
7

6

6

77

7

4PM de Caxias acaba com marra 
de ‘gerentão’ de boca de fumo

Militar da Força Nacional é 
baleado na cabeça durante 

ataque de traficantes na Maré

DHBF lança 
ferramenta 

contra crime

Acidente 
mata cinco 

na Dutra

Jornal alemão 
mete o pau 

em segurança

Mãe mata 
e esconde 

corpo de filha

Dilma é ré 
em processo 

no Senado

reprodução/reage saracuruna

reprodução/divulgação
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Um jornal de grande circulação
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segurança furada

Viatura onde estavam os três militares percorria o Complexo de Favelas da Zona Norte do Rio quando os criminosos atiraram. O soldado Helio Andrade foi gravemente ferido

Jhonatha Nunes estava com um comparsa em um carro roubado e com uma pistola 45mm quando foram rendidos por agentes do 15º BPM

Os três militares vítimas do ata-
que foram identificados como 
capitão Alen Marcos Rodrigues 
Ferreira, que atua em Cruzeiro 
do Sul, no Acre, o soldado Hé-
lio Andrade, que é de Roraima, e 
soldado Rafael Pereira, do Piauí. 
O soldado Hélio, de Roraima, 
foi baleado na cabeça e levado 
ao Hospital Salgado Filho, onde 
foi submetido a uma cirurgia de 
emergência. 
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Tucanos têm comitê eleitoral fechado em Guapi
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Bebendo xixi

Bebendo xixi II

sim, querendo 
ou não você está 
bebendo xixi de di-
nossauros todos os 
dias! e infelizmente 
vai ter que conti-
nuar bebendo. essa 
descoberta é mui-
to bem aceita no 
meio científico, e 
começou a ser di-
vulgada recente-
mente. 

segundo pesqui-
sas realizadas por 
cientistas, toda a 
água que existe no 
nosso planeta é ba-
sicamente a mesma 
desde a formação 
da Terra, que acon-
teceu 4.5 bilhões de 
anos atrás. a urina 
é reciclada pelos 
sistemas hídricos e 
climáticos de nosso 
planeta e volta a 
ser água limpa.

uma importante descoberta foi realizada 
por astrônomos, que podem finalmente ter 
detectado um sinal de matéria escura, o 
material misterioso que os cientistas acredi-
tam que seja responsável pela formação da 
maior parte do universo.

imagina perder todo o dinheiro que juntou 
em toda sua vida? em Xi’an, na província de 
shaanxi, na china, um garotinho de apenas 
4 anos, rasgou todo o dinheiro que seus pais 
guardavam debaixo da cama, poupança 
de uma vida de trabalho. 

o garoto estava sozinho no quarto quan-
do achou o dinheiro e começou a rasgar. os 
pais que estavam na sala, só viram depois 
que o montante já estava em pedaços. de 
acordo com a imprensa local, a criança ras-
gou o equivalente a $ 120.000.

A ‘Matéria Escura’

Desespero! Desespero! II

a matéria escura é assim chamada porque 
ela não absorve nem emite luz e, portanto, 
não pode ser observada diretamente. Mas os 
astrônomos sabem que existe matéria escura 
porque ela interage gravitacionalmente com 
a matéria ‘normal’ que podemos ver e tocar.

A ‘Matéria Escura’ II

como você deve imaginar, se você estudou 
história, Mu nunca existiu. desde o começo, os 
pesquisadores não concordaram com sua su-
posta existência, mesmo com plongeon juran-
do que Mu havia afundado no oceano atlân-
tico há milhares de anos.

o escritor James churchward resolveu revelar ao 
mundo o continente perdido. ele concentrou sua pes-
quisa na Índia, onde teria encontrado tábuas com 
escritas muito antigas e que pouquíssimas pessoas no 
mundo conseguiriam ler. as escrituras fariam referên-
cia ao lugar em que o ser humano havia surgido.

Continente não existente III

Auxiliar de limpeza
instituição relogiosa abre vaga para auxiliar de 

limpeza com experiência na função e ensino fun-
damental completo. salário de r$ 1.268,00, vale 
transporte, refeição no local, plano de saúde e se-
guro de vida. interessados devem enviar currículo 
no corpo do email para rh04@jobinrio.com.

Vendedor externo
empresa no ramo de seguros abre 25 vagas para ven-

dedor externo para ambos os sexos com ensino funda-
mental completo. interessados devem comparecer na 
rua Japoara, 100, das 10h às 12h hoje portando docu-
mentos: rg, cpF, comp. residência, comp. escolaridade 
carteira de trabalho, cert. de reservista e título de eleitor.

Contrata fiscal de loja
empresa no ramo de materiais de construção contrata 

fiscal de loja com ensino médio completo, conhecimen-
to no pacote office. salário de r$ 1.035,00 e benefícios. 
intetessados devem enviar currículo no corpo do email 
para rh@casashow.com.br, contítulo: ‘Fiscal de loja - cd’.

IGP-M se mantém estável
o Índice geral de preços - Mercado (igp-M) não 

apresentou variação na primeira prévia de agosto, 
ficando no mesmo índice apurado no mesmo perío-
do de apuração do mês anterior, de 0,55%, informou 
ontem a Fundação getúlio vargas (Fgv). o índice 
acumula alta de 6,1%, e em 12 meses, de 11,33%.

Inflação oficial ganha força e fica 0,52%
o Índice de preços ao consumidor amplo (ipca), 

considerado a inflação oficial do país, atingiu 0,52% 
em julho. no mês anterior, o ipca havia chegado a 
0,35%, segundo informou ontem o instituto Brasileiro 
de geografia e estatística (iBge).

Dólar cai após votação no congresso
o dólar operou em queda ontem, em linha com o exte-

rior, com a queda nos preços do petróleo e após o sena-
do aprovar o relatório da comissão especial do impeach-
ment que recomenda que a presidente afastada dilma 
rousseff seja levada a julgamento pela casa. Às 12h59, a 
moeda norte-americana caía 0,36%, vendida a r$ 3,1296. 

Continente não existente

instituição religiosa

Casa sHoW

FgV

MoeDa aMeriCana

Flor-cadáver desabrocha em NY

Continente não existente II
alguns teóricos, acreditam que Mu seria habitado 

por uma civilização altamente desenvolvida, que 
conseguiu prever a catástrofe e se espalhar pelo 
planeta. Mut, a deusa dos deuses na mitologia egíp-
cia, teria sido uma dessas emigrantes, que incluiriam 
os povos que habitaram a américa central.

sinaF

i.B.g.e

reprodução

o Jardim Bontânico de nova York teve um evento que reuniu mais de nove 
mil pessoas. isto porque uma ‘flor-cadáver’ desabrochou no parque. este é um 
fenômeno que só acontece a cada dez anos. Mas a última vez que aconteceu, 
foi em 1932. “de certa forma, me lembra da emoção de assistir a um filme de ter-
ror”, disse Marc Hachadourian, diretor das estufas do Jardim Botânico de nova 
York. a flor-cadáver ficou totalmente aberta em 29 de julho e atraiu quase 9 mil 
visitantes apenas nesse dia. Foi o dia mais movimentado da história do Jardim 
Botânico, já que acompanhar uma flor-cadáver aberta de perto é algo raro. 

Apoio pra si
unidos pela pretensão de concorrer à 

sucessão municipal, o deputado rogério 
lisboa (pr) e o vereador carlos Ferreira, o 
Ferreirinha (pT), querem, a qualquer cus-
to, pulverizar o apoio do partido dos Tra-
balhadores à reeleição do prefeito nel-
son Bornier, de nova iguaçu.

Guerra eleitoral 
a dupla de políticos que disputa a pre-

feitura de nova iguaçu já começou nas 
redes sociais a campanha para denegrir 
a imagem do chefe do executivo. não 
faltam ofensas indiretas e nem cobran-
ças excessivas que induzem o eleitor a 
mudar de voto. 

Mensagens pesadas 
em um dos posts, rogério lisboa, que 

tem perdido apoio de partidos importan-
tes e, como consequência, enfraqueci-
do a campanha, chama de covarde a 
política adotada por Bornier. a atitude só 
deixa transparecer o medo de ser derro-
tado nas urnas em outubro próximo. 

Vitória previsível 
e nem precisa consultar os búzios, car-

tas de tarô ou uma bola de cristal para 
saber que em pesquisas informais, Bornier 
é o preferido do eleitorado. não é por 
acaso que a coligação que o apoia é 
formada por 16 partidos que irão marcar 
pela reeleição. 

É público e notório 
potencialmente considerado um can-

didato mais forte, nelson Bornier está 
conseguindo enfurecer seus adversários 
políticos. Bem lá no fundo, todos sabem, 
mas não querem admitir, que o candida-
to do pMdB vai retornar à prefeitura. 
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comitê do PSDB em Guapi
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Partido é acusado de praticar propaganda eleitoral antecipada na Baixada.

O comitê do PSDB foi interditado pela fiscalização da Justiça Eleitoral por propaganda em desacordo com a lei

divulgação

wanderson oliveira

Instalações em policlínica 
de Japerí já estão disponíveis 

reprodução

O veto foi derrubado com 50 votos favoráveis

Cariocas e turistas aprovam programação cultural 

a interdição do 
comitê do psdB de-
cidida na última ter-
ça-feira pelo juiz da 
149 ° Zona eleitoral, 
raphael Baddini de 
Queiroz campos, por 
propaganda elei-
toral antecipada, é 
apenas uma peque-
na mostra do rigor 
que será adotado 
na fiscalização du-
rante a campanha 
deste ano. a base 
da candidata Mari-
na pereira da rocha, 
a Marina do Modelo, 
ficará fechada por 
48 horas. 

