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Show da judoca Mayra e dor de Jade

Polícia caça 
tralhas que 

metralharam 
militares da FN
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morto em 
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Polícia Civil pega 
Guga por tráfico

Traficantes do Rio perdem carga 
de 2,5 toneladas de maconha
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chumbo na segurança

Wesley Araújo de Lima foi condenado a 3 anos de cadeia

Agente da Polícia Rodoviária Federal desconfiou do caminhão suspeito e ao fazer buscas encontrou a droga

Mayra Aguiar comemora o bronze na categoria meio-pesado com amigos. Jade Barbosa abandona a competição machucada

Operação da Força Nacional de Segurança (FNS) deixou três pessoas baleadas 
na Maré, uma delas não resistiu aos ferimentos. O Portal dos Procurados divulgou 
cartaz com as fotos dos principais chefes do tráfico de drogas do complexo. A re-
compensa por informações que levem às prisões dos suspeitos é de R$ 6 mil.

Droga estava debaixo de uma carga de carne processada em um baú frigorífico. Motorista do 
caminhão disse aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que receberia pelo transporte o 
próprio veículo como pagamento. O homem é morador de Cascavel, no Paraná. 

DivulgAçãO/PRF

As competições de ontem da Rio-2016 foram marcadas por dois momentos: a vitória da judoca Mayra Aguiar que con-
quistou o bronze na categoria até 78 kg e garantiu a 3ª medalha do Brasil, ao derrotar a cubana Yalennis Castillo; e a triste-
za de Jade Barbosa, que sofreu uma queda, machucou o tornozelo direito e abandonou a competição durante a exibição 
em seu segundo aparelho, o solo. A medalha de ouro, no individual geral da ginástica artística, ficou com a pequena, que 
encantou o mundo, a ginasta Simone Biles.
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Pokémon Go

Três sóis!?

o aplicativo mais 
comentado e usa-
do no momento tem 
dado o que falar em 
todo o mundo. aqui 
no Brasil, usuários já 
foram assaltados e há 
boatos de acidentes 
com ele. um professor 
afirmou que o jogo 
não servia pra nada, 
mas outro professor 
usa o aplicativo para 
ensinar trigonometria 
a seus alunos.

a rússia é um país 
inusitado onde tudo 
acontece. a última 
foi o surgimento de 
três sóis no céu russo! 
isto na verdade é um 
fenômeno chama-
do parélio (vocábu-
lo grego, para = ao 
lado + hélio = sol), 
onde cristais de gelo 
na atmosfera refle-
tem a luz e criam 
esse apecto bizarro.

todos têm os famosos ‘toques’, coisas que 
achamos estranho como mania de limpar 
tudo, entreoutras. a ‘síndrome do pedantis-
mo gramatical’ é um transtorno obsessivo-
-compulsivo em que a pessoa precisa corrigir 
todos os erros gramaticais que vê.

Quando dormimos, nosso cérebro continua tra-
balhando a todo vapor. e com isso, temos vários so-
nhos a noite, e lógico, não lembramos de quase ne-
nhum. mas, nosso cérebro não é capaz de inventar 
rostos enquanto dormimos. todos os rostos em seus 
sonhos são de pessoas que você já viu alguma vez.

imagina sua vida hoje sem o seu ‘preciooooo-
so’ smartphone. muitos não acreditam, mas hou-
ve um período que eles não existiam. há menos 
de 9 anos, smartphones como conhecemos não 
existiam e você tinha que carregar 5 aparelhos 
para ter o que tem em seu celular hoje.

Doença de doido

Será invenção? Smartphones

cada país tem sua cultura estranha ao outro. os 
esquimós por exemplo, os visitantes tem que ‘dor-
mir’ com a mulher do dono da casa para que o 
dono da casa sinta que fez uma boa hospedagem. 
na arábia saudita, arrotar após as refeições, é um 
sinal de boa educação, e que você está satisfeito.

Costume nojento

raras pessoas ao redor do mundo passam por 
uma situação por um estado de pensamentos como 
este. esta é uma desordem rara na qual a pessoa 
acredita estar morta, não existir, estar apodrecendo 
ou ter perdido todo o sangue e órgãos vitais. rara-
mente pode incluir delírios de imortalidade.

um filhote de pastor alemão com 12 semanas, deu 
muito prejuízo a seu dono. ele estava tão animado 
para passear que pulou no carro e acabou encos-
tando no câmbio automático, depois caiu no assoa-
lho bem em cima do acelerador, jogando o carro na 
água. o carro teve perda total.

Perda total

Auxiliar com experiência em farmácia
empresa abre vaga para auxiliar de almoxarifa-

do com ensino médio completo, experiência em 
farmácia hospitalar, e disponibilidade para traba-
lhar em caxias. salário compatível com o mercado 
entre outros benefícios. interessados enviar currículo 
para paratalento_vagas@yahoo.com.br.

Vaga para coordenador assistente
empresa no ramo de alimentação abre vaga para co-

ordenador assistente com ensino médio completo, do 
sexo masculino, e com experiência na função. salário de 
r$ 1.327,23, e benefícios. interessados devem enviar currí-
culo no corpo do email para vagas2015.selecao@gmail.
com com assunto: coordni.

Chance para auxiliar de serviços gerais
hospital de em niterói busca auxiliar de serviços ge-

rais com experiência em setor fechado com ensino fun-
damental completo e vivência hospitalar . salário de 
r$1.052,34 e benefícios. interessados devem enviar cur-
rículo no corpo do email para paracurriculorhniteroi@
gmail.com, com assunto: ‘asg – diarista’.

Setor de serviços tem a maior queda 
o volume do setor de serviços caiu 0,5% em relação 

a maio, segundo informou ontem o iBge. já na com-
paração com junho de 2015, o setor registrou recuo de 
3,4%, o maior para o mês de junho da série, iniciada em 
janeiro de 2012. no primeiro semestre e nos últimos 12 
meses, o setor acumulava perdas de 4,9%.

Mercado vê rombos em contas do Governo
diante da ausência de medidas de curto prazo 

para tentar reequilibrar as contas públicas e da 
autorização para novas despesas, como reajustes 
para servidores públicos, a previsão do mercado 
financeiro para o rombo das contas públicas neste 
ano e em 2017 segue crescendo.

Dólar opera em alta
o dólar operou em alta ontem, após ter fecha-

do em queda pela 7ª vez seguida no dia anterior, 
no menor valor em mais de um ano. Às 16h22, a 
moeda norte-americana subia 0,15%, a r$ 3,1370 
na venda. foi cotado o maior câmbio em relação 
aos útimos dias.

Delírio de ‘Codart’

ALMOXARIFADO

hOspItAL

I.b.g.e

MOeDA AMeRICANA

‘Jesus’ abre e fecha os olhos

Delírio de ‘Codart’ II
o sintoma central na síndrome de cotard é o de-

lírio de negação. aqueles que sofrem desta doença 
muitas vezes negam sua própria existência ou que 
uma certa parte do seu corpo exista. a síndrome de 
cotard costuma ter três etapas distintas. foi diag-
nosticado pelo neurologista francês jules cotard.

RAMO De ALIMeNtAçãO

MetA FIsCAL

mega curioso

imagens gravadas no interior da capela de saltillo, em coahuila de 
Zaragoza, no méxico, têm causado comoção entre internautas de todo o 
mundo. o vídeo, feito durante um culto, mostra uma estátua de jesus cris-
to abrindo os olhos. após perceber o movimento dos olhos da imagem, 
a pessoa que está filmando parece recuar, assustada. após ser publica-
do em um site de fenômenos paranormais, o vídeo viralizou e tem muita 
gente achando que o que aconteceu foi um milagre. por outro lado, há 
quem diga que as imagens foram editadas para criar o ‘efeito’. será?

M... no ventilador
a esposa de um conhecido político em Quei-

mados promete chafurdar a campanha de ree-
leição do marido. o motivo estaria numa pulada 
de cerca que ela teria descoberto recentemen-
te. o caso extraconjugal estremeceu o casa-
mento de muitos anos e transformou os pombi-
nhos em quase inimigos. 

