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atraído pra morte

7

Romário leva caroçada de pistola ao marcar 
encontro com mulher através do Facebook

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense fazem perícia nos corpos dos dois homens que foram executados com vários tiros

Câmera de vigilância registrou a ação de criminosos que fizeram um arrastão na Estrada de Iguaçu. Viaturas da PM ocupam a região à procura dos bandidos

Alessandro e Roberto tinham mandados de prisão
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Civil grampeia  
dois tralhas em 
Duque de Caxias

Motoqueiros sentam o dedo e 
matam dois em Belford Roxo

Tráfico aterroriza Nova Iguaçu
Já vão tarde!

Colapso

Crime na rede 

Flagra na Dutra

Prorrogado 

Lava Jato 

Fechou geral

Os corpos estavam a cerca de 1km um do outro e crivados de bala. DHBF investiga a relação entre os dois crimes.

Suspeitos morrem em tro-
ca de tiros com policiais mi-
litares do 39º BPM (Belford 
Roxo), no campo da Granja.

Unidades de saúde de Ja-
peri já sentem efeitos do des-
caso da Câmara em não votar 
suplementação orçamentária.

Dois homens são presos 
suspeitos de negociar armas 
e drogas para uma facção 
criminosa via Whatsapp. 

Polícia Rodoviária Federal 
prende homem e apreende 
comparsa adolescente com 
arma de brinquedo na Dutra.

Prefeitura de Belford Roxo 
prorroga o prazo de inscri-
ções do concurso que ofere-
ce mais de 2 mil vagas.

Ministério Público Federal 
(MPF) anuncia a prorrogação 
da força-tarefa para investi-
gar esquema de corrupção. 

No primeiro dia de greve, 
bancários fecham agências 
em todo o País e paralisação 
provoca caos. 

reprodução/whatsapp

Traficantes de facções rivais estariam brigando pelo controle da região chamada Complexo do Engenho, no bairro Engenho Pequeno, for-
mado pelas localidades conhecidas como Mutirão, em Nova Iguaçu, Morro do Falcão e Palmeirinha, em Belford Roxo. Em meio à guerra, os 
bandidos fizeram um arrastão na Estrada de Iguaçu e fizeram várias vítimas. 

reprodução/whatsapp

Olimpíada do ouro da 

superação
No feriado da Independência do Brasil, o Rio prepara uma 

grande festa para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Para-
límpicos no estádio do Maracanã, na Zona Norte da cidade. 
Você vai se emocionar durante os 11 dias de competição: 
são 4.022 atletas de 161 países que disputarão 23 modali-
dades em 528 provas que valerão medalhas: 225 femininas, 
265 masculinas e 38 mistas. A todos os heróis olímpicos, um 
muito boa sorte e que venham as medalhas para o Brasil. 
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Dragão-de-komodo

Friends

Muitos pensam 
que eles foram ex-
tintos, mas na verda-
de hoje, os dragões 
são completamen-
te diferentes e mais 
mortais como vemos 
em filmes. O dragão-
-de-Komodo possui 
tantas bactérias na 
boca que suas víti-
mas morrem de in-
fecção pouquíssimo 
tempo depois de se-
rem mordidas.

Uma curiosidade 
sobra Friends, uma 
das maiores séries 
de TV da atualidade 
é que os seis atores 
principais ganha-
vam cerca de U$ 22 
mil por episódio. No 
fim da série em 2004, 
cada um ganhava 
U$ 1 milhão por epi-
sódio. Isso é que é 
trabalho reconheci-
do com sucesso!

Toda música tem sua história. Uma verdadeira 
trama por trás de cada letra que se divide em vá-
rios temas como romances, traíções, comédia en-
tre outros. A música ‘Macarena’ é o relato de uma 
mulher que tem relações sexuais com os amigos do 
seu namorado!

Uma criança nos EUA não queria usar seu 
aparelho auditivo porque os supe-heróis não 
precisam disso. Pensando nisso, a Marvel Co-
mics criou um herói que também tinha um 
acessório no ouvido: o ‘Orelha Azul’. Incrível 
iniciativa da empresa em ajudar a todos no 
entretenimento e insentivo a população.

A loja virtual é uma inovação tecnológica que traz 
comodidade. Mas ainda existem pessoas que prefe-
rem o espaço físico. Pensando nisso, na Coreia do Sul 
funciona a primeira loja física virtual do mundo. Todas 
as prateleiras são telas de LCD touch. O usuário es-
colhe os itens desejados e se dirige ao balcão, para 
pagar e pegar suas compras embaladas.

Macarena

Orelha azul Loja virtual física

Um homem na França resolvel explorar a torre Eiffel 
simplesmente por não conseguir dormir. Isto porque a 
luz da torre era tão forte e tão clara, que invadia seu 
quarto e não o deixava dormir. Ele resolveu ir a torre e 
explorar cada andar de um dos monumentos mais lin-
dos e romântico do mundo.

Obcessão

Sabe aqueles círculos misteriosos que vira e 
mexe aparecem em plantações mundo afo-
ra? Como você sabe, eles aparecem de uma 
hora para outra e muita gente jura de pés 
juntos que são obras de seres alienígenas que 
vêm ao nosso planeta em visitas periódicas.

Os cometas podem ter um tempo limitado de vida e, 
mais cedo ou mais tarde, acabar se quebrando em fun-
ção da velocidade com que se movem e também do 
tamanho, que vai diminuindo ao longo do tempo. Isso por-
que cada vez que eles passam próximo ao Sol, perdem 
massa devido a um processo chamado sublimação.

Cometas

Dataprev divulga edital
Empresa de Teconologia e Informação da Previdên-

cia divulgou o edital de um concurso público para for-
mação de cadastro de reserva para os níveis médio e 
superior, com salários de até R$ 7.559,60. As inscrições po-
derão ser realizadas de 08 de setembro a 7 de outubro 
pelo http://www.cetroconcursos.org.br/.

Repositor de mercadoria
Empresa renomada no ramo de varejo abre vaga 

para repositor de mercadoria com ensino médio 
completo e experiência como reporsitor. Salário de R$ 
1.102,00 e vários benefícios. Interessados devem en-
viar currículo no corpo do email para  rhcsg@outlook.
com, com o título repositor de mercadorias – SG.

Impressor dry off set
Empresa multinacional no ramo de plásticos abre opor-

tunidade para impressor dry off set com formação técnica 
em mecânica, e experiência na função. Salário de 2.100,00 
e vários benefícios. Interessados devem enviar currículo no 
corpo do email para rhconsultoriamodelo@gmail.com co-
locando no assunto Impressor Off Set- RJ.

Interesse por Brasil é grande
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem, 

ao chegar em Brasília após viagem à China onde participou 
da reunião de cúpula do G20, que o interesse por investimen-
tos no Brasil é muito grande. Na viagem à China, Meirelles 
avaliou que o investimento total previsto em infraestrutura no 
Brasil deverá chegar a US$ 269 bilhões entre 2016 e 2019.

Previsão de safra de grãos é menor
Em agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE) estimou que a safra nacional de cereais, legu-
minosas e oleaginosas (algodão herbáceo, amendoim, 
arroz, feijão, mamona, milho, soja, aveia, centeio, ceva-
da, girassol, sorgo, trigo e triticale) somou 186,1 milhões de 
toneladas. O valor é 11,1% inferior à registrada em 2015.

Dólar volta a operar em queda
O dólar voltou a operar em queda ante o real 

ontem, após oscilar pela manhã entre os patama-
res de R$ 3,25 e R$ 3,30. Na semana passada, a 
moeda teve quatro sessões seguidas de queda. 
Às 11h50, a moeda norte-americana caía 1,42%, 
vendida a R$ 3,2353.

Aliens?

CONCURSO PÚBLICO

mULtINaCIONaL

DEPOIS Da CHINa

mOEDa amERICaNa

Encontrado fóssil de fada

Aliens? II
Em 1991, a dupla de ingleses Doug Bower e Dave 

Chorley veio a público e confessou que vinha produzin-
do círculos em plantações britânicas desde 1976. Esses 
caras costumavam se encontrar todas à sextas em um 
pub para beber e jogar conversa fora, até que, um dia, 
tiveram a ideia de sair criando padrões pelo país.

VaREJISta

IBGE

DIVULGAçãO

Pesquisadores receberam os restos mortais de uma ‘Fada’, que foi encontrada 
por um passeador de cachorros que preferiu não se identificar. Os restos da fada 
são bem ‘reais’. O corpo foi mumificado e foi recuperado próximo a uma antiga 
estrada romana em Derbyshire, Inglaterra, por um passeador de cachorros. Os ossos 
do minúsculo esqueleto parecem com o de um ser humano, são ocos como os de 
pássaros, dando a eles uma aparência ‘leve’ e características anatômicas bastante 
compatíveis com um ser voador, e as asas são muito similares a folhas. Será verdade 
ou apenas alguém querendo fama?

Polarização
A eleição para prefeito em Paracambi 

caminha para a polarização entre o PMDB 
de Délio Leal e Dr. Flávio (PR). Pelo menos é 
o que aponta uma pesquisa de intenção 
de votos que circula nas redes sociais. As 
candidaturas do ex-deputado e do ex-pre-
feito do município começa a incomodar os 
outros aspirantes. 

Desistir antes 
Corre na boca miúda que um dos candi-

datos estaria pensando em desistir da dispu-
ta porque vê nula a possibilidade de vitória. 
Por enquanto, trata-se apenas de boato, 
mas há quem aposte que o caminho para 
concretizar o suposto fato está nas próximas 
pesquisas. E isso é lá hora de desistir!

Com restrição 
Com a onda de ataques perpetrada con-

tra candidatos, o negócio é se blindar de 
todas as formas. Um político  de Duque de 
Caxias, por exemplo, que está com medo 
de partir dessa pra outra comprou um blin-
dado que custou os olhos da cara só para 
bater perna durante a campanha. 

Prudência para uns...
Pois é. Enquanto o nobre político anda de 

carrão blindado, os cabos eleitorais colo-
cam a cara pra bater: percorrem o cinturão 
de bairros considerados perigosos, onde es-
tão concentrados os currais eleitorais. 

Salve-se quem puder!
E é Deus por todos e cada um por si na 

conquista pelo voto. Não é à toa que al-
guns candidatos que percorrem os bair-
ros chamados de ‘zonas de perigo’ estão 
fazendo de tudo para ganhar um ‘sorriso’ 
que seja da bandidagem (se é que o leitor 
entende). Daqui a pouco vão criar o ‘pe-
dágio eleitoral’.



Sem verba, sem remédio: a 
realidade que Japeri enfrenta
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

transtornos na saúde

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Unidades de atendimento médico poderão ser fechadas a qualquer momento.