REGRAS DO PlEitO 
DEStE ANO

pelas regras que re-
gulamentam o pleito 
deste ano, os can-
didatos só poderão 
fazer propaganda 
eleitoral a partir do 

Alerj responsabiliza imobiliárias por 
focos de dengue em imóveis vazios

Prefeito timor e a equipe de profissionais na reinauguração unidade

dia 16 e, no entender 
do magistrado, o nú-

cleo da Mulher, psdB, 
nome dado ao co-

mitê interditado, es-
tava sendo ‘objeto 

de propaganda elei-
toral em desacordo 

com a legislação em 
vigor’.

a policlínica itália Fran-
co, com sua equipe de 
profissionais altamente 
capacitados, está sem-
pre a postos para aten-
der toda população 
que necessita de socorro 
médico. pensando em 
aperfeiçoar os serviços 
ali prestados, trazendo 
maior segurança, con-
forto e eficiência aos 
pacientes, a prefeitura 
de Japeri, por meio da 
secretaria de saúde (se-
Mus), hoje, inaugurou 
as novas instalações da 
unidade. o espaço revi-
talizado é composto por 
1 enfermaria feminina, 1 
enfermaria masculina, 
com capacidade para 
3 leitos em cada uma, 
1 área de isolamento 
e posto médico. Todas 
as alas foram comple-
tamente reformadas e 

equipadas, proporcionan-
do um atendimento de 
qualidade a todos os ci-
dadãos.

a unidade, reinaugura-
da em fevereiro desse ano, 
tem capacidade para re-
ceber diariamente até 500 
pessoas. a equipe é com-
posta por clínicos gerais, 
pediatra, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, 
que prestam atendimento 
de baixa e média comple-
xidade 24 horas por dia.

além dos cidadãos ja-
perienses, em média 200 
pessoas de outras cida-
des também são atendi-
das na unidade de saúde, 
alegando não conseguir 
suporte médico em seus 
logradouros. Toda esta de-
manda é recepcionada 
em Japeri, que munidos 
de profissionais compro-
metidos em realizar um 

trabalho de excelência, 
vem fazendo a diferença 
para uma saúde de qua-
lidade.

o prefeito da cidade, 
ivaldo Barbosa dos san-
tos, o Timor, esteve pre-
sente na solenidade e 
demonstrou satisfação 
com as novas alas, com 
o empenho e dedicação 
de todos os envolvidos 
neste processo. na con-
tramão da crise na área 
da saúde que atinge o 
Brasil, em especial no es-
tado do rio de Janeiro, 
Japeri segue com trabalho 
constante, utilizando recur-
sos próprios, unindo forças, 
firmando parcerias com 
outros municípios, para 
que os serviços essenciais 
sejam levados a todos os 
cantos, além de poder 
também atender muníci-
pes de outras localidades.

as imobiliárias do 
estado do rio estão 
obrigadas a se res-
ponsabilizar pela vis-
toria de agentes de 
saúde, que comba-
tem o mosquito cau-
sador da dengue, nos 
imóveis vazios sob sua 
guarda. É o que de-
termina a lei 7.351/16, 
do deputado Bernar-
do rossi (pMdB), em 
vigor no estado do 
rio desde o dia 15 
de julho. a norma ha-
via sido vetada pelo 
governador, mas foi 
aprovada pela as-
sembleia legislativa 

do estado do rio de 
Janeiro (alerj).

o veto foi derruba-
do com 50 votos favo-
ráveis. o projeto de-
termina, ainda, que 

todo imóvel sem uso 
tenha seus ralos la-
crados, calhas visto-
riadas regularmente 
e manutenção cons-
tante de piscinas.

o Boulevard olím-
pico, na praça Mauá, 
espaço criado para 
entreter visitantes e ca-
riocas no período dos 
Jogos rio 2016, tem 
recebido milhares de 
pessoas diariamente. 
com quase três quilô-
metros de extensão, o 
local, que fica na área 
do porto Maravilha, re-
aliza transmissões das 
principais competições 
esportivas, além de pro-
mover diversos eventos 
como shows. no local, 
fica o espaço rio, do 

governo do estado em 
parceria com a Feco-
mércio rJ.

com a proposta de 
integrar a cidade com 
os Jogos, para que to-
dos, tendo ou não in-
gressos, possam curtir o 
clima olímpico, o Bou-
levard tem sido ponto 
de encontro de famílias 
e colegas de trabalho 
que aproveitam o horá-
rio de almoço para vi-
sitar a área revitalizada.

entre a gamboa e a 
praça Xv, o público tem 
tido a oportunidade 

de assistir gratuitamen-
te às principais provas 
olímpicas em telões 
de alta definição. uma 
programação diária de 
shows atrai ainda crian-
ças, jovens e adultos, 
que também assistem 
a apresentações de 
artistas de rua, grupos 
musicais, entre outras 
atrações.

a bela paisagem 
chamou a atenção de 
lúcia Maria lopes, de 
49 anos, e luciana lo-
pes, de 38 anos, grávi-
da de 8 meses.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

o detran-rJ agora é obrigado 
a emitir comprovante do agenda-
mento da vistoria anual de veículos. 
a novidade proíbe a remoção ou 
apreensão de veículos sempre que o 
motorista apresentar o comprovante.

o secretário de as-
sistência social, pau-
lo Melo (pMdB), ain-
da não cumpriu uma 
promessa de paga-
mento feita aos ad-
ministradores de res-
taurantes populares. 
na época, prome-
teu que outros dois 
meses seriam pagos. 

os poucos verea-
dores que permane-
ceram no plenário, 
antes de a votação 
cair, tinham um moti-
vo: aprovar conces-
são de 22 honrarias. 
em época de pré-
-campanha eleitoral, 
os agrados são mais 
úteis do que nunca.

o supremo Tribunal Federal (sTF) elegeu ontem 
a ministra cármen lúcia para a presidência da 
corte. É eleito para o comando do órgão o mi-
nistro mais antigo que ainda não presidiu a casa. 

o pré-candidato escolhido pelo psB à pre-
feitura de niterói, Felipe peixoto, pode tirar o 
cavalinho da chuva: seu colega de partido, 
o senador romário (psB), partiu para outra e 
não vai apoiá-lo. 

Homenagem Crise popular

Eleições STF Peixoto sem apoio 

Eles disseram... nós publicamos!
“Embora eu esteja machucado, com minha família toda sofrendo, eu não vou julgar essa moça. Eu perdoo 

ela. Embora eu espere que ela seja responsabilizada pela falsa comunicação do crime eu a perdoo.” disse o 
deputado Marco Feliciano, sobre acusações de assédio sexual contra a militante do psc, patrícia lélis.

romário já anunciou que vai ca-
minhar com o atual prefeito rodrigo 
neves (pv), candidato à reeleição. o 
motivo é que peixoto fechou aliança 
com o pr, de anthony garotinho, ad-
versário do senador. 

o presidente do Tse, gilmar Mendes 
determinou a abertura de processo 
contra o pT, sob alegação de ter sido 
financiado pela lava Jato. em caso 
de condenação o registro do pT será 
cassado.

direTo ao ponTo

a cinco dias para o início da campanha 
eleitoral, os apelos são cada vez mais su-
jos e sempre realizados nas redes sociais. 
opositores, cada vez mais agressivos, fa-
zem discursos ‘montados’ para denegrir 
a imagem do opositor e recrutam seus 
militantes, que, sem qualquer pudor ou 
consciência, divulgam fatos que causam 
impacto na campanha e na privacidade 
de alguns candidatos. 

Novo capítulo Interdição Corpo Mole 
a disputa pela prefeitu-

ra de campos ganhou um 
novo capítulo em menos de 
24 horas. caio vianna (pdT) 
conseguiu reverter a inter-
venção do psB nacional no 
diretório municipal e reatou 
a aliança com o partido.

o juiz eleitoral da 149º Zona 
eleitoral de guapimirim, ra-
phafael Baddini de Queiroz 
campos, interditou o comi-
tê do psdB na cidade, por 
considerá-lo um meio de 
propaganda antecipada. a 
penalidade é de 48 horas. 

os vereadores do rio não 
se adaptaram ao calendá-
rio sugerido pela prefeitura, 
mantiveram o recesso no 
mês de julho e prometeram 
acelerar o ritmo de traba-
lho na olimpíada. até ago-
ra só houve uma sessão. 

Caminhada ‘verde’ 

Cassação de Partido
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o preço do combustível não para 
de subir. está difícil achar quem tenha 
coragem de encher o tanque. na 
comparação de julho deste ano com 
mesmo período de 2015, o diesel subiu 
7%, a gasolina, 10,5%, e o etanol, 18%.

Difamação política 

cerca de três anos 
depois da morte 
do instrutor de voo 
adelmo louzada 
de souza e de seu 
aluno, o juiz federal 
carlos alfredo Flores 
da cunha, o Minis-
tério público Fede-
ral denunciou à Jus-
tiça o prefeito de 
Maricá, washington 
luiz cardoso siquei-
ra, o  Quaquá (pT) 
e o secretário muni-
cipal de desenvol-
vimento econômi-
co, lourival casula 
Filho, acusando-os 
de cometerem ao 
menos quatro vezes 
o crime de expor 
aeronave a perigo. 

Quaquá é denunciado 
por expor aviões a perigo

o MpF também res-
ponsabiliza os dois, 
que, a pretexto de 
impedir que o ae-
roporto da cidade 
continuasse sendo 
usado por uma es-
cola de pilotagem 
e uma empresa de 
manutenção de avi-
ões, determinaram 
o bloqueio da pista 
do aeródromo com 
viaturas da guar-
da Municipal, pelas 
mortes, pois com a 
obstrução adelmo e 
carlos alfredo foram 
obrigados arremeter 
o bimotor que pilo-
tavam, o que oca-
sionou a queda do 
avião no mar.

Novo Portal do Segurado é lançado em Japeri
previdência

O Previ-Japeri vem realizando ações para humanizar os atendimentos e beneficiar a todos.

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Dilma vira ré no processo de impeachment 

uma cratera está 
engolindo a pista 
de um dos principais 
acessos à via light, 
em nova iguaçu. de 
acordo com repor-
tagem da Tv Hora H, 
que esteve no local, 
o buraco fica próxi-
mo ao parque de di-
versão e nas imedia-
ções da praça santos 
dumont, onde a mo-
vimentação de veí-
culos é intensa. sem 
iluminação pública, 
o trecho é um  peri-
go para quem passa 
pela região. 