Amante está na mira 
a infidelidade do marido, que não é tão re-

cente assim, uma vez que ele adora dar ‘expe-
diente’ fora de casa, deve vir à tona durante 
a campanha eleitoral. a ‘galhuda’, como vem 
sendo chamada a esposa traída nas rodas de 
conversas, já deixou claro que vai esculachar o 
marido, dizendo que se o ‘garanhão’ não segura 
o que tem as pernas, provavelmente não cum-
prirá com as promessas feitas ao eleitorado. 

Comemorar o quê?
a popularidade do prefeito de paracambi 

desce morro abaixo, sem previsão de mudança. 
o pequeno município da Baixada, que comple-
tou 56 anos no dia 8 de agosto, não tem muito o 
que comemorar tendo como chefe do executivo 
um político que passa ao largo dos problemas 
da população. 

Quem tem ouvidos... 
corre na boca miúda que tarciso pessoa, 

nome mais comentado nas rodas de conversa, 
deve deixar o município pior do que é no apa-
gar das luzes de 2016. verdade seja: com um go-
verno desses, o sombra fica imaginando o que 
mais pode acontecer para piorar o que já está 
ruim. 

Resistir é preciso?
tem gente que não enxerga um palmo diante 

do nariz. e em se tratando de eleição, um candi-
dato a prefeito na Baixada insiste em continuar 
na disputa mesmo com uma penca de proces-
sos de improbidade nas costas. Quem será, hein? 



Meriti divulga calendário para 
aferição anual de taximetros
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Câmara muniCipal de belford roxo

transporte

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Ordem urbana divulgou as datas de verificação dos veículos meritienses.

O não comparecimento será considerado falta de verificação, estando o taxista sujeito à multa e recolhimento do veículo

assimp meriti/gláucio Burle

thiago loureiro

Caxias conclui colocação 
de galerias no Rio Iguaçu
divulgação

Funcionários finalizam a colocação de galeria no município Alerj cria lei para cliente de comércio

motoristas de 
táxi de são 
joão de meri-

ti devem ficar atentos 
ao período de aferi-
ção obrigatória dos 
taxímetros em 2016. a 
prefeitura da cidade, 
por meio da secreta-
ria municipal de se-
gurança, transporte, 
desenvolvimento eco-
nômico e ordem ur-
bana, divulgou o ca-
lendário com as datas 
de verificação dos 
veículos meritienses. 
de acordo com a le-
gislação, o processo é 
obrigatório e deve ser 
realizado anualmente.  

para o serviço, será 
necessário fazer o 
agendamento pré-
vio. o taxista deve 
retirar a guia de re-
colhimento da união 
(gru), no valor de r$ 
51,96 (cinquenta e 
um reais e noventa e 
seis centavos), no site 
do instituto de pesos 
e medidas do esta-
do do rio de janeiro: 
www.ipem.rj.gov.br e 

Nova Iguaçu comemora o Dia 
Internacional da Juventude

O teatro Sylvio Monteiro ficou lotado com representantes 

agendar sua data. o 
processo será feito na 
sede regional do in-
metro, localizada na 
rua ceará, s/nº, em 
vila operária, Xerém, 
duque de caxias.   

EVENTO
foram disponibili-

zadas as seguintes 
datas e horários aos 
motoristas: (29/08 a 
02/09); (05/09 a 09/09) 
ou (12/09 a 14/09); 
nos turnos da manhã 
(09h às 12h) ou tarde 
(13h às 16h).

os taxistas também 
deverão apresentar 
os seguintes docu-
mentos: certificado 
de registro e licen-
ciamento de veícu-
los (crlv) de 2015 ou 
2016; certificado do 
ipem-rj do exercício 
de 2015; certificado 
de segurança veicu-
lar para carros mo-
vidos a gnv na va-
lidade e a taxa gru 
quitada.  

o secretário muni-
cipal de segurança, 
transporte, desenvol-
vimento econômico 
e ordem urbana, ro-

mão vilaça, faz um 
alerta quanto aos pra-
zos do processo. “essa 
é uma aferição anual 
obrigatória e determi-

nada por lei. o não 
c o m p a r e c i m e n t o 
será considerado fal-
ta de verificação, es-
tando o taxista sujeito 

à multa e até ao re-
colhimento do veícu-
lo. a prefeitura seguirá 
realizando operações 
de fiscalização para 

retirar os táxis irregula-
res de circulação da 
cidade e oferecer um 
serviço de qualidade 
aos munícipes”.

a secretaria de 
obras de duque 
de caxias concluiu 
ontem, a coloca-
ção das galerias 
do canal cintura do 
rio iguaçu. com a 
finalização do ser-
viço, haverá uma 
melhora no esco-

amento das águas 
dos canais são elias 
e muísa, além de 
combater o proble-
ma de enchente na 
região do parque 
fluminense, em caso 
de chuva forte.

a galeria tem cer-
ca de 15 metros de 

extensão e levará 
a água dos dois 
canais para se-
rem desaguadas 
no rio iguaçu. se-
rão instaladas ain-
da comportas na 
galeria, evitando 
que a água retor-
ne. 

hoje, o mundo todo 
celebra o dia interna-
cional da juventude. 
para comemorar a 
data, a secretaria de 
assistência social de 
nova iguaçu, em par-
ceria com a secreta-
ria de cultura, realizou 
ontem, no teatro syl-
vio monteiro (casa de 
cultura), o sarau da 
juventude, que teve 
a participação de di-
versos artistas iguaçua-
nos, poetas, cantores e 
capoeiristas.

a secretária de assis-
tência social, cristina 
Quaresma, destacou 
que o sarau da juven-
tude surgiu com o ob-

jetivo de oferecer ao 
jovem iguaçuano um 
espaço de manifesta-
ção cultural e literária. 
“uma das principais fi-
nalidades é a inclusão 
socioeducativa desses 
jovens nas diferentes 
áreas da assistência e 

cultura.  trabalhamos 
para atender a todos, 
pois sei que muitos pre-
cisam de uma opor-
tunidade”, concluiu 
cristina Quaresma, ao 
lado do diretor de cul-
tura, marcelo Borghi.

e s tabelec imentos 
comerciais estão proi-
bidos de designarem 
locais para os con-
sumidores guarda-
rem suas bolsas. É o 
que determina a lei 
1.050/15, do deputado 
dr. sadinoel (pmB), san-
cionada e publicada 

pelo governador em 
exercício, francisco 
dornelles,ontem. caso 
o estabelecimento ten-
te obrigar ou constran-
ger o consumidor para 
lacrar ou guardar a sua 
bolsa ou sacola, pode-
rá sofrer sanções esta-
belecidas no código 

de defesa do consu-
midor (cdc). segundo 
a justificativa, o objeti-
vo é ajudar os consu-
midores a terem sua li-
berdade de entrar nos 
estabelecimentos, sem 
serem constrangidos 
a guardar suas bolsas, 
para fazer as compras. 
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

até a próxima sexta-feira, a vila 
olímpica da cidade será o palco 
de inúmeras atividades, que estão 
agitando as férias de crianças e 
adolescentes meritienses, entre 5 
e 13 anos de idade.

com a minirrefor-
ma eleitoral, o mi-
nistério público elei-
toral tem que correr 
contra o tempo 
para punir candi-
datos por comete-
ram irregularidades. 
a punição tem que 
ser feita 15 dias 
após a diplomação.

o ex-prefeito de 
campos arnaldo 
vianna e a mulher 
dele, edilene silva, 
vão sair do pen e se 
filiar ao pmdB. mas 
vão continuar traba-
lhando pela candi-
datura do deputado 
estadual geraldo pu-
dim (pmdB). 

o comitê das Bacias hidrográficas dos rios guandu, 
da guarda e guandu-mirim, está com inscrições aber-
tas para o processo eleitoral de 2017-2018. serão eleitos 
representantes dos usuários da água e poder público.

as eleições para prefeito e vereador acon-
tecerão no dia 2 de outubro. o prazo limite 
para registro das candidaturas é 15 de agos-
to e, o início da campanha, dia 16 de agos-
to. o tse já divulgou os requerimentos. 

