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CV tortura e executa suposto rival

‘DG’ roda 
com arma,  
munição e 

drogas

Ingresso ‘frio’ 
manda dez 
pra cadeia

Vingança 
diabólica 
e covarde

Turistas 
fazem a 

limpa no Rio

Lan house 
tem vaga 

para caixa

Lobos-Guarás  
são vistos em 

Porto Real

Bombeiro é 
executado 

com  15 tiros  
na Baixada

Boxeador 
vai em cana 
por estupro

Estimativa 
de inflação 
fica baixa

Perseguição 
termina em 

morte no Rio
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atrocidade

Vídeo gravado pelos criminosos mostra vítima em sessão de tortura e na sequência já morto com vários tiros em um matagal

Os pequenos de 11 meses David Luiz e Lucas Felipe tiveram traumatismo craniano

Carro onde estava Ana Cla-
ra foi atingido por ladrões

Monstro invade a casa, esfaqueia a ex-namorada e ar-
remessa várias vezes contra o chão e a parede dois be-
bês gêmeos. Crime chocou população que pensa em 
fazer picadinho do criminoso, que não aceitou o fim do 
relacionamento e partiu  para o ataque covarde.

Militar reformado foi ata-
cado ao chegar em casa.

ol mp adas
Rafaela é 

superação 
e ouro na 
Rio-2016

Aos 24 anos,  judoca conquistou o lugar mais alto do 
pódio ontem ao vencer a mongol Sumiya Dorjsuren, nú-
mero um do mundo, na final do judô. Rafaela se ajoelhou 
no tatame e comemorou sob os olhos emocionados da 
família e amigos que assistiam à luta na Arena Carioca 2.
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Comunidade de Nova 
Iguaçu comemora chegada 

de Clínica da Família
3
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Conspiração 

Conspiração II 

Muitos relatos histó-
ricos foram levanta-
dos sobre o pior 'dita-
dor' da humanidade: 
adolf hitler. alguns 
historiadores afirmam 
que ele não se suici-
dou, mas que fugiu 
para um país da amé-
rica do sul. há vários 
relatos atuais que um 
'argentino' é um dos 
maiores colecionado-
res de objetos nazistas.

segundo relatos, 
dois submarinos na-
zistas não se rende-
ram após a queda 
de berlin e ficaram 
submersos por dois 
meses até chega-
rem na argentina. 
um oficial nazista, 
com identidade 
desconhecida, es-
capou antes que os 
submarinos fossem 
descobertos. Quem 
será este oficial?

e foi dada a largada à caçada mais espe-
rada em todo o mundo. o famoso aplicativo 
pokémon Go, tem contagiado a todas as clas-
ses de idade. uma pequena curiosidade sobre 
eles é que os nomes dos lendários 'articuno', 
'Zapdos' e 'Moltres', terminam com palavras que 
representam um, dois e três em espanhol.

um bloco Lego de ouro de 14 quilates foi 
dado aos funcionários que trabalharam na fá-
brica da alemanha por mais de 25 anos, no fi-
nal dos anos 80. as peças eram avaliadas em 
aproximadamente $ 15.000 dólares. Isso é algo 
raríssimo de se ver em uma empresa.

homens na África caçam cobras gigantes com 
uma isca inusitada: eles mesmos! eles encontram 
a toca da cobra, colocam a perna dentro da 
toca e esperam a cobra 'fisgar a isca'. Quando 
são fisgados, eles as puxam e assim as capturam. 
Isso sim é trabalho arriscado!

Pokémons

Coisa rara Isca viva

Na croácia, um cão sobreviveu após ter 
sido baleado por uma espingarda por um 
'assassino de aluguel' contratado para ma-
tá-lo. pawel brodzky, pescador, disse que es-
tava com seu filho quando viu o cão flutu-
ando sobre a água, à beira da morte.

Sobrevivente

segundo investigações, o homem recebeu 
r$16 para matar Lucky, o cão que antes se 
chamava olly, pertencia a um homem que 
achou caro demais pagar para uma institui-
ção o valor de r$ 115 para sacrificá-lo den-
tro dos parâmetros da lei, ele preferiu pagar 
um assassino para 'fazer o serviço'.

apesar de números indicarem a rede 
Globo como a maior detentora de audi-
ência, o sbt é a emissora mais aprovada 
no quesito qualidade pelo público. apesar 
da empresa ter exclusividade de exibição, 
não significa que o público prefira a rede 
Globo.

Ibope

Chance para operador de caixa
empresa localizada em são João de Meriti abre 

oportunidade para operador de caixa informa-
tizado com experiência na função. salário de r$ 
1.100,00, vale transporte, vale refeição de r$ 15,00. 
Interessados enviar currículo no corpo do email para 
iconerh@yahoo.com.br com o assunto 285.

Cozinheiro temporário
rede de hotéis abre oportunidade para cozi-

nheiro temporário com experiência na função. 
salário de r$ 1.800,00. Interessados devem enviar 
currículo no corpo do email para vagahotelaria@
rh10.com.br com assunto: coZINheIro - teMporÁ-
rIo.

Armazenista noturno
empresa no ramo de logística abre vaga para ar-

mazenista noturno com experiência na função. salá-
rio de r$ 1.023,00, assistência médica, odontológica, 
vale transporte e cesta básica. Interessados devem 
enviar currículo no corpo do email para fernandac-
prado@yahoo.com.br.

Mercado baixa a estimativa de inflação
o mercado financeiro baixou sua estimativa de 

inflação para este ano e para 2017, ao mesmo 
tempo em que também passou a prever um 'en-
colhimento' menor do produto Interno bruto (pIb) 
em 2016. as previsões foram coletadas pelo banco 
central. 

Taxa de juros fica estável em julho
segundo especialistas, as taxas de juros das ope-

rações de crédito voltaram a subir no mês de julho, 
completando 22 meses seguidos de elevações, se-
gundo levantamento divulgado ontem pela asso-
ciação Nacional dos executivos de finanças (ane-
fac).

Dólar opera com instabilidade
o dólar operou com instabilidade ante o real, 

com preocupações com o cenário político bra-
sileiro e o governo interino de Michel temer, que 
ofuscavam o bom humor nos mercados externos. 
Às 12h20, a moeda norte-americana subia 0,45%, 
vendida a r$ 3,1835. 

Sobrevivente II

LAN HOUSE

LOGÍSTICA

ANÁLISE FINANCEIRA

MOEDA AMERICANA

Homem-cabra ataca os EUA

'Dia do Limite'
os seres humanos acabaram de usar to-

dos os recursos que a terra pode regenerar 
em um ano. o dia é conhecido como o 
dia do Limite, e este ano está acontecen-
do cinco dias mais cedo do que em 2015, 
o que significa que gastamos mais recursos 
em menos tempo. 

REDE DE HOTéIS

CARTÃO DE CRéDITO

reprodução

tudo começou na década de 1960, quando dezenas de pessoas relatavam 
ter visto uma estranha e aterrorizante figura com cabeça de cabra rondando al-
gumas cidades dos eua. a horripilante criatura ficou conhecida como 'Goatman' 
(homem cabra, em inglês). claro que até por causa das restrições tecnológicas 
da época, nenhuma foto decente foi tirada, e a história acabou se transforman-
do em uma lenda urbana. agora, mais de meio século depois, as aparições do 
'homem cabra' voltam a apavorar moradores de Maryland, também nos eua, e 
várias imagens surgiram pela internet. segundo especialistas, a maioria das fotos 
são antigas, e muitas delas parecem mesmo montagens. por outro lado, vários sites 
alegam que algumas imagens são genuínas, e que nada indica adulteração.

Malhado nas redes 
alexandre cardoso, prefietio de duque de caxias, 

pode ganhar o troféu de pior  adminsitrador da bai-
xada fluminense. a alegação para ter desistido  da 
corrida pela reeleição para se dedicar mais aos pro-
blemas do município não colou. tanta incompetên-
cia, na opinião da população, se reflete nas redes 
sociais com internautas postando críticas a cardoso 
e transformando o chefe do executivo em ‘persona 
non grata’.

Pelo menos isso!
a decisão de desistir de entrar na disputa pela re-

eleição pode ter sido a  mais acertada. Mas nos bas-
tidores da política, segundo uma fonte confidenciou 
ao sombra, comentários apontam para uma outra 
versão: alexandre cardoso teria desistido de voltar 
à prefeitura orientado por assessores  preocupados 
com a derrota nas urnas.

Suicídio  político
esperto, ele evitou um suicídio político empurrado 

por uma impopularidade recorde. Não há números 
que confirmam esse efeito negativo, mas pela chuva 
de críticas postadas nas redes sociais é possível ter 
uma noção do quanto o prefeito de caxias tem sido 
rejeitado.   

E falando nisso...
candidatos que disputam uma vaga no Legislativo 

já enfrentam a rejeição em seus redutos eleitorais an-
tes do início da campanha, em 16 de agosto. Na re-
gião da estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, por 
exemplo, um ex-vereador, que só cumpriu um man-
dato e depois não conseguiu mais voltar à câmara, 
tem a pretensão de ganhar uma vaga na câmara. 

Mais um exemplo
outro que está todo prosa com a confirmação da 

sua candidatura a vereador é político que tem raízes 
em Queimados, mas mora em um luxuoso apê na 
barra, comprado quando cumpria mandato de ve-
reador pela primeirav vez no município. todo mundo 
quer saber de onde veio o dindim para bancar tanta 
ostentação. 
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Novos serviços serão oferecidos a partir desta semana na nova unidade.

Clínica da Família tem serviços dentários além dos serviços já prestados a população do município

MarceLLe abreu 

dIvuLGação

‘Muito + Social’ tem edição 
olímpica no Parque de Eventos

ItaLo dorNeLLes

Várias secretarias participaram de evento que teve mais de 800 serviços prestados

‘Olimpíadas’ multam mais de mil motoristas

a clínica da família 
Nova era foi inaugu-
rada no último sába-
do. as novidades no 
atendimento foram 
anunciadas pelo se-
cretário estadual de 
saúde, Luiz antônio 
teixeira Júnior, e o se-
cretário de saúde de 
Nova Iguaçu, emerson 
trindade.  

“atendendo a uma 
necessidade desta re-
gião e um pedido da 
população, desde on-
tem temos vacinação 
aqui nesta unidade”, 
disse emerson trinda-
de.

NOVIDADES 
EM SERVIÇOS 

a outra novidade 
é que a clínica  terá 
dentista. “estão sen-
do tomadas as pro-
vidências para que 

seja possível oferecer 
também tratamento 
odontológico nesta 
unidade”, afirmou o 
secretário estadual, 
que aproveitou para 
fazer  uma retrospecti-
va da saúde de Nova 
Iguaçu enquanto era 
secretário municipal 
e lembrou das con-
dições da clínica da 
família antes da obra.   