Bloqueio impediu pouso de avião que caiu no mar 

divulgação

divulgação

a presidente afasta-
da dilma rousseff virou 
ré no processo de impe-
achment. por 59 votos 
a 21, o senado decidiu 
que o julgamento de 
crime por responsabili-
dade deve seguir em 
frente. a votação termi-
nou na madrugada de 
ontem, depois de uma 
maratona de discussões. 
este resultado com fol-
ga abre caminho para 
a fase final e definitiva 
do impeachment, quan-
do serão necessários 54 
votos, 5 a menos que os 
do resultado da última 
terça-feira, para que dil-

ma rousseff perca defini-
tivamente o mandato.

antes da votação do 
texto principal, os sena-
dores já tinham rejeitado, 
também por 59 votos a 
21, as chamadas ‘prelimi-
nares’ que questionavam 
o mérito da denúncia 
contra dilma. depois do 

Cratera engole pista em Nova Iguaçutexto principal, houve 
a votação de três des-
taques (propostas de 
alteração do texto prin-
cipal), apresentados por 
senadores defensores de 
dilma com o objetivo de 
restringir os delitos atribu-
ídos a ela. Todos os des-
taques foram rejeitados.

A equipe de trabalho tirou as dúvidas sobre o portal no salão de atendimento.

divulgação

A votação terminou na madrugada de ontem

os aposentados, 
licenciados e 
pen s i on i s ta s 

de Japeri acabam 
de ganhar mais um 

aliado no acesso a 
informação rápida e 
precisa. ontem, o ins-
tituto de previdência 
dos servidores públicos 
do Município de Jape-
ri (previ-Japeri) realizou 

o lançamento oficial 
do novo portal do se-
gurado, na sede do 
instituto, que visa fa-
cilitar o dia a dia dos 
servidores. na oca-
sião, o prefeito ivaldo 

Barbosa dos santos, o 
Timor, esteve presen-
te acompanhado da 
presidente Maria lucia 
de azevedo. o por-
tal do segurado será 
utilizado, em primeiro 
momento, exclusiva-
mente pelos servidores 
aposentados, pensio-
nistas e servidores li-
cenciados em auxilio 
doença. através dele 
será possível um total 
acesso para emissão 
de contracheque, fi-
cha financeira, atuali-
zação de cadastro e 
fale conosco. 

DiVERSOS SERViçOS 
em breve, o acesso 

será liberado também 

para os servidores efe-
tivos e colaboradores 
da previ-Japeri para 
que o mesmo portal 
compartilhe, além dos 
serviços mencionados 
acima, informações 
como extrato de con-
tribuição, simulação 
de aposentadoria e 
simulação de abono 
permanência.

para reforçar o com-
promisso de atender 
cada vez melhor o 
servidor público mu-
nicipal, o previ-Japeri 
vem realizando diver-
sas ações para huma-
nizar os atendimentos 
e beneficiar a todos. 
“o sistema possibilita 
uma interface com os 

segurados oferecen-
do os serviços essen-
ciais ao alcance de 
todos e sem que eles 
precisem sair de casa 
para isso. essa é mais 
uma ação da previ-
dência municipal na 
modernização de seus 
procedimentos, aliado 
ao conforto e segu-
rança”, afirmou Maria 
lucia, acrescentando 
que o sítio eletrônico 
amplia a autonomia 
do segurado na exe-
cução de serviços e 
obtenção de docu-
mentos, assim como 
evita o deslocamento 
do mesmo, que não 
precisa enfrentar as di-
ficuldades do trânsito.

Felipe BarBosa 
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Índice de roubos de rua cresceu na cidade e governo vai convocar uma reunião com autoridades.

Prefeito e comandante da PM de 
Barra Mansa debatem segurança 
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Cartaz divulga evento que terá diversão para toda a família

o prefeito de 
Barra Mansa, 
Jonas Marins, 

recebeu na manhã 
da última terça-feira, 
em seu gabinete, o 
comandante do 28º 
Batalhão de polícia Mi-
litar, o tenente-coronel 
damião luiz portela, 
que estava acompa-
nhado do subcoman-
dante ricardo Melo 
e do subcomandan-
te do destacamento 
da vila nova, tenen-
te andrade. devido 
o aumento no índice 
de roubo de rua na 
cidade, portella solici-
tou uma reunião com 
o prefeito para pedir 
apoio para ações da 
polícia Militar.

“É importante que 
trabalhemos juntos 
para diminuir o índice 
criminal, principalmen-
te o roubo de rua. a 
população e os co-
merciantes precisam 
se sentir seguros e, 
agindo em parceria, 
vamos obter êxito nes-
se trabalho” disse o 

tenente-coronel.

iNVEStiNDO 
EM SEGURANçA

Jonas acolheu o 
apelo do comandante 
da pM e se disponibili-
zou em fazer o que for 
necessário para me-
lhorar a segurança pú-
blica.

“Há algum tempo 
tínhamos uma base 
da guarda Municipal 
próximo da rodoviária. 
no entanto, ela preci-
sou ser retirada para a 
reforma das calçadas 
do centro, quando ali 
se tornou o canteiro 
das obras, e foi deslo-
cada para a Beira rio. 
Hoje o espaço já foi 
liberado e podemos 
cedê-lo para que a 
pM monte uma base 
estratégica. vamos re-
ocupar aquela área 
de maneira com que 
atenda aos policiais e 
ajude no combate ao 
crime” afirmou o pre-
feito, acrescentando 
que irá convocar uma 
reunião do ggiM (ga-
binete de gestão inte-
grada de segurança 

Reunião ocorreu no gabinete de Jonas Marins: comandante solicitou apoio em ações da PM

divulgação

Hemonúcleo de Barra 
Mansa lança campanha

Câmara de Resende paga 
21 vereadores da Casa

Volta Redonda tem ‘Dia dos Pais Divertido’

Vereadores serão convocados através de cartório

divulgação

Árvore cai e interdita pista da RJ-155

Árvore cai no km 17 e interdita uma das pistas

divulgação/ polÍcia rodoviária esTadual

pública de Barra Man-
sa).

“o ggiM é forma-
do por membros da 
secretaria de ordem 
pública de Barra Man-
sa, corpo de Bombei-

ros, polícias civil e Mi-
litar e representantes 
do poder legislativo. 
nós fazemos reuniões 
pontuais quando pre-
cisamos discutir ações 
estratégicas de se-

gurança, como por 
exemplo, em dezem-
bro do ano passado, 
quando montamos 
um esquema especial 
para as compras de 
natal. vamos apresen-

tar essa situação do 
crescimento do roubo 
de rua e traçaremos 
medidas para evitar 
que Barra Mansa so-
fra com essa situação” 
garantiu Jonas.

o Hemonúcleo de 
Barra Mansa lançou 
ontem, a campanha 
‘seja ouro nas olim-
píadas, doe sangue!’ 
para estimular a doa-
ção de sangue no mu-
nicípio. o lançamento 
aconteceu na praça 
da Matriz, no centro, 
onde foram distribuí-
dos folders e panfletos 
sobre o assunto.

a campanha vai 
seguir durante todo o 
período da olimpía-
da e paraolimpíada. 
a meta é chegar a 30 
doações por dia. no 
mês de julho as doa-
ções de sangue tive-
ram uma queda de 
20%, segundo a comu-
nicação da prefeitura 
de Barra Mansa, o que 
pode causar um sério 

desfalque no estoque 
do Hemonúcleo.

“estamos realizando 
essa campanha para 
garantir que não fal-
te sangue no nosso 
município. Hoje nossa 
maior ausência é de 
sangue tipo o negati-
vo e manter um esto-
que estratégico para 
auxiliar o Hemorio’ 
explicou a responsá-
vel pela captação de 
doadores de sangue 
do Hemonúcleo Barra 
Mansa, cláudia Maria, 
lembrando que em 
épocas pontuais a do-
ação tende a cair: “É 
importante manter em 
média 30 coletas de 
bolsas de sangue por 
dia devido à validade 
dos componentes usa-
dos nas transfusões de 

sangue. essa valida-
de é pouca, por isso, 
precisamos manter 
doadores regulares. a 
validade do concen-
trado de hemácias, 
por exemplo, é de 35 
a 42 dias e o concen-
trado de plaquetas é 
válido apenas por 5 
dias”.

os requisitos básicos 
para aqueles que de-
sejam doar sangue é 
estar em boas condi-
ções de saúde; pesar 
no mínimo 50 quilos; 
não estar de jejum; evi-
tar bebidas e alimentos 
gordurosos por 12 horas 
antes da doação; ter 
entre 16 e 67 anos, sen-
do que os menores de 
18 anos precisam da 
autorização dos pais 
ou responsáveis legais.

a câmara Munici-
pal de resende vai 
passar a pagar 21 ve-
readores, apesar de 
17 estarem trabalhan-
do. É que o policial 
militar aposentado 
wilton vieira de Je-
sus, o sargento wilton 
(pps), foi empossado 
vereador durante a 
sessão legislativa rea-
lizada na noite do últi-
ma terça-feira, por ser 
suplente do vereador 
Tiago vieira Martins, o 
Tisga (pps), afastado 
por determinação da 
Justiça. isso represen-
ta um gasto extra de 
r$ 40 mil mensais, já 
que o salário dos ve-
readores é em torno 
de r$ 10 mil, segundo 
a câmara.