Filiação MPE contra o tempo 

Inscrições abertas Eleições de outubro

Eles disseram... nós publicamos!
“Fiquei estarrecido ao ver na televisão o secretário estadual de Transportes, Rodrigo Vieira dizer que 

o metrô não pode circular até mais tarde porque é preciso tempo para a manutenção de segurança. É 
mentira! É uma mentira descarada e vergonhosa.” afirmou o deputado federal (pr) anthony garotinho. 

Quem deixou a convenção para o 
fim do prazo, se deu mal. até a manhã 
de ontem, só jandira feghali (pcdoB), 
marcelo freixo (psol) e carmen mi-
gueles (novo) haviam registrado suas 
candidaturas.

por 6 votos a 5, os ministros do su-
premo tribunal federal determinaram 
que só as câmaras de vereadores 
poderão tornar inelegível um prefeito 
que teve sua contabilidade rejeitada 
por um tribunal de contas.

direto ao ponto

o voto é a principal ‘ferramenta’ para mu-
darmos as questões políticas no nosso território. 
os governantes devem fielmente buscar cami-
nhos para educar/formar as nossas crianças e 
jovens. mas, será que querem de verdade, pes-
soas conscientes e críticas em sociedade? só 
se muda um país, através da educação de seu 
povo. Brasileiros são pessoas sofridas e merecem 
mais atenção nas questões sociais que envolvem 
as nossas vidas. chega de corrupção política! 

Votação Cunha Prazo de 24 horas Investigação
alessandro molon (rj), lí-

der da rede na câmara dos 
deputados, disse que vai 
apresentar pedido para an-
tecipar votação do proces-
so de cassação de eduardo 
cunha (pmdB-rj), marcada 
para o dia 12 de setembro.

segundo molon, o requeri-
mento para convocar uma 
sessão extraordinária será 
apresentado na próxima ses-
são da casa, prevista para 
22 de agosto. ele quer que 
a sessão seja convocada no 
prazo de 24 horas.

o presidente do tribunal 
superior eleitoral, ministro 
gilmar mendes, autorizou a 
abertura de dois processos 
para investigar o pmdB e o 
pp por suspeita de abaste-
cer campanhas eleitorais 
com propinas da petrobras.

Pressa 

Decisão do STF 

sexta-feira, 12 de agosto de 2016

TAILÂNDIA

uma colisão entre um carro e um 
ônibus na estrada união e indústria, 
em petrópolis, na região serrana, 
deixou um homem de 50 anos fe-
rido. o acidente aconteceu próxi-
mo ao terminal do bairro corrêas.

Ferramenta para mudanças 

se a dívida ativa em 
nome do ex-prefeito de 
casimiro de abreu, pau-
lo cezar dames passos, 
candidato pelo psB, for 
efetivamente cobrada 
na justiça, o município, 
além de continuar sem 
ver a cor do dinheiro vai 
ter ainda mais prejuízos 
com as custas judiciais. 
É que dames, que go-
vernou a cidade por três 
mandatos (dois conse-
cutivos), declarou à jus-
tiça eleitoral patrimônio 
no total de r$ 191.501,60, 
o que não chega nem 
perto do que ele, por 
decisão do tribunal de 

Bens de Paulo Dames não cobrem 
3% do que ele tem a devolver

contas do estado, tem a 
devolver aos cofres pú-
blicos, cerca de r$ 6 mi-
lhões ao todo, dívida que 
poderá aumentar, pois 
ainda há mais processos 
em tramitação.  até mar-
ço desde ano, o total a 
ser devolvido aos cofres 
da municipalidade era 
de r$ 5.326.697,28, mas 
ainda há uma longa lista 
de pendências junto ao 
tribunal de contas, que 
encaminha à dívida ati-
va para a cobrança ju-
dicial, os débitos relativos 
a multas e ressarcimentos 
de pagamentos irregula-
res por obras e serviços.

São João de Meriti inaugura mais duas áreas de lazer
iniciativa

Os espaços reformados serão entregues aos moradores neste final de semana.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

    Bombas explodem em resort 
olha só a situação 

da estrada antônio 
josé Bittencourt, no 
centro de nilópolis. 
com buracos a per-
der de vista, os pro-
blemas da via são o 
maior obstáculo para 
motoristas, ciclistas 
e pedestres. comer-
ciantes reclamam 
que a prefeitura 
nunca realizou uma 
operação tapa bu-
raco no trecho que é 
um dos mais críticos 
da região. atenção, 
prefeito alessandro 
calazans!!!.

Dames declarou patrimônio inferior a R$ 200 mil 

divulgação

divulgação

 duas bombas explodi-
ram ontem em um famo-
so resort em hua hin, ao 
sul de Bangcoc, na tai-
lândia. o ataque matou 
ao menos uma mulher 
tailandesa e feriu outras 
nove pessoas, segundo 
a polícia. a imprensa lo-
cal, no entanto, fala em 
20 feridos. o governo de-
clarou estado de emer-
gência em todo o país. 
autoridades confirma-
ram que há uma pessoa 
tailandesa e outros oito 
estrangeiros dentre os fe-
ridos. todos foram enca-
minhados a um hospital 
da região. as bombas 

estavam escondidas em 
vasos de plantas, com 50 
metros de distância de 
uma para outra. segundo 
a polícia, os explosivos fo-
ram detonados por telefo-
nes celulares com interva-
lo de meia hora. a primeira 
bomba não feriu ninguém, 
apenas a segunda. uma 
família estrangeira com 
uma criança teria ficado 

No meio do caminho tinha um buraco gravemente ferida, com 
fraturas expostas.  há re-
latos também de que en-
tre os feridos haveria dois 
britânicos. embora ainda 
não haja informações 
oficiais, há sugestões de 
que este pode ter sido 
um esforço para prejudi-
car o governo militar que 
assumiu o poder recente-
mente no país.

O local foi reformado e recebeu a instalação de bancos e mesas, brinquedos, aparelhos de ginástica e iluminação 

divulgação

O governo declarou estado de emergência no país

felipe BarBosa 

a prefeitura de 
são joão de 
meriti, por meio 

da secretaria munici-
pal de obras, habita-
ção, ambiente e de-
fesa civil, inaugura no 
próximo final de se-
mana mais duas no-
vas áreas de esporte, 
lazer e convivência na 
cidade. hoje, a praça 
maria da esperança 
magalhães dias, po-
pularmente conhe-
cida como praça do 
garrafão, será entre-
gue aos moradores 
de coelho da rocha. 
o local foi totalmente 
reformado, receben-

do a instalação de 
novos bancos e me-
sas de jogos, brinque-
dos para as crianças, 
aparelhos de ginásti-
ca, paisagismo, ilumi-
nação e reforma das 
calçadas com acessi-
bilidade. também foi 
construída uma nova 
quadra poliesportiva 
com grades e refleto-
res.

já no domingo, será 
a vez de reinaugurar 
o tradicional campo 
de futebol do trio de 
ouro, em vilar dos te-
les, que passou por re-
formas e ganhou no-
vas arquibancadas, 
vestiários, gramado, 
grades e refletores.



sul fluminense
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No primeiro semestre unidade ultrapassou em 70% o número de coletas.

Volta Redonda se destaca em 
coleta de órgãos para doação
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Os alunos foram inicialmente transferidos para o Ciep da Cidade Alegria

considerado uma 
referência na 
região sul flumi-

nense por ser hospital 
porta aberta para ur-
gências e emergências 
clínicas e traumato or-
topedia e neuro cirur-
gia, o hospital são joão 
Batista (hsjB) vem se 
destacando na coleta 
de órgãos para doa-
ção. no primeiro semes-
tre deste ano, a unida-
de superou em 70% o 
número de coletas re-
alizadas em 2015. de 
acordo com a assesso-
ra técnica da diretoria 
do hospital, rosa lages, 
no ano passado foram 
registrados nove casos 
por morte encefálica 
na unidade, resultando 
em seis doações.