Graças às melhorias 
na infraestrutura da 
unidade os moradores 
poderão ter consul-
tas com clínico geral 
e pediatra. além de 
contar com serviços 
como acompanha-
mento de hipertensão 
e diabetes, puericultu-
ra, pesagem, verifica-
ção do cartão do bol-
sa família, pré-natal, 
coleta de preventivo 
e planejamento fa-
miliar. o atendimento 
domiciliar aos mora-
dores da região será  

Itaguaí implanta mão dupla 
ao lado da Quadra Municipal

feito por uma equipe 
da estratégia saúde 
da família.

“estou muito feliz em 

ter a oportunidade de 
entregar a 26 ª clínica 
da família de Nova 
Iguaçu”, acrescentou 

emerson trindade.
além de moradores 

e convidados, tam-
bém participou da 

inauguração o dire-
tor-geral do hospital 
Geral de Nova Igua-
çu, Joé sestello.

enquanto os nilo-
politanos aguarda-
vam a chegada da 
tocha olímpica em 
seu destino final, no 
parque de eventos, 
a secretaria de de-
senvolvimento social 
realizou mais uma 
edição do projeto 
‘Muito + social’ na 
última quarta-feira. 
cerca de 800 aten-
dimentos foram re-
alizados e os cida-
dãos tiveram acesso 
a serviços gratuitos 
de assistência odon-
tológica, verificação 
de pressão e glicose, 
assistência jurídica, 
balcão de empre-
gos, corte de cabelo, 
isenção de segunda 

via de documentos, 
entre outros.

“estou muito feliz 
com mais uma edição 
de sucesso do ‘Mui-
to + social’ e ver os 
moradores da cidade 
aqui prestigiando ser-
viços. esse momento 
histórico que é a che-
gada da tocha olím-
pica. diversas secreta-
rias estão ajudando, 
as ruas de Nilópolis 
ficaram lotadas para 
esse momento tão es-
pecial e aqui no par-
que de eventos a fes-
ta foi completa para 
a população, além 
dos shows e apresen-
tações”, declarou a 
secretária de desen-
volvimento social e 

primeira-dama, erika 
calazans.

em comemoração 
à semana Mundial 
do aleitamento Ma-
terno, a secretaria 
Municipal de saúde, 
com as equipes do 
paIsMca – programa 
de assistência Inte-
gral à saúde da Mu-
lher, criança e ado-
lescente também 
participou do evento 
com uma ação de 
conscientização do 
aleitamento mater-
no, levando informa-
ções sobre amamen-
tação e os cuidados 
com recém-nascidos 
às pacientes que re-
alizam o pré-natal 
em Nilópolis.

a secretaria Municipal 
de transportes, trânsito 
e defesa civil (sMttdc) 
criou um novo sentido 
nas proximidades da 
Quadra Municipal de 
Itaguaí que entrou em 
funcionamento semana 
passada. o local rece-
beu sinalização vertical 
e horizontal, permitindo 
aos motoristas que cir-
culam pela rua prefei-
to vicente cicarino (ao 
lado do cemitério são 
francisco Xavier), aces-
sar um pequeno trecho 
de mão dupla, em fren-
te à Quadra Municipal, 
seguindo pela rua co-
ronel freitas e descendo 
para o teatro Municipal 
pela rua dr José rober-
to freire. esta alteração 
evita que os condutores 
de veículos sejam obri-

Secretaria de Transportes cria novo retorno

gados a passar pelo 
centro de Itaguaí para 
acessar a rua General 
bocaiúva. deste modo, 
a prefeitura pretende 
melhorar a fluidez do 
trânsito. além desta in-
tervenção, a prefeitura 
criou rotatórias em fren-
te à secretaria Munici-

pal de educação, na 
rua Isoldackson cruz de 
brito, duas na rJ99, uma 
em frente à rodoviária e 
outra nas proximidades 
do bairro Jardim améri-
ca e uma terceira, em 
fase final, próximo à uni-
dade de pronto atendi-
mento (upa).

Mais de mil mul-
tas de trânsito foram 
aplicadas no rio des-
de o começo dos 
Jogos olímpicos, na 
última quarta-feira. 
ao todo, 1.123 moto-
ristas foram multados 
por estacionamento 
proibido. além disso, 
568 carros foram re-
bocados em razão 
do fechamento de 
vias para as provas 

olímpicas de ciclismo 
de estrada no último 
fim de semana.

o diretor da cet 
rio, Joaquim dinis, 
afirmou que conside-
ra o número de mul-
tas “razoável”.

“o número de mul-
tas aumentou por-
que nas provas de 
rua você não pode 
ter veículos estacio-
nados. este número 

é razoável, conside-
rando 140 km de vias 
fechadas na cidade 
para estas provas, 
que são os maiores 
desafios da olimpí-
ada em matéria de 
mobilidade”, afirmou. 
“este é um problema 
muito sério, e esta-
mos atentos a ele”, 
disse pedro Junquei-
ra, chefe do centro 
de operações rio. 



reprodução 

reprodução 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

a secretaria de assistência social 
de Nova Iguaçu e a coordenadoria 
de políticas para Mulheres promovem 
hoje, a partir das 9h, uma caminhada 
pelo fim da violência contra a mulher. 
a concentração será no paço Munici-
pal, em frente à prefeitura. 

em 2012 o pt lan-
çou 1.759 candidatos 
a prefeito e elegeu 
619. desses, mais de 
15% deixaram o parti-
do. em são paulo ele-
geu 72 prefeitos, mas 
1/3 (24) se desfiliaram. 
para este ano o núme-
ro de candidatos será 
35% menor, serão 1.135. 
É o efeito Lava Jato / 
Impeachment.

o presidente do 
tribunal superior elei-
toral (tse), ministro 
Gilmar Mendes, de-
terminou abertura de 
processo pedindo a 
cassação do registro 
do partido do traba-
lhador (pt). segundo 
Gilmar, há indícios de 
que o pt foi indire-
tamente financiado 
pela petrobras. 

o parecer aprovado no conselho de Ética pela cassa-
ção do mandato do deputado afastado eduardo cunha 
(pMdb-rJ) e a decisão da comissão de constituição e 
Justiça que rejeitou o recurso do ex-presidente da câma-
ra foram lidos na tarde de ontem no plenário da casa.

o ministro dos transportes, portos e aviação civil, Maurí-
cio Quintella, apresentou ontem, o balanço da primeira se-
mana de movimentação olímpica nos aeroportos do brasil. 
de acordo com Quintella, 595 mil pessoas passaram pelos 
dois aeroportos do rio de Janeiro entre idas e vindas.

PT extinto Decadência 

Cassação de Cunha Aeroporto

Eles disseram... nós publicamos!
“Não é normal que aconteça isso com a gente. Nós somos de entrar com tudo e cair um pouco no segundo 

set. Argentina Ana Gallay ao reconhecer  que o nervosismo pesou” contra a dupla que forma com Georgina 
klug na derrota para as brasileiras Ágatha e bárbara seixas, em partida de vôlei de praia na manhã de ontem.

os Jogos rio 2016 começaram muito 
bem. essa é a avaliação dos ministérios 
da Justiça, da defesa e do Gabinete de 
segurança Institucional. em reunião, na úl-
timo sábado, os ministros informaram que 
nenhum incidente grave foi registrado na 
abertura do evento.

Mais de 1,5 milhão de brasileiros deixaram 
de pagar plano de saúde nos últimos 12 
meses. com o aumento do desemprego, o 
governo estuda agora a criação de planos 
populares. o preço da mensalidade é mais 
barato, mas a cobertura também é muito 
menor.

dIreto ao poNto

os cidadãos percebem a violência na pele 
em seu cotidiano. No rio, em oito dias, as ba-
las perdidas causaram sete mortes, principal-
mente de crianças e policiais. a violência é 
contagiosa e qualquer um pode receber dois 
tiros mortais como resultado de uma simples 
discussão na rua, e os mais vigiados continu-
am sendo os mais pobres, identificados como 
violentos potenciais.toda vez que os jornais di-
minuem o espaço dado à violência que infer-
niza os brasileiros, ela fica mais perto de nossa 
porta.

Sessão pronúncia Operação Lava Jato NÃO à candidatura
o Impeachment de dilma 

volta ao congresso hoje. o se-
nado vai abrir sessão para de-
cidir se a petista será levada a 
julgamento final. os senadores 
vão analisar e votar o relatório 
da comissão especial do caso 
aprovado pelo colegiado em 
sessão da última quinta-feira. 

o empresário Mario Góes, 
delator da operação Lava 
Jato, acusado de atuar como 
operador no esquema de des-
vio de dinheiro e de corrupção 
na petrobras, passou do regime 
domiciliar para o semiaberto di-
ferenciado, e ficará em casa à 
noite e nos fins de semana. 

ao participar de comissão 
especial criada para analisar o 
projeto de lei sobre dez medi-
das de combate à corrupção, 
na câmara dos deputados, 
o juíz federal sérgio Moro, da 
Lava Jato, assegurou que não 
pretende concorrer a nenhum 
mandato eletivo. 

Destaque Olímpico

Saúde pública
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Brasília 

uma perseguição policial terminou com a 
morte de uma criança de 2 anos e 7 meses, 
no último domingo, em bangu, Zona oeste 
do rio. ela estava com a mãe e outros dois 
irmãos dentro do carro, quando um bandi-
do bateu na traseira do veículo. ela sofreu 
traumatismo craniano e não resistiu.

A violência contagiosa do Rio 

Jogando para a 
platéia, mais de três 
anos após ter co-
nhecimento do pro-
blema, o prefeito 
de Macaé, aluizio 
dos santos Junior, o 
dr. aluizio, anunciou, 
em fevereiro, uma 
operação caça-
-fantasmas e deter-
minou o retorno de 
mais de 300 servido-
res em disponibilida-
de - que, segundo 
o governo, estariam 
recebendo sem tra-
balhar - a seus se-
tores de origem. en-
tretanto, em pelo 
menos um caso a 
administração muni-
cipal não estaria co-
laborando com as 
investigações aber-
tas pela 1ª promoto-

Folha de ponto de servidor 
vira fantasma em Macaé

ria de tutela coletiva 
(núcleo local), dei-
xando de enviar do-
cumentos solicitados. 
o caso específico é 
do secretário de tu-
rismo de santa Maria 
Madalena, clemen-
tino da conceição 
filho (filho do prefei-
to daquele municí-
pio, clementino da 
conceição), que foi 
aprovado em 2011 
para a função de 
auxiliar de serviços 
gerais, mas é apon-
tado como “fantas-
ma” desde que foi 
empossado no car-
go (em 2012) e co-
locado à disposição 
do gabinete do pre-
feito, onde perma-
neceu até setembro 
do ano passado.