“estou aqui em re-
sende há 26 anos, 
passei 30 na polícia 
Militar e oito anos na 
guarda Municipal. 
estou substituindo um 
vereador competen-
te, amigo. não é a 

forma que eu queria 
estar aqui, mas foi a 
forma como deus me 
colocou e vou ter com-
promisso com esse tra-
balho“ declarou wilton 
de Jesus após assinar a 
ata de posse.

esta foi a quarta pos-
se de um suplente que 
entra na vaga de um 
vereador afastado re-
alizada neste ano de 
2016. em outubro do 
ano passado, a Justiça 
determinou o afasta-

mento do presiden-
te do legislativo, Je-
remias casemiro, o 
Mirim (sd), e dos ve-
readores Kiko Besou-
chet (pp) e Bira ritton 
(pp), por suspeita de 
fraudes em licitações. 
Bira já estava afasta-
do desde o início do 
ano para assumir uma 
secretaria do gover-
no Municipal e pedro 
paulo Florenzano (pp) 
que atuava como seu 
suplente.

uma árvore caiu no km 
17 da rJ-155 (rodovia sa-
turnino Braga) na manhã 
de ontem, próximo ao 
distrito de lídice, em rio 
claro. devido a queda, 
a pista foi interditada e o 
trânsito segue em meia 
pista. durante madruga-
da uma frente fria atingiu 
a região e pode provocar 
pancadas de chuvas em 
rio claro, de acordo com 
o climatempo.

no próximo domingo, será 
realizado o ‘dia dos pais di-
vertido’ com programação 
para toda a família em volta 
redonda, no sul do rio de 
Janeiro. o evento é de gra-
ça e acontecerá entre 9h e 
13h, no ginásio darcise José 
de carvalho, nº 850, no bairro 
santo agostinho.

a programação reúne 
apresentações de ballet, vio-
lão e circo, além de oficinas 
de rugby, abayomi (bonecas 
negras feitas em retalho), tur-
bantes, badminton, produ-
ção de horta vertical e roda 
de capoeira. Também have-
rá atividades de fomento à 
literatura como espaço de 
leitura e “livrocleta”.

o ‘dia dos pais divertido’ é 
uma iniciativa da Tv rio sul, 
com o apoio da ong insti-
tuto dagaz. durante o even-
to será realizada a primeira 
liga gamer do bairro santo 

agostinho. uma arena, com 
estrutura de som e telão, será 
montada para os jogadores, 
que poderão disputar par-
tidas em games de última 
geração.
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DHBF lança aplicativo para 
solucionar crimes na região
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editoriahorah@ig.com.br
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A tecnologia serve para ajudar com informações sobre homicídios, foragidos e desaparecidos.

o a p l i c a t i v o 
Fala aÍ é 
mais uma 

ferramenta para 
prestar auxílio à de-
legacia de Homicí-
dios da Baixada Flu-
minense, polícia civil 
do rio de Janeiro, 
sobre informações 
de homicídios, por-
te ilegal de arma de 
fogo, desapareci-
dos, foragidos e ou-
tros crimes ocorridos 
na região.

“o que temos fei-
to para divulgar o 
aplicativo é distri-
buir panfletos nos 
locais de crime que 
a dH vai. Mesmo as-
sim, estou muito feliz 
com o retorno que 

quinta-feira, 11 de agosto de 2016

isqueiros, alimentos enlatados e cigarros foram apreendidos

cleBer Junir / eXTra

Com apenas dois meses de funcionamento, DH comemora sucesso do aplicativo.

As vítimas do acidente eram de Nova iguaçu

Durante os Jogos Olímpicos centenas de escoltas policiais são realizadas

estamos tendo. pos-
so dizer que 80% das 
informações que 
chegam pelo Fala 
aí são certeiras.” ga-
rante o inspetor de 
polícia roberto cal-
leia, de 40 anos, que 
ajudou a desenvol-
ver o app.

o anonimato é 
100% garantido. 
para tanto, não é 
coletado dados do 
denunciante, telefo-
ne ou protocolo de 
internet do dispositi-
vo utilizado, e o usu-
ário pode deletar o 
aplicativo assim que 
terminar de utilizar. 
caso a ocorrência 
denunciada não 
seja de competência 
da especializada, as 
informações são re-
passadas para a de-

Acidente deixa cinco mortos 
na Zona da Mata do RJ

DRFC apreende cargas roubadas 
na casa de empresário na Z. Oeste

Suspeito de ameaçar ex-mulher é preso

divulgação

divulgação

legacia responsável.
o núcleo de in-

teligência da dHBF 
também disponibi-

liza um número de 
whatsapp do Falaí 

(21 96511-7586) para 
ocorrências.

os deficientes auditi-
vos devem ampliar sua 
atenção nas ruas devido 
às escoltas policiais. du-
rante a realização dos 
jogos olímpicos rio 2016, 
centenas de escoltas po-
liciais são realizadas dia-
riamente por motociclis-
tas policiais. o principal 
alerta adotado é a sirene 
da motocicleta. porém, o 
motorista ou pedestre sur-
do não tem como aten-
tar ao alerta sonoro. 

no Brasil, são quase 10 
milhões de surdos e o rio 
de Janeiro é a cidade do 
Brasil com a maior con-

centração de deficientes 
auditivos do país. 

inclusive idosos, que 
possuem baixa audição, 
tem dificuldade de ouvir 
as sirenes, apesar do vo-
lume bastante alto.

a prF alerta à socieda-
de como um todo, porém 
com ênfase àqueles que 
possuem deficiência au-
ditiva ou são surdos, que 
eles devem estar mais 
atentos ainda quando do 
cruzamento de uma via 
urbana. os serviços de es-
coltas são realizados por 
policiais altamente treina-
dos, mas que imprimem 

uma velocidade muitas 
vezes acima do fluxo.

o pedestre ou motoris-
ta surdo deve estar aten-
to à sinalização visual das 
motocicletas, ampliando 
ainda mais a atenção 
quando passar pelo cru-
zamento de uma rua ou 
estrada no rio de Janei-
ro durante os jogos olím-
picos rio 2016. estamos 
repassando este alerta 
para todos os policiais ro-
doviários Federais e tam-
bém para o instituto na-
cional de surdos – ines, 
com sede no rio de Ja-
neiro.

na manhã de on-
tem, cinco pesso-
as morreram, entre 
elas um bebê, na 
Br-116, em leopol-
dina, na Zona da 
Mata. a batida foi 
entre um caminhão 
com carga de café 
e um carro.

segundo a polícia 
rodoviária Federal 
(prF) o veículo de 
carga seguia de 
espera Feliz para o 
rio de Janeiro. as 
vítimas estavam 
em um automó-
vel que transporta-
va seis pessoas de 
nova iguaçu (rJ) 
e seguia no sentido 
oposto.

o caminhoneiro 
não se feriu. no carro 
morreram o motoris-
ta e uma passageira, 
ambos de 30 anos, 
uma menina de 5 
meses, outra de 7 
anos, e um passagei-
ro não identificado. 

os policiais acre-
ditam que o casal 
seja pai das crian-
ças. uma adoles-
cente de 15 anos 
sofreu ferimentos 
graves e foi levada 
para o Hospital de 
leopoldina.

divulgação

agentes da de-
legacia de roubos 
e Furtos de car-
gas (drFc) apre-
enderam material 
roubado na casa 
do proprietário do 
centro gastronômi-
co concha doce, 
localizado na Barra 
da Tijuca, Zona oes-
te do rio. isqueiros, 
alimentos enlatados 
e caixas de cigar-
ros foram encontra-
dos na casa luxuo-
sa do empresário 
português, em um 
condomínio do ita-
nhangá, também 
na Zona oeste.

segundo a po-
lícia civil, há um 
mandado de prisão 
contra o dono do 
restaurante, que é 
investigado por re-
ceptação de ma-

terial roubado e de 
distribuir essas cargas 
para outros estabe-
lecimentos. de acor-
do com as investiga-
ções, o empresário 
está em portugal.

“Também encon-
tramos notas fiscais 
falsas, de empresas 
fantasmas. que era 
usadas para justificar 
e tentar legalizar esse 
material.” explicou o 
delegado assistente 

da drFc, Maurício 
Mendonça.

a polícia também 
encontrou na últi-
ma segunda-feira, 
bebidas roubadas 
e toneladas de ali-
mentos em seu res-
taurante na Barra 
da Tijuca. no total, 
sete pessoas envol-
vidas no esquema 
de cargas rouba-
das, já foram pre-
sas.

policiais da delegacia 
de atendimento especial 
à Mulher (deam) de nova 
iguaçu prenderam na últi-
ma terça-feira um homem 
acusado de ameaçar e in-
vadir o terreno onde mora 
a ex-mulher. contra Marcos 
andré gomes Marinho, vul-
go orelha, de 36 anos, foi 
cumprido mandado de 
prisão preventiva pelos cri-
mes. ele foi capturado em 
uma casa no terreno dos 
pais da antiga companhei-
ra,  naquele município da 

Baixada Fluminense.
segundo os agentes da 

deam nova iguaçu, orelha 
estava separado da vítima 
há quase cinco meses, mas 
não aceitava o término da 
relação que durou mais de 
oito anos. além de invadir 
a casa no quintal dos pais 
da ex-mulher, ele ainda en-
trou na casa de uma ami-
ga dela para fazer amea-
ças. “ele disse que mataria 
a ex-mulher e que se ela 
não ficasse com ele não fi-
caria com mais ninguém”, 

afirmou a delegada Maria 
aparecida salgado Mallet, 
titular da especializada.

ainda de acordo com os 
policiais civis, ele responde 
em liberdade a um inquéri-
to por homicídio de um pM, 
na saída de uma casa de 
shows às margens da via 
dutra, em nova iguaçu. o 
soldado Fábio Martins de 
souza, 31 anos, era lotado 
no grupamento aeromóvel 
(gaM) e foi atingido diver-
sas vezes. o acusado ale-
gou legitima defesa.

PRF alerta surdos para 
escolta na Rio-2016
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Traficantes levam tiros em Caxias

a professora de ma-
temática Márcia Za-
carelli, de 37 anos, é 
suspeita de esconder o 
corpo da própria filha 
dentro de um escani-
nho (armário oculto) no 
prédio onde morava 
no setor Bueno, bairro 
nobre de goiânia, du-
rante cinco anos. 

presa pela polícia, a 
mulher teria matado a 
criança uma semana 
após o parto. a polícia 
civil informou que o cri-
me foi cometido para 
que o relacionamento 
extraconjugal com o 
pai do bebê não fosse 
descoberto.