“no ano passado, 
conseguimos coletar 
cinco fígados, nove rins 
e seis córneas, que são 
os órgãos mais doados 
em casos como esses 
(morte encefálica). no 
caso especifico das 
córneas, todo poten-
cial doador é acolhi-
do pelos profissionais 
do Banco de olhos do 
hsjB e orientado quan-
to à importância da 
doação e processo de 

captação do material. 
acompanham todo o 
processo, desde a noti-
ficação do óbito, entre-
vista familiar, os exames 
a serem realizados para 
avaliar a qualidade da 
córnea, entre outros” 
explicou rosa lages.

neste ano, o hospi-
tal são joão Batista 
já superou em 70% os 
números de 2015 com 
apenas uma paciente 
de 50 anos, vítima de 
morte encefálica. 

RECONhECiMENTO
a doação rendeu à 

unidade um reconhe-
cimento pelo programa 
estadual de transplan-
tes (pet), através de 
uma carta do coorde-
nador do “É a primei-
ra vez que recebemos 
esse tipo de documen-
to, até porque foram 
muitos órgãos que eles 
conseguiram salvar. 
geralmente a equipe 
do pet vem, colhe uma 
córnea, colhe um fíga-
do, um rim, mas essa 
foi um êxito total. veio 
a equipe toda, incluin-
do ortopedista para 
coletar osso, o pesso-
al para coletar fígado, 
rim, enquanto que nós 
coletamos a córnea. 
foi ótimo ver o estado 

hospital conta com profissionais do Banco de Olhos que orientam quanto à importância da doação

divulgação pmvr

“Hospitais poderiam ser parceiros na captação de tecidos”, disse Rosa Lages
rosa lages ex-

plicou ainda que 
todos os hospitais 
poderiam ser par-
ceiros na capta-
ção de tecidos, 

ossos e órgãos, des-
de que notificassem 
a central de trans-
plantes o óbito dos 
prováveis doadores 
e provável morte en-

cefálica. os órgãos 
são disponibiliza-
dos para a central 
de transplante e os 
transplantes são efe-
tivados segundo cro-

nologia da fila esta-
dual de transplantes. 
os hospitais trans-
plantadores ficam 
no rio de janeiro e 
a central é a respon-

sável pela disponibi-
lização do material 
para os pacientes 
selecionados.

“no Brasil não te-
mos a cultura da do-

ação, a exemplo 
de outros países 
como os estados 
unidos, frança, in-
glaterra. precisa-
mos realmente mo-

Empresas impedidas de 
contratar por dois anos

Barra Mansa faz campanha 
para doação de sangue

divulgação

Mesa diretora faz nova eleição em Itatiaia

Ação aconteceu ontem na Praça da Matriz no Centro

felipe rodrigues

reconhecendo que a 
gente é parceiro”disse 
rosa lages, acrescen-
tando que a doadora 
em questão permitiu 
a coleta de ambos os 
rins, córneas, fígado, 29 
ossos e tendões.

a assessora técnica 
informou que ao ser 
detectada a morte en-
cefálica pela equipe 

da sala de emergên-
cia amarela do hsjB, o 
neurocirurgião e o in-
tensivista introduziram 
o protocolo de morte 
encefálica e comuni-
caram à organização 
de procura de Órgãos 
(opo) de Barra man-
sa. a opo é quem faz 
toda a abordagem 
familiar e a comunica-

ção à equipe do pet 
para organizar toda 
infraestrutura necessá-
ria para a realização 
da captação dos ór-
gãos e tecidos, assu-
mindo todo o proces-
so em parceria com 
a equipe do centro 
cirúrgico do hospi-
tal são joão Batista, 
responsável por pre-

parar todo o material 
necessário para cap-
tação. em seguida, a 
equipe do programa 
estadual de transplan-
te veio até o hospital 
para realizar o método 
gráfico (que confirma 
a morte encefálica) e, 
posteriormente, a cap-
tação dos órgãos e te-
cidos.

o ministério público 
federal (mpf) divulgou 
nesta semana que a 
prefeitura de resende 
determinou que as três 
empresas envolvidas na 
obra da creche da mo-
rada do contorno este-
jam proibidas de licitar e 
contratar com o poder 
público por dois anos. a 
creche teve parte da 
marquise desabada em 
novembro de 2014 du-
rante o período de aulas, 
quase ferindo 150 crian-
ças. os alunos foram ini-
cialmente transferidos 
para o ciep da cidade 
alegria e, posteriormen-
te, a prefeitura alugou 
contêineres de aço para 
que os alunos da creche 

pudessem estudar.
em 2013, a arquiteta 

sheila cruz havia denun-
ciado irregularidades na 
construção, dando início 
a um inquérito no mpf. 
mesmo assim, a prefei-
tura prosseguiu com o 
funcionamento normal 
da unidade. logo após 
o desabamento, o mpf 
expediu uma série de re-
comendações à prefei-
tura, entre elas o pedido 
de interdição do prédio 
da creche.

“após a ocorrência do 
desabamento de parte 
da laje dos prédios que 
compõe a referida cre-
che ou escola de edu-
cação infantil, foi expe-
dida a recomendação 

“gaB1/prm/resende nº 
07/2014” à prefeitura mu-
nicipal de resende/rj, 
para que esta adotas-
se diversas providências 
voltadas à prevenção 
da ocorrência de novos 
acidentes (inclusive com 
risco de morte), a ade-
quada apuração dos ví-
cios e defeitos de cons-
trução e consequentes 
responsabilidades (espe-
cialmente visando à de-
vida correção ou ‘refazi-
mento’ das obras), além 
de evitar-se o aumento 
do prejuízo ao erário (no 
caso de novos desmo-
ronamentos)”, explicou, 
em nota, a promotora 
do mpf, izabella marinho 
Brant.

com o estoque 
de sangue baixo, 
o hemonúcleo do 
município foi às ruas 
ontem com a cam-
panha ‘seja ouro nas 
olimpíadas, doe san-
gue!’. o objetivo da 
ação é incentivar a 
população a fazer 
parte do quadro de 
doadores. das 8 às 
13 horas foram distri-
buídos folders e pan-
fletos explicativos na 
praça da matriz, em 
parceria com a cruz 
vermelha. de acordo 
com o coordena-
dor do hemonúcleo, 
flávio fagundes, no 
inverno o banco de 
sangue da cidade 

costuma baixar e ago-
ra com as olimpíadas a 
queda foi ainda maior.

a meta da unida-
de é chegar a 30 do-
ações por dia. no mês 
de julho as doações de 

sangue tiveram uma 
queda de 20%, o que 
pode causar um sério 
desfalque no estoque 
do hemonúcleo, pre-
judicando quem pre-
cisa de transfusão.

a mesa diretora da 
câmara municipal de 
itatiaia realizou uma 
nova eleição na  última 
terça-feira, para man-
ter o vereador eduardo 
guedes, o dudu (pmdB), 
à frente da prefeitura. 
dudu assumiu a chefia 
do executivo em julho 

quando o prefeito luis 
carlos Bastos, o ypê (pp), 
que já estava cassado, 
teve a liminar que o man-
tinha no cargo suspensa.

na ocasião, o presiden-
te da câmara deveria 
assumir a prefeitura tem-
porariamente até que o 
segundo colocado nas 

eleições de 2012, al-
mir dumay (pr), fosse 
empossado. como o 
presidente jair Balbino 
(pmdB) e o vice imbe-
rê moreira (pr) estavam 
afastados por licença 
médica, dudu, que era 
o primeiro secretário, as-
sumiu a cadeira.
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Suspeito de roubo encara 
a tranca em Belford Roxo 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Agentes do 39º BPM agarram no flagra suposto ladrão que praticava arrastão em diversos pontos.