Seropédica realiza 4ª edição da Feira da Amora 
Geração de reNda 

Evento é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com as secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap) e de Turismo (Setur).

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Protesto contra projeto polêmico

Assumiu papel social no município 

o retrato do 
abandono na vila 
ururuçaí, em duque 
de caxias, revolta  
moradores da rua 
Mantiqueira. eles re-
clamam que há 20 
anos sofrem com a 
falta d’água e ruas 
sem nehuma melho-
ria, como rede de 
esgoto, pavimenta-
ção e área de lazer. 
várias solicitações 
já foram encami-
nahdas à prefeitura 
sem os órgãos apre-
sentarem uma solu-
ção. 

Clementino (e) receberia sem trabalhar desde outubro
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“além da importância 
econômica, a feira de 
artesanato e vestuário 
amora também assumiu 
um papel social em sero-
pédica, pois trouxemos à 

tona o mercado do artesa-
nato e, com isso, estamos 
auxiliando pessoas que es-
tavam em estado de vul-
nerabilidade social e hoje 
têm no artesanato uma 

fonte de renda. outro fator 
importante é que o municí-
pio possui muitos artesãos 
que não conseguiam ex-
por seus trabalhos, a feira 
trouxe visibilidade a esses 

Integrantes de enti-
dades de juízes e pro-
curadores, entre as 
quais a associação dos 
Magistrados brasileiros 
(aMb) e a frente asso-
ciativa da Magistratura 
e do Ministério público 
(frentas), promoveram 
um ato ontem, na câ-
mara dos deputados, 
contra o projeto de lei 
280 de 2016, que altera 
a lei de abuso de auto-
ridade.

a proposta polêmi-
ca é fruto de um an-
teprojeto de 2009 que 
foi encaminhado pelo 
presidente do senado, 

renan calheiros (pMdb-
-aL), para análise da co-
missão da consolidação 
da Legislação federal 
e regulamentação da 
constituição.

defensor das mudan-
ças, renan afirma que a 
lei que trata sobre o as-
sunto está “gagá” e pre-
cisa de uma atualização. 
Já magistrados e procu-
radores alegam que a 
proposta visa prejudicar 
investigações como as 
da operação Lava Jato.

“Nossa Luta contra a 
corrupção passa pelo 
fortalecimento das nos-
sas instituições. esse 
evento inicia a luta con-

Vila em Caxias está sem água há décadas tra esse pacote que nos 
tira atribuições e fun-
ções importantes”, disse 
o presidente da aMb, 
João ricardo costa.

para o presidente da 
associação dos Juízes 
federais do brasil (aju-
fe), roberto veloso, o 
projeto em tramitação 
no senado que “fere 
de morte a possibili-
dade de qualquer in-
vestigação no brasil”.  
segundo ele, alguns dis-
positivos impossibilitam 
a condução coercitiva 
de investigados, para 
prestar depoimento, e 
dificultam acordos de 
delação premiada.

Mais uma vez a 
feira de artesa-
nato e vestuário 

amora de seropédica 
animou o fim de semana 
no município. a 4ª edição 
do evento aconteceu 
na praça Nildo romano, 
no centro da cidade, e 
como sempre, ofereceu 

aos cidadãos de sero-
pédica e visitantes, uma 
infinidade de produtos 
concebidos através do 
artesanato, além de pe-
ças de vestuário.

a feira de artesanato 
e vestuário amora de se-
ropédica é uma iniciativa 
da prefeitura de seropé-
dica em parceria com 
as secretarias de estado 

de desenvolvimento re-
gional, abastecimento e 
pesca (sedrap) e de turis-
mo (setur), além do servi-
ço brasileiro de apoio às 
Micro e pequenas empre-
sas (sebrae) e a associa-
ção comercial, Industrial 
e agropastoril de seropé-
dica (aciaps). a adminis-
tração municipal é repre-
sentada na organização 

do evento através das 
secretarias de assistên-
cia social, direitos huma-
nos, trabalho e emprego 
(smasdhte), de planeja-
mento e desenvolvimen-
to sustentável (smpds), 
de educação, cultura 
e esporte (smece), de 
comunicação, turismo e 
eventos (smcte) e de ser-
viços públicos (smsp).

Feira é um incentivo das Secretarias do municío

GLÁucIo burLe / assIMp MerItI

artistas, está gerando ren-
da e movimentando a 
economia de seropédi-
ca”, comemorou o pre-
feito de seropédica, alcir 
Martinazzo.
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Secretarias se reúnem para elaborar projetos de segurança.

Reunião ampliada discute violência 
entre jovens em Volta Redonda
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o prefeito antô-
nio francisco 
Neto convo-

cou ontem, no auditó-
rio da pMvr, uma reu-
nião ampliada para 
discutir propostas de 
combate à violência 
entre os jovens na ci-
dade, que fez vítimas 
como o jovem felipe 
do Nascimento rodri-
gues, de 16 anos, es-
pancado por cerca 
de 20 jovens na vila 
santa cecília, em vol-
ta redonda, no dia 24 
de julho passado. ele 
morreu no dia seguin-
te.

Na primeira sema-
na do mês,foi reali-
zada uma primeira 
reunião, com a parti-

cipação do prefeito 
Neto, representantes 
de diversas secretarias 
e órgãos municipais, 
órgãos de segurança 
pública (polícias militar 
e civil), e diversas en-
tidades civis que tra-
balham com crianças 
e jovens. a reunião foi 
convocada por solici-
tação da diretora da 
coordenadoria Muni-
cipal da Juventude, 
beatriz amarante, a 
bibi.

“precisamos ouvir 
os jovens, conhecer 
as propostas deles. 
podemos melhorar e 
temos estrutura para 
atendê-los”, afirmou o 
prefeito Neto. a partir 
das discussões da pri-
meira reunião entre os 
presentes, onde foi le-

vantada a questão da 
‘cultura da violência’ 
a que os jovens esta-
riam expostos atual-
mente, o prefeito disse 
que o poder público irá 
fazer uma campanha 
pela paz e tolerância. 
“concordamos que 
devemos fazer uma 
campanha pela paz, 
usando principalmen-
te as mídias sociais, 
para alcançar direta-
mente os jovens”.

FERRAMENTAS NO 
AuxíLIO DO TRAbALhO

a pMvr lançou em 
seguida o canal ‘fala 
comigo’, no site ‘por-
talvr.com’, para re-
ceber sugestões de 
projetos e políticas vol-
tados para os jovens, 
que serão discutidos 

na reunião ampliada 
ontem, para a qual 
foram convocados 
todos os participantes 
da primeira reunião, 

além de jovens do fó-
rum Municipal da Ju-
ventude e outros. até 
o final da tarde da 
última sexta-feira, o 

canal fala comigo já 
havia recebido pelo 
menos dez sugestões 
de projetos para jo-
vens.

Autoridade da área de segurança e da Prefeitura discutem o tema com a sociedade
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Orgãos do município que fizeram parte da reunião
a reunião contou 

com a participa-
ção de represen-
tantes das secreta-
rias municipais de 
educação; cultura; 

saúde; políticas pú-
blicas para as Mu-
lheres; ação comu-
nitária; planejamento; 
GMvr; polícia civil 
(93ª dp); polícia Militar 

(28º bpM); represen-
tantes da coordena-
doria Municipal de 
Juventude; do serviço 
de saúde Mental da 
sMs-vr; da fundação 

educacional de volta 
redonda (fevre); da 
coordenadoria Mu-
nicipal de prevenção 
às drogas; dos con-
selhos municipais de 

defesa dos direitos 
das crianças e ado-
lescentes; dos direitos 
humanos; da cúria 
diocesana; diversas 
pastorais; Instituto Ide-

ais; conselhos tute-
lares 1 e 2; oab-vr; 
volta redonda ru-
gby; e federação 
das associações de 
Moradores (faM).

Moradores de Pinheiral entram 
na Justiça por falta de água

a aposentada Ma-
ria aparecida Lima 
de oliveira, moradora 
de pinheiral, está sem 
água há duas sema-
nas e, consequente-
mente, com dificulda-
des para lavar roupas, 
tomar banho, e cozi-
nhar. “viver dessa for-
ma é péssimo. crítico, 
muito crítico. eu já pas-
sei por situações mui-
to difíceis, já cheguei 
a ‘chorar’ muito lá 
na cedae”, lamentou 
Maria aparecida Lima 
de oliveira.

a falta de abaste-
cimento na cidade 
é constante, mas se 
agravou no último 
mês, segundo mora-
dores. a saída que eles 
encontraram foi bus-
car água em poços 
artesianos. o aposen-
tado Nivaldo Martins 
tem feito isso diaria-
mente para abastecer 

a casa dele. o proble-
ma é que nem sempre 
a água utilizada está 
limpa. “Muita gente 
pegando a água. aí 
de tanto pegar, pegar, 
todos os dias, chega 
determinada hora que 
ela não tá aguentan-
do mais. ela vem bar-
renta tanto que sai”.

cansados de espe-
rarem uma reposta da 
cedae (companhia 
estadual de Águas e 
esgotos do rio de Ja-
neiro), moradores fize-

ram um abaixo-assina-
do e encaminharam 
ao Ministério público 
estadual pedindo pro-
vidências jurídicas con-
tra a empresa.

a cedae informou 
que o problema está 
acontecendo porque 
o sistema de abaste-
cimento de água em 
pinheiral está sendo 
ampliado, obrigando 
a realização de mano-
bras diárias. a previsão 
é que as obras termi-
nem em um mês.  

Maria Aparecida está há duas semanas sem água
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Lobos-guará são flagrados 
em área urbana de Porto Real

em menos de uma se-
mana, dois lobos-guará 
foram vistos na área ur-
bana de porto real. a 
espécie, ameaçada de 
extinção, tem como ha-
bitat natural o cerrado.

No dia 18 de julho, um 
dos animais foi visto no 
pátio de uma montadora 
da cidade. três dias de-
pois, um outro mamífero 
foi visto na área de pólo 
industrial. o coordenador 
de visitação do parque 
Nacional do Itatiaia, Leo-
nardo cândido, explicou 
que o animal apesar de 
ser dócil, não se aproxi-
ma com frequência de 
centros urbanos.