Márcia era casada, 
e o então marido, de 
quem se separou no 
fim do ano passado, 

Gerente de boca de fumo e comparsa levaram tiro em comunidade de 
Duque de Caxias ao entrar em confronto com policiais militares do 15º BPM. 

havia feito vasectomia. 
segundo a delegada 
ana cláudia stoffel, da 
delegacia especializada 
em investigações de Ho-
micídios, o divórcio do 
casal ocorreu por causa 
de outra traição da pro-
fessora, que o parceiro 
teria descoberto.

o corpo da recém-

Márcia durante prisão

-nascida, ainda com 
partes do cordão umbi-
lical, ficou enrolado em 
grande quantidade de 
plástico desde 2011, se-
gundo a delegada. a 
mulher teria declarado 
à polícia que não con-
seguiu se desfazer do 
corpo por se tratar da 
própria filha. as investi-
gações indicam que a 
descoberta aconteceu 
por acaso.

o ex-marido de Már-
cia alegou que foi até 
o edifício organizar 
uma reforma para a 
venda do imóvel quan-
do se deparou com 
uma pequena caixa 
lacrada dentro do es-
caninho. ao abri-la, dis-
se que sentiu um cheiro 
forte, notou o corpo da 
criança e acionou a 
polícia.

divulgação

Mãe mata filha e esconde corpo

dois criminosos 
acabaram ba-
leados durante 

uma troca de tiros com 
agentes do Batalhão 
de polícia Militar de du-
que de caxias (15º BpM) 
no último domingo. um 
dos suspeitos identifica-
do como Jhonatha nu-
nes Ferreira de souza, 
conhecido como ‘erre-
dez’, é apontado pela 
polícia como gerente 
da boca de fumo da 
comunidade Manguei-
ra, em campos elíseos, 
também em caxias. 
ele e o comparsa gui-
lherme pereira da silva 
foram encaminhados 
para o Hospital estadu-
al adão pereira nunes 
(Heapn), onde perma-
necem sob custódia. 

de acordo com in-
formações do pM, uma 
guarnição realizava 
uma operação na lo-
calidade Jardim ana 
clara quando avista-
ram três veículos com 

vários marginais for-
temente armados na 
avenida Branca dias. 
ao perceber a aproxi-
mação da viatura, os 
traficantes começaram 
a atirar contra os poli-

ciais, que revidaram. 

SUSPEitOS EStAVAM EM 
CARRO ROUBADO 

após cessar o con-
fronto, os agentes re-
alizaram buscas e en-

contraram Jhonatha e 
guilherme dentro de 
um veículo Fiat siena 
lle-9582, roubado. com 
a dupla foi apreendida 
uma pistola calibre 45. 
durante a fuga, os ou-

tros comparsas aban-
donaram uma moto 
Yamaha/YBr de cor 
azul, que não constava 
como roubada. 

os presos vão res-
ponder pelos crimes de 

receptação e porte ile-
gal de arma e tentativa 
de homicídio contra os 
agentes. a ocorrência 
foi registrada na dele-
gacia de polícia de im-
bariê (62ª dp). 

Jhonatha Nunes e o comparsa estão internados no hospital de Saracuruna após serem capturados com carro roubado e pistola em favela

Militares da Força Nacional são 
atacados na comunidade da Maré 

Três militares da Força 
nacional foram balea-
dos ontem no conjunto 
de Favelas da Maré, na 
Zona norte do rio. a equi-
pe teria sido atacada ao 
entrar por engano na 
vila do João. um deles foi 
atingido na cabeça e so-
corrido em estado grave 
no Hospital salgado Filho. 

o militar ferido grave-
mente foi identificado 
como o soldado Helio 
andrade. a vítima preci-
sou ser submetida a uma 
cirurgia de emergência.
no início da noite foi di-
vulgada a informação 
que o estado dele era 
gravíssimo, a unidade 
confirmou que ele não 
resistiu aos ferimentos. 

o outro ferido foi o ca-
pitão alen Marcos rodri-
gues Ferreira, que foi atin-
gido de raspão no rosto. 
Já o terceiro, que estava 
no carro, não se feriu. em 
áudio, um dos militares 
contou que foi socorri-
do por um taxista. “um 
táxi está me dando um 
apoio, está me levando 
para o hospital”, contou.

ainda segundo ele, 

homens do exército fo-
ram ao socorro da equi-
pe. “eu fui atingido, o ca-
pitão alen foi atingido, 
o motorista foi atingido. 
Tem um outro comba-
tente também, ele tá 
atingido, ele ficou fora 
da viatura. a equipe do 
exército está lá perto”, 
dizia o alerta. 

o comandante-geral 
da pM em roraima, co-
ronel dagoberto gonçal-
ves disse que o soldado 
mora no rio desde o ano 

passado. a família dele já 
foi comunicada da mor-
te. os parentes se pron-
tificaram a seguir para a 
capital fluminense.

“Já comunicamos a 
família do militar aqui no 
estado e alguém deve ir 
ao rio de Janeiro para 
acompanhar o estado 
de saúde dele”, disse 
gonçalves, acrescentan-
do que a polícia Militar 
de roraima está acom-
panhando toda a situa-
ção.

Viatura onde estavam os militares ficou com marca de sangue

Jornal alemão faz críticas a 
esquema de segurança no Rio 

o jornal alemão 
deutsche welle pu-
blicou em sua edi-
ção de ontem uma 
reportagem em que 
critica o esquema 
de segurança do 
rio para as olímpia-
das. de acordo com 
o diário, em apenas 
cinco dias houve ao 
menos duas mortes 
relacionadas a as-
saltos em áreas es-
tratégicas para o 
evento: uma duran-
te a cerimônia de 
abertura, próximo ao 
Maracanã, e outra 
na região portuária, 
perto do Boulevard 
olímpico. além dis-
so, uma bala perdi-
da atingiu a sala de 
imprensa do centro 

olímpico de Hipismo, 
em deodoro, o ministro 
da educação de por-
tugal foi assaltado em 
ipanema e um ônibus 
oficial da rio 2016 foi 
alvo de tiros de baixo 
calibre quando passa-
va pelo bairro de curi-
cica, na última terça-
-feira.

ainda segundo o 
‘dw’, os incidentes 
mostram que nem 
mesmo o maior esque-
ma de segurança da 
história do país é ca-
paz de conter a violên-
cia urbana do rio. 

o governo federal 
informou que pelo me-
nos 88 mil agentes fo-
ram empregados na 
operação,  entre eles 
41 mil soldados das For-

ças armadas.
a reportagem do 

welle afirma que es-
pecialistas alertam 
que o registro de cri-
mes nas áreas das 
competições é pre-
ocupante, mas deve 
ficar abaixo do consi-
derado normal para 
a cidade. “a presen-
ça maciça das For-
ças armadas e de 
policiais deve dimi-
nuir as ocorrências, 
mas não impede que 
delitos ocorram nas 
áreas mais vigiadas”, 
afirma o antropólogo 
e analista de segu-
rança pública paulo 
storani, ex-capitão 
do Batalhão de ope-
rações especiais do 
rio (Bope). 

Comitê Rio 2016 afirma que pedra 
atingiu ônibus com jornalistas 

o ônibus ocupado 
por jornalistas foi atin-
gido por uma pedra. a 
afirmação foi confirma-
da ontem pelo diretor 
de segurança do co-
mitê rio 2016, luiz Fer-
nando corrêa. segundo 
ele, a perícia descartou 
a possibilidade de dis-
paros de arma de fogo 
terem atingido o veícu-
lo. para ele, o ocorrido 
na noite da última ter-
ça-feira foi “um inciden-
te de oportunidade”.

corrêa informou que 
o motorista do coletivo 
foi orientado a deixar 
o local o mais rapida-
mente possível, já que 
os ocupantes do ônibus 
ficariam expostos se a 
perícia do veículo fosse 
realizada ali. “Foi um in-
cidente de oportunida-
de no deslocamento do 
patrulhamento móvel. 
o local foi mapeado e, 
além do patrulhamento 
móvel, terá uma equi-
pe fixa. o nosso papel é  

fazer o intermédio entre 
o evento e as autorida-
des de segurança. a 
equipe da nossa área 
passou a acompanhar 
o evento todo”, expli-
cou corrêa.

ainda segundo o dire-
tor de segurança da rio 
2016, a perícia concluiu 
que o ônibus foi atin-
gido por pedra e não 
por tiros. “Mais detalhes 
serão divulgados até 
o fim do dia”, garantiu 
luiz Fernando corrêa.

REPRODUÇÃO / REAGE SARACURUNA

DIVULGAÇÃO
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Seropédica qualifica servidor 
para melhor alcance no mercado
Prefeitura investe na estrutura de ensino para o quadro funcional.

iraque

ao menos 12 recém-
-nascidos morreram no 
início da manhã de 
ontem em um incên-
dio provocado por um 
curto-circuito em um 
dos maiores hospitais 
da capital iraquiana, 
Bagdá, segundo o últi-
mo balanço divulgado 
pelas equipes médicas 
e de segurança ira-
quianas.

o porta-voz do minis-
tério, ahmed al-rudai-
ni, afirmou que foram 
resgatados do hospital 
Yarmuk 29 mulheres e 
sete crianças, segundo 

Muitos homens ainda 
se assustam com a ideia 
de uma intervenção na 
área genital, mas, na 
verdade, trata-se de um 
procedimento simples, 
feito através de aneste-
sia local, sem necessida-
de de internação. porem 
a vasectomia não subs-

titui um sexo seguro, o 
uso de camisinha é muito 
importante, pois a vasec-
tomia evita filhos, porem 
não evita doenças sexu-
almente transmissíveis. 

converse com seu me-
dico. duvidas entre em 
contato com renatopa-
lhares@icloud.com .

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 

Vasectomia

Incêndio mata 12 recém-nascidos em hospital
KariM KadiM/ap 

Familiares desesperadas buscam por informações

a efe. outros três bebês 
estão sendo tratados 
por asfixia, relatou a 
France presse.

os serviços de segu-

rança isolaram o períme-
tro enquanto as equipes 
médico-legais inspecio-
navam a sala incendia-
da. irritados, os familia-

a qualificação é 
uma importante 
ferramenta na 

busca por colocações 
ou melhores posições 
no mercado de tra-
balho, sobretudo, em 
épocas economica-
mente difíceis, como a 
atual situação do país. 
a prefeitura de seropé-
dica tem buscado pro-
mover aos funcionários 
oportunidades de qua-
lificação profissional 
gratuitas, a secretaria 
Municipal de planeja-
mento e desenvolvi-
mento sustentável (sm-
pds), por exemplo, tem 
ministrado a funcioná-
rios de outras reparti-
ções da administração 
municipal cursos de 
atendimento ao públi-
co.

SECREtARiAS qUE 
FORAM qUAliFiCADAS

dentre as secretarias 
que já participaram do 
curso de atendimento 
ao público estão à pró-
pria smpds, a secreta-
ria Municipal de educa-

ção, cultura e esporte 
(smece), a secretaria 
Municipal de saúde e 
defesa civil (smsdc) e, 
por último, a secretaria 
Municipal de assistên-
cia social, direitos Hu-
manos, Trabalho e em-
prego (smasdhte), que 
encaminhou funcioná-
rios à última edição do 
curso, que foi finalizada 
na última semana.