um suspeito de 
praticar diver-
sos roubos foi 

preso na noite da 
última quarta-feira 
por agentes do Ba-
talhão de polícia mi-
litar de Belford roxo 
(39º Bpm) próximo 
ao viaduto da Bayer. 
o marginal, identi-
ficado como sidnei 
santana dos santos, 
estava com outros 
comparsas que con-
seguiram fugir em 
direção a uma co-
munidade domina-
da por traficantes. 

de acordo com 
informações da pm, 
uma equipe reali-
zava patrulhamen-
to pelo bairro das 
graças quando foi 
alertada pelo rá-
dio da viatura que 
criminosos estariam 
praticando roubo 
na rua floripes da 
rocha, nas imedia-

sexta-feira, 12 de agosto de 2016

Agentes investigam o crime ocorrido no mês passado

reprodução

Bandidos bateram o carro em poste próximo da comunidade Gogó da Ema e fugiram em direção ao Morro do Castro

Centenas de escoltas policiais são realizadas

ções do buraco 
da linha férrea. ao 
chegar ao local, os 
agentes se depa-
raram com policiais 
da dhBf que esta-
vam com uma víti-
ma do bando. 

os militares, então, 
realizaram buscas 
na região e, orien-
tados pelo coman-
dante do batalhão, 
andré santos sou-
za, sobre o próximo 
alvo dos bandidos, 
a guarnição forma-
da pelo sargento 
jefferson e o solda-
do gil seguiu em 
direção ao viadu-
to da Bayer. já na 
descida se deparou 
com os suspeitos 
que estavam fazen-
do mais uma vítima.

ao avistar a viatu-
ra, os bandidos ati-
raram contra os pms 
e fugiram. os mili-
tares revidaram e 
deram início a uma 
perseguição em 
meio ao tiroteio. 

Suspeito de participar da 
morte de PM em Meriti é preso 

Carro foi encontrado por homem que passava pela RJ-220

PRF apreende carro roubado com 
casal na Baixada Fluminense

Ossada de jovem é encontrada em carro

divulgação

divulgação

divulgação / prf

Escolta nos jogos da 
Rio 2016 é reforçada

ENTRARAM NO 
GOGó DA EMA 

segundo os poli-
ciais, quando o carro 
dos bandidos entrou 
na rua cardoso mar-
tins, um dos acessos 
a comunidade gogó 

da ema e próximo a 
entrada do morro do 
castro, bateu em um 
poste e o grupo fugiu 
em direção ao morro.

na perseguição, 
um dos pms alcan-
çou sidnei que se jo-

gou no chão gritan-
do: “perdi, eu perdi!”. 
um outro suspeito 
também foi persegui-
do a pé pelo sargen-
to jefferson, que não 
o alcançou. na 54ª 
dp (Belford roxo) a 

equipe encontrou o 
proprietário do carro 
renault logan, que 
reconheceu o sus-
peito como autor do 
roubo. o marginal foi 
autuado por roubo a 
mão armada. 

ap rox imadamente 
1.200 escoltas foram efe-
tuadas exclusivamente 
pela polícia rodoviária 
federal (prf) para os jo-
gos olímpicos 2016.

o serviço se faz neces-
sário quando é preciso 
garantir a segurança e 
fluidez no trânsito para 
os dignitários e selecio-
nados que estão no 
país para à realização 
das olimpíadas. todos 
os presidentes, príncipes, 
primeiros-ministros, além 
dos atletas de todos os 
países envolvidos nos jo-
gos, receberam este ser-
viço, sem maiores inter-
corrências.

a prf está na coor-
denação da central de 
escoltas, que fica junto 
à cicc-r, onde estão 

policiais da delegacia 
de homicídios da Bai-
xada fluminense (dhBf) 
prenderam, na tarde 
da última quarta-feira, 
felipe dos santos silva 
Barros, de 26 anos. ele é 
suspeito de participar da 
morte do major da polí-
cia militar, max alexan-
dre geraldo souza, de 40 
anos, no dia 18 do mês 
passado, em são joão 
de meriti. com base nas 
provas reunidas, o dele-
gado responsável pelo 
caso representou pela 
decretação das prisões 
temporárias de felipe e 
de outros três homens 
suspeitos de participar 
do crime, luan dutra 
ferreira, jefferson willian 
anibal luz e daniel da sil-
va Barboza. o trio ainda 
continua foragido.

Quem tiver informa-
ções que possam auxi-
liar a dhBf a localizá-los, 
pode entrar em contato 

com a central de atendi-
mento ao cidadão (cac) 
pelos telefones (21) 2334-
8823, (21) 2334-8835 e pelo 

chat https://cacpcerj.
pcivil.rj.gov.br, ou fazer a 
denúncia através do dis-
que denúncia 2253-1177.

sendo controlados via rá-
dio, celular ou câmeras 
todos os comboios que 
transitam pelas avenidas 
e ruas da cidade do rio 
de janeiro, e conta com 
500 motociclistas, todos 
capacitados e treinados. 
eles fizeram, antes do iní-
cio oficial dos trabalhos, 

amplo reconhecimento 
das vias urbanas que es-
tão sendo utilizadas para 
conduzir com segurança 
os grupos, tanto de auto-
ridades, quanto de atle-
tas. até o final dos jogos 
olímpicos rio 2016, está 
previsto a realização de 
mais de 2.400 escoltas.

na madrugada 
de ontem, um carro 
roubado foi recupe-
rado e um casal foi 
preso pela polícia 
rodoviária fede-
ral (prf), suspeito 
de receptação, em 
uma abordagem na 
rodovia presiden-
te dutra (Br-116), 
no jardim américa, 
Zona norte do rio. 
a ação faz parte da 
‘operação olimpía-
das’, que reforça o 

policiamento nas ro-
dovias federais. os po-
liciais faziam uma blitz 
nas proximidades do 
trevo das margaridas, 
na pista sentido Bai-
xada, quando decidi-
ram parar uma pajero 
prata, onde estava o 
casal. a equipe verifi-
cou que o documen-
to apresentado pelo 
motorista, de 33 anos, 
era falso. em uma vis-
toria mais detalhada, 
constataram que as 

placas eram clona-
das e o veículo rou-
bado. o crime teria 
ocorrido no municí-
pio do rio, há cer-
ca de dois meses.                        
o motorista alegou 
desconhecer qual-
quer irregularidade. 
ele contou ter com-
prado o carro por r$ 
60 mil, num feirão de 
automóveis. a ocor-
rência foi encami-
nhada à cidade da 
polícia, no jacaré.

o nível do rio ca-
rangola em nativida-
de, no noroeste flu-
minense, baixou, e fez 
com que a polícia civil 
encontrasse o carro 
de um jovem desapa-
recido desde novem-
bro de 2015. na tarde 
da última terça-feira, 
foram encontrados o 
veículo e uma ossada 
humana dentro dele. 
no carro também ha-
via documentos de ra-
fael levindo ricardo, 
de 27 anos. um exame 
de dna será feito para 
confirmar se a ossada 
é do jovem desapare-
cido.

o carro foi encontra-
do por um homem que 
passava pela rj-220, 

que fica à margem do 
rio. de acordo com a 
polícia civil, o mesmo 
avistou algo brilhando 
na água e acionou a 
polícia militar, que iden-
tificou que se tratava 

de um veículo. 
a ossada foi enca-

minhada para o institu-
to médico legal (iml) 
de santo antônio de 
pádua, onde será ne-
cropsiada. 
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Operação de caça a bandidos 
do Alemão tem três baleados 

um sargento da 
polícia militar foi 
morto com um tiro 
no peito em uma 
emboscada no 
município de san-
ta luzia, na última 
segunda-feira. a pm 
informou que dois 
policiais militares 
estavam à procura 
de uma dupla de 
assaltantes quando 
foram informados 
de que eles esta-
vam em um bairro 
da periferia. 

a pm já investi-
gava os bandidos 
há algumas sema-
nas. os militares re-

Traficantes são autores de ataque contra a Força Nacional que deixou dois militares feridos.

solveram fazer uma 
ronda sem farda 
em uma moto des-
caracterizada, mas 
acabaram sendo 
reconhecidos pelos 
criminosos. houve 
troca de tiros e ra-
nilson carlos santos 
acabou baleado e 

PM levou tiro no peito

morto. o cabo da 
pm que estava com 
ele ficou ferido du-
rante o confronto. 
os criminosos fugi-
ram, mas foram lo-
calizados e mortos 
em uma nova troca 
de tiros. a dupla foi 
identificada como 
rainard sousa e an-
tônio wilson e era 
conhecida por já 
ter cometido vários 
crimes de assalto 
na região e por vá-
rias passagens pela 
polícia. o agente 
havia acabado de 
ser promovido à pa-
tente de sargento, 
era casado e deixa 
dois filhos.