“Não seria comum, 
até pela condição de 
movimentação de ve-

ículos, de pessoas. Mas, o 
lobo é um animal que se 
adapta muito fácil. então, 
ele se aproxima das pesso-
as atrás de alimento. então, 
pode ser devido a isso, e 
pode ser também devido 

ao próprio aumento da 
população desse animal. 
ele pode estar tendo um 
sucesso reprodutivo, au-
mentando a população 
e ele começa a invadir 
novas áreas”, disse.

um dos animais foi visto no Centro da cidade

Firjan lança Agenda Regional do 
desenvolvimento em Barra Mansa

Na próxima quin-
ta-feira, será apre-
sentada, no sesi 
barra Mansa, a 
agenda regional 
do sul fluminense 
do Mapa do de-
senvolvimento do 
estado do rio de 
Janeiro (2016-2025), 
que tem como ob-
jetivo apresentar a 
visão da indústria 
local sobre os prin-
cipais problemas da 
região e traçar uma 
estratégia para as 
ações do sistema 

firjan, dentro de 
um horizonte de 10 
anos. o documen-
to servirá como ins-
trumento de gestão 
pública e de deba-
te para as próximas 
eleições municipais.

o Mapa do de-
senvolvimento foi 
construído por mais 
de mil empresários e 
envolveu os 92 mu-
nicípios do estado 
do rio. as propostas 
foram extraídas de 
debates nos conse-
lhos temáticos e re-

gionais do sistema 
firjan e de respostas 
à pesquisa online 
com uma base am-
pliada da indústria. 
a versão estadual 
do documento foi 
entregue em 30 de 
maio, no rio de Ja-
neiro. agora será a 
vez dos pontos es-
pecíficos da região 
sul fluminense. o 
evento acontece às 
10h30, no sesi barra 
Mansa, que fica na 
rua dário aragão, 
2, centro.

Aldeia Digital investe em Volta Redonda
o projeto aldeia digi-

tal, mantido pela prefei-
tura de volta redonda, 
por meio da epd (empre-
sa de processamento de 
dados), receberá, a par-
tir da próxima semana, a 
instalação da tecnologia 
vdsL (very-high-bit-rate 
digital subscriber Line), 
que vai permitir mais 
agilidade na manuten-
ção da infraestrutura do 
projeto e, consequente-
mente, mais rapidez na 
melhoria do sinal para os 
usuários.

“utilizamos hoje a fi-
bra ótica, mas estamos 
implementando o vdsL, 
que utiliza fios telefôni-
cos. esse novo material 
tem um custo menor, 
mas a qualidade do sinal 
será mantida” explica o 

coordenador do projeto, 
paulo ruela, lembrando 
que o aldeia digital é o 
maior projeto de internet 
gratuita do estado do 
rio de Janeiro. “temos a 
maior abrangência em 
território, maior número 
de usuários e de pontos 
de acesso”.

além da garantia de 
boa qualidade na infra-
estrutura tecnológica, o 

resultado do bom traba-
lho desenvolvido com o 
projeto pode ser obser-
vado, por exemplo, pelos 
números de acessos. de 
acordo com paulo ruela, 
foi registrado um aumen-
to de 5,9% no número 
de acessos únicos men-
sais durante o primeiro 
semestre deste ano, em 
comparação ao mesmo 
período de 2015.

Número de acessos cresceu 5,9% no primeiro semestre
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Bandidos matam bombeiro na 
porta de casa em Queimados
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Militar foi rendido por bandidos armados após voltar de passeio com cachorro.

um crime hediondo 
chocou morado-
res de Queimados 

na manhã do último 
domingo. o bombeiro 
militar reformado Luiz 
carlos pereira de souza, 
de 61 anos, foi assassi-
nado com 15 tiros den-
tro de casa e na frente 
de familiares. segundo 
informações, por volta 
das 6h30 o subtenente 
havia deixado a resi-
dência cedo, para pas-
sear com o cachorro. 
Quando voltava para 
casa foi rendido por três 
criminosos armados.

policiais do 24º bpM 
(Queimados) afirma-

terça-feira, 09 de agosto de 2016

Jonas Junias é acusado de atacar camareira
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Luiz Carlos de Souza foi atingido por cerca de 15 tiros e não resistiu

O material foi apreendido com os dez suspeitos

Ana Clara estava no banco de trás do carro

ram que os bandidos 
entraram na casa de 
souza para roubar ob-
jetos. No momento em 
que exigiram a chave 
do carro, perceberam 
que a vítima era militar 
e efetuaram diversos 
disparos, fugindo em 
seguida sem levar o 
carro. o bombeiro foi 
levado pelo filho para 
a unidade de pronto 
atendimento (upa) de 
Queimados, onde já 
chegou morto. o caso 
está sendo investiga-
do pela delegacia de 
homicídios da baixada 
fluminense (dhbf).

ÁREA DOMINADA
 POR TRAFICANTES 
de acordo com a 

Preso outro boxeador por 
estupro na Vila Olímpica 

Menina morre após carro ser 
atingido por veículo em fuga

Venda ilegal de ingressos Rio 
2016 leva 10 para o xilindró 

Suspeito de esfaquear mulher 
roda na Maré ao tentar fugir
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corporação, o local 
do crime fica perto do 
conjunto habitacional 
do valdariosa, que per-
tence ao programa Mi-
nha casa, Minha vida, 
do governo federal. a 
área é dominada por 
traficantes.

relatos de agentes 
do 24º bpM apontam 
que policiais foram ins-
truídos a evitar opera-
ções e patrulhamento 
na região no período 
da olimpíada. “É uma 
covardia. enquanto 
isso, nosso colega mor-
re com 15 tiros. Não foi 
assalto, foi assassinato. 
entraram na casa dele 
para ver se tinha algu-
ma arma para levar”, 
disse um pM.

o boxeador da 
Namíbia acusado 
de estupro foi trans-
ferido no início da 
tarde de ontem 
para o complexo 
de Gericinó, em 
bangu. ele foi preso 
por agentes da 42ª 
dp (recreio) suspei-
to de estupro con-
tra uma camareira, 
dentro da vila olím-
pica, na Zona oeste, 
no último domingo. 
assim como o caso 
revelado na sema-
na passada, envol-
vendo um marro-
quino que acabou 
preso, o pugilista 
da Namíbia, Jonas 
Junias, de 22 anos, 
agarrou e beijou 
uma camareira e 
propôs relações se-
xuais com ela me-
diante pagamento 
de dinheiro. após a 
abordagem do lu-
tador, a mulher saiu 
correndo e imedia-
tamente procurou 
a polícia. 

a juíza rose Marie 
pimentel Martins, do 
Juizado do torce-
dor e dos Grandes 
eventos do tJrJ, 
converteu ontem a 
prisão em flagrante 

do atleta em prisão 
preventiva. a juíza 
aceitou a denúncia 
contra Jonas, que 
tem o prazo de dez 
dias para apresen-
tar sua defesa. com 
o caso, ele deve fi-
car fora da olimpí-
ada, onde lutaria 
na noite da próxima 
quinta-feira com o 
atleta francês has-
san anzille, no pavi-
lhão 6 do riocentro. 

MARROquINO 
ESTÁ PRESO PELO
 MESMO CRIME

Na última sexta-
-feira, o atleta de 
boxe marroquino 
hassan saada já 
havia sido preso 
acusado de estupro 

contra duas cama-
reiras que trabalham 
na vila dos atletas. 
contra o lutador de 
22 anos foi cumpri-
do um mandado de 
prisão temporária, 
de 15 dias. 

Na madrugada 
do último sábado, 
a defesa de hassan 
chegou a dar entra-
da com um habeas 
corpus, mas o de-
sembargador wilson 
do Nascimento reis 
negou. o desem-
bargador afirma 
que não encontrou 
na prisão de hassan 
saada qualquer ir-
regularidade que 
justificasse o defe-
rimento do pedido 
de liberdade.

uma perseguição 
policial terminou em 
tragédia na noite do 
último domingo em 
bangu, na Zona oes-
te do rio. uma meni-
na de 2 anos morreu 
quando o carro em 
que estava com a fa-
mília foi atingido na 
traseira por outro ve-
ículo em fuga. com 
o impacto, ana cla-
ra Quintanilha bateu 
com a cabeça. ela 
chegou a ser levada 
para o hospital Muni-
cipal albert schweit-
zer, em realengo, 
mas morreu antes de 
chegar na unidade. 
um bandido acabou 
baleado e morto. a 
criança estava no 
colo da mãe no mo-

um suspeito de esfa-
quear a própria mu-
lher, na noite do último 
domingo, no parque 
união, no complexo da 
Maré, no parque união, 
foi preso. a vítima, de 
60 anos, foi golpeada 
no pescoço. e foi so-
corrida pelo filho para 
o hospital Municipal 
evandro freire, na Ilha 
do Governador, onde 
foi medicada e libera-
da. 

o Núcleo de atendi-
mento a Mulher (Nuam) 
da 21ª dp (bonsucesso), 
que registrou o crime, 
informou que a mulher 
e o filho disseram que o 
autor, de 68 anos, estaria 
de malas prontas para 
deixar o rio. Localizado 
pelos agentes em um 
ponto de ônibus, próxi-
mo a passarela 10 da 
avenida brasil, na saída 
do parque união, ele 
estava com a bolsa de 

viagem e seguiria para 
a rodoviária Novo rio, 
no centro. os investiga-
dores do Nuam da 21ª 
dp disseram ainda que 
o acusado iria para a 
casa de um irmão, em 
são paulo. ele confes-
sou o crime e alegou 
ter agredido porque es-
taria sendo traído pela 
esposa. o covarde foi 
autuado em flagrante 
por tentativa de homi-
cídio.

dez pessoas foram 
presas em flagrante, 
suspeitas de vender 
ilegalmente ingressos 
para a cerimônia de 
abertura dos Jogos 
olímpicos rio 2016, na 
última sexta-feira. se-
gundo a polícia civil, 
nove delas foram pre-
sas na rua visconde 
de Itamarati, que dá 
acesso ao estádio do 
Maracanã, na Zona 
Norte da cidade. a úl-
tima detenção acon-
teceu na rodoviária 
Novo rio. 

a juíza Letícia d’aiuto 
de Moraes ferreira Mi-
chelli, do Juizado do 
torcedor e Grandes 
eventos, determinou no 
sábado a prisão pre-
ventiva dos 10 suspeitos 
por associação crimino-
sa: carlos roberto dos 
santos, Gilberto João 
dos santos, João Mau-

mento da batida. 
dentro do carro da 

família estavam os pais 
da menina, além de 
outras duas crianças, ir-
mãs de ana clara. eles 
não ficaram feridos.  o 
comando do 14º bpM 
(bangu) informou que 
os pMs realizavam pa-
trulhamento quando 

foram alertados sobre 
um veículo realizan-
do roubos. ao avis-
tar a viatura, o carro 
iniciou fuga e houve 
troca de tiros. o carro 
usado pelo criminoso 
foi roubado na área 
da 33ª dp (realengo). 
o caso foi registrado 
na 34ª dp (bangu).