Os últimos lotes de medicamentos foram distribuídos para as unidades de saúde e emergência

Caxias realiza ação para 
acabar com o Sub-Registro

Belford Roxo prorroga 
inscrições do concurso 

REPRODUçãO/ELIzEU PIRES

DIVULGAçãO

A situação da saúde 
e educação de Ja-
peri é preocupan-

te. A falta de investimen-
tos tem feito com que a 
população sofra com fal-
ta de remédios e insumos 
para curativos. “Não te-
mos mais medicamentos 
e correlatos para dispen-
sar nos postos de saúde, 
emergência e Policlínica 
Itália Franco”. A afirma-
ção foi feita pelo secre-
tário municipal de Saúde 
de Japeri, Fabiano Brum. 
Segundo ele, o desabas-
tecimento é inevitável e 
ocorre não por falta de 
dinheiro para as compras, 
pois recursos financeiros 
para isto existem. O pro-
blema, de acordo com a 
administração municipal, 
está na falta de verba, ru-
brica orçamentária para 
respaldar as despesas, 
problema que poderia 
ser resolvido com a apro-
vação do remanejamen-

to, instrumento previsto 
lei, mas que a Câmara 
de Vereadores estaria se 
negando a colocar em 
pauta.

PEDIDO DE 
REMAnEjAMEntO

Sem alternativa, o pre-
feito Ivaldo Barbosa dos 
Santos, o Timor, anunciou 
que pretende recorrer à 
Justiça para que o Poder 
Legislativo vote o pedido 
de remanejamento para 
que os medicamentos 
e os materiais básicos 
possam ser comprados. 
A recusa da aprovação 
está sendo atribuída a 
motivação política, pois 
o presidente da Câmara, 
Cezar Melo, é candidato 
a vice-prefeito na chapa 
encabeçada por Carlos 
Moraes Costa e estaria 
trabalhando para dificul-
tar as coisas para o go-
verno, embora o prefeito 
não esteja apoiando ne-
nhum candidato a sua 
sucessão.

Crianças e adolescentes participaram de ação 

A Comissão de Erra-
dicação de Sub Regis-
tro em parceria com 
o Ministério Público de 
Duque de Caxias, da 
promotora Ana Gabrie-
la Spozel, e o Ministério 
Público do Rio de Janei-
ro, realizou ontem, uma 
ação no Centro Social 
Reviver, no Centro, para 
atender crianças e ado-
lescentes de abrigos mu-
nicipais e conveniados, 
e atendidas pelos Cen-
tros de Referência de As-
sistência Social (CRAS), 
da cidade.

Ao longo do dia, cer-
ca de 100 crianças e 
adolescentes foram 
atendidas com a emis-
são de Certidão de 
Nascimento, Identidade 
e Cadastro de Pessoa 
Física (CPF). O Detran 
esteve presente com a 
emissão de RG.

A ação contou tam-

bém com a participa-
ção do Comitê Gestor 
Municipal de Políticas 
do Sub-Registro de Nas-
cimento e Ampliação 
do Acesso à Documen-
tação Básica, instituído 
através do Decreto nº 
6618, de 27 de dezem-
bro de 2015, que hoje é 
formado pelas secreta-
rias municipais de Assis-

tência Social e Direitos 
Humanos; Educação; 
Saúde; Ações Institucio-
nais e Comunicação; 
Trabalho Emprego e 
Renda e Políticas de De-
senvolvimento Econô-
mico; Governo; pelo 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e 
Adolescente; e Conse-
lho Tutelar.

Estão prorrogadas 
até a próxima segun-
da-feira, dia 12, as ins-
crições do Concurso 
Público da Prefeitura 
de Belford Roxo. A se-
leção oferece um total 
de 2.625 vagas para 
preencher cargos dos 
níveis fundamental, 
médio/técnico e supe-
rior.

As oportunidades 
são para diferentes 
áreas. Há vagas para 
as Secretarias de Saú-
de; Habitação e Urba-

nismo; Meio Ambiente e 
Saneamento; Fazenda; 
Educação, Esporte, Cul-
tura e Turismo; Adminis-
tração e Serviços Públi-
cos; Procuradoria Geral 
do Município; Obras; As-
sistência Social e Direitos 
Humanos; e Controle.

O concurso será rea-
lizado através de prova 
objetiva de caráter eli-
minatório, exceto para 
o cargo de Procurador 
Geral, que contará com 
prova escrita. Do total 
de vagas, são 2.534 para 

ampla concorrência e 
91 para pessoas com 
deficiência. Os salários 
variam de R$ 880 a R$ 
7.700.

As inscrições podem 
ser realizadas até às 
23:59 do dia 12, no site 
do Instituto Consulpam 
(www.consulpam.com.
br), organizadora da 
seleção. A taxa de ins-
crição é de R$ 55 para 
o nível fundamental, 
R$ 80 para níveis mé-
dio/técnico e R$ 120 
para nível superior.

Estado fará relatório de servidores sem salário
O juiz da 8ª Vara de 

Fazenda Pública, Le-
onardo Grandmasson 
Ferreira Chaves, deter-
minou que a Secretaria 
Estadual de Planeja-
mento e Gestão infor-
me a listagem dos ser-
vidores ativos, inativos 
e pensionistas que não 
receberam o salário 

do mês de agosto até 
ontem, e o montande 
necessário para qui-
tar os vencimentos. Na 
noite da última segun-
da-feira, a Federação 
das Associações e Sin-
dicatos dos Servidores 
Públicos no Estado do 
Rio (Fasp) entrou com 
uma petição online 

de tutela de urgência 
para efetuar o arresto 
das contas do gover-
no do Estado, que só 
pagou 70% dos salários 
dos servidores, cerca 
de R$ 1, 4 bilhão. Para 
quitar a folha de paga-
mento, segundo o go-
verno, ainda faltam R$ 
600 milhões.

Uma manifestação 
contra a privatização 
da Cedae, a Com-
panhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro, percorreu 
na tarde de ontem a 
Avenida Rio Branco, no 
Centro do Rio. O ato 
fechou o tráfego em 
cruzamentos da via. O 
serviço do VLT, entre-
tanto, não foi afetado.

A manifestação foi 
organizada por cen-
trais sindicais e con-
tou com a presença 
dos candidatos à Pre-
feitura Cyro Garcia 
(PSTU) e Jandira Fe-
ghali (PCdoB). Ambos 
defenderam que a 
distribuição da água 

Manifestação contra privatização da Cedae percorre 

e o tratamento de esgo-
to permaneçam como 
atribuição do Estado. A 
concessão do serviço à 
iniciativa privada, hoje 
avaliada pelo BNDES, 
poderia levar a um rea-
juste das tarifas.

Presidente do Sindica-

to dos Trabalhadores 
nas Empresas de Sa-
neamento e Meio Am-
biente no Rio de Janei-
ro e Região, Humberto 
Lemos afirmou que a 
empresa registrou su-
perávit nos últimos dois 
anos.

Renato Grandelle / Agência O Globo

Rio tem ato contra privatização da Cedae 
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A Camim, rede com mais de 40 
anos de atuação no atendimento 
ambulatorial, inaugura sua primeira 
unidade no Nilópolis Square. O espa-
ço conta com laboratórios próprios e 
equipe médica e técnica qualificada.

A Defensoria, o Mi-
nistério Público e o 
Itaú, firmaram um 
acordo na última 
quinta-feira que pro-
íbe a negativação 
do servidor com em-
préstimo consignado 
em atraso devido à 
falta de repasse das 
parcelas pelo estado. 

A Secretaria de 
Obras de Caxias con-
cluiu ontem, a limpe-
za do Canal Cabo-
clo, que corta várias 
regiões do Centro. 
Durante o trabalho 
foram retiradas cer-
ca de 70 toneladas 
de lixo que são joga-
dos no canal.

A Prefeitura de São João de Meriti decretou ponto fa-
cultativo amanhã e sexta-feira em razão do feriado de 7 
de setembro. Serviços essenciais como na área da saúde 
funcionarão normalmente. 

Hoje, em virtude do feriado, todas as agências co-
merciais da Light não funcionarão. Amanhã o funciona-
mento das agências será normal, exceto para a agên-
cia do município de Comendador Levy Gasparian.

Limpeza Consignado 

Ponto facultativo Funcionamento 

Eles disseram... nós publicamos!
“não ficarei em Brasília porque pretendo ir para Porto Alegre e tenho a possibilidade de ficar um 

tempo no Rio porque minha mãe mora tradicionalmente no Rio de janeiro”. A ex-presidente Dilma 
Rousseff ao dizer na última sexta-feira que seguirá para Porto Alegre, onde a mãe, Dilma jane, mora.

A Justiça do Rio tornou indisponíveis 
os bens do senador Lindbergh Farias 
(PT) devido à contratação suposta-
mente irregular de empresas de cole-
ta de lixo em Nova Iguaçu em 2009, 
quando o petista era prefeito.

Além de ‘Lindinho’, outras oito pes-
soas e três empresas viraram réus no 
processo. O Ministério Público o de-
nuncia por ter construído um esquema 
dentro do governo com o objetivo de 
beneficiar uma única empresa.

DIRETO AO PONTO

A coragem, a determinação, a inspiração e a 
igualdade são os valores dos Jogos Paralímpicos 2016. 
O principal objetivo da inclusão social na Paralimpí-
ada é a valorização dos esportistas como atletas, 
destacando apenas sua atuação na competição 
independente de seu biótipo ou sua deficiência. A 
inclusão é para dar oportunidades às pessoas envol-
vidas e também para uma maior percepção de que 
o profissional deve ser valorizado pelo seu potencial e 
pela contribuição que oferece à sociedade. 

Contratos Concurso Interdição 
Segundo o processo, a em-

presa foi contratada em ca-
ráter de emergência, em seis 
meses o contrato chegava a 
R$ 14.139 941,10. Segundo a 
justiça, os cofres públicos do 
município chegaram a gas-
tar R$ 40 milhões.

Estão prorrogadas até a pró-
xima segunda-feira, as inscri-
ções do Concurso Público da 
Prefeitura de Belford Roxo. A 
seleção oferece um total de 
2.625 vagas para preencher 
cargos dos níveis fundamental, 
médio/técnico e superior. 

A Prefeitura de Nova Igua-
çu, por meio da Secretaria 
Municipal de Transporte, Trân-
sito e Mobilidade Urbana (SE-
MTMU), vai interditar amanhã, 
a Rua Aroeira, no bairro Boa 
Esperança, para a ‘Cruzada 
Evangelística’. 

Indisponível 

Máfia 
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Na Baía de Guanabara, o traba-
lho dos ecobarcos está prestes a parar 
pela falta de pagamento da Secreta-
ria Estadual de Ambiente. As empresas 
que recolhem o lixo flutuante da água 
estão sem receber desde outubro.