Policial é morto em emboscada 

a operação para 
prender os au-
tores do ataque 

contra uma equipe da 
força nacional de se-
gurança (fsn) na últi-
ma quarta-feira deixou 
três pessoas baleadas 
ontem, no complexo 
da maré, na Zona nor-
te do rio. 

dois dos feridos foram 
socorridos no hospital 
evandro freire, na ilha 
do governador, e o ter-
ceiro, para o hospital 
federal de Bonsucesso. 
homens do exército re-
gistraram a ocorrência 
na 21ª dp (Bonsucesso) 
e na 37ª dp (ilha do 
governador).

um dos baleados, 
identificado como 
isaac pereira da silva, 

de 19 anos, foi atingi-
do na barriga e está 
internado no hospital 
de Bonsucesso. 

segundo a mãe 

do jovem, ele soltava 
pipa quando foi feri-
do. 

os militares do exér-
cito relataram que 

dois menores e um 
maior de idade fo-
ram detidos numa 
casa onde havia ma-
conha e cocaína.

CARTAz PEDE PiSTAS 
DE BANDiDOS 

pela manhã, o por-
tal dos procurados di-
vulgou um cartaz com 
as fotos dos principais 
chefes do tráfico de 
drogas do comple-
xo da maré. são eles: 
thiago da silva folly, o 

th; alexandre ramos 
do nascimento, o pes-
cador; e paulo sergio 
medeiros da cunha, 
o paulinho pl. o portal 
oferece uma recom-
pensa de r$ 2 mil por 
informações que levem 
às prisões de cada um 
dos suspeitos.

helicóptero sobrevoa Complexo de Favelas da zona Norte do Rio em busca de suspeitos

faBiano rocha / eXtra

Parentes de hélio postaram mensagens na rede social

Soldado baleado na testa perdeu muito sangue 
no ataque à equipe 

de três agentes, na tar-
de da última quarta-fei-

ra, o soldado hélio vieira 
andrade, 35, levou um tiro 
na testa e teve muita per-

da de sangue. segundo in-
formações, os militares ha-
viam entrado por engano 

na vila do joão, no com-
plexo de favelas da maré. 
o pm, que é de roraima, 

segue internado no cti do 
hospital salgado filho, no 
méier. a polícia civil infor-

mou que a delegacia de 
homicídios (dh - capital) 
irá investigar o ataque. 

Mais de 2,5 toneladas de erva é 
apreendida pela PRF na BR-163

divulgação / prf

uma carga de 
ap rox imadamen-
te 2,5 toneladas de 
maconha foi apre-
endida por agentes 
da polícia rodoviária 
federal (prf) com 
um suspeito de 30 
anos na tarde da úl-
tima quarta-feira. os 
agentes abordaram 
um caminhão com 
placa de toledo/pr 
na Br-163, na altura 
do km 120. o homem 
é morador de cas-
cavel, no paraná. 

a prf informou 
que a droga es-
tava debaixo de 
uma carga de car-
ne processada em 
um baú frigorífico. 
o acusado afirmou 
que receberia por 

fazer duas viagens 
o próprio caminhão 
como pagamento. 
o veículo está em 
nome de uma em-
presa de transportes 

de pequeno porte. 
a carga seria levada 
para o rio de janei-
ro, onde ocorreria o 
abastecimento de 
comunidades. 

Condenado é capturado em Caxias 
wesley araújo 

de lima, o guga, 
de 21 anos, foi pre-
so por policiais da 
62ª dp (imbariê) 
na tarde de on-
tem. ele foi conde-
nado a 3 anos e 6 
meses pelo crime 
de tráfico de dro-
gas pelo juízo da 
3ª vara criminal 
de  duque de ca-
xias, que decretou 
a prisão. 

atuante no trá-
fico da comuni-
dade rodrigues 
alves, em imba-
riê, o criminoso foi 
capturado na rua 
coronel sisson, na 
entrada da favela. 

o bandido portava 
um rádio de comuni-
cação, sendo autua-

do também por as-
sociação ao tráfico 
de drogas.

Wesley Araújo pegou 3 anos de cadeia por tráfico

divulgação/pcerj 

Russo é assaltado em Ipanema
o ex-nadador e pre-

sidente da federa-
ção de natação de 
moscou, evgeny Ko-
rotyshkin, usou o insta-
gram para relatar que 
foi assaltado a caminho 
de um restaurante na 
praia de ipanema, na 
Zona sul do rio. na pos-
tagem ele usou uma 
foto de duas crianças 
com armas que, em 
uma busca na internet, 
revela ser de um ensaio 
de 2012 para o jornal 
norte-americano ‘los 
angeles times’. 

a polícia civil não 
confirmou o registro até 
a manhã de ontem. em 
seu perfil na rede so-
cial, Korotyshkin, meda-
lha de prata na olimpí-
ada de londres 2012, 
relatou que não foi 
agredido fisicamente. 
“eu dei a eles tudo que 
estava na minha cartei-

ra em troca de uma his-
tória emocionante para 
posteridade. não perdi 
nada de valor. mas é 
algo preocupante.”

CASAL DE TuRiSTAS
É ATACADO 

um casal de alemães 
e um grupo de espa-
nhóis foram assaltados 
no início da tarde de 
ontem na estrada das 
paineiras, em santa te-
resa, região central do 
rio. o casal foi levado 

para o hospital miguel 
couto, no leblon, com 
escoriações. o caso 
foi registrado na 7ª dp 
(santa teresa).

investigadores suspei-
tam que o mesmo gru-
po praticou os assaltos. 
de acordo com infor-
mações do comando 
do Batalhão de policia-
mento em áreas turís-
ticas (Bptur), uma das 
vítimas ficou ferida na 
mão e outra na cabe-
ça. 

Evgeny Korotyshkin é presidente da Federação de Natação

Agente contabiliza a droga que abasteceria o Rio

divulgação



pacieNtes em primeiro lugar

sexta-feira, 12 de agosto de 2016geral8

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Hospital da Posse promove palestra 
sobre Ética e Segurança do Paciente
Funcionários do HgNi participam de curso de capacitação.

bRAsíLIA

o ministro gilmar 
mendes, presidente do 
tribunal superior elei-
toral (tse), autorizou a 
abertura de processos 
de investigação elei-
toral contra o pp e o 
pmdB. os pedidos, fei-
tos na última terça-fei-
ra pela ministra maria 
thereza de assis mou-
ra, foram autorizados 
na noite de quarta-
-feira. a ministra pediu 
investigação também 
do pt.

os pedidos têm 
como base informa-
ções obtidas em de-
poimentos de delação 
premiada dados por 
envolvidos na ope-
ração lava jato. os 
partidos são acusados 

josÉ cruZ/agên-
cia Brasil

Ministro Gilmar Mendes autorizou processos

Menghini em palestra com empresários da região 

de ter recebido propina 
disfarçada em doações 
eleitorais declaradas ofi-
cialmente. caso as acu-
sações sejam compro-
vadas, os três partidos 
podem até perder o re-
gistro na justiça eleitoral.

também na terça-
-feira os processos rela-

cionados ao pp e ao 
pmdB foram encami-
nhados a mendes, que 
anteriormente havia 
pedido à ministra, que 
também é correge-
dora-geral eleitoral, a 
abertura de procedi-
mento para investigar 
o pt. 

marcelle aBreu 

enfermeiros e téc-
nicos de enferma-
gem do hospital 

geral de nova iguaçu 
(hgni) participaram na 
manhã de ontem do 
curso de capacitação 
sobre Ética e seguran-
ça do paciente promo-
vido em parceria com 
o conselho regional 
de enfermagem (co-
ren/rj). o objetivo é 
ampliar as ações das 
equipes de enferma-
gem na qualidade as-
sistencial do paciente 
e promover a educa-
ção continuada aos 
profissionais.

a enfermeira ana 
lúcia telles, do depar-
tamento de Ética do 
coren/rj, destacou a 
responsabilidade da 
enfermagem em ga-
rantir a segurança do 
paciente em diversos 
âmbitos, especialmen-

te na abordagem junto 
ao paciente e seu fami-
liar.