rício santana de souza, 
kléber valença pereira, 
vando valença pereira, 
henrique domingues Ma-
galhães, ronilson santos 
da paz, denilson bernar-
des de Mendonça, paulo 
Gabriel dos santos olivei-
ra e Gerson de oliveira.

segundo a polícia civil, 
eles são suspeitos de inte-
grar uma associação cri-
minosa de cambistas que 
veio de são paulo para 
o rio de Janeiro, com a 

intenção de vender os 
ingressos e retornar, no 
dia seguinte, para sua 
cidade. a delegacia 
de polícia civil de vila 
Isabel (20ª dp) informou 
que os ingressos eram 
comprados pelo grupo 
com cartões de crédito 
clonados. por isso, eles 
conseguiam revendê-
-los por preço inferior 
ao valor que estava 
estampado no docu-
mento.
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CV executa rival do ADA

a polícia civil investi-
ga a morte de gêmeos, 
de 11 meses, em são 
Miguel do araguaia, no 
norte de Goiás. segundo 
a corporação, as duas 
crianças foram espan-
cadas por um jovem, 
identificado como antô-
nio ribeiro Matos, de 26 
anos, apontado como 
ex-namorado da mãe 
dos bebês, taís araújo 
de oliveira paula, de 23. 
as vítimas chegaram a 
ser socorridas, mas não 
resistiram.

o crime aconteceu na 
madrugada de ontem. 
taís também foi agredi-
da e levou três facadas, 
sendo uma no rosto, 
uma no pescoço e outra 
nas costas. a jovem foi 
encaminhada ao hos-
pital Municipal de são 
Miguel do araguaia. ela 

Vídeo exibido nas redes sociais mostra jovem torturado obrigado a dar recado 
aos comparsas. Na sequência, um grupo armado atira várias vezes na vítima.

permanecia internada no 
local no início da tarde de 
ontem e, segundo o bole-
tim médico, tem quadro 
estável e não corre risco 
de morte.

ainda segundo a polí-
cia, taís tinha terminado 
o relacionamento com o 
suspeito, que, inconforma-
do, a esfaqueou e agrediu 
os bebês, chamados de 

Os anjinhos foram socorridos, mas não resistiram

david Luiz e Lucas felipe, 
até a morte. o homem, 
que não é o pai das crian-
ças, fugiu em seguida e 
é procurado. os corpos 
das vítimas foram levados 
para o Instituto Médico 
Legal (IML) de porangatu, 
também no norte do es-
tado, onde passarão por 
exames para atestar as 
causas da morte.

dIvuLGação

cada vez mais 
as facções cri-
minosas do rio 

se inspiram nos méto-
dos de carnificina do 
estado Islâmico (eI), 
grupo terrorista que 
implanta o terror em 
todo o planeta, para 
executar seus rivais. 
com a guerra travada 
por traficantes pelo 
domínio dos pontos 
de vendas de drogas, 
os requintes de cruel-
dade utilizados ultra-
passam a compreen-
são humana. 

em mais  um caso 
que demonstra que a 
frieza dos criminosos 
não tem limites,  um 
jovem que seria inte-
grante da ada (ami-
gos dos amigos) foi 
capturado e depois 
executado pelo tribu-
nal do comando ver-
melho (cv). os bandi-
dos ainda registraram 
em vídeo os momen-
tos que antecederam 

o assassinato do su-
posto traficante. Nas 
imagens, o rapaz, com 
o rosto ensanguenta-
do, após ser torturado, 
é obrigado a mandar 
um recado para os 
comparsas. 

CORPO DE VíTIMA 
VIRA ‘PENEIRA 

Na gravação, ele 
pronuncia  o nome 
‘breno’ e a facção 
‘ada’. Na sequência, 
um corpo , que seria 
do jovem, já que está 

com as mesmas rou-
pas usadas pela víti-
ma no vídeo anterior, 
aparece ao fundo em 
um matagal. No pri-
meiro anglo das ima-
gens aparecem vários 
homens fortemente 

armados atirando 
contra a vítima. 

o vídeo não faz 
menção ao local 
onde o crime aconte-
ceu, mas, de acordo 
com informações de 
internautas teria ocor-

rido em uma comuni-
dade de engenheiro 
pedreira, distrito de 
Japeri dominada pelo 
tráfico de drogas.  a  
polícia civil investiga a 
veracidade das ima-
gens. 

Imagens mostram o rapaz com o rosto ensanguentado após ser torturado. Na sequência um corpo que seria o do jovem aparece em um matagal

‘DG’  roda com drogas e pistola em Magé 
agentes do 34º 

batalhão de polí-
cia Militar (Magé) 
prenderam na ma-
nhã do último sá-
bado um bandido 
conhecido como 
‘dG’. apontado 
como responsável 
por diversos crimes 
na região, entre os 
quais a morte da 
pré-candidata a ve-
readora pelo deM 
-Magé, aga Lopes 
pinheiro, de 49 anos. 
ele foi capturado no 
bairro da barbuda. 
o crime aconteceu 
no dia 12 de julho. 

de acordo com 
informações da cor-
poração, os agen-
tes receberam de-
núncia de venda de 
drogas. ao chegar 
no local, surpreen-
deram dG, que não 
resistiu a prisão. a 
polícia civil informou 
ainda que o margi-
nal saiu há pouco 
tempo do Instituto 
padre severino, mas 
não obteve a res-
socializaçao, retor-
nando para a vida 
do crime.

com o bandido 

foram encontrados 
uma pistola calibre 
9 mm, com 49 muni-
ções e 92 sacolés de 
cocaína. segundo a 
pM, dG é considera-
do um marginal de 
alta periculosidade, 
utiliza de cruelda-
de com quem não 
obedece às suas or-
dens. 

a divisão de ho-
micídios da baixada 
fluminense (dhbf) já 
sabe que pelo me-
nos quatro homens 
armados participa-
ram do crime envol-

vendo a pré-candi-
data a vereadora 
pelo deM - Magé 
aga Lopes pinhei-
ro, de 49 anos. de 
acordo com o de-
legado evaristo pon-
tes, foram utilizados 
três tipos de armas 
no ataque contra 
a presidente da as-
sociação de mora-
dores do bairro da 
barbuda. ela morreu 
após ser atingida 
por tiros, alguns no 
rosto, em um bar na 
região onde mora-
va.

Drogas, armas e munições foram apreendidas

PRF apreende carga de drogas na Dutra  
o final de semana 

foi marcado por apre-
ensões de drogas pela 
polícia rodoviária fe-
deral (prf). No fim da 
noite do último  domin-
go uma equipe apre-
endeu na via dutra, 
em Itatiaia, no sul do 
estado,  mais de uma 
tonelada de maconha. 
a droga estava no fun-
do falso de uma car-
reta bitrem com placa 
do Mato Grosso do sul 
(Ms). o motorista de 
32 anos foi preso em 
flagrante e disse que 
levaria os entorpecen-
tes até cachoeira do 
Itapemirim (es).

segundo a prf, o 
total da droga apre-
endida foi 1.256,39 kg. 
a abordagem foi feita 
durante a operação 

cinturão divisas, monta-
da no posto da barreira 
fiscal em Nhangapi. o 
motorista disse que rece-
beria r$ 10 mil para trans-
portar a droga e que es-
tava desempregado. 

SuSPEITO PRESO
um homem foi preso 

pela polícia rodoviária 
federal (prf), suspeito de 
tráfico de entorpecentes, 
após ser flagrado com 
um carregamento de 
cocaína, lança perfume, 
ecstasy e ‘cheirinho da 
loló’, durante uma blitz na 
rodovia presidente dutra 
(br-116), em Nova Igua-
çu, na madrugada do úl-
timo  sábado. 

os agentes aborda-
vam suspeitos na altura 
do km 175, na pista sen-
tido são paulo, quando 

decidiram parar um 
siena prata. o motoris-
ta, de 35 anos, viajava 
sozinho e ficou bastante 
nervoso, o que aumen-
tou a desconfiança. ao 
revistarem o automóvel, 
os policiais encontraram 
no compartimento do 
motor do carro diversas 
drogas. havia 355 pinos 
de cocaína, 22 tubos de 
lança perfume, 60 com-
primidos de ecstasy, 44 
frascos de ‘cheirinho da 
loló’ e uma quantia em 
espécie.

o suspeito confessou 
ter comprado as dro-
gas em uma comuni-
dade de bonsucesso, 
na Zona Norte do rio. 
ele disse ainda que os 
entorpecentes seriam 
revendidos em Quei-
mados. 

Polícia prende sul-americanos que 
roubaram australianos em Ipanema

policiais da delega-
cia especial de apoio 
ao turismo (deat) 
prenderam, na ma-
nhã de ontem, três 
sul-americanos acusa-
dos de furtos contra 
australianos dentro de 
um bar em Ipanema, 
na Zona sul, em junho. 
os agentes cumpriram 
mandados de prisões 
temporários expedidos 
pela Justiça, no último 

domingo.
durante a investi-

gação, a polícia teve 
acesso a imagens dos 
três, o venezuelano 
Marco antônio ojeda 
peña, o peruano willia-
ms teodoro torres to-
ledo e a colombiana 
Lina Marcela ramires 
saavedra, que foram 
reconhecidos pelas ví-
timas.

após troca de infor-

mações com policiais 
da 5ª dp (Mem de sá) 
e da 18ª dp (praça da 
bandeira), o delegado 
de polícia de plantão 
na deat ofereceu à 
justiça representação 
pela prisão dos três in-
vestigados. as investi-
gações continuam em 
andamento para apu-
rar a participação dos 
suspeitos em outros cri-
mes semelhantes.

Jovem é suspeito de matar gêmeos

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Parceria com o Sebrae

Meriti apresenta alto número de 
Microempreendedores Individuais
Secretaria realiza campanha para formalizar camelôs do município.

SÍRIA

a organização Mé-
dicos sem fronteiras 
(Msf) divulgou ontem 
fotos do hospital que 
foi destruído no último 
sábado por um bom-
bardeio na cidade de 
Millis, na província síria 
de Idlib.

segundo o Msf, 13 
pessoas morreram no 
ataque, quatro profis-
sionais do hospital e 
outras nove pessoas, in-
cluindo cinco crianças 
e duas mulheres. outros 
seis profissionais do hos-

digestão lenta (Ne-
GrItar) Mas o que 
você não deve co-
mer antes de ir para 
a academia? acima 
de tudo, qualquer 
alimento que mante-
nha o estômago ocu-
pado.

duas coisas impor-
tantes: não comer 
alto teor de gordura 
ou de fibra. esses ge-
ralmente demoram 
cinco ou seis horas 
para serem digeridos.

pão integral, cas-
cas de frutas e 
outros alimentos 
integrais são conside-
rados parte do grupo. 
Quando você está 
fazendo a digestão, 
o sangue se concen-
tra nesse processo e 
não na necessidade 
de dar ao corpo o 
necessário para se 
mover. 