“É importante for-
talecermos na mente 
de nossos funcionários 
os conceitos de qua-
lidade que queremos 
demonstrar a popula-
ção. a smasdhte apoia 
qualquer iniciativa que 
vise melhorar o aten-
dimento ao público”, 
explica a secretária 
responsável pela pasta, 
neuza cezário.

de acordo com o 
prefeito de seropédi-
ca, alcir Martinazzo, a 
qualificação direcio-
nada a melhorias no 
atendimento ao públi-
co visa promover, por 
parte dos funcionários, 
um melhor e mais ágil 
atendimento aos mo-
radores de seropédica 

ou usuários eventuais 
dos aparelhos públicos 
do município.

“além de melho-
rarmos a estrutura de 
trabalho também que-

remos melhorar o aten-
dimento ao público por 
meio da capacitação 
de nossos funcionários. 
Todas as repartições 
públicas de seropé-

dica, dentro de suas 
características, têm 
proporcionado aos 
funcionários possibili-
dades de qualificação 
profissional dentro de 

suas áreas de atuação. 
o funcionário, quando 
melhor capacitado, re-
aliza um atendimento 
de excelência”, afirma 
o prefeito Martinazzo.

Curso promovido pela Smpds visa atender todas as repartições da administração pública municipal

Hudson glória

res se concentraram 
em frente ao estabe-
lecimento à espera de 
mais informações das 
autoridades.

devido aos poucos 
dias de vida dos faleci-
dos e dos danos causa-
dos pelo fogo, os cadá-
veres eram difíceis de 
ser identificados, o que 
aumentava a dor de 
pais e parentes.

“um ahmed se dirigiu 
ao hospital Yarmuk para 
visitar uma parente que 
tinha acabado de ter 
um filho. o recém-nasci-
do morreu no incêndio 
e ela sofreu queimadu-
ras,” explicou.

Prefeitura de Nova Iguaçu interdita rua 
da Posse para shows do Estação Rio

a prefeitura de nova 
iguaçu, através da secreta-
ria Municipal de Transporte, 
Trânsito e Mobilidade urba-
na (seMTMu), vai interditar 
rua do bairro da posse, no 
próximo dia 14, das 18h às 
23h, para a realização do 
evento estação rio. a ban-
da paralamas do sucesso e 
o cantor Tiago iorc são as 
principais atrações da festa.

será interdita o tráfego 
de veículos da rua Feliz da 
silva, entre a avenida go-
vernador roberto silveira e 
a rua Maranhão, devendo 
o trânsito voltar às condi-
ções normais à medida que 
transcorra o evento.  o itine-
rário alternativo será pelas 
ruas professor Heleno Frago-
so, avenida gov. roberto sil-
veira, Francisco sá, dr. sales 
Teixeira, saveiro José Bruno 
e avenida gov. roberto sil-
veira.

Mapa dos trechos que sofrerão interdições

reprodução

Colônia ‘bomba’ em S. J. de Meriti
começou o perío-

do de férias escolares 
na rede pública mu-
nicipal de são João 
de Meriti. esse ano, 
por conta dos Jogos 
olímpicos rio 2016, o 
calendário precisou 
ser alterado e o reces-
so escolar foi adiado 
para o mês de agos-
to, entre os dias 4 e 
28. e para começar a 
aproveitar esses dias 
livres em grande esti-
lo, a secretaria Muni-
cipal de educação, 
cultura, esporte e la-
zer está promovendo 
uma divertida colônia 
de Férias, com muito 
esporte e brincadeiras 
para a criançada.

até amanhã, a vila 
olímpica da cidade 
será o palco de inú-
meras atividades, que 
estão agitando as fé-

rias de crianças e ado-
lescentes meritienses, en-
tre 5 e 13 anos de idade. 
acompanhados por pro-
fessores de educação fí-
sica, a garotada está se 
divertindo com: futebol, 
vôlei, basquete, hande-
bol, capoeira, tênis de 
mesa, totó, taekwondo, 
cama elástica, slackline 
e futebol de sabão, que 
tem sido o grande suces-
so até o momento.

na última segunda-
-feira, quando se ini-
ciaram as atividades, 
componentes da esco-
la de circo Benjamin 
de oliveira, estiveram 
presentes na vila olím-
pica e protagonizaram 
divertidas apresen-
tações circenses. as 
crianças também pu-
deram participar e até 
aprender alguns nú-
meros com os artistas.

Componentes da Escola de Circo realizam apresentações

claucio Burle
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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
09:52 - olimpíada 2016
10:00 - vôlei de praia Feminino-
Brasil x polônia
10:53 - 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 
croácia
16:0 - ginástica artística
16:40 - Handebol MasculinoBrasil 
x alemanha
17:50 - vôlei de praia Masculino
18:22 - êta Mundo Bom!
18:25 - olimpíada 2016
19:09 - praça Tv - 2ª edição
19:25 - Haja coração
20:20 - Jornal nacional
21:15 - velho chico
22:28 - olimpíada 2016
22:35 - vôlei MasculinoBrasil x es-
tados unidos
00:39 - Jornal da globo
01:24 - Balada olímpica
03:29 - corujãoMãos Talentosas

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 – a praça é nossa
00:45 – The noite
01:45 – Jornal do sBT
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois Homens e Meio
04:00 – Jornal do sBT
05:00 – Jornal do sBT

REDE TV

aprendendo Brincando

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-documento verdade 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no seu lar

Pratique exercícios: a moda 
que invade as academias

reprodução

ceci garante a padre Benício que 
santo está vivo. piedade pede a Be-
atriz para cuidar de luzia. ceci tenta 
acalmar luzia. Tereza insiste que Bento 
continue procurando santo. Queiroz 
leva carlos para conversar com o ho-
mem que ameaçou santo de morte. 
doninha comenta com iolanda que 
acredita que afrânio esteja arrepen-
dido do que fez contra Tereza. Tereza 
e Bento conversam sobre santo.

Luzia pede perdão 
a Olívia

Raabe é presa 
por Galimedes

Josué não fará justiça, avisa acã. atrás 
de elói irá Melquias, avisa ele ao se levan-
tar. salmon cai desacordado ao ter uma 
jarra de barro acertada na cabeça por 
gibar, que chega por trás. raabe procu-
ra pelo irmão ao lado de Milah. ao tentar 
salvar nobá, acaba sendo preso por ga-
limedes. É preciso achar o ponto fraco de 
aruna, aconselha léia a samara. 

RESuMOS DAS NOVElAS

Todos ficam felizes com a chegada 
de candinho. severo tenta convencer 
celso a desistir de se casar com Maria. 
anastácia, alice e pirulito visitam cláu-
dio. Maria confessa a celso que plane-
jou a reaproximação de severo e diana. 
anastácia conta a Maria que alice foi a 
responsável por sua vitória no processo 
contra sandra. gerusa volta do hospital.

Gerusa volta 
do hospital

Isabela se 
sente só

Manuela conversa com a irmã atra-
vés da internet. isabela se sente só. omar 
tenta vender o cavalo dourado. andré 
continua braço com os irmãos vaz ao 
ver que Benjamim está na banda. Joa-
quim liga para Manuela e diz que a ban-
da precisa dela. a garota pede para a 
mãe para poder ficar na mansão com 
a isabela e assim poder ensaiar na c1r, 
que fará um show para arrecadar fun-
dos para a gravadora dó-ré-Music. 

as roupas estilosas in-
vadiram as academias, 
e hoje é possível ver as 
principais tendências nos 
grandes centros de exer-
cícios, estúdios e tam-
bém nas ruas. a verdade 
é que a moda se tornou 
tão acessível e fácil de 
adequarmos ao nosso 
dia a dia, que até mesmo 
aquelas peças que antes 
não tinham tanta impor-
tância acabaram viran-
do febre entre homens e 
mulheres. o conforto tem 
falado mais alto e por 
isso, por onde quer que 
você ande, vai encontrar 
pessoas usando itens que 
foram criados para a prá-
tica de esportes. a ‘moda 

06h00 - Balanço geral Ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h45 - Fala Brasil
10h10 - Hoje em dia
12h00 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h15 - chamas da vida
16h00 - olimpíadas rio 2016
18h00 - 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

Colônia de férias tem oficina 
de construção de brinquedos
Biblioteca Cial Brito prepara atividades recreativas para crianças.

das academias’ se rein-
ventou e todo mundo já 
foi seduzido por essa nova 
onda. como por exem-
plo, os tênis de corrida, 
que podem transformar 
um look formal em algo 
mais despojado. a moda 
‘fitness’, como é chama-
da no meio esportivo, ga-
nhou espaço por ser uma 
moda atual, muito confor-
tável, barata e extrema-
mente bonita, sem contar 
que serve para todas as 
idades. com essa tendên-
cia cada dia mais eviden-
te e forte, as pessoas se 
jogam cada vez mais, na 
diversidade dos produtos 
e em tecidos mais práti-
cos e de qualidade. 

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 - agenda
09:30 - Jogos olímpicos rio 
2016
10:00 - Jogos olímpicos rio 
2016 - Brasil x canadá
11:15 - Jogos olímpicos rio 
2016
13:00 - Jogos olímpicos rio 
2016
14:15 - Jogos olímpicos rio 
2016 - espanha X Brasil
15:15 - supercopa da ueFa
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 - resumo
01:40 - Jornal da noite
02:30 - Que Fim levou?
02:35 - Jogos olímpicos rio 
2016 - compacto
03:00 - religioso - igreja uni-
versal

divulgação

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

RElACiONAMENtO FEliZ

Companheirismo: um 
amor companheiro é 
aquele que aprende 
a ceder, a estar pre-
sente em situações 
que não são as suas 
prediletas (mas que 
podem até vir a se 
tornar), por respeito 
e carinho. o compa-
nheirismo leva à cum-
plicidade, fazendo 
o casal se entender 
com um simples ges-
to ou olhar. admirar 
e defender o outro 
também faz parte.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

aproveitando o 
período de re-
cesso escolar a 

biblioteca cial Brito, na 
casa de cultura de 
nova iguaçu, que fica 
localizada na rua ge-
túlio vargas, 51 - centro, 
preparou uma colônia 
de férias que conta 
com uma série de ofi-
cinas para atender as 
crianças da região. as 
atividades que come-
çaram na última terça-
-feira são gratuitas e 
continuam amanhã, 
nos períodos da manhã 
e da tarde.

serão realizadas ofi-
cinas de construção de 
brinquedos com ma-
terial reciclado e ofici-
nas de mandala com 
a contadora de história 
paula Beatriz albuquer-
que. além disso, a colô-
nia também conta com 
a participação da ide-

alizadora do projeto ro-
berta gomes Miranda 
com horário de leitura li-

vre, roda de conversa e 
doação de livros. com 
objetivo de aproximar 

o público infantil da Bi-
blioteca e incentivar a 
leitura, as oficinas ocor-

rem das 10h às 12h e 
das 14h às 16h, para as 
crianças de 6 a 10 anos.
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Trabalho: boas parcerias 
e negócios não estão 
descartados. Iniciativas 
profissionais estão 
favorecidas. Finanças: 
sua situação financeira 

tende melhorar muito. Amor: sua 
vontade de ser feliz aumenta e seu 
coração clama por afetividade. 
Felicidade à vista!