A importância da sua torcida nos Jogos

Anunciada há pelo 
menos duas décadas e 
retomada pela terceira 
vez, a duplicação da Es-
trada Magé-Manilha, um 
trecho de 25 quilômetros 
da BR-493, já começou 
a chamar a atenção 
de empreendedores, de 
empresas que querem 
garantias de um melhor 
escoamento de suas 
produções aproveitan-
do o maior investimen-
to viário da história da 
Baixada Fluminense, a 
construção do Arco Me-
tropolitano, projetado 
para ligar o Complexo 
Petroquímico à Itaguai. 
O trecho é o único que 
falta para completar o 
projeto e tudo indica 
que as obras deverão 
estar concluídas no pri-

BR-493, uma via expressa 
para o progresso

meiro semestre de 2018, 
um atraso de mais de 
um ano em relação à 
previsão anterior, que era 
fevereiro de 2017, segun-
do foi anunciado pelo 
Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes em 2014.
Com o andamento das 

obras (agora em ritmo 
acelerado) grupos em-
presariais começam a 
ver as cidades de Magé 
e Guapimirim com outros 
olhos, sondando áreas 
para instalação de in-
dústrias e galpões para 
logística, nas margens 
da Magé-Manilha e da 
Rio-Teresópolis, interesse 
também voltado para 
terrenos na localidade 
de Itambi, no município 
de Itaboraí. 

Ônibus da saúde bate recorde em Nova Iguaçu
AçãO SOCIAL

Unidade móvel da Secretaria Municipal já atendeu 55 mil pessoas só nos primeiros seis meses deste ano.
antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Projéteis da 1ª Guerra mundial são encontrados 

Quem passa pela Via 
Light, na altura da região 
central de Nova Iguaçu, 
percebe um detalhe inu-
sitado que faz toda dife-
rença quando o motoris-
ta, que não conhece a 
cidade, precisa de orien-
tação. A placa indicativa 
instalada sobre a pista foi 
virada pelo vento. O fla-
grante feito pela equipe 
de reportagem do Hora 
H mostra que o proble-
ma causa transtornos e 
desinformação. Agora é 
esperar a Prefeitura para 
colocar a estrutura no seu 
devido local. 

Magé e Guapimirim vão ser beneficiados

DIVULGAçãO

MARCELLE ABREU

O recuo das águas no 
Mar da Galiléia, atingido 
pela seca, revelou cinco 
projéteis de artilharia da 
Primeira Guerra Mundial, 
provavelmente jogadas 
por tropas turcas que re-
cuavam há cerca de um 
século, informou a polícia 
israelense na tarde de on-
tem. Um nadador de um 
resort na parte sul do lago 
bíblico descobriu o mate-
rial militar, e especialistas 
em demolição da polícia 
detonaram as cápsulas 
na última segunda-feira.

“Descobriu-se que es-
tes projéteis de artilharia 
do período da Primeira 

Guerra Mundial foram apa-
rentemente abandonados 
pelos turcos quando eles 
aliviaram suas cargas en-
quanto fugiam do Exército 
britânico”, disse o porta-
-voz da polícia Luba Samri.

Forças turcas, que 
controlaram a Palestina 
como parte do Império 

Placa desorientada na Via Light Otomano, foram der-
rotadas em confrontos 
na Galiléia em 1918. 
Após a Primeira Guerra 
Mundial, a Grã-Breta-
nha comandou a Pa-
lestina sob mandato 
que terminou em 1948, 
ano que Israel decla-
rou independência. 

População tem acesso a consultas, exames, aferição de pressão entre outros serviços

REPRODUçãO

polícia diz serem projéteis da Primeira Guerra Mundial
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Da saúde da 
mulher, passando 
pela saúde da 

criança, do idoso à saúde 
bucal, a unidade móvel 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova 
Iguaçu bateu recorde de 
atendimentos este ano. Só 
nos primeiros seis meses, 
de janeiro a julho, foram 
atendidas 55 mil pessoas, 
enquanto a soma dos 
atendimentos de 2013, 
2014 e 2015 resultou em 105 
mil consultas e exames.  O 
número de atendimentos 
este ano é 175% maior 
do que o registrado ao 
longo de todo o ano de 
2013, quando o projeto 

começou. 
Aos 74 anos, o aposentado 

Gesi Cardoso, morador 
do Jardim Palmares, 
aprovou a iniciativa. “É 
uma facilidade para os 
moradores, principalmente 
para nós idosos que 
temos dificuldade no 
deslocamento. Ter acesso 
a uma consulta perto de 
casa, sem precisar marcar, 
é tudo de bom”, elogia.

O FOCO DO PROjEtO
 é A PREVEnçãO

Segundo o secretário 
de Saúde, Emerson 
Trindade, o foco do 
projeto é a prevenção. 
“Com o resultado do 
e l e t r o c a r d i o g r a m a 
entregue na hora, o 

paciente poderá iniciar 
ali mesmo seu tratamento, 
e, caso necessário, será 
encaminhado para 
a c o m p a n h a m e n t o 
com especialista. A 
ampliação da rede 
de atenção básica, 
com a entrega de 30 
Clínicas da Família e os 
serviços prestados pela 
unidade móvel estamos 
ampliando a prevenção 
em saúde e permitindo 
mais qualidade de vida 
à população”, afirma 
Emerson.
O ônibus da saúde 

possui quatro salas 
individuais, uma para 
consultas médicas, 
outra para coleta do 
exame de preventivo, 

sala para exame 
(eletrocardiograma) e 
outra para atendimento 
odontológico, com 
capacidade para 
realizar desde simples 

procedimentos, como 
limpeza bucal, até a 
extração dentária. Caso 
o tratamento seja mais 
prolongado, o paciente 
é encaminhado 

para o Centro de 
E s p e c i a l i d a d e s 
Odontológicas, na 
Policlínica Dom Walmor, 
no Centro de Nova 
Iguaçu.
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Palanque para o desfile da independência começa a ser montado em Volta Redonda

Rede municipal homenageia 
Paralímpicos em desfile hoje

sul fluminense

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

A expectativa é que mais de 1.500 pessoas participem do ato cívico em Resende.

A Banda e pelotões da Academia Militar das Agulhas negras (AMAn) abrirão o desfile 

Os venenos evaporam do solo em outros locais
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A Prefeitura informa 
que o Desfile Cívi-
co-Escolar, em co-

memoração aos 194 anos 
de Independência do Bra-
sil, 7 de Setembro, acon-
tece a partir das 9 horas, 
na Avenida Rita Maria Fer-
reira da Rocha, no bairro 
Jardim Jalisco, em frente 
ao Parque das Águas.
A Banda e pelotões da 
Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) 
abrirão o desfile com o 
Hino Nacional. Em segui-
da desfilarão 37º Batalhão 
da Polícia Militar, 23º Gru-
pamento do Corpo de 
Bombeiros, Guarda Muni-
cipal e Cruz Vermelha de 

Resende.
A Fanfarra Opinião, for-
mada por grupos da ter-
ceira idade, será a sétima 
instituição na ordem do 
desfile, seguida do 12º Dis-
trito Escoteiro, Lions Clube 
de Resende, além dos 
pelotões Filhas de Jó, Or-
dem Demolay e Rotaract 
(membros da Maçonaria 
e do Rotary).

DESFILE
O desfile da Educação 
terá início com uma ho-
menagem aos Jogos Pa-
ralímpicos Rio 2016, que 
também será aberto no 
dia 7, no estádio do Ma-
racanã, no Rio de Janei-
ro. O primeiro pelotão da 
Educação a desfilar será 
o dos atletas do Programa 
Gente Eficiente.

Os próximos serão Asso-
ciação Pestalozzi com sua 
Fanfarra, alunos e Fanfarra 
do Colégio Municipal Ge-
túlio Vargas (Cidade Ale-
gria), alunos das Escolas 
Municipais Sagrado Cora-
ção (Lavapés), Lídia Pires 
de Magalhães (Itapuca) e 
Marieta Salles Cunha (Bai-
xada da Olaria).
Alunos e Fanfarra da Esco-
la Municipal Noel de Car-
valho (Nova Liberdade), 
alunos das Escolas Muni-
cipais Maria Dulce Freire 
Chaves (Novo Surubi) e 
Roberto Silveira (Paraíso), 
além dos alunos e Fan-
farra da Escola Municipal 
Júlio Verne (Vicentina).  A 
expectativa é que mais de 
1.500 pessoas participem 
do desfile.

O Desfile da Inde-
pendência de Vol-
ta Redonda hoje 
reunirá 70 entida-
des do município e 
terá 10 mil pessoas 
desfilando na Ave-

nida Paulo de Frontin, 
no bairro Aterrado, 
a partir de 8h30.  Os 
palanques que rece-
berão as autoridades 
municipais e a os mú-
sicos da Banda Munici-

pal começaram a ser 
montados na tarde da 
última segunda-feira.  
“Toda a estrutura para 
o desfile já está pronta 
e nestes dois dias que 
antecedem o desfile 

começamos a mon-
tagem dos palanques 
e colocação das gra-
des, que vão separar 
a pista do desfile e o 
público”, disse o asses-
sor de Comunicação, 

Ricardo Ballarini, frisan-
do que o evento tem 
muitos acertos para 
serem resolvidos. “Este 
é o maior evento que 
a minha assessoria or-
ganiza no ano, e temos 

que fazer um bom 
planejamento para 
atender bem as 
pessoas que desfi-
lam e o público que 
estará presente na 
avenida”, afirma.

Parque Nacional do Itatiaia está 
contaminado, diz pesquisa

Uma pesquisa feita 
por cientistas da Uni-
versidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) 
descobriu que o Par-
que Nacional do Ita-
tiaia, no Sul do Rio 
de Janeiro, está con-
taminado por agro-
tóxicos, entre eles o 
endosulfan, pestici-
da proibido no Brasil 
desde 2014.
Os pesquisadores 
constataram que os 
venenos evaporam 
do solo em outros 
locais e chegam às 
nuvens. Por causa do 
vento, viajam para 
longe, caem em 
forma de chuva e 
acabam se instalan-
do em partes altas 
como o Parque Na-
cional do Itatiaia.
O monitoramento 
começou há quatro 
anos e vai, a partir 

de agora, investigar 
o impacto da con-

taminação na área 
preservada.

Barra do Piraí faz campanha 
para ajudar criança deficiente

Há dez meses, o 
menino Rhuan foi 
diagnosticado com 
ambliopia por aniso-
metropia, também 
conhecida como vi-
são preguiçosa. Ele 
nasceu com o nervo 
óptico do olho direi-
to atrofiado. Por isso, 
precisa usar um tam-
pão no olho que não 
tem problema para 

estimular o funciona-
mento do outro. Mas, 
esse acessório causa 
desconforto.
“Ele fica muito enjoa-
do, muita tontura, mui-
ta dor de cabeça… 
Então, pra ele assim, 
era muito difícil usar 
o tampão por cau-
sa desses sintomas”, 
contou Ana Carolina 
dos Santos, mãe do 

Rhuan, que hoje tem 
10 anos.
Como uma forma de 
incentivar o filho a 
usar o tampão, Ana 
Carolina decidiu criar 
em uma rede social 
a campanha “Use 
o Tampão Rhuan”. 
O resultado foi uma 
surpresa para famí-
lia. Em uma semana 
foram mais de 200 
postagens. Começou 
entre os amigos, logo 
ganhou força entre 
os moradores de Bar-
ra de Piraí (RJ), onde 
a família vive, e quan-
do foram ver, pessoas 
de outras cidades e 
gente que eles nem 
conheciam estavam 
posando paras fotos 
e mandando men-
sagens. Todo dia, à 
noite, eles se reúnem 
para ver as últimas 
atualizações.