“essa combinação 
geralmente produz 
desconforto gastroin-
testinal durante o 
exercício”.

hIDRATAÇãO
É raro ver atletas 

comerem no meio 
de uma competição, 
embora em longas 
sessões, como uma 
corrida de bicicleta 
ou uma maratona.

No entanto, há 
uma coisa que não 
pode faltar: água. a 
primeira máxima do 
atleta é manter uma 
boa hidratação. se a 
atividade não dura 
mais de uma hora, o 
melhor é tomar entre 
meio litro e um litro 
de água. Nada mais. 
se durar mais tem-
po, então você tem 
que começar com-
binando hidratação 
com açúcares, que 
geralmente vêm em 
bebidas esportivas. e 
apesar de existirem 
vários mitos sobre o 
que comer depois de 
fazer algum exercício, 
o garantido é que a 
nutrição é essencial 
para a recuperação 
física.

para evitar ficar 
nesse estado de can-
saço e exaustão, o 
ideal é consumir no-
vamente algum tipo 
de carboidrato, como 
leite com chocolate, 
pão branco e alguma 
proteína. É aconse-
lhável que seja o mais 
rápido possível após 
o exercício. É ideal 
tentar recuperar todo 
o peso líquido que 
foi perdido durante 
a competição ou na 
academia.

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 

O que se deve comer antes 
e depois de fazer exercícios 

Parte II

Hospital é bombardeado em província
pital ficaram feridos.

a força aérea síria (ou 
a de seu aliado, a rús-
sia) foi responsável por 
esses bombardeios, disse 
o observatório sírio dos 
direitos humanos (osdh).

de acordo com o Msf, 
o bombardeio destruiu 
a maior parte do hospi-
tal, incluindo o centro 
cirurgico e as unidades 
de terapia intensiva e 
de pediatria, e 80% dos 
equipamentos médicos, 
das ambulâncias e do 
gerador. o centro médi-
co era conhecido como 
referência em pediatria.

Antônia Ferreira de Lima chega a servir cerca de 300 pratos em um final de semana de bom movimento

dIvuLGação

Imagem mostra interior do hospital atingido

a história de uma 
alagoana, que 
sofreu em sua ter-

ra natal e peregrinou 
até encontrar um ca-
minho para sua vida e 
de suas filhas na cida-
de grande, tem alguns 
capítulos na bahia e 
em são paulo. como a 
própria diz, poderia virar 
um livro. ao deixar o ter-
ritório paulista com duas 
filhas e apenas uma 

mala contendo poucas 
roupas para desembar-
car em um município 
da baixada fluminense, 
no rio de Janeiro, an-
tônia ferreira de Lima, 
atual líder dos barra-
queiros no polo Gastro-
nômico de são João de 
Meriti, não imaginava 
que, após cerca de dez 
anos, iria se tornar uma 
microempresária bem 
sucedida. o MeI (Mi-
croempreendedor Indi-
vidual), programa am-
plamente incentivado 

pela prefeitura de são 
João de Meriti, por meio 
da secretaria de desen-
volvimento econômico, 
concentra um grande 
número de mulheres no 
município e foi o passo 
correto para ela encon-
trar o rumo do sucesso à 
frente da barraca 'antô-
nia da carne de sol'.

CAMPANhA DE 
CONSCIENTIzAÇãO

diante do alto núme-
ro de camelôs e am-
bulantes usando o solo 

municipal, além de inú-
meros pedidos para o 
mesmo fim, a secreta-
ria de desenvolvimento 
econômico iniciou uma 
campanha de cons-
cientização, mostrando 
que o ingresso desses 
trabalhadores no MeI 
mudaria o patamar dos 
negócios meritienses. 
com isso, ao longo dos 
anos, o número de mi-
croempreendedores in-
dividuais em são João 
de Meriti foi crescendo 
e, atualmente, chegou 

a 20.495 inscrições. em 
um município onde as 
mulheres se apresen-
tam, em muitos casos, 
como a chefe de famí-
lia, os números do MeI 
ainda apontam para 
uma maioria masculina: 
10.518 empreendedo-
res do sexo masculino e 
9.977 do sexo feminino.
No polo Gastronômico 
de são João de Meriti, 
no entanto, a maioria 
é feminina: cerca de 
75% dos negócios são 
chefiados por mulheres. 
a subsecretária de de-
senvolvimento econô-
mico de são João de 
Meriti, elza silva vieira, 
conta que já soube de 
diversos casos de ho-
mens que desistiram de 
cuidar de uma barraca 
em poucos meses. Na 

avaliação da subsecre-
tária, as mulheres ficam 
anos batalhando e, as-
sim, conseguem firmar 
seu espaço.
ao observar a descri-
ção de alguns serviços 
das empresas de são 
João de Meriti que 
optaram pelo sistema 
sIMeI, é fácil encon-
trar equilíbrio na distri-
buição de homens e 
mulheres trabalhando 
com fabricação de 
massas alimentícias 
(13h e 14M) ou fabri-
cação de alimentos 
e pratos prontos (22h 
e 26M), por exemplo. 
Já na fabricação de 
produtos derivados 
do cacau e de cho-
colates, o sexo femini-
no aplica uma golea-
da (3h x 18M).

assIMp MerItI/LuIZ aLberto

com o objetivo de 
orientar e incentivar a 
instalação de empresas 
no município, a prefeitu-
ra de são João de Meriti, 
por meio da secretaria 
de desenvolvimento eco-

nômico, firmou parceria 
com o serviço brasileiro 
de apoio às Micro e pe-
quenas empresas (sebrae) 
para viabilizar cursos pro-
fissionalizantes. em uma ci-
dade onde a maioria dos 

negócios são chefiados 
por mulheres com mais de 
40 anos, as escolhas pe-
los ensinamentos voltados 
para cabeleireira, costurei-
ra, manicure e, principal-
mente, manipulação de 

alimentos são maioria. No 
último curso proporciona-
do pela parceria prefeitu-
ra/sebrae, as profissionais 
também foram beneficia-
das com palestras, visan-
do a legalização do MeI.

Zagallo é internado em hospital do Rio
o ex-jogador e 

treinador de futebol 
Mário Jorge Lobo 
Zagallo está interna-
do no hospital barra 
d'or, na Zona oeste 
do rio de Janeiro. a 
assessoria do hospital 
não deu muitos de-
talhes sobre o motivo 
da internação do ex-
-técnico da seleção 
brasileira.
"a direção do hospi-
tal barra d’or infor-

ma que Mário Jorge 
Lobo Zagallo encon-
tra-se internado, re-
cebendo assistência 
médica", informou o 
comunicado do hos-
pital.
Na última quinta-fei-
ra, Zagallo, que está 
com 84 anos, partici-
pou do revezamento 
da tocha olimpíca, 
recebendo do tam-
bém treinador carlos 
alberto tarreira.Tetracampeão no revezamento da Tocha Olímpica

reprodução
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GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
09:00 - encontro com fátima ber-
nardes
09:51 - olimpíada 2016
10:00 - vôlei de praia Masculino-
brasil x canadá
10:58 - encontro com fátima ber-
nardes
11:59 - praça tv - 1ª edição
12:46 - Globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:02 - olimpíada 2016
14:15 - basquete Masculinobrasil x 
espanha
16:00 - Ginástica artística
18:19 - Êta Mundo bom!
19:10 - praça tv - 2ª edição
19:26 - haja coração
20:25 - Jornal Nacional
21:02 - velho chico
21:51 - olimpíada 2016
22:00 - futebol femininobrasil x 
África do sul
23:57 - olimpíada 2016
00:25 - Jornal da Globo
01:07 - balada olímpica
03:15 - corujãoa chamada

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 res-
gate
21:15 - carrossel
21:30 – a Garota da Moto
22:15 – programa do ratinho
23:15 – cine espetacular
01:00 – the Noite
01:45 – Jornal do sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e Meio
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

GraNdes cLÁssIcos

05:00-Igreja Internacional 
da Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra 
você 
12:00-Igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-Igreja universal do 
reino de deus 
18:00-sem rodeios 
19:15-redetv News
20:30-Igreja Internacional 
da Graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-Luciana by 
Night 
00:00-Leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-Igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
seu Lar

A volta dos brechós: o 
antigo com cara de novo 

reprodução

Lucas e chico criatura tentam 
conter os cooperados. bento se en-
furece, e piedade se assusta. Quei-
roz tenta atrapalhar o depoimento 
de tereza. Martim pede para sophie 
conter Miguel. Luzia ofende tereza na 
delegacia. Queiroz avisa a afrânio so-
bre o sumiço de santo. tereza acusa 
afrânio de ser o culpado pelo desa-
parecimento de santo. dalva enfren-
ta tereza para defender cícero. 

Tereza acusa Afrânio 
pelo sumiço de Santo

Josué
perdoa Léia

pela mentira inventada, Léia é per-
doada por Josué. Livana é presenteada 
por rune quando ele vai até a tenda 
de elidade. curioso, Maquir observa es-
condido. para a invasão de Jericó todos 
devem se preparar, pede Josué ao reu-
nir os hebreus. os hebreus vão invadir a 
cidade de Jericó com salmon lá dentro, 
questiona Lila surpreendendo Josué. 

RESUMOS DAS NOVELAS

cláudio implora para araújo não 
mentir. sandra foge do tribunal e 
anastácia vence o processo. araú-
jo é preso, enquanto sandra e er-
nesto fogem da mansão. anastácia 
recupera sua fortuna. cunegundes 
mente para ajudar romeu, mas 
Mafalda fica desconfiada. anastá-
cia volta para a mansão. 

Anastácia vence 
o processo

Fiorina discute
com Nina

Marina, téo, rebeca e Manuela vão 
até a mansão. eles pedem para Isabela 
voltar, mas ela resiste. a menina mostra 
a casa aos seus visitantes. Luiz e Nico 
saem para buscar o dourado e se ins-
creverem na corrida. eles chegam ao 
haras e não encontram o cavalo, pois 
omar está passeando com ele. fiorina 
vai à casa de helena pedir que ela não 
leve seu filho para a igreja evangélica. 
ela discute com Nina. 