Áries

Trabalho: mesmo 
tendo certeza que suas 
iniciativas profissionais 
darão certo, será oportuno 
rever seus projetos para 
evitar surpresas, pois 

o momento é de incertezas. Finanças: 
segure sua grana o quanto puder, viu? 
Amor: felicidade se aproximando! 

Touro

Trabalho: o momento 
pede planos mais 
ousados para crescer 
na sua atividade. Ficar 
em cima do muro 
não leva ninguém 
para frente. Invista 

no que você acredita para chegar 
lá! Finanças: boas perspectivas 
financeiras. Amor: alegrias na vida 
amorosa.

Gêmeos

Trabalho: o seu universo 
profissional promete 
muito desenvolvimento, 
pois a Lua ativa o seu 
lado criativo e favorece a 
produtividade. Finanças: 

muito dinheiro está por vir! Lute pelos seus 
interesses, viu? Amor: um lance amoroso 
poderá animar sua vida.

Câncer

Trabalho: o seu serviço 
tende ter melhor qualidade 
e aceitação, já que o Sol 
está aumentando o seu 
poder criativo. Finanças: vai 
melhorar de acordo com o 
que produzir. Amor: a sua 

vida estará cheia de alegria ao lado da pessoa 
amada. 

Leão

Trabalho: lute para 
alcançar seus objetivos, 
pois você tende 
conseguir o desejado. 
Força de vontade será 
o seu grande aliado 

para atingir suas metas profissionais. 
Finanças: não invista em negócios 
arriscados. Amor: leve a vida amorosa 
numa boa.

Virgem

Trabalho: generosidade 
é uma das maiores 
virtudes deste signo, 
mas agora, cuidado para 
não ser explorado por 
pessoas interesseiras. 
Pois esperteza está solta 

por aí! Finanças: esse deverá um dia 
financeiramente melhor. Amor: clima 
bom para amar. 

Libra

Trabalho: muita 
disposição para 
dinamizar sua 
atividade, pois o seu 
desejo de crescer 
profissionalmente é 

imenso. Ambição lhe levará atingir 
os seus objetivos. Finanças, chance 
de ganhar muita grana. Amor: 
diversão é uma boa pedida para a 
vida a dois.

Escorpião

Trabalho: você não 
hesitará em criticar 
quem precisar. Mas 
ajudará quem precisar. 
Esse espírito de justiça 
lhe faz ser uma pessoa 

mais respeitada e querida. Finanças: 
saberá aplicar o seu dinheiro com 
segurança. Amor: chegou sua hora 
de ser feliz. 

Sagitário

Trabalho: você saberá 
buscar novas alternativas 
para aumentar sua 
renda, pois sua vontade 
de progredir é imensa. 

Finanças: como sempre, você se 
aprofundará numa atividade até ganhar 
muito dinheiro. Amor: poderá viver 
uma fase de imensa paixão. 

Capricórnio

Trabalho: você 
nasceu para vencer e 
não admite fracasso 
e agora, não será 
diferente vai querer 
triunfar nos seus 

negócios profissionais. Finanças: 
possíveis novos ganhos com 
serviços extras. Amor: cuidado 
para sua sinceridade não chocar 
quem te ama.

Aquário

Trabalho: você é uma 
pessoa muito apegada 
ao comodismo, mas 
agora, vai correr atrás 
de seus interesses, 
pois sente que o 

momento é excelente para crescer 
na sua atividade. Finanças: sucesso 
financeiro à vista! Amor: tente curtir 
mais a vida a dois.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2402 10 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MunicÍPio de 
Porto real, no uso de suas atribuiÇoes le-
gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 10/08/2016, CYRANO 
SANTOS, para o cargo em comissão sM de secretário 
Municipal da secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a portaria 2390 de 02/08/2016.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 4.103  DE 10 DE AGOSTO  DE 2016

“Dispõe sobre a substituição mem-
bros da sociedade civil no Conselho 

Municipal de Assistência Social de 
Belford Roxo.”

o Prefeito do Município de belford roxo, estado do rio de janeiro no uso de suas 
atribuições legais: 

DECRETA: 

Art. 1º - ficam designados para compor o conselho Municipal de assistência so-
cial de belford roxo, os seguintes membros:

Suplente: solange Policarpo fernandes 

irsil – instituto de reabilitação santo inácio de loiola

Em substituição de: rosângela de brito da silva batista

irsil – instituto de reabilitação santo inácio de loiola

Suplente:  enock alves de oliveira 

FEMAB- Federação das associações de moradores e entidades afins de Belford 
roxo

Em substituição de: eugenio ipiapino dos santos 

FEMAB- Federação das associações de moradores e entidades afins de Belford 
roxo

Suplente: nelbia caroline lima Prata

instituto luz e Vida

Em substituição de: jefferson coutinho Prata 

instituto luz e Vida

Art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.104, DE 10 DE AGOSTO DE 2016. 

abre em favor da diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 3.700.000,00 (três 
milhões e setecentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-

mento vigente. 

o Prefeito do MunÌciPio de belford roXo, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso iii do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016; 

considerando ainda o descrito no parágrafo único 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 secretaria Mu-
nicipal de obras (sMo), à Procuradoria geral do Município (PgM), à secretaria 
Municipal de habitação e urbanismo (seMhur), à secretaria Municipal de admi-
nistração e serviços Públicos (seMasP) e à secretaria Municipal de governo e 
desenvolvimento econômico (seMge), crédito suplementar de r$ 3.700.000,00 
(três milhões e setecentos mil reais), para atender à programação constante do 
anexo i deste decreto; 

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão 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, revogando as 
disposições em contrário. 

anexo i 

Em R$

ÓrgÃo unida-
de PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO

seMfa seMfa 05.01.04.122.001.2.031 3.1.90.11.00 00 1.100.000,00

sMo sMo 06.01.04.122.001.2.034 3.1.90.11.00 00 690.000,00

PgM PgM 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 1.030.000,00

se-
Mhur

se-
Mhur

12.01.04.122.001.2.064 3.1.90.11.00 00 190.000,00

seMasP adM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.05.00 00 30.000,00

seMge seM-
ge

39.01.04.122.001.2.057 3.1.90.11.00 00 660.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrgÃo uni-
dade

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.1.90.11.00 00 1.893.045,03

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.1.90.13.03 00 23.620,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.1.90.13.04 00 37.500,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.1.90.13.09 00 47.100,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.1.91.13.02 00 15.000,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.3.90.30.00 00 243.200,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.3.90.39.00 00 324.000,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 4.4.90.51.00 00 250.000,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 4.4.90.52.00 00 94.785,44

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 771.749,53

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.105, DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 2.210.000,00 (dois 
milhões duzentos e dez mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-

mento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atri-
buições, 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 câmara Municipal de belford roxo (cMbr), à 
secretaria Municipal de administração e serviços Públicos (seMasP), à secre-
taria Municipal de governo e desenvolvimento econômico (seMge), à secreta-
ria Municipal de Políticas Públicas (seMPoPu) e à secretaria Municipal de edu-
cação, esporte e turismo (seMest), crédito suplementar de r$ 2.210.000,00 
(dois milhões duzentos e dez 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, 
revogando as disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrgÃo uni-
dade PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLE-

MENTAÇÃO

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.3.90.36.00 00 156.480,00

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.3.90.47.00 00 105,25

se-
MasP

adM 37.01.04.122.001.2.025 3.3.90.36.00 00 22.000,00

seMge seM-
ge

39.01.04.131.005.2.030 3.3.90.39.00 00 532.000,00

seMPo-
Pu

seM-
PoPu

42.01.04.122.011.2.053 3.3.90.30.00 00 490.000,00

seMPo-
Pu

seM-
PoPu

42.01.04.122.011.2.053 4.4.90.52.00 00 8.414,75

se-
Mest

educ 44.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 15 1.001.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrgÃo unida-
de

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

cMbr cMbr 01.01.01.031.052.2.001 3.3.90.39.00 00 156.585,25

seMfa seMfa 05.01.28.846.010.0.002 3.3.90.92.00 00 78.414,75

sMtr sMtr 31.01.11.333.076.1.031 3.3.90.30.00 00 52.200,00

sMtr sMtr 31.01.11.333.076.1.031 3.3.90.39.00 00 187.800,00

seMasP adM 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 58.000,00

seMasP adM 37.01.04.122.001.2.025 3.3.90.92.00 00 45.000,00

seMasP adM 37.01.04.122.001.2.025 4.4.90.52.00 00 35.000,00

seMasP sP 37.02.14.452.015.2.054 3.3.90.30.00 00 100.000,00

seMge seMge 39.01.04.122.073.2.072 3.3.90.36.00 00 46.000,00

seMge ct 39.02.04.122.001.2.017 3.3.90.36.00 00 50.000,00

seMtti seMtti 43.01.26.782.037.2.055 3.3.90.30.00 00 100.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 00 300.000,00

seMest educ 44.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 15 1.001.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO Nº 4.106 DE 10 DE AGOSTO  DE 2016

 “dispõe sobre a substituição membro governamental no conselho Municipal de 
assistência social de belford roxo.”

o Prefeito do Município de belford roxo, estado do rio de janeiro no uso de suas 
atribuições legais: 

DECRETA: 

Art. 1º - fica designado para compor o conselho Municipal de assistência social 
de belford roxo, os seguintes membros:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
(SEMASDH)

suplente: Cleber Portugal de Lima
em substituição do suplente: fabiana da silva Paixão  
titular: Eli Teixeira da Silva
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