Rhuan foi diagnosticado com a doença ainda bebê
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Bancários do Sul do Rio aderem à greve nacional
Bancários de Vol-

ta Redonda e Barra 
Mansa, no Sul do Rio 
de Janeiro, aderiram 
à greve nacional da 
categoria, que co-
meçou ontem e vai 
seguir por tempo 
indeterminado. De 
acordo com a asses-
soria de imprensa do 
Sindicato dos Bancá-
rios no Sul do estado, 
a decisão foi tomada 
durante assembleia 
realizada na última 
quinta-feira.
Até a publicação 

desta reportagem, 
26 agências de Vol-
ta Redonda e seis 
de Barra Mansa es-
tavam fechadas. Nas 
outras cidades o ser-
viço funcionava nor-
malmente, segundo 
levantamento do sin-
dicato dos bancários.
Em rodada de nego-
ciação no dia 29, a 
Federação dos Ban-
cos (Fenaban) apre-
sentou ao comando 
nacional dos bancá-
rios índice de reajuste 
salarial de 6,5%; per-

centual que repre-
senta perda real de 
2,8% (de acordo com 
a inflação de 9,57%). 
Ainda segunda a as-
sessoria do sindicato, 
a categoria reivindi-
ca reajuste para os 
salários e proteção 
aos empregos.
Em nota, a Federa-
ção Brasileira de Ban-
cos (Febraban) disse 
que a proposta in-
tegra, para a maior 
parte dos bancários, 
aumento da remune-
ração que supera a 

inflação. Isso porque 
ela envolve, além 
dos 6,5% de reajuste 
salarial, um abono 
de R$ 3 mil. Somando 
ambos, o aumento 
chega a 15% para 
algumas faixas sala-
riais. Além disso, ain-
da segundo a nota, 
a proposta inclui par-
ticipação nos lucros 
e aumento no vale-
-alimentação (que 
passará a R$ 523,48 
mensais) e no vale-
-refeição (que alcan-
çará R$ 694,54 men-

sais). Esses e outros 
benefícios pagos aos 
bancários estão en-

tre os mais altos do 
mercado, argumen-
ta a Febraban.

não há previsão para o término da greve bancária
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Dois homens foram executados 
em bairros de Belford Roxo 

duplo Homicídio 

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Motoqueiros passaram atirando. Os corpos estavam em pontos diferentes do Nova Aurora. 

A Divisão de Ho-
micídios da Bai-
xada Fluminen-

se (DHBF) investiga a 
morte de dois homens 
ocorrida manhã de 
ontem, no bairro Nova 
Aurora, em Belford 
Roxo. Uma das vítimas 
foi identificada como 

Denis Gutemberg Pe-
reira Lima, de 34 anos. 
O corpo dele foi en-
contrado na Estrada 
Dr. Farrula. Poucos me-
tros adiante, na Rua 
Itaperuna, estava o 
carro dele, uma Pa-
lio branca, de placa 
LMC-4071. O veículo 
tinha perfuração de 
balas na lataria e tam-
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Policiais da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense fazem perícia nos corpos de Denis Gutemberg e na outra vítima que não foi identificada

Dupla negociava armas 
e drogas pelo Whatsapp

Agentes da Polícia Rodoviária Federal durante a prisão dos suspeitos

Uma das armas que foi negociada na internet

PRF flagra assalto na Dutra 

DRFC recupera carga de R$ 200 mil no Rio

bém no vidro no lado 
do carona. 

De acordo com in-
formações de teste-
munhas, Denis teria 
sido morto por dois ho-
mens numa moto, que 
o abordaram e um 
deles efetuou diver-
sos disparos. A vítima 
ainda conseguiu sair 
do carro e correr, mas 

acabou alcançada e 
executada com cer-
ca de cinco disparos. 

OUtRO CORPO
 A CERCA DE 

1 qUILôMEtRO 
O segundo assas-

sinato aconteceu a 
cerca de 1 quilôme-
tro, também no mes-
mo bairro. O cadáver 

do homem, que não 
foi identificado, es-
tava dentro de uma 
Uno branca, placa 
AYl-2619, de Curitiba, 
que perdeu o contro-
le, invadiu a calçada 
e se chocou contra 
o muro de uma casa 
na Avenida Radler de 
Aquino. Os tiros foram 
disparados no lado es-

querdo do motorista.
Segundo o delega-

do Willians Batista de 
Souza, que coordenou 
a ação, a especia-
lizada não descarta 
nenhuma hipótese, e 
a principal delas seria 
a de execução. Polí-
cia investiga ainda a 
relação entre os dois 
crimes.  

Dois homens foram 
presos na manhã de 
ontem, por Agentes da 
Delegacia de Combate 
às Drogas (DCOD).  Eles 
são apontados pela po-
lícia como os principais 
fornecedores de armas 
e drogas para uma fac-
ção criminosa que atua 
em três morros do Rio de 
Janeiro: Urubu, em Pila-
res, Primavera, em Ca-
valcante, e Juramento, 
em Vicente de Carvalho. 
Carlos Alberto da Silva 
Guimarães, conhecido 
como Tim, de 26 anos, 
e Urubatan Silva Junior, 
chamado de Sorriso ou 
Breu, de 39 anos, foram 
capturados em Vila Val-
queire, na zona Oeste do 
Rio. Eles faziam negocia-
ções de armas e drogas 
pelo aplicativo WhatsA-

pp.
Contra Carlos Alber-

to, havia mandado de 
prisão por quatro crimes 
de roubo duplamente 
majorado. Em desfavor 
de Urubatan, havia três 
mandados de prisão 

pelos crimes de roubo 
majorado, tráfico e asso-
ciação para o tráfico de 
drogas e porte ilegal de 
arama de fogo de uso 
restrito, além de outras 
anotações criminais por 
vários crimes graves.

imagens-whatsapp /Reprodução

Um adolescen-
te foi apreendido 
e um homem foi 
preso pela Polícia 
Rodoviária Fede-
ral (PRF), em uma 
abordagem na 
Rodovia Presiden-
te Dutra (BR-116), 
em Nova Iguaçu, 
na tarde da última 
segunda-feira . A 
dupla foi flagrada 
com uma arma de 
brinquedo, que era 
usada para intimi-

dar as vítimas.
Os policiais faziam 

uma ronda na pista 
sentido Rio de Janei-
ro, quando suspeita-
ram dos ocupantes 
de uma motocicleta 
e decidiram abor-
dá-los. A moto era 
conduzida por um 
homem de 31 anos, 
acompanhado de 
um adolescente de 
17 anos.

Ao revistá-los, en-
contraram um simu-

lacro de arma de 
fogo. Além disso, os 
suspeitos estavam 
com um telefone 
celular, que esta-
va desligado. Assim 
que os policiais li-
garam o aparelho, 
ele tocou. Era a víti-
ma, a qual contou 
que tinha acaba-
do de ser roubada 
pela dupla. A ocor-
rência foi registra-
da na 53ª DP (Mes-
quita). 

Divulgação 

Policiais da Delega-
cia de Roubos e Fur-
tos de Cargas (DRFC) 
prenderam dois ho-
mens e apreenderam 
uma carga avaliada 
em R$ 200 mil, na últi-
ma segunda-feira, no 
Complexo da Pedrei-

ra, na Pavuna, na zona 
Norte do Rio. A carga, 
de carne suína, foi de-
volvida à empresa BRF.

Foram presos Ladimir 
Rosa Mendes, pelo cri-
me de corrupção ativa, 
e Jonathan dos San-
tos Pereira, que tinha 

mandado de prisão 
pelos crimes de roubo, 
tráfico e formação de 
quadrilha. Também foi 
apreendido um adoles-
cente infrator por fato 
análogo ao crime de 
associação ao tráfico 
de drogas.
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PM ‘derruba’ três em Belford Roxo 

Um ex-presidiário 
foi morto a tiros em 
frente a um bar no 
Centro de Mossoró. O 
crime aconteceu no 
cruzamento da Ave-
nida Sérvulo Marceli-
no com a Rua Valter 
Wanderley. Segudo a 
Polícia Militar, Romário 
da Silva Oliveira teria 
marcado um encon-
tro com uma mulher 
pelo Facebook e o 
local seria próximo ao 
bar da Corrente. 

Como estava sem 
transporte, a vítima 
Romário foi até a casa 
de um vizinho e pediu 
para que ele o levas-
se até o local do en-

contro. Quando os dois 
chegaram, o rapaz fez 
outro contato com a 
mulher para dizer que 
já havia chegado. 

Foi quando dois ho-
mens se aproxima-
ram em uma moto e 
atiraram várias vezes 

contra Romário. Os 
autores do homicídio 
pouparam o vizinho 
que acompanhava 
o ex-detento. Romá-
rio, que havia saído 
da prisão há pouco 
tempo onde teria sido 
preso por roubo, foi 
atingido por 11 dispa-
ros de pistola calibre 
380 e não resistiu aos 
ferimentos. 

Após o crime, os 
assassinos fugiram. Os 
militares disseram ain-
da que os próprios cri-
minosos teriam se pas-
sado pela mulher e 
atraído Romário para 
a morte. A Polícia Civil 
investiga o caso e não 
descarta crime passio-
nal. 

Ex-presidiário é morto ao marcar encontro 

Agente do 39º BPM desconfiou de veículo suspeito e alertou o batalhão. 
Foi feito um cerco e os marginais acabaram trocando tiros com a polícia. 

Romário da Silva Oliveira

Três suspeitos foram 
mortos durante tro-
ca de tiros com po-

liciais militares do 39º 
BPM (Belford Roxo), na 
última sexta-feira, próxi-
mo ao campo da Gran-
ja, no bairro Areia Bran-
ca. Junto aos marginais 
foram apreendidos ar-
mas, granada e um car-
ro roubado. 

Segundo informações 
do capitão Caldas, que 

comandou a operação 
, um policial militar da 
corporação que reali-
zava a custódia de um 
preso no Hospital Muni-
cipal Jorge Júlio da Cos-
ta dos Santos (Joca), 
percebeu a presença 
de um veículo suspeito 
da marca Renault Lo-
gan, de cor prata, com 
placa identificada ape-
nas pelos números 6101, 
com vários elementos 
em seu interior. 

A guarnição que rea-

lizava o patrulhamento 
na região foi alertada 
e iniciou um cerco até 
localizar o carro com as 
mesmas características 
na Rua Estado do Rio de 
Janeiro. Ao perceberem 
a aproximação das via-
turas, os bandidos ata-
caram os agentes a tiros. 
Os PMs reagiram. 

Após cessar o con-
fronto, a guarnição re-
alizou buscas no local e 
encontrou três suspeitos 
feridos.

