e ressonância magné-
tica ainda não existiam. 
Hoje em dia, os pesqui-
sadores podem dar uma 
espiada em corpos sem 
precisar abri-los. No en-
tanto, os efeitos visuais 
ainda não podem captar 
completamente a essên-
cia interior dos indivíduos. 
A opacidade teimosa da 
pele e dos órgãos é um 
desafio que nós ainda 
não tínhamos superado. 
Para nos dar uma forma 
completamente nova 

de percepção, cientis-
tas da Alemanha, de 
instituições como a Uni-
versidade de Munique 
Ludwig-Maximilians e do 
Centro Alemão para Do-
enças Neurodegenerati-
vas, criaram ratos trans-
parentes que brilham 
no escuro. Para deixar 
um rato transparente, os 
pesquisadores primeiro 
removem sua pele. Eles 
então começam a in-
jetar e banhar o animal 
com uma série de pro-
dutos químicos, incluin-
do um agente desidra-
tante e um solvente 
orgânico. Esse processo 
leva alguns dias, gradu-
almente removendo a 
água e lipídios a partir 
das células do rato.

REPRODUçãO



TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2016  12 esporte

E saiu o primeiro campeão!
Em comemoração ao Dia da Baixada, Nova Iguaçu  se destaca no campeonato,  
vence o rival Itaboraí e conquista a tão sonhada Taça Santos Dumont.

Anderson Luiz

38

vitória

Melhor feijoada de Nova Iguaçu
Toda sexta-feira por R$ 12,00

A torcida da Baixada 
Fluminense ganhou 
um presente no Dia 

da Baixada: o título da 
Taça Santos Dumont pelo 
Nova Iguaçu Futebol Clu-
be.

 E foi um título con-
quistado pelo clube de 
melhor campanha no 
primeiro turno, com vin-
te pontos, os mesmos de 
seu adversário, mas com 
desempenho melhor no 
saldo de gols. A equipe 
laranja teve o segundo 
ataque mais positivo com 
20 gols. A zaga foi a ter-
ceira melhor com oito 
tentos sofridos.

Com seis vitórias, dois 
empates e uma derrota, 
o Nova Iguaçu chegou a 
semifinal, onde eliminou 
o Americano de Cam-
pos com duas vitórias. Na 
grande decisão, um em-
pate e uma vitória deram 
o título ao laranja iguaçu-
ano.

Somando com a semifi-
nal e final, o Nova Iguaçu 
somou 31 pontos, marcou 
23 vezes e sofreu 10 gols. 
Nove vitórias, três empa-
tes e apenas uma derrota.

Na partida decisiva 
diante do Itaboraí, Mar-
lon e Schwenck fizeram 
para o Nova Iguaçu, com 
Caio Cézar descontan-
do. O Clube já está clas-

sificado para o triangular 
final, e, caso conquiste a 
Taça Corcovado, estará 
de volta à elite do Fute-
bol do Rio de Janeiro em 
2017.

Parabéns ao Nova 
Iguaçu e sua torcida pela 
conquista da Taça Santos 
Dumont, o primeiro turno 
do Campeonato Carioca 
da Série B. 

 oS ArTIlHeIroS
O artilheiro do time é 

o atacante Schwenck, 
com 10 gols. Adriano e 
Vinícius Nunes marca-
ram quatro vezes cada, 

o capitão Paulo Henri-
que fez três gols; Marlon 
e Wescley fizeram dois 
gols cada. Com um gol, 
Lucas e Carlos Henri-
que.

equipe de Nova Iguaçu que ganhou a Taça Santos Dumond, no fim do campeonato

DIVULGAçãO