Não é todo mundo 
que está perdendo 
com a crise, sempre 
tem um setor ou outro 
que consegue sobre-
viver melhor. É o caso 
dos brechós, que co-
mercializam roupas 
de segunda mão e 
estão dando muito lu-
cro para quem vende, 
e aliviando o bolso de 
quem compra. Quem 
disse que para andar 
na moda ou ter a casa 
decorada é preciso 
gastar muito? ou que 
não há solução para 
aquela roupa que fi-
cou linda na loja, mas 
depois, na hora de es-
trear não ficou tão le-

06h00 - balanço Geral Ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço Geral sp
14h45 - amor e Intrigas
15h15 - chamas da vida
16h00 - olimpíadas rio 2016
18h15 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h15 - Jornal da record
22h00 - olimpíadas rio 2016
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Orquestra sinfônica toca 
clássicos dos Beatles
Espetáculo ‘Viva Vivaldi’ comemora 21 anos da 'Orquestra da Grota'.

gal? os brechós, cada 
vez mais comuns na in-
ternet ou fora dela, es-
tão aí para provar que 
o bom e barato podem 
sim andar juntos. hoje 
em dia vários grupos 
nas redes sociais divul-
gam suas peças se-
minovas e participam 
da ‘onda do consumo 
consciente’. a regra 
é desapegar de tudo 
que não é mais usado 
e que poderá ser útil 
para as outras pessoas. 
e claro, dar uma ajuda 
para o bolso também. 
Muitas roupas encon-
tradas em brechós são 
de qualidade, o mais 
legal é garimpar. 

BAND

06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edi-
ção brasil
09:00 - diário dos Jogos olím-
picos rio 2016
09:30 - Jogos olímpicos rio 
2016
10:00 - Jogos olímpicos rio 
2016
11:15 - Jogos olímpicos rio 
2016
13:45 - Jogos olímpicos rio 
2016
14:15 - Jogos olímpicos rio 
2016
17:50 - Jogos olímpicos rio 
2016
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:20 - religioso - show da fé
22:15 - Masterchef - a prévia
22:30 - Masterchef
00:30 - diário dos Jogos olím-
picos rio 2016
01:40 - Jornal da Noite
02:30 - Que fim Levou?
02:35 - Jogos olímpicos rio 
2016 – compacto
03:00 - religioso - Igreja uni-
versal

dIvuLGação

Ao longo dos seus 21 anos, o grupo já participou de diversos festivais pelo brasil, e traz em seu histórico apresentações internacionais

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

RELACIONAMENTO FELIz

um relacionamento 
duradouro se constrói a 
dois, dia a dia. a paixão 
definiu o ponto de par-
tida. o amor se tornou a 
base. e com ele vieram 
a amizade, o carinho, o 
respeito, o companhei-
rismo. com a decisão 
de casar e viver juntos 
veio também a respon-
sabilidade: como man-
ter isso tudo vivo? É im-
portante ver a relação 
como um caminho que 
os dois escolheram tri-
lhar de mãos dadas. 

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

a orquestra de cordas 
da Grota se prepa-
ra para comemorar 

os seus 21 anos de existên-
cia na baixada fluminen-

se com um repertório que 
exalta a música clássica 
de vivaldi e os clássicos 
do rock de John Lennon e 
paul Mccartney, dos bea-
tles. o evento acontece no 
sesc Nova Iguaçu, na pró-

xima sexta-feira, às 20h. o 
ingressos custam até r$ 10.

criada em 1995 , por 
Márcio selles e Lenora 
Mendes, a orquestra reú-
ne os alunos dos cursos de 
música do espaço cultural 

da Grota, em Niterói. ao 
longo dos seus 21 anos, o 
grupo já participou de di-
versos festivais pelo brasil e 
conta com apresentações 
internacionais em seu his-
tórico. o espetáculo ‘viva 

vivaldi’ foi escolhido den-
tre os diversos trabalhos 
executados pela orquestra 
de cordas da Grota por 
ser considerado um dos 
trabalhos mais expressivos 
do grupo.
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Trabalho: você 
tende assumir mais 
responsabilidades do 
que pode dar conta. 
Críticas existirão, mas 
não afetarão seu estado 

emocional e produtivo. Finanças: 
sorte nos negócios e muita grana no 
bolso. Isso tudo se correr atrás de 
seus objetivos. Amor: terá êxito nas 
conquistas amorosas.

Áries

Trabalho: materialismo 
exagerado pode afetar o 
seu estado emocional. 
Você não precisa de tudo 
ao mesmo tempo para 
ser feliz. Vá com calma! 

Finanças: poderá ganhar muito dinheiro 
e estresse também. Amor: não abandone 
suas amizades. 

Touro

Trabalho: selecione 
os seus contatos 
profissionais e 
os seus negócios 
crescerão. Mas vale 
a boa qualidade do 
que quantidade, e na 

área comercial isso não é diferente. 
Finanças: situação econômica deve 
melhorar. Amor: vínculos afetivos 
favorecidos. 

Gêmeos

Trabalho: sua vida 
profissional será 
beneficiada por uma 
onda de positividade 
astral e uma onda de 
desenvolvimento pode 

deslanchar sua atividade. Finanças: 
maior visão de negócios promissores. 
Amor: notável entendimento nas relações 
amorosas. 

Câncer

Trabalho: sua inteligência 
lhe ajudará a extrair bons 
resultados das suas atividades 
profissionais. Estará muito 
objetivo e conseguirá realizar 
tudo com êxito. Finanças: 
Nessa fase você tende faturar 

mais. Amor: assuntos familiares trarão 
preocupações.

Leão

Trabalho: seu intenso 
carisma atrairá atenção 
das pessoas e facilitará 
realizar alguns 
negócios. Sua 
criatividade em alta 

beneficia o setor produtivo. Finanças: 
pode esperar por êxito financeiro. 
Amor: uma etapa mais feliz vai 
começar no romance. Que ótimo!

Virgem

É hora de lidar com 
firmeza e não se abalar 
com situações adversas. 
Tenha paciência, Pois 
tudo passa. Só o que não 
pode passar é o desanimo. 
Dias de prosperidade 

estão vindo aí. Finanças: em compasso 
de espera. Amor, tende passar por uma 
fase feliz. 

Libra

Trabalho: agir pouco 
pode aumentar 
seus problemas 
profissionais e 
financeiros. Não se 
acomode. Corra atrás 

dos seus interesses e sua atividade 
deslanchará. Finanças: dinheiro 
atrasado está por vir. Amor: 
Vênus estimula namoros, uniões e 
casamentos. 

Escorpião

Trabalho: sua vida 
profissional tende 
alcançar sucesso, pois 
você recebe energias 
astrais das mais positivas 
e realizadoras. Finanças: 

Júpiter, regente deste signo acena 
muita prosperidade para nativos 
deste signo. Amor: vida a dois tende 
cair na rotina. 

Sagitário

Trabalho: você pode fazer 
muita coisa, mas não 
pode fazer tudo. Portanto, 
controle essa euforia para 
não se estressar. Você 

poderá faze muito, mas aos poucos. 
Viu? Finanças, economizar seu 
dinheiro será uma atitude bem-vinda! 
Amor: coração feliz!

Capricórnio

Trabalho: incertezas 
existem, mas existe 
certeza que se você 
correr atrás de 
seus interesses irá 
alcançá-los, pois 

Urano, aponta uma fase de muita 
prosperidade. Mexa-se! Finanças: 
boa grana está por vir. Amor: um 
acontecimento lhe fará muito 
feliz.

Aquário

Trabalho: o panorama 
econômico não é dos 
melhores, mesmo 
assim, não desista 
de levar adiante seus 
projetos, pois crise se 

resolve com trabalho. Finanças: terá 
êxito nas suas iniciativas e sucesso 
financeiro. No amor, dê uma chance 
quem te ama, viu?

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2308 DE 06 DE JULHO DE 2016

Nomeia membros da comissão de 
gestão de contratos e dá outras pro-
vidências.

O Prefeito em Exercício do Município de Porto Real/RJ – josé roberto Pereira 
da silva, no uso das atribuições legais e de acordo com a lei Municipal nº 502 de 24/03/2014. 

RESOLVE:

Art.1º Nomear os seguintes integrantes que constituirão a comissão Permanente 
de gestão contratual:

Segmento de 
Atuação

Nomes dos 
Servidores - 

Matrícula

Função

gestor de 

administração

hugo leonardo 

carvalho dos 

santos – 5359

Presidente

gestor de 

administração

leonardo Medeiros 

couto – 6770

Membro

gestor de 

administração

irton Marcos da silva - 

918

Membro

gestor de 

administração

Élida da silva alves - 

7840

Membro

gestor de 

informática

ramon esteves torres 

– 7790

Presidente

gestor de 

informática

joao augusto carvalho 

da silva - 5515

Membro

gestor de 

informática

Victor hugo carvalho 

dos santos - 7839

Membro

gestor de 

informática

Marco cesar lemos da 

silva - 5683 

Membro

gestor de obras lidiane aparecida de 

amorim - 7880

Presidente

gestor de obras edson gomes da silva 

- 7892

Membro

gestor de obras jorge aloisio Maurício - 

5404

Membro

gestor de obras Marcio jose de oliveira 

lopes - 5189

Membro

Art.2º - revogadas disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº2400 DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNiciPio de Porto real, No uso de suas atri-
buiçoes legais

R E S O L V E:

Art. 1º - designar ÉRICA GUIMARÃES REZENDE para continuar prestando serviços à 183ª 
Zona eleitoral de Porto real - Quatis/rj do tribunal regional eleitoral do rio de janeiro até 
31 de dezembro de 2016..  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 1783 
de 28 de setembro de 2014. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA 2401 DE 08 DE AGOSTO DE 2016

Nomear os membros do Conselho Muni-
cipal de Acompanhamento e Controle So-
cial do FUNDEB.

o Prefeito eM eXercicio do MuNiciPio de Porto real, No uso de suas atri-
buiçÕes legais, coM fuNdaMeNto No caPÍtulo ii da lei Nº 293 de 29 de Mar-
ço de 2007 e lei Nº 329 de 24 de NoVeMbro de 2008,

RESOLVE:

art. 1º - Nomear a partir desta data os indicados abaixo para comporem o Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, criado pela Lei nº 293 de 29 
de março de 2007 e Lei 329 de 24 de novembro de 2008, conforme orienta o regimento:

i – representantes do  Poder  executivo 
a) titular: Maria Madalena ferreira de souza
b) suplente: lucilai aparecida Martins
c) titular: leandro da  rocha Mendes
d) suplente: ana Paula francisca aguiar

ii - representantes dos Professores da educação básica Pública
a) titular: camila Vasques carvalho 
b) suplente: Micheli de farias oliveira incarnação

iii - representantes dos diretores das escolas básicas Públicas
a) titular: robson Miranda da silva
b) suplente: anita Verri da silva

iV - representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas Públicas 
a) titular: fernanda da silva
b) suplente:  danielle Neves Vieira stutz

V - representantes dos Pais de alunos das escolas Públicas
a) titular: edmar leite Pereira
b) suplente: edson jacinto Vidal
c) titular: luis claudio Magalhães de castro
d) suplente: uarlei Valadão de souza

Vi -  representantes dos estudantes da educação básica Pública 
a) titular: Maria Márcia Nunes de lima 
b) suplente: Paulo roberto Peres
c) titular: ezequiel alves de oliveira
d) suplente: leidiane alves de lima santos

Vii  – representantes do conselho tutelar
a) titular: alessandra rodrigues da silva

b) suplente: Vera lúcia da silva

 Viii – representantes do conselho Municipal de educação
a) titular: ivone  barbosa bento
b) suplente: andreza ribeiro Pontes

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor  na data de sua publicação, revogando a Portaria  
nº 1337 de 04 de setembro de 2014. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em Exercício

lei Nº 574 de 19 de julho de 2016. 