SUBtEnEntE 
FICA FERIDO

Os três foram leva-
dos para o Hospital do 
Joca, mas não resisti-
ram aos ferimentos. Os 
marginais mortos têm 
entre 18 e 25 anos. Du-
rante a troca de tiros, o 
subtenente Ari acabou 
ferido. 

Ele também foi aten-
dido na unidade e re-
cebeu cinco pontos no 
braço esquerdo e de-
pois foi liberado. 

Ação com várias apreensões e um carro recuperado
De acordo com 

os policiais, eles 
estavam com dois 
revólveres e uma 
arma de brinque-

do. O veículo rouba-
do na área da 58ª 
DP (Posse) em Nova 
Iguaçu foi recupera-
do. Foram apreendi-

dos dois revólveres, 
um calibre 38 e outro 
32, uma granada de 
mão, um simulacro de 
pistola, além do veí-

culo Renault Logan. 
O registro do caso foi 
feito na 64ª Delegacia 
de Polícia (São João 
de Meriti). 

Material apreendido com os bandidos em Areia Branca

Dupla suspeita roda 
Em outra ocorrên-

cia realizada no dia 
1º, os agentes da 
mesma corporação 
capturaram dois sus-
peitos durante perse-
guição a um veícu-

lo suspeito, da marca 
Hyundai Hb20, de cor 
branca, placa KPT-2720 
de São João de Meriti. 

Segundo a guarni-
ção comandada pelo 
tenente Vieira, por volta 

das 17h50, durante pa-
trulhamento pela Ave-
nida Joaquim da Costa 
Lima pedestres alerta-
ram os policiais que um 
veículo havia sido rou-
bado há pouco tempo 

nas imediações e que 
os autores seriam três 
homens. 

Após realizar buscas, 
a PM encontrou o carro 
e iniciou uma persegui-
ção. Durante a fuga, o 

motorista suspeito per-
deu o controle e bateu 
em uma pilastra de pro-
teção de uma ponte. 
Dois deles não resistiram 
ao cerco, mas um ter-
ceiro comparsa conse-

guiu fugir. Com a du-
pla foi apreendido um 
simulacro de pistola 
(arma de brinquedo). 
O caso foi registra-
do na 54ª DP (Belford 
Roxo). 

Traficantes ameaçam invadir 
comunidades em Nova Iguaçu 

A guerra entre trafican-
tes de facções rivais está 
aterrorizando comunida-
des de Nova Iguaçu. Os 
criminosos do Comando 
Vermelho estariam ten-
tando tomar o contro-
le da região chamada 
Complexo do Engenho, 
formado pelas localida-
des conhecidas como 
Mutirão, no Engenho Pe-
queno, Morro do Falcão 
e Palmeirinha, em Belford 
Roxo, ocupado por ban-
didos do Terceiro Coman-
do Puro (TCP).

Na madrugada do últi-
mo domingo, um intenso 
tiroteio provocou pânico 
nos moadores, inclusive 
de bairros vizinhos. Poucas 
horas antes, criminosos 
fortemente armados, em 
pelo menos quatro veícu-
los, teriam praticado um 
arrastão na Estrada de 
Iguaçu. A quadrilha fez di-
versas vítimas. Elas perde-
ram dinheiro e celulares. 
Uma câmera de vigilãn-
cia chegou a registrar a 
ação. 

Segundo informações 
apuradas pela reporta-
gem do Hora H, após o 
arrastão agentes do 20º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar de Mesquita, com o 
apoio do 39º BPM e 24º 
BPM realizaram uma ope-
ração nas localidades 
que estão sendo alvos 
da guerra, para prender 
os criminosos. Os policiais 
somente conseguiram 
entrar no Mutirão com a 
chegada do blindado da 
Polícia Militar.

De acordo com um 
agente, a ação terminou 
sem prisões e apreensões. 
Em um dos áudios que cir-
culam nas redes sociais, 
há relatos que os crimino-
sos que estão tentando 
invadir a região seriam da 
Favela Nova Holanda, no 
Complexo da Maré, zona 
Norte do Rio. A Polícia Mi-
litar pede a quem tiver 
informações que possam 
identificar os bandidos, 
que ligue para o Disque-
-Denúncia (2253-1177). 

Policiais militares se preparam para mais uma operação

ENVIADO PELO WHATSAPP/G1

Agentes da Civil cumprem 
mandados de prisão em Caxias

Os agentes da 62ª 
Delegacia de Polícia 
(Imbariê) em Duque 
de Caxias cumpriram 
dois mandados de 
prisão contra acu-
sados de crimes na 
Baixada, na última 
segunda-feira. Pela 
manhã, Alessandro 
Divino de Souza, co-
nhecido como Rato, 
de 41 anos, foi captu-
rado em cumprimen-
to de sentença con-
denatória.

O mandado foi ex-
pedido pelo juiz da 
comarca de Mage/
Regional Inhomirim, 
que o condenou a 1 
ano e 2 meses pelo 
crime de furto. ‘Rato’ 
foi preso na Rua J, em 
Fragoso, município de 
Magé.

À tarde, os policiais 

prenderam Rober-
to Dias Carvalho, 35, 
que tinha em aberto 
um mandado de pri-
são preventiva, expe-
dido pelo juízo da 2ª 
Câmara Criminal, por 
tráfico de drogas. Atu-

ante na comunidade 
de Parada Angélica, 
em Imbariê, o margi-
nal foi preso na casa 
da mãe, localizada 
na Rua Norte, distrito 
de Piabetá, também 
em Magé.

Roberto Dias e Alessandro Divino foram presos

Adolescente é apreendido 
com drogas no Boulevard

Um adolescente foi 
apreendido com dro-
gas de três tipos por 
Agentes da Opera-
ção Centro Presente, 
na manhã de ontem, 
na Rua Sacadura Ca-
bral, na Praça Mauá, 
próximo ao Boule-
vard Olímpico.

O infrator, de 16 
anos, estava com 23 
pinos de cocaína, 88 
papelotes da mesma 
droga, 28 pedras de 
crack e 58 trouxinhas 
de maconha, além 

de R$ 231 em espé-
cie. O jovem, que é 
morador do Morro da 
Providência, já tinha 
quatro passagens por 
tráfico de drogas. Ele 
foi conduzido à 5ª DP 
(Mem de Sá) e em 
seguida encaminha-
do à Delegacia de 
Proteção à Criança 
e ao Adolescente 
(DPCA).

Os agentes da 
Operação Centro 
Presente faziam uma 
patrulha pela Rua 

Sacadura Cabral 
quando, por volta 
das 7h40, percebe-
ram uma moto sus-
peita na localidade 
conhecida como La-
deira do Escorrega. 
Ao seguirem a moto 
e, cerca de cem me-
tros adiante, avista-
ram um adolescente 
sentado na calçada. 
Ao ver os agentes, o 
jovem jogou uma sa-
cola plástica no chão 
e tentou fugir, mas foi 
alcançado e detido.
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Conselho também prorrogou trabalhos de grupo que investiga a Eletronuclear.

PORtO aLEGRE

A ex-presidente Dil-
ma Rousseff deixou, por 
volta das 15h30, de on-
tem o Palácio da Alvo-
rada, residência oficial 
da Presidência, onde 
mora desde janeiro de 
2011, quando assumiu 
o primeiro mandato. Ela 
seguirá para Porto Ale-
gre, onde parte de sua 
família mora.

Após deixar o Palá-
cio, Dilma desceu do 
carro e cumprimentou 
os manifestantes que a 
aguardavam do lado 
de fora do local. 

Na quarta-feira da 
semana passada, o 
Senado aprovou, por 
61 votos a 20, o impe-
achment de Dilma. Ela 
foi condenada sob a 
acusação de ter come-

Dilma sai do Palácio da Alvorada

tido crimes de responsa-
bilidade fiscal, as chama-
das ‘pedaladas fiscais’ no 
Plano Safra e os decretos 
que geraram gastos sem 
autorização do Congres-
so Nacional.

Apesar disso, os sena-
dores decidiram, em uma 
segunda votação, man-

ter a petista habilitada 
para ocupar cargos pú-
blicos.

Nos últimos dias, Dil-
ma permaneceu no Al-
vorada e recebeu a visi-
ta de ex-ministros de seu 
governo, como Aloizio 
Mercadante e Eleonora 
Menicucci.

Dilma deixou em definitivo moradia em Brasília

Conselho do MPF prorroga por mais 
um ano força-tarefa da Lava Jato

ANDRÉ DUSEK/ESTADãO CONTEúDO

O Conselho Supe-
rior do Ministério 
Público Federal 

aprovou ontem a pror-
rogação por mais um 
ano da força-tarefa da 
Operação Lava Jato, 
em Curitiba, responsá-
vel por investigação de 
fraudes na Petrobras. O 
prazo para que 11 pro-
curadores se dedicas-
sem exclusivamente 
às apurações da Lava 
Jato terminaria em 
8 de setembro deste 
ano. Agora vai até se-
tembro de 2017.

A força-tarefa, cria-
da em abril de 2014, 
é composta, além dos 

onze integrantes fixos, 
pelo procurador Deltan 
Dallagnol, que coman-
da os trabalhos, e mais 
três colaboradores.

O conselho, presidido 
pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo 
Janot, também apro-
vou a prorrogação por 
mais três meses da for-
ça-tarefa que investiga 
fraudes na Eletronucle-
ar, no Rio de Janeiro.

No Rio, investigações 
da Lava Jato envol-
vem, além de obras da 
Eletronuclear, desvios 
na obra de Angra 3.

HIStóRICO
A Operação Lava 

Jato completou dois 

anos em março de 
2016. Considerada a 
maior já realizada no 
país, a operação co-
meçou em um posto 
de gasolina de Bra-
sília e chegou à Pra-
ça dos Três Poderes, 
também na capital.

Doleiros, operado-
res financeiros, depu-
tados, senadores e 
o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
integram a lista de 
investigados. A ope-
ração também já 
investigou empresas 
com atuação no Bra-
sil e no exterior e seus 
executivos, além de 
ex-diretores da Petro-
bras. O ex-presidente da Eletronuclear, Othon Luiz, foi condenado pela Operação Lava jato 

REPRODUçãO

Greve dos bancários fecha 
agências em todo o país

Bancários em quase 
todo o país entraram em 
greve desde ontem por 
tempo indeterminado. 
A paralisação foi apro-
vada em assembleia na 
última quinta-feira, se-
gundo a Confederação 
Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf). Até a 
última atualização desta 
reportagem, pelo menos 
21 estados e o Distrito Fe-
deral tinham agências 
fechadas.

Os bancários inicia-
ram greve nacional por 
tempo indeterminado 
e em Petrópolis, na Re-
gião Serrana do Rio, a 
categoria vai adotar 
uma espécie de rodízio. 
As agências vão alternar 
a abertura para atendi-
mento ao público. Nesta 
terça, Bradesco, Banco 
do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal ficam 
fechadas. Os trabalha-
dores reivindicam uma 
série de melhorias, entre 

elas, reajuste salarial.
No Norte Fluminense, 

85% da categoria entrou 
na paralisação, de acordo 
com o presidente do sindi-
cato, Hugo Diniz, 85% da 
categoria entrou na parali-
sação. Das 60 agências da 
região, 45 se encontram 
fechadas. Segundo o sin-
dicato, a adesão em São 
João da Barra e Campos 
dos Goytacazes, que têm 
45 agências, é de 100%. A 
greve é por tempo indeter-
minado.