“o comprometi-
mento é a base para 
garantir a assistência. 
sabemos que existem 
dificuldades no dia a 
dia da profissão, en-
tretanto, o trabalho da 
enfermagem vai muito 
além da manipulação 
da medicação, é ir 
além no cuidado e no 
bem estar do paciente, 
reduzindo os riscos des-
necessários”, afirma.

hiSTóRiA DE SuCESSO
criada em 2013, a 

comissão de Ética de 
enfermagem do hospi-
tal da posse, formada 
por enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem, 
atua como intermedia-
dora nas questões en-
volvendo o profissional 
e o paciente.

para o diretor do 
hospital, joé sestello, a 

humanização do aten-
dimento é o foco da 
gestão, não só adminis-
trativa, como assisten-

cial nas áreas médica 
e de enfermagem. 

“a comissão foi cria-
da como forma de as-

segurar ao paciente 
uma relação mais pes-
soal. É um trabalho em 
conjunto que visa hu-

manizar o atendimento 
como um todo, aco-
lhendo o paciente”, 
garante.  

Representantes do Coren aplicando cursos e palestras para funcionários do hospital da Posse 

Parcerias das unidades da rede municipal possibilita atualização
a parceria entre a 

secretaria municipal de 
saúde de nova iguaçu 
e o coren/rj vem pos-

sibilitando desde 2013 que 
profissionais de saúde que 
atuam nas unidades da 
rede municipal participem 

periodicamente de cursos 
com capacitação e atua-
lização. 

“este tipo de capacita-

ção educacional auxilia 
o profissional a se manter 
sempre atualizado com 
relação aos códigos de 

ética, essenciais para o 
emprego correto da pro-
fissão e qualidade assisten-
cial. oferecer capacitação 

profissional é valorizar o 
funcionário”, disse o se-
cretário municipal de 
saúde, emerson trindade.

o centro cultural mis-
ter watkins, em mesquita, 
abriu uma programação 
especial de férias para a 
garotada.  em diversos dias 
de agosto, sempre a partir 
das 15h, o local estará re-
servado para espetáculos 
teatrais, cineminha e ofici-
nas diversas com temáticas 
culturais, tudo voltado para 
o público infanto-juvenil.

ontem, houve apresen-
tação da peça ‘sopa de 
pedra’, encenada pela 
trupe Balaio literário, além 
de exibição de desenhos 
animados. “primeira vez 
que vim ao centro cultu-
ral. achei o espaço muito 
bacana”, elogiou o vigilan-

te alex sandro da costa, 
que levou o filho miguel, de 
6 anos, para se divertir. a 
agenda de atividades se-
guirá, nos dias 17,18, 24 e 25 
de agosto. os passaportes 
de acesso podem ser reti-

rados gratuitamente, das 
10h às 16h, no próprio es-
paço cultural, que fica na 
rua armando sales teixeira 
57, centro da cidade. mais 
informações pelo telefone 
2697-2058.

Programação de férias oferece várias atividades

divulgação

Nilópólis reduz gastos com 
pessoal em R$ 8 milhões

as contas de gover-
no da prefeitura de ni-
lópolis, na Baixada flu-
minense, referentes ao 
exercício de 2015 foram 
aprovadas pelo tribunal 
de contas do estado 
do rio de janeiro (tce-
-rj), em sessão plenária, 
acompanhando o voto 
do relator do processo, 

conselheiro marco antônio 
Barbosa.

 na administração do 
prefeito alessandro cala-
zans, os gastos com pesso-
al ficaram bem abaixo do 
limite prudencial de 51,30% 
da receita corrente líqui-
da (rcl) previsto na lei 
de responsabilidade fiscal 
(lrf). a folha custou aos 

cofres públicos, no último 
semestre do exercício, o 
valor de r$ 102.883.263,60, 
equivalente a 43,86% da 
rcl. o limite máximo per-
mitido é de 54% da rcl.

o parecer prévio do 
tce segue para a câ-
mara municipal para jul-
gamento definitivo das 
contas.

Caxias recebe Caravana da 
Desburocratização do Sebrae

empresários e contado-
res de duque de caxias 
participaram na última 
quarta-feira, da carava-
na da desburocratização 
realizada pelo sebrae no 
hotel mont Blanc, no bair-
ro jardim 25 de agosto. 
o encontro teve como 
tema a “simplificação do 
licenciamento empresa-
rial: tornando a vida dos 
gestores públicos e dos 
empresários muito mais 
simples.” a programação 
incluiu dois painéis com 
os palestrantes wellington 
menghini, representando 
a prefeitura; e luiz velloso, 
presidente da junta co-
mercial do estado do rio 
de janeiro (jucerja).

diretor da subsecreta-
ria municipal de desen-
volvimento econômico, 
wellington menghini mos-
trou durante o painel ‘a 
informatização dos pro-
cessos de registro de em-
presas como forma de 
fomento ao crescimento 

econômico e as ações 
realizadas pela prefeitu-
ra de duque de caxias’ 
como o poder executivo 
municipal tem trabalhado 
para facilitar o processo 
de desburocratização na 
cidade.

“atualmente, o municí-
pio possui 70.238 empresas 
ativas, sendo 63.446 micros 
e pequenas empresas 
(mpes). além disso, existem 
40.251 microempreende-
dores individuais, que são 
potenciais microempre-

sários. para atender essa 
demanda, a prefeitura 
criou um plano de desen-
volvimento local com um 
sistema simples e eficaz. o 
objetivo é promover gera-
ção de emprego e renda, 
inclusão social; desburo-
cratização e fortalecimen-
to da economia; redução 
da informalidade; parce-
rias com instituições para 
disponibilizar qualificação 
e capacitação empresa-
rial; e monitoramento das 
mpes ”, explicou o diretor.

Mesquita tem programação para crianças

rafael Barreto

PP e PMDB serão investigados
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GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:51 - olimpíada 2016
09:30 - handebol femininoBrasil 
x angola
10:45 - olimpíada 2016
11:00 - vôlei de praia feminino
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:37 - globo esporte
13:20 - jornal hoje
14:02 - vale a pena ver de no-
voanjo mau
14:08 - olimpíada 2016
16:00 - vôlei de praia masculino
16:55 - olimpíada 2016
16:56 - vale a pena ver de no-
voanjo mau
18:04 - êta mundo Bom!
19:00 - praça tv - 2ª edição
19:18 - haja coração
20:20 - jornal nacional
21:02 - velho chico
21:50 - olimpíada 2016
22:00 - futebol feminino
23:55 - olimpíada 2016
00:10 - jornal da globo
00:52 - Balada olímpica
03:01 - corujão
04:23 - corujãosuper-humanos

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado 
08:30 – mundo disney
10:30 – Bom dia e cia
14:15 - fofocando
15:15 – casos de família
16:15 – mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – meu coração é teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate 
21:15 – carrossel 
21:30 – a garota da moto
22:15 – programa do ratinho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the noite
01:45 – jornal do sBt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homems e meio
04:00 – mike & molly
04:30 – diários de um vampiro
05:15 - dallas

REDE TV

rap nacional

redetv
05:00-igreja internacional da gra-
ça 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 gra-
ça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-mariana godoy entrevis-
ta 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury jr 
01:30-igreja universal do reino de 
deus. 
03:00-igreja da graça no seu lar

Homens &  camisas jeans

reprodução

dalva se preocupa com compor-
tamento de encarnação. Zé piran-
gueiro afirma a martim que sabe o 
motivo de santo ainda não ter sido 
encontrado. afrânio reclama das 
atitudes de carlos. Bento contraria 
tereza e encerra temporariamente 
as buscas por santo. miguel é hostil 
com iolanda. tereza e carlos discu-
tem. Beatriz conforta Bento. ceci e 
piedade rezam por santo. 