Altera a Lei nº. 563 de 09 de dezembro de 2015 que “Dispõe sobre a Revisão do Plano 
Plurianual 2014/2017, Instituído pela Lei nº 472 de 08 de julho de 2013, e dá outras 
providências.” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - fica criada a ação de construção de academia da saúde, no Programa Mu-
nicipal - atenção básica, na lei 563 de 09 de dezembro de 2015 – Plano Plurianual, conforme 
anexo i;

Art. 2º- Para efeito de composição do valor da ação de construção da academia da 
Saúde, fica deduzido da Ação Gestão e Locação de Software do Programa Municipal - Apoio 
administrativo, na lei 563 de 09 de dezembro de 2015 – Plano Plurianual, conforme detalhado 
no anexo ii.

Art. 3º.  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercicio

ANEXO I

Programa Nome Ação Valor R$

107 atenção básica construção de academia da saúde 38.000,00

ANEXO II

Programa Nome Ação Valor R$

101
apoio administra-
tivo Gestão e Locação de Software 38.000,00

lei Nº 575 de 19 de julho de 2016. 

Altera a Lei nº. 552 de 20 de julho de 2015 que dispõe sobre as diretrizes para elabora-
ção da Lei Orçamentária Anual de 2016, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - fica criada a ação de construção de academia da saúde, no Programa 
Municipal - atenção básica, na lei nº. 552 de 20 de julho de 2015 – ldo – que dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias, conforme anexo i;

Art. 2º- Para efeito de composição do valor da ação de construção da academia da 
Saúde, fica deduzido da Ação Gestão e Locação de Software do Programa Municipal - Apoio 
administrativo, na lei nº. 552 de 20 de julho de 2015 – ldo – que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias, conforme detalhado no anexo ii.

Art. 3º.  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercicio

ANEXO I

Programa Nome Ação Valor R$

107 atenção básica construção de academia da saúde 38.000,00

ANEXO II

Programa Nome Ação Valor R$

101 apoio administrativo Gestão e Locação de Software 38.000,00

lei Nº 576 de 19 de julho de 2016. 

 Dispõe sobre a alteração da Lei nº. 565 de 21 de dezembro de 2015 que estima a Receita 
e fixa a despesa do Município de Porto Real para o Exercício Financeiro de 2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - fica criada a ação de construção de academia da saúde, no Programa Mu-
nicipal - atenção básica, na lei nº. 565 de 21 de dezembro de 2015 – loa – que dispõe sobre 
a estimativa de receita e fixa as despesas do município, conforme anexo I;

Art. 2º- Para efeito de composição do valor da ação de construção da academia da 
Saúde, fica deduzido da Ação Gestão e Locação de Software do Programa Municipal - Apoio 
administrativo, na lei nº. 565 de 21 de dezembro de 2015 – loa – que dispõe sobre a estima-
tiva de receita e fixa as despesas do município, conforme detalhado no Anexo II.

Art. 3º.  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercicio

ANEXO I

Programa Nome Ação Valor R$

107 atenção básica construção de academia da saúde 38.000,00

ANEXO II

Programa Nome Ação Valor R$
101 apoio administrativo Gestão e Locação de Software 38.000,00
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

Kebab de frango com 
molho de iogurte 

e pão sírio caseiro

kebab de frango: 1kg de 
filé de peito em cubos 
seara/100g de iogurte na-
tural/1 colher (chá) de pá-
prica/1/2 colher (chá) de 
cominho em pó/1/2 co-
lher (chá) de canela em 
pó/suco de 1 limão/1 co-
lher (chá) de azeite de oli-
va/sal e pimenta do reino 
a gosto/Molho de iogurte 
e hortelã: 1/2 pepino pi-
cado/suco de 1/2 limão/2 
colheres (sopa) de folhas 
de hortelã picadas/200g 
de iogurte natural cre-
moso/1 colher (chá) de 
páprica/1 colher (sopa) 
de azeite de oliva/sal e 
pimenta do reino a gos-
to/pão sírio: aproximada-
mente 500g de farinha de 
trigo/270ml de água/2 co-
lheres (chá) de açúcar/1 
colher (chá) de sal/60ml 
de azeite de oliva/10g de 
fermento biológico seco.

1- para pão sírio: em uma 
tigela adiciono a farinha 
de trigo, o açúcar, o fer-
mento biológico seco. 
Misturo. acrescento o sal 
ao redor, no centro o 
azeite de oliva e a água. 
Misture bem. transfiro 
para uma superfície en-
farinhada e sovo bem a 
massa, até que ela fique 
lisa e homogênea. forme 
uma bola, coloque den-
tro da tigela, cubra com 
filme plástico e deixe 
descansar até dobrar de 
tamanho.
2- após esse tempo, co-
loque a massa em uma 
superfície enfarinha, for-
me uma bola e divida 
em oito porções, e for-
me bolinhas com cada 
pedacinho. deixe des-
cansando 15 minutos. 
após pegue cada boli-
nha, abra com as mãos 
e continue abrindo com 
um rolo e girando para 
ficar redondo. coloque 
os pães em uma forma, e 
leve ao forno preaqueci-
do a 200° por aproxima-
damente 7 – 10 minutos, 
ou até dourar.
3- para o molho de io-
gurte e hortelã: em uma 
tigela adicione o pepino 
picado, o iogurte, as fo-
lhas de hortelã picadas, 
suco de limão, páprica, 
pimenta do reino, sal, 
azeite e misture. subra 
com filme plástico e dei-
xa na geladeira até a 
hora de servir.
4- para os kebabs de 
frango: para o tempero 
em uma tigela adicione 
o iogurte, suco de limão, 
páprica, cominho em pó, 
pimenta do reino, sal e 
azeite. Misture. em uma 
tigela grande adicione 
os cubos de frango, des-
peje o tempero, misture, 
cubra com filme plástico 
e deixe marinando na 
geladeira por 30 minutos.
5- coloque os palitos que 
serão utilizados no keba-
bs de molho na água 
(para evitar que resseque 
ou queime durante o co-
zimento). Na hora de usar 
retire-os da água, seque 
em um pano e forme 
os espetinhos de frango. 
em uma frigideira quente 
doure os espetinhos de 
frango de todos os lados. 

PORTARIA Nº 1799/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

exonerar, a contar de 21 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, Maxwel Vieira da Silva, do cargo em 
comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Munici-
pal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1800/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

exonerar, a contar de 23 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, Marcus Vinícius Fontoura Clemente 
de Cerqueira, do cargo em comissão de assistente 
técnico V, símbolo das 06, da assessoria de limpe-
za urbana, da secretaria Municipal de administração e 
serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1801/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

exonerar, a contar de 26 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâni-
ca Municipal, Alvaro Antonio de Oliveira, do cargo em 
comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Munici-
pal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1802/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

exonerar, a contar de 28 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, Marcelo da Costa Cascão, do cargo 
em comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, 
da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1803/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

tornar sem efeito Portaria nº 1732/GP/2016, publi-
cada no Jornal Horal H em 26/07/2016 – José     Eri-
valdo Rodrigues dos Santos

PORTARIA Nº 1804/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, Robson José Pereira de Campos, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1805/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, Clebio José Praxedes Braz, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1806/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, Evandro Nobre dos Santos, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1807/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 02 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, Claudio Damião Conceição Dias, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1808/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 02 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei 
orgânica Municipal, Fabiano Cazuza Dias da Cruz, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1809/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Exonerar, a contar de 08/08/2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
UILSON RANGEL, do cargo em comissão de diretor 
iii, símbolo d-3, da Escola Municipal Heliópolis da 
secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e 
turismo.

PORTARIA Nº 1810/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 08/08/2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da lei orgânica Munici-
pal, e ainda, consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
NEEMIAS MARTINS BARBOSA, para exercer o cargo 
em comissão de diretor iii, símbolo    d-3, na Escola 
Municipal Heliópolis da secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº 1811/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Exonerar, a contar de 22 de julho 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V do art. 87, da lei orgâni-
ca Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº. 
3954/2015, CARLOS HENRIQUE LIMA, do cargo em 
comissão de assessor técnico i, símbolo das – 10 da 

subsecretaria de Planejamento da secretaria Municipal 
de educação, esporte, cultura e turismo – seMect.

PORTARIA Nº 1812/GP/2016 de 08 DE AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 22 de julho 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V do art. 87, da lei orgânica Muni-
cipal, e ainda consubstanciado no que restou estabele-
cido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, 
MARIA DE LOURDES PEREIRA ROCHA, para exercer 
o cargo em comissão de assessor técnico i, símbolo 
das – 10 da subsecretaria de Planejamento da secre-
taria Municipal de educação, esporte, cultura e turis-
mo – seMect.

PORTARIA Nº 1813/GP/2016 de 08 de AGOSTO de 
2016

Exonerar, a contar de 21 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
3954/2015, IRINEA NUNES DE SOUZA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de chefe de divisão i, 
símbolo das-10, na divisão de inspeção escolar da 
subsecretaria Municipal Pedagógica da secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº 1814/GP/2016 de 08 de AGOSTO de 
2016

Nomear, a contar de 21 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decre-
to 3954/2015, JUCIARA JORGINA DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de chefe de divisão i, 
símbolo das-10, na divisão de inspeção escolar da 
subsecretaria Municipal Pedagógica da secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte, cultura e turismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

eXtrato de edital ProrrogaçÃo coNcurso 
edital 01/2016 

Processos: 37/1411/2016 e 37/4084/2016
Contrato n°: 003/seMasP/2016

  a coMissÃo orgaNiZadora do 
coNcurso PÚblico da Prefeitura MuNiciPal 
de belford roXo, no uso de suas atribuições, tor-
na público que, em virtude de fatos supervenientes, 

          r e s o l V e:

 1 – Prorrogar até o dia 30.08.2016, o prazo 
de inscrição, alterando-se o cronograma de todos os 
atos do referido concurso, perfazendo um total de 100 
(cem) dias.
 2 – alterar o cronograma de atividades e pra-
zos do referido edital.

Juber Batista Azevedo
Presidente da comissão do concurso

Mat.11/020061

Adenildo Braulino dos Santos
Prefeito