Na região dos Lagos, a 
greve tem 100% de ade-

são nas 58 agências, se-
gundo o sindicato que 
representa a categoria. 
Nas cidades da região, 
somente os casos es-
senciais serão atendidos 
pelos funcionários, como 
desbloqueio de cartões 
para idosos. O efetivo nas 
agências será de no má-
ximo 30%.

Na capital, o primeiro 
dia da greve nacional 
dos bancários no Rio de 
Janeiro começou com 
120 agências e cinco 
prédios administrativos 
fechados.

Os bancários iniciaram greve por tempo indeterminado

REPRODUçãO

Obra em canal está em fase final
A Prefeitura de Du-

que de Caxias deve 
concluir até o início 
da próxima semana, a 
construção do Canal 
Santa Isabel, no bair-
ro Pilar. Nesta fase final 
estão sendo instaladas 
as comportas, além da 
limpeza do canal cintu-
ra do Pilar.

O secretário de 
Obras do município, 
Luiz Felipe Leão, disse 
que foi feito a concre-
tagem das galerias. “ 
Com a instalação de 
comportas e a limpeza 
do canal cintura do Pi-
lar o serviço estará con-

cluído. O nível do canal 
já diminuiu considera-
velmente e esperamos 

não termos problemas 
no período chuvoso na 
região”, concluiu.

SMO/DIVULGAçãO

Canal cintura do Pilar em Caxias foi limpo

Japerienses recebem cadeiras 
de ação social da Prefeitura

A vida de mais cinco 
japerienses mudou para 
a melhor, graças à par-
ceria entre a Prefeitura 
de Japeri e a AACD (As-
sociação de Assistência à 
Criança com Deficiência). 
Na sexta-feira da semana 
passada, um grupo de 
pessoas com necessida-
des especiais foi levado 
pela Coordenadoria Mu-
nicipal de Integração So-
cial da Pessoa Portadora 
de Deficiência (COOR-
DEF), ligada à Secretaria 
de Ação Social e Traba-
lho (SEMAST), à sede da 
AACD de Nova Iguaçu, 
no bairro Jardim da Viga. 
Lá, cada um dos cinco foi 
contemplado com uma 
cadeira de rodas motori-
zada.

As entregas foram 
acompanhadas pela 
equipe da COORDEF e 

seu coordenador, Carlos 
Augusto Bastos. Ele revela 
que com mais estas cinco 
cadeiras de rodas moto-
rizadas, 16 japerienses já 
foram beneficiados com 
este tipo de equipamento, 
através da parceria entre 
a Prefeitura de Japeri e a 
AACD. “Além disso, a CO-

ORDEF já distribuiu cerca 
de 600 cadeiras de rodas 
comuns, 450 cadeiras de 
higienização, centenas 
de muletas, bengalas e 
andadores. No total, mais 
de 1.600 pessoas já re-
ceberam algum tipo de 
aparelho”, comemora 
Carlos Augusto.

As entregas foram acompanhadas pela equipe 

DIVULGAçãO

Guarda multa 33 pessoas no VLT
Ao todo, 33 pesso-

as foram multadas por 
agentes da Guarda Mu-
nicipal do Rio no primei-
ro dia de aplicação de 
penalidade para passa-
geiros que não paga-
rem a tarifa no Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT).

A multa para quem foi 
flagrado pelos agentes 

é de R$ 170. Caso seja 
multado novamente, o 
valor sobe para R$ 255 
(multa mais 50%). Dos 33 
multados, 10 são turistas, 
um estrangeiro, do Equa-
dor.

A primeira autuação 
foi por volta das 7h. A 
maior parte das multas 
foi emitida na parte da 

manhã: foram 19 infra-
ções até as 12h. Flagra-
dos utilizando o serviço 
sem pagar, os usuários 
receberam a notificação 
que é emitida na hora, 
com informações sobre 
a autuação, instruções 
para impressão da guia 
de pagamento e orien-
tações para recurso.
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GLOBO
05:02 - Hora Um
05:58 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:16 - Bem Estar
10:56 - Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:55 - Praça TV - 1ª Edição
12:32 - Globo Esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10 - Jornal Hoje
13:50 - Vídeo Show
14:52 - Sessão da TardeQuarteto 
Fantástico
16:34 - Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:39 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:14 - Sol Nascente
19:08 - Praça TV - 2ª Edição
19:28 - Haja Coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40 - Jornal Nacional
21:02 - Velho Chico
21:45 - Futebol
23:45 - Boletim Paralimpíada 
2016Compacto da Cerimônia de 
Abertura
00:18 - Jornal da Globo
00:56 - Programa do Jô
01:38 - Plantão Noturno
02:22 - CorujãoO Exótico Hotel 
Marigold

TV RECORD

SBT
06:00 – Primeiro Impacto
07:00 - Fofocando
08:00 – Carrossel Animado
08:30 – Mundo Disney
10:30 – Bom Dia e Cia
13:00 – Horário Eleitoral
13:10 – Bom Dia e Cia
14:15 - Fofocando
15:15 – Casos de Família 
16:15 – Mar de Amor
17:15 – Abismo de Paíxão
18:15 – A Gata
19:45 – SBT Brasil
20:30 – Horário Eleitoral
20:40 – Cúmplices de um Res-
gate 
21:30 - Carrossel
22:15 – Gra Ganhar é só Rodar
22:45 – Programa do Ratinho 
00:30 – The Noite
01:30 – Jornal do SBT
02:15 – Okay Pessoal
03:15 – Dois Homens e Meio
03:30 – Mike & Molly
04:00 – Jornal do SBT
05:00 – Jornal do SBT

REDE TV

HISTóRIA DE SUCESSO

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 
17:10-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 
22:30-SuperPop 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury Jr 
01:30-Viagem Cultural 
02:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus. 
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

Bento tenta consolar Beatriz. 
Santo pede para Miguel iniciar a 
transição para produtos orgâni-
cos. Bento insiste para que Beatriz 
pense na candidatura à Prefeitu-
ra de Grotas. Afrânio manda Mar-
tim deixar a cidade. Encarnação 
cobra do filho uma posição so-
bre a situação de Carlos. Iolanda 
aconselha Tereza a não escon-
der a verdade de Santo.

Afrânio manda 
Martim deixar a cidade

Léia 
ampara Samara

Samara chora ao presenciar Jo-
sué beijando Aruna. Léia se assusta 
ao ver a filha transtornada e tenta 
ampará-la. Sandor diz que não dei-
xará Jericó. Tibar pede para o filho 
matar Tobias durante os treinamen-
tos. Léia pede para a filha manter 
a calma e avisa que Aruna não 
pode vê-la neste estado. 

ResuMOs DAs NOveLAs

Tamara fica encantada com a 
simpatia de Apolo. Agilson avisa 
a Lucrécia que eles voltaram a 
apoiar Aparício. André comenta 
com Adriana que o desempenho 
de Tamara na corrida está ruim. 
Carmela ameaça falar com Ro-
drigo, caso Henrique não a colo-
que em outra campanha. 

Apolo flagra Tancinha e 
Beto se beijando

O avô de 
Otávio morre

Neusa leva Omar até o presidio para 
que ele veja a consequência de quem 
faz as coisas erradas. Rebeca chora ao 
escutar Isabela dizer pela primeira vez 
"mãe". O programador do aplicativo que 
Vicente está desenvolvendo some e não 
atende mais as ligações. No vilarejo, Téo 
busca informações sobre o seu passado 
com a ajuda de seus amigos. Nico e Ale-
gra estão mais próximo e saem para pas-
sear. O avô de Otávio morre.

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 - Gugu
00h15  - Programa do Porchat
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Universal

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

EncontrArte comemora 15 
anos na Baixada Fluminense
Festival terá início com uma festa no Complexo Cultural de Nova Iguaçu.

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 Debate
13:00 - Horário Político
13:10 - Os Donos da Bola
16:15 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Sila: Prisioneira do Amor
20:30 - Horário Político
20:40 - Sila: Prisioneira do Amor
21:15 - Religioso - Show da Fé
22:20 - X Factor - Pré-Show
22:30 - X Factor
00:25 - Jornal da Noite
01:10 - Que Fim Levou?
01:13 - Mundo Miss - Boletim
01:15 - Os Simpsons
02:05 - Glee
02:50 - Só Risos - pegadinhas
03:00 - Religioso - Igreja Universal

Persistência e profissionalismo são as palavras que melhor representam a iniciativa deste grupo de artistas

Objetivos em co-
mum: Duas pessoas 
só permanecerão uni-
das se tiverem o mes-
mo objetivo de vida. 
Logo, apenas pode-
remos nos manter uni-
dos a Deus se tivermos 
o mesmo objetivo que 
Ele tem. Que relacio-
namento haverá en-
tre você e Deus se 
Ele estiver lutando por 
uma coisa e você por 
outra? Saiba qual é a 
causa de Deus e lute 
ao lado dele.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

MÁRCIO LEANDRO

Um festival de-
mocrático, com 
grande varie-

dade de gêneros, 
patrocinado pela Pe-
trobras há 10 anos e 
totalmente gratuito 

à população. É com 
esta combinação de 
fatores que o Encon-
trArte conquistou o 
público e os artistas e 
se firmou como princi-
pal festival da Baixa-
da Fluminense e um 
dos mais importantes 

do Estado do Rio de 
Janeiro. De 21 a 30 de 
setembro o município 
de Nova Iguaçu será 
palco para as come-
morações de 15 anos 
do festival. Persistên-
cia e profissionalismo 
são as palavras que 

melhor representam 
a iniciativa que este 
grupo de artistas teve 
em 2001.

Ao longo desse pe-
ríodo, foram realiza-
dos 248 espetáculos, 
31 oficinas de qualifi-
cação, 10 seminários 

e 51 homenagens a 
artistas. Tudo isso sem-
pre gratuito à popula-
ção, com workshops 
para a classe e ao 
notável público que 
atingiu a marca de 
200 mil pessoas.

O festival terá início 
no dia 21 com uma 
festa organizada no 
Complexo Cultural 
Nova Iguaçu onde 
serão homenage-
adas 30 pessoas e 
instituições que co-
laboraram com reali-
zação do EncontrAr-
te desde o seu início. 
O Sesc Nova Iguaçu 
foi o palco escolhi-
do para abrigar as 
12 produções, en-
tre adultos e infantis, 
que participarão do 
evento. Os espetácu-
los começam no dia 
22 no Sesc de Nova 
Iguaçu, na Rua Dom 
Adriano Hipólito, 10, 
Moquetá.
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Trabalho: aproveite 
que sua personalidade 
está em destaque hoje 
para fazer contatos 
profissionais. Poderá 
fazer bons negócios. 