Moqueca de lagosta

2 kg de lagostas/5 colhe-
res de azeite/6 dentes de 
alho amassados/2 cebolas 
médias picadas/3 tomates 
picados/2 maços de co-
entro picado/1 maço de 
cebolinha verde picado/1 
colher de colorau/1 limão
sal.

as lagostas são compra-
das sem tripas e sem ca-
beças
lave-as com uma escovi-
nha
colocá-las em agua com 
limão por 1 hora
escorre-las e preparar um 
tempero usando a meta-
de do alho, cebola, ce-
bolinha verde, coentro e 
1 colher de sobremesa de 
sal
se gostar, amasse 1 pimen-
ta dedo de moça (opcio-
nal)
coloque as lagostas nesse 
tempero e deixe marinar 
por cerca de 2 horas
em uma panela de prefe-
rência de barro, coloque 
o azeite e deixe refogar o 
restante do alho amassa-
do e da cebola picada
deixe dourar
Junte 1 colher de sobre-
mesa de colorau
acrescente os tomates pi-
cados
a seguir junte as lagostas 
previamente temperadas
Jogue o coentro e a ce-
bolinha verde por cima
deixe ferver
com auxílio de uma co-
lher, coloque o caldo nos 
cortes das lagostas para 
que que a carne delas fi-
que mais saborosa
prove o sal
Quando servir, jogar um 
pouco de coentro por 
cima para decorar
servir com arroz branco e 
salada de palmito ou de 
verduras

Ingredientes

Modo de preparo

Picanha ao molho 
de mostarda

1 peça de picanha cor-
tada em fatias/2 bisnagas 
de mostarda amarela/4 
colheres de sopa de mo-
lho de alho (daqueles lí-
quidos que vendem no 
mercado)/2 colheres de 
sopa de azeite/200 g de 
sal grosso/orégano (so-
mente para salpicar no 
molho).

coloque em uma vasilha 
os dois potes de mostarda, 
o molho de alho, o azeite 
e o sal grosso
Misture bem com um gar-
fo, para que todos os in-
gredientes se tornem um 
molho só
salpique um pouco de 
orégano no molho e mis-
ture mais um pouco
a picanha já deverá estar 
cortada em bifes e sem 
tempero
pegue os bifes de picanha 
e lambuze no molho, até 
que o bife fique amarelo 
dos dois lados
Quando o bife estiver to-
talmente coberto pelo 
molho, retire-o da vasilha, 
e coloque-o diretamente 
na grelha da churrasquei-
ra para assar
repita a operação bife a 
bife, ou seja, labuze os dois 
lados e coloque na grelha 
para assar

em substituição do titular: sulamita do carmo da silva
suplente: Mônica Gomes de Almeida
em substituição do suplente: eli teixeira da silva

Art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4.107 DE 10 DE AGOSTO  DE 2016

 “reorganiza o quadro funcional da estrutura de cargos em comissão da Pre-
feitura Municipal de belford roxo e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, estado do rio de janeiro, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

considerando o disposto no art. 28 da lei complementar n.º 148/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Passa a integrar por transformação e sem aumento de despesas 
a estrutura administrativa da secretaria Municipal de segurança Pública, as se-
guintes Funções Gratificadas, à contar de 01 de julho de 2016:

QUANTIDA-
DE CARGOS SÍMBOLO

01 subinspetor geral operacional, da subinspetoria ope-
racional das-09

05 chefe de serviço operacional fg-1, da subinspetoria 
operacional fg-i

03 chefe de serviço administrativo fg-1, da subinspetoria 
operacional fg-i

Art. 2º – Para cumprimento do que dispõe o artigo 1º, do presente decre-
to, foram utilizados os cargos em comissão abaixo descriminados:

QUANTIDADE CARGOS SÍMBOLO

02
assessor administrativo i, da assessoria de 
apoio administrativo, da secretaria Municipal 
de governo e desenvolvimento economico

das-10

Art. 3º – ficam nomeados para ocupar os respectivos cargos descritos 
no art. 1º, do presente diploma, os seguintes agentes:

i – leonardo daVid nunes, para ocupar o cargo em comissão de 
subinspetor geral operacional, da subinspetoria operacional, símbolo das-09;

ii – fabio oliVeira caliXto, Wander alMeida de oliVeira, 
adilson de araujo da silVa, leonardo Pereira dos santos e dal-
MIR CESAR DA SILVA, todos para ocuparem a Função Gratificada de Chefe de 
serviço operacional fg-1, da subinspetoria operacional, símbolo fg-i; 

iii – aline silVa de oliVeira, rosilene XaVier de araujo e 
roberto lorena da silVa junior, todos para ocuparem a chefe de serviço 
administrativo fg-1, da subinspetoria operacional, símbolo fg-i.

Art. 4º – a assessoria especial de recursos humanos, da secretaria 
Municipal de Administração adotará as medidas necessárias ao fiel cumprimento 
deste decreto.

Art. 5º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos à contar de 01 de julho de 2016, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1819/GP/2016 de 10 DE AGOSTO DE 2016.

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 1797/gP/2016 de 02 de agosto de 
2016, publicada em 03/08/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELFORD ROXO – 
CMAS-BR

RESOLUÇÃO Nº017/CMAS-BR/16

“Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da Entidade Casa Lar Viva 
Rio - CALVIRIO, referente ao exercício de 2015”.

CONSIDERANDO o Parecer conclusivo n° 002/2016 do contador/auditor da se-
cretaria Municipal de controle pela REGULARIDADE com recomendações;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela secretaria Municipal de as-
sistência social e direitos humanos de belford roxo - seMasdh;

CONSIDERANDO a análise realizada pela comissão de fiscalização do fundo Mu-
nicipal de assistência social do cMas-br que concluiu pelo parecer favorável;

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – CMAS-BR, 
órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas pela lei Municipal nº. 1068, 
de 27 de outubro de 2005 e pelo regimento, em reunião ordinária realizada no dia 
20 de julho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a Prestação de contas da entidade Casa Lar Viva Rio - CALVIRIO, 
Processo n° 03/000122/2016, referente ao exercício 2015, convenio 001/seMas-
dh/2014 , relativo ao processo de concessão nº 03/435/14, executado no período 
de Maio de  2015 à dezembro de 2015, conforme apresentada pela secretaria Mu-
nicipal de assistência social e direitos humanos de belford roxo - seMasdh.

Art. 2º - A documentação referente a Prestação de Contas ficará arquivada na Se-
cretaria executiva do cMas para vistas dos conselheiros e demais interessados.

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

José Gentil Tavares
Presidente do cMas-br

COMUNICADO

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo, 
em cumprimento a lei Municipal n° 1.068/05, conformidade com o seu regimento 
interno, em reunião ordinária realizada no dia 22 de junho de 2016, elegeu o se-
guinte membro para substituir o cargo de Vice Presidente  junto à Mesa diretora, 

mandato 2015/2017:

Vice presidente : Elaine Medeiros Fonseca da Silva - Governamental

Em substituição a : Sulamita do Carmo da Silva

José Gentil Tavares

Presidente do cMas-br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 16 DE 09 DE AGOSTO DE 2016

o secretário Municipal de saúde, no uso de suas atribuições legais, designa os 
servidores ANDERSON DOS SANTOS MOREIRA, matrícula n.º 60/046794, DIEGO 
XAVIER DE ALMEIDA, matrícula nº 60/047965 e ROZILENE DE SOUZA MORAES 
DOS ANJOS, matrícula nº 80/047964, para fiscalizarem a aquisição do material 
oriundo do processo administrativo nº 08/0002403/2015, firmado com a empresa 
V F V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA EPP, cnPj 
n.º 07.529.700/0001-17 revogando-se com a presente qualquer ato anteriormente 
praticado.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
secretário Municipal de saúde
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Explosão leva a taça de melhor 
time da Baixada na Copa LIFA
Depois de sete anos, equipe volta a conquistar um campeonato.

anderson luiz

baiXada

Foi uma ver-
dadeira festa. 
a decisão da 

copa liFa danopé 
movimentou um 
grande número de 
torcedores que esti-
veram presentes ao 
estádio caxixão, do 
Barros Futebol clu-
be, em santa rita, 
Terceiro distrito de 
nova iguaçu.

no confronto en-
tre explosão e Quis-
samã, melhor para 
o explosão que 
conquistou seu títu-
lo após sete anos 
na fila. 

o placar de 2 a 
0 começou a ser 
desenhado aos 38 
minutos do primeiro 
tempo, com olivei-
ra cobrando falta 
pela esquerda de 
ataque, schwenck 
antecipou aos za-
gueiros e, de cabe-
ça, abriu o marca-
dor. 

o Quissamã bus-
cou o empate, 

Jogadores e equipe técnica fazem a festa após conquistar um dos campeonatos mais movimentados da Baixada Fluminense

FICHA TÉCNICA
Explosão 2 x 0 quis-

samã
Gols: schwenck, aos 

38’/1ºT (1-0) e Tarcísio, 

aos 42’/2ºt (2-0)
Árbitro: Berlanjo Bispo 

dos santos
Assistentes: leilson oli-

veira e leonardo dias
quissama: grafite; car-

linhos, garrafa, edmilson 
(Mauricio) e Tisil; Jame-

lão, pitti (Miller), Julinho 
(piu) e Juninho (pedala-
da); dogao e savinho. 
técnico: giovanni silva.

Explosão: pet (Thie-
go); diogo, vágner eu-
gênio e Fabiano (artur); 
paulo Henrique, Thiago, 

nani, guigui (Tarcísio), 
schwenck e Bruninho 
(peixinho). técnico: 
José carlos nunes.

anderson luiZ

38

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

criou oportunida-
des, mas não con-
seguiu furar o forte 
poder defensivo do 
explosão. na etapa 

complementar, o 
Quissamã voltou na 
pressão, colocou 
bolas na trave, mas 
dava espaços para 

os perigosos contra 
ataques do explo-
são, que chegou 
ao segundo gol em 
um deles. 

a bola pela es-
querda encontrou 
Tarcisio, livre de 
marcação, estufou 
a rede e fez a festa 

da torcida do ex-
plosão que come-
morou a conquista 
da copa liFa da-
nopé.