Amor: por parte dos familiares 
haverá muito interesse por sua 
felicidade. Aproveite a experiência 
deles e ouça os conselhos também. 

Áries

Trabalho: procure 
assumir apenas o que 
seu tempo e competência 
permitem. Nada de 
sobrecarregar-se. Com 
calma você chegará onde 

deseja. Amor: procure viver em função 
do seu bem-estar. Finança: É melhor 
colocar o pé no freio e controlar gastos 
exagerados. 

Touro

Trabalho: invente, 
ouse, procure 
criatividade e 
dinamismo para 
concretizar trabalhos 
originais. Você está 
com muita inspiração 

e poderá criar o que antes parecia 
impossível. Amor: é tempo de viver 
uma relação com mais carinho, 
cumplicidade e diálogo. Cor: azul-
celeste. 

Gêmeos

Trabalho: nada de 
indecisão no ambiente 
profissional. Aja com 
firmeza para conseguir 
melhorar o serviço e a 
produtividade. Amor: 

período excelente para começar um 
romance. Com delicadeza e sinceridade 
poderá conquistar quem deseja. Finança: 
lucro inesperado. 

Câncer

Trabalho: um novo 
cenário profissional 
se desponta para o 
seu progresso. Com 
mais facilidade para 
produzir terá chance 
de se destacar na 

sua atividade e ter resultado 
compensador. Amor: não deixe 
que os familiares atrapalhem sua 
relação. Cor: dourada. 

Leão

Trabalho: uma energia 
produtiva dinamiza sua 
atividade. Você poderá 
se surpreender com 
tanta produtividade. 
Esse progresso se 

deve aos astros que envia vibrações 
vibrantes para o seu sucesso. Amor: a 
felicidade na vida a dois vai te pegar. 
Não fuja dela, por favor! 

Virgem

Trabalho: a Lua transita 
por sua área de amizades, 
trazendo um período 
positivo para fazer 
parcerias. Amor: Não 
confie detalhe da sua vida 
pessoal para ninguém. 

Pois, isso poderá trazer situação 
complicada. Finança: movimente seu 
dinheiro em investimentos. 

Libra

Trabalho: procure dar 
forma concreta aos seus 
objetivos profissionais. 
Aproveite o impulso 
de Júpiter para dar 
ação aos seus projetos. 

Amor: não tenha dúvida de nada 
que tiver aprovação imediata do seu 
coração. Os acasos poderão dar novo 
colorido ao seu dia. 

Escorpião

Trabalho: tudo de 
bom dependerá da sua 
autoconfiança no seu 
serviço ou negócio. 
Poderá progredir depois 
de muito empenho. Faça 

bom uso da sua boa disposição. 
Amor: você poderá se decepcionar 
com alguém, mas tente entender e não 
julgar. Cor: azul-celeste. 

Sagitário

Trabalho: o seu 
regente Saturno lhe 
confere disposição 
para lutar pelo que 
deseja. Você terá 

paciência para completar com 
êxito todas tarefas sob sua 
responsabilidade. Amor: poderá 
estreitar amizade com alguém 
que esteve ausente por muito 
tempo. Cor: prata. 

Capricórnio

Trabalho: que tal se 
dedicar às pesquisas 
profissionais? Sua 
intuição está em 
alta e você percebe 
as oportunidades 

com mais facilidade. Amor: 
atenção as chances de paixões 
à primeira vista. Para quem já 
tem compromisso o céu promete 
fidelidade e cumplicidade.

Aquário

Trabalho: os astros 
favorecem todas 
atividades profissionais. 
Com sua criatividade 
nas alturas, não será 
nenhuma surpresa 

se produzir obras maravilhosas. 
Amor: carisma é a palavra-chave 
do momento. Com ele você poderá 
conquistar exatamente o que deseja. 

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Relação dos Candidatos Inscritos Processo Seletivo 03/2016
 carGo de medico Pediatra PlaNtoNista materNidade 

jessica Gomes Pereira resende 
               
carGo de mÉdico reumatoloGista 

silas hermanson carvalho Volta redonda

* cargo de médico Psiquiatra não houve inscritos.

PORTARIA Nº 2426 DE 06 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 -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período de 12 
(doze) meses, o servidor abaixo relacionado, para atender as necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classificação no Processo 
Seletivo Simplificado nº 002/2016(SMS), a vista do processo administrativo nº 578/16:

A partir de 05/09/2016     Função

thiago dolinski santa rosa oliveira  médico otorrinolaringologista

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

PORTARIA Nº 2427 DE 06 SETEMBRO DE 2016

o Prefeito em eXercÍcio do muNicÍPio de Porto real, No uso de suas 
atribuiÇÕes leGais, 

R E S O L V E:

ART. 1º - DESIGNAR o engenheiro, REINALDO JOSÉ RAIMUNDO CREA/RJ 202100368, 
para acompanhamento das obras, no ano de 2016, relativas aos contratos 010/2016, nos 
termos do art. 67 da Lei Federal nº 8666/93.  

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

DECRETO N° 4.119, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 1.635.000,00 (Hum 
milhão seiscentos e trinta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de 
março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA), à Se-
cretaria Municipal de Saúde (SEMUS), à Secretaria Municipal de Habitação e Ur-
banismo (SEMHUR) e à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Turismo (SE-
MEST), Crédito Suplementar de R$ 1.635.000,00 (Hum milhão seiscentos e trinta e 
cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo an-
terior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo ii 
deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei 
Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I     Em R$

ÓrGÃo UNIDA-
DE PROGRAMA DESPESA FONTE

SUPLE-
MENTA-

ÇÃO
semfa semfa 05.01.28.846.020.0.002 4.6.90.71.00 00 750.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 640.000,00

semus fms 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.39.00 16 5.000,00

se-
mhur

se-
mhur

12.01.17.512.014.1.038 3.3.90.39.00 12 110.000,00

semest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 05 130.000,00

Anexo II     Em R$

ÓrGÃo UNIDA-
DE

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULA-
ÇÃO

semus fms 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.30.00 16 345.000,00

semus fms 08.01.10.302.030.1.039 3.3.90.39.00 16 300.000,00

se-
mhur

se-
mhur

12.01.15.451.087.1.036 3.3.90.39.00 12 110.000,00

se-
masP

adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.03 00 500.000,00

se-
masP

adm 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 250.000,00

se-
mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 05 130.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.120, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

 “dispõe sobre decretação de Ponto facultativo e dá outras providências.”

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor 

DECRETA:

Art. 1º. Fica Decretado Ponto Facultativo nas repartições da Administração direta e indi-
reta da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, no(s) dia(s) 08 e 09 de setembro de 2016 
(quinta-feira e sexta-feira).

Art. 2º. Funcionarão normalmente os seguintes serviços: 

i - da área da saúde como hospital municipal, unidade mista do lote XV, samu e a uni-
dade de Pronto Atendimento;

II - repartições de prestação continuada de serviço como coleta e remoção de lixo;

III - da área de trânsito;

IV - de segurança pública;

V - os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação, a critério do Se-
cretário da pasta, em especial os órgãos da Secretaria Municipal de Fazenda. 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi-
ções em contrário

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1663/GP/2016 DE 19 DE JULHO DE 2016 

Exonerar a pedido LUCAS COELHO, Professor II, da secretaria municipal de edu-
cação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, matrícula nº 10/46.372, a contar de 
13/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/2464/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

Republicado Por Incorreção

PORTARIA Nº 1775/GP/2016 DE 29 DE JULHO DE 2016

Exonerar a pedido ELAINE LUCIA CASTRO DA SILVA, Professor II, da secretaria mu-
nicipal Educação, Esporte, Turismo e Cultura – SEMECT, matrícula nº 10/22.836, a contar 
de 13/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/1614/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

Republicado Por Incorreção

PORTARIA Nº 1898/GP/2016 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

NOMEAR, a contar de 20 de julho de 2016, RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de assessor especial i, símbolo se-1, no gabinete da 
secretaria municipal de fazenda.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº 1899/GP/2016 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

NOMEAR, a contar de 20 de julho, cristiNa rosa soares GoNÇalVes, para exer-
cer o cargo em comissão de Presidente da junta de recursos fiscais, símbolo se-2, da 
inspetoria Geral de receita e fiscalização tributária.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº 1949/GP/2016 DE 29 DE AGOSTO DE 2016

Exonerar a pedido MICHELE ALINE DE OLIVEIRA SANTOS, Psicólogo, da secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SEMASDH, matrícula nº 10/49.732, 
a contar de 16/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3220/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

Republicado Por Incorreção

PORTARIA Nº 1950/GP/2016 DE 29 DE AGSTO DE 2016

Exonerar a pedido GILDSON CARLOS DE OLIVEIRA, Agente da Guarda Municipal, 
da Secretaria Municipal de Segurança Pública - SEMSEP, matrícula nº 10/44.264, a con-
tar de 27/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3393/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

Republicado Por Incorreção

PORTARIA Nº 2000/GP/2016 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar a pedido MAURICIO MIRANDA DE OLIVEIRA, Professor Educação Física, 
da secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semect, matrícu-
la nº 10/53.175, a contar de 25/08/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3574/2016.

PORTARIA Nº 2001/GP/2016 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

Exonerar, o servidor RENATO DA SILVA VELTRI, a contar de 01 de setembro 
de 2016, do cargo em comissão de assessor administrativo i, símbolo das-
10, da diretoria de serviços de expediente, da secretaria municipal de Políticas 
Públicas – semPoPu.

Prefeitura muNiciPal de Porto real 
CNPJ 01.612.355/0001-02

liceNÇa ambieNtal muNiciPal de iNstalaÇÃo
em 02 de setembro de 2016 foi concedido pela secretaria municipal de 
Meio Ambiente - SMMA, através do processo n° 1518/2016 a LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 004/16, para execução de serviços 

de pavimentação em intertravado, drenagem, calçadas e sinalização na 
rua duque de caxias, localizada no loteamento Parque mariana, com 

validade até setembro de 2018 

 , com validade até Março 2018. 
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Ingredientes

Modo de preparo

PÃO DE BATATA RECHE-
ADO COM MORTADELA

1 kg de farinha de trigo/3 
ovos inteiros/1 copo de lei-
te de vaca morno/½ copo 
de óleo/4 colheres de 
(sopa) de açúcar/1 co-
lher de (sopa) de sal/20 g 
de fermento instantâneo 
para pão/500 g de batata 
cozida não muito mole e 
espremida/RECHEIO: 500 
g de mortadela triturada 
no processador ou liquidifi-
cador/200 g de requeijão 
cremoso ou catupiry/1 xí-
cara de (chá) de cheiro 
verde/1 xícara de (chá) 
azeitonas verdes (opcio-
nal)/2 colheres de (sopa) 
de orégano/1 colher de 
(há) de mostarda/2 colhe-
res (sopa) de molho de to-
mate( opcional)/½ colher 
(sopa ) de óleo.

dissolva o fermento no lei-
te morno.
coloque no copo do li-
quidificador o açúcar, sal, 
óleo, ovos e o fermento e 
bata bem.
em uma bacia junte a fa-
rinha de trigo a batata e 
o líquido do liquidificador
amasse tudo muito bem, 
deixe a massa descansar 
até dobrar de volume, re-
fogue a mortadela com 
os outros ingredientes e 
deixe esfriar, faça as bo-
linhas recheie.
Colocando-as na assa-
deira untada com mar-
garina, deixe crescer no-
vamente, passe gemas 
em todas e leve para 
assar em forno pré-aque-
cido a 180º até que dou-
rem.

Ingredientes

Modo de preparo

500 ml de leite/250 ml 
de óleo de soja/3 xí-
caras de farinha de tri-
go/1 colher (café) de 
sal/4 ovos/2 colheres 
(café) de fermento/25 
g de queijo parmesão 
ralado/1 pitada de 
orégano/RECHEIO: 1 
peito de frango gran-
de cozido por 30 mi-
nutos em panela de 
pressão e desfiado/1 
lata de palmito pica-
do/1 lata de ervilha 
com milho/100 ml de 
molho de tomate/1 
tomate picado/1 ce-
bola picada/azeito-
nas/orégano

Misture todos os ingre-
dientes em uma bacia 
até obter uma consistên-
cia firme e reserve.
MASSA: Reserve o queijo
Bata os demais ingredien-
tes da massa no liquidifi-
cador e acrescente por 
último o fermento.
Despeje metade da mas-
sa em uma assadeira 
grande de inox ou alumí-
nio, untada com mantei-
ga.
Acrescente o recheio por 
cima e cubra com o res-
tante da massa
Polvilhe queijo parmesão 
e coloque para assar em 
forno alto (220° C), prea-
quecido, por 40 minutos.

TORTA De FRANGO De 
LIQuIDIFICADOR 

DeLICIOsA e FÁCIL

PORTARIA Nº 2002/GP/2016 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

Torna sem efeito a PORTARIA Nº 1968/GP/2016 DE 01 DE SETEMBRO DE 2016, 
publicada em 02 de setembro de 2016.

PORTARIA Nº 2003/GP/2016 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

Designar os servidores ALAN CARLOS DIAS Matr. 60/47053 e RENATO MOREIRA 
OLIVEIRA Matr. 11/52362, para atestarem as notas fiscais, concernente aos serviços 
prestados a esta municipalidade pela coNtratada, conforme Processo administrativo 
nº 21/0260/2013, contando os efeitos desta portaria a contar da data de 01/07/2016, 
revogando-se as disposições anteriores.

PORTARIA Nº 2004/GP/2016 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de setembro de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda , consubstanciado no que restou estabe-
lecido pela Comissão criada pelo Decreto n.º 3954/2015, TUANE CRISTINA MEDEIROS 
MENINGUELO, para exercer o cargo em comissão de assessor técnico iii, símbolo 
DAS-08, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

PORTARIA Nº 2005/GP/2016 DE 06 DE SETEMBRO DE 2016.

NOMEAR, a contar de 01 de setembro de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda , consubstanciado no que restou estabe-
lecido pela Comissão criada pelo Decreto n.º 3954/2015, MONIQUE BEATRIZ DE CAR-
VALHO MEDEIROS, para exercer o cargo em comissão de assessor técnico iii, símbolo 
DAS-08, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

Na PORTARIA Nº 1976/GP/2016 DE 01 DE SETEMBRO DE 2016, publicada em 
02/08/2016.

Onde se Le: ANDRE LUIZ CRUZ MARINHO;
Leia-se: ANDRE LUIZ CRUZ MARINS;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMUNICADO

Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, co-
munico ao Sr. Alcides de Moura Rolim Filho, que encontram-se a sua disposição na 
Secretaria Municipal de Controle, informações referentes ao processo nº 229.249-
9/09

belford roxo, 06 de setembro de 2016. 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

PORTARIA N.º 369 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de VAGNER GOMES DE ALBU-
QUERQUE, ocupante do cargo de Agente de Trânsito, matrícula nº. 10/43.788, lotado 
na Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Institucional – SEMT-
TI, por ter infringido o Artigo 138 da Lei Complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 43/0016/2016.

PORTARIA N.º 370 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de VERA LUCIA PASCOAL GO-
MES, ocupante do cargo de Secretario Escolar, matrícula nº. 10/15.711, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo - SEMECT, por ter 
infringido os Artigo 138 da Lei Complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 37/5571/2015.

PORTARIA N.º 371 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de LUCIA DE FATIMA DA SIL-
VA FERREIRA CHAVES, ocupante do cargo de Secretário Escolar, matrícula nº. 
10/16.158, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo 
- SEMECT, por ter infringido os Artigo 118 da Lei Complementar nº 014/97, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 37/5594/2015.

PORTARIA N.º 372 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do município, 
INDEFERE os pedidos contidos nos autos dos processos abaixo:

NOME PROCESSO MAT. CARGO ASSUNTO
ADRIANA MARCIAL 
RAMOS GOMES 
ELIAS

37/1189/2016 46.443 ASSISTEN-
TE SOCIAL

AUXILIO ALI-
MENTAÇÃO

FABIANE GOMES 
BATISTA

37/1188/2016 46.496 ASSISTEN-
TE SOCIAL

AUXILIO ALI-
MENTAÇÃO

ANA MARIA ALIVIA 
DE MELLO JOAO

37/4655/2015 10.207 MERENDEI-
RO

ABONO DE 
FALTAS

FLAVIA NOGUEIRA 
DE SOUZA

37/1726/2016 25.248 ESTIMULA-
DOR MA-
TERNO

ABONO DE 
FALTAS

  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 373 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do Artigo 91 da Lei Complementar 
014/97,

R E S O L V E:

conceder a ELIANE CRISTINA CALDEIRA MOREIRA, ocupante do cargo de Pro-
fessor II, lotado na secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo – 
SEMECT, matrícula n.º 10/44.736. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE 

INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 22/08/2016, con-
forme o contido nos autos do Processo n.º. 37/1636/2016. A publicação deste ato visa 
a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 374 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITIVO

PERÍODO DA 
LICENÇA

EDUARDO 
DE SOUZA 
GUIMARA-
ES

37/3237/2016 17.985 GARI 16/05/10 A 
15/05/15

01/09/16 A 
30/11/16

REGINA 
CELIA 
ZANIBO-
NI DE 
AGUIAR

37/2837/2011 20.344 AUX. ADMI-
NISTRATIVO

10/11/10 A 
09/11/15

03/08/16 A 
02/11/16

           a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA N.º 375 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 
014 de 31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,  
  

R E S O L V E:

coNceder liceNÇa Para tratameNto de saÚde

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ANDERSON 
MACHADO 
SANTANA

37/4586/2016 49.060 PROF. MATEMA-
TICA

60 19/08/16 A 
17/10/16

CRISTIANE 
DE JESUS 
RAMOS 
LINO

37/4602/2016 44.453 PROFESSOR II 15 23/08/16 A 
06/09/16

FLAVIA 
CORREIA DE 
AMORIM

37/4576/2016 10.739 PROFESSOR II 16 16/08/16 A 
31/08/16

IARA GUI-
MARAES 
DOS SAN-
TOS

37/1816/2016 25.728 AUX. SERV. GE-
RAIS

10 02/04/16 A 
11/04/16

JUREMA 
BORGES 
PEREIRA 
ALMEIDA

37/4580/2016 53.092 PROFESSOR II 19 29/08/16 A 
16/09/16

PAULA BEL-
GA TOME 
DE VASCON-
CELOS

37/3060/2016 44.448 PROFESSOR II 03 03/05/16 A 
05/05/16

SANDRA 
REGINA 
FERREIRA 
DA SILVA

37/4595/2016 46.343 PROFESSOR II 18 23/08/16 A 
09/09/16

SIMONE DE 
ARAUJO 
MARQUES 

37/4574/2016 15.949 PROF. PRE-
-ESCOLAR

30 29/08/16 A 
27/09/16

                                a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 376 DE 05 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procuradoria Geral 
do município.

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, ao servidor ROBERVAL LIMA DE 
ALMEIDA, ocupante do cargo Auditor Fiscal, Matricula 10/20.210, por 6 (seis) meses a 
contar de 01/04/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde que, apre-
sente a secretaria municipal de administração e serviços Públicos, o seu competente 
registro de candidato junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na forma do dispositivo no §2°, 
Art. 86, da Lei Complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 1997. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

ERRATA:

Na portaria nº 280 de 08 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 14/07/2016, 
referente à Jessica Brizamar de Lima Cabral.

Onde se lê: Matricula 44.266
Leia-se: Matricula 44.266 e 52.950

Na portaria nº 380 de 29 de julho de 2015, publicada no Jornal Hora H de 14/07/2015, 
referente à Jessica Brizamar de Lima Cabral.

Onde se lê: Período 01/08/15 a 31/10/15.
Leia-se: Período 01/08/15 a 13/09/15.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO

EDITAL Nº 001 – INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

CONSELHO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS CIDADES

ERRATA Nº 001 

Onde se Lê: 06(seis) rePreseNtaNtes da associaÇÃo de moradores.

Leia-se: 06(SEIS) REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES/ENTIDA-
des de direitos sociais.

Belford Roxo, 06 de setembro de 2016.

MARCELO MORAES RODRIGUES
secretário municipal de habitação e urbanismo - sehurb
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Cristo Redentor recebe Tocha 
Paralímpica em abertura de jogos
Dom Orani Tempesta fez uma bênção para recepcionar o símbolo.

anderson Luiz

38

vitória

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

A Tocha Paralím-
pica foi recep-
cionada na 

noite de ontem aos 
pés do Cristo Reden-
tor, um dos principais 
símbolos do Rio. Para 
celebrar o evento, a 
estátua foi ilumina-
da com as cores da 
chama paralímpica.

O cardeal arce-
bispo do Rio, Dom 
Orani Tempesta, fez 
uma saudação es-
pecial aos primeiros 
Jogos Paralímpicos 

da América do Sul. O 
cardeal falou sobre 
a força e superação 
dos atletas. Turistas 
que visitavam o mo-
vimento no fim da 
tarde puderam pres-
tigiar a cerimônia.

A judoca campeã 
olímpica, Rafaela 
Silva, participou do 
evento. Com a lam-
parina que carrega-
va a chama para-
límpica, o cardeal 
acendeu a tocha 
que estava nas mãos 
do carioca Tho-
maz Magalhães, de 

62 anos,  paratleta 
campeão mundial 
de ski aquático con-
vidado da Arquidio-
cese para participar 
do revezamento. Em 
seguida, ele entre-
gou a tocha para 
Rafaela Silva.

A Tocha Paralim-
pica chegou ao Rio 
na manhã de on-
tem, no Museu do 
Amanhã. Hoje, aber-
tura da Paralimpia-
da, a tocha percorre 
a orla carioca até a 
cerimônia à noite no 
Maracanã. Campeão mundial de ski aquático, thomaz Magalhães participou do revezamento

KÁTHIA MELLO/G1