Tereza e Carlos 
discutem

Salmon vai conversar 
com Gibar

ioná vai ficar livre de elói, finalmen-
te, diz mara. samara está tentando 
mudar, diz aruna. algumas mães que 
estão chorando pelos filhos vão ser 
reunidas, avisam raabe e milha. sal-
mon é aconselhado a procurar jés-
sica por lila. sobre a pancada que 
tomou na cabeça, salmon diz que 
ainda vai conversar com gibar. 

RESuMOS DAS NOVElAS

filomena diz a candinho que não irá 
morar com ele quando chegarem à ci-
dade. mafalda afirma para a irmã que se 
casará com romeu. eponina leva mafal-
da para comprar tecidos para o vestido 
de casamento. severo e diana acordam 
abraçados. cláudio pede para visitar o 
pai na cadeia. candinho deixa filomena 
na pensão de camélia. 

Candinho leva Filomena 
para conhecer Anastácia

Omar sai fugido 
com o cavalo

téo, sabrina, mateus e dóris 
encontram omar com o cavalo 
dourado. omar sai fugido com 
o cavalo, mas acaba caindo no 
chão. neusa encontra o filho, que 
diz que não quer mais ser pobre 
e por isso fugiu. isabela reclama 
na gravadora que os amigos da 
banda não lhe avisaram do show. 
manuela sugere que as duas can-
tem ao lado de priscila.

jeans nunca saiu 
de moda, mas pou-
cas vezes ele esteve 
tão em alta quan-
to agora. Quem faz 
o estilo alternativo, 
pode optar por com-
binar a camisa jeans 
com peças coloridas 
ou investir no tom 
pastel, que funciona 
super bem. 

o cinza também 
é uma cor que con-

06h00 - Balanço geral manhã
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
18h30 - cidade alerta
19h35 - 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 universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Projota se apresenta em 
Duque de Caxias amanhã
uma das maiores referências do rap atual traz musicalidade ao município.

versa bem nessas 
ocasiões. para variar 
um pouco, escolha 
camisas com cal-
ças jeans do mesmo 
tom ou mais claros 
e escuros e invista 
em acessórios es-
curos, como cintos 
e sapatos, para um 
look mais formal. essa 
ideia de look fica le-
gal com a camisa 
por dentro da calça! 

BAND

06:00 - jornal Bandnews
07:30 - café com jornal
08:00 - café com jornal - edi-
ção Brasil
09:00 - diário dos jogos olímpi-
cos - agenda
09:30 - jogos olímpicos rio 2016
10:00 - jogos olímpicos rio 2016 
- Brasil x polônia
10:45 - jogos olímpicos rio 2016
11:30 - jogos olímpicos rio 2016
14:00 - jogos olímpicos rio 2016
14:15 - jogos olímpicos rio 2016 
- Brasil x croácia
16:00 - jogos olímpicos rio 2016
16:45 - jogos olímpicos rio 2016 
- Brasil x alemanha
18:15 - jogos olímpicos rio 2016
18:50 - jogos olímpicos rio 2016
19:20 - jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do amor
20:45 - religioso - show da fé
21:35 - jogos olímpicos rio 2016
22:00 - jogos olímpicos rio 2016
22:30 - jogos olímpicos rio 2016 
- Brasil x estados unidos
00:30 - diário dos jogos olímpi-
cos - resumo
01:00 - Que fim levou?
01:30 - jornal da noite
02:20 - jogos olímpicos rio 2016 
- compacto
03:00 - religioso - igreja univer-
sal

thiago Brito

uma das maiores referências do rap nacional atual, Projota apresentará sucessos do seu primeiro álbum oficial ‘Foco, Força e Fé’, lançado em 2014. 

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

RELACiONAMENTO FELiz

Respeito: sejam tole-
rantes com as falhas do 
outro, aprendam a acei-
tar as diferenças e idios-
sincrasias de quem você 
ama. cada um tem as 
suas. descubram como 
se superar e evoluir juntos. 
respeitar as escolhas do 
outro também é funda-
mental, às vezes as pes-
soas precisam aprender 
com os próprios erros. e 
lembrem-se que, quando 
acaba o respeito mútuo, 
o relacionamento fica 
cada vez mais difícil.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

transitando entre bala-
das românticas e te-
mas como superação 

e crítica social, o rapper 
projota vai se apresentar 
no clube dos 500 em du-

que de caxias amanhã, 
às 22h. ingressos a partir 
de r$ 20.

uma das maiores re-
ferências do rap nacio-
nal atual, projota apre-
sentará sucessos do seu 
primeiro álbum oficial 

‘foco, força e fé’, lança-
do em 2014. o repertório 
do rapper conta com 
composições inspiradas 
em sua trajetória como 
‘carta aos meus’, ‘en-
quanto você dormia’, ‘o 
homem que não tinha 

nada’ e ‘mulher’.
os ingressos já se en-

contram a venda no 
local e nos pontos de 
venda: Beer soccer (25 
de agosto); sacanas Bo-
tequin (25 de agosto); 
academia life on (prç 

humaitá); casa macha-
do (centro); loja diXava 
(caxias shopping); lan-
chonete (gramacho); la-
nhouse (jardim grama-
cho); cvn 24h (vila são 
luiz); academia atletic 
(jardim primavera).
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Trabalho: procure tornar 
o seu objetivo uma 
fonte inspiradora para 
produzir tudo o que você 
precisa para deslanchar 
sua atividade. Finanças: 

serviços extras aumentarão sua 
renda. Amor: invista em relações 
baseadas em sentimentos, pois terão 
vida-longa. Acredite na pessoa 
amada.

Áries

Trabalho: com 
perseverança alcançará 
seus objetivos. Você 
precisa de positividade 
para seguir em frente, 
então, deixe de lado quem 

não acrescenta nada. Finanças: chance 
de ganhar dinheiro com serviço extra. 
Amor: o romantismo estará em alta. 

Touro

Trabalho: você tem 
muito talento para 
liderar, mas precisa 
não exigir demais das 
pessoas. Flexibilidade 
agora contará pontos! 
Finanças: fase de sorte 

pode pintar um negócio lucrativo 
ou um aumento de salário. Amor: o 
romance estará cheio de afeto. 

Gêmeos

Trabalho: procure 
respeitar seus limites, 
equilibrando os seus 
serviços de maneira mais 
harmoniosa. Não assuma 
tantas tarefas ao mesmo 

tempo. Finanças, dinheiro virá lentamente. 
Amor: felicidade à vista! Poderá viver um 
romance inesquecível. 

Câncer

Trabalho: produtividade 
marcará o seu dia profissional. 
Boa qualidade do seu serviço 
garantirá negócios rendosos. 
Finanças: coloque em ação 
projeto viável e ficará perto 
da prosperidade financeira. 

Amor: problemas familiares podem tirar a 
sua paz.

Leão

Trabalho: você 
esbanja disposição e 
criatividade. Poderá 
produzir acima da 
média e se destacar 
p r o f i s s i o n a l m e n t e. 

Finanças: cuidado com o setor 
financeiro. Saiba aplicar o seu 
dinheiro para não amargar prejuízo. 
Amor: preserve a harmonia na vida 
familiar.

Virgem

Trabalho: essa é 
uma fase de muitas 
responsabilidades e 
realizações, por isso pode 
sobrar pouco tempo para 
diversão. Finanças, ótimo 
período para negócios e 

aplicações financeiras. Amor: fase de 
muita felicidade com a pessoa amada. O 
amor está no ar! 

Libra

Trabalho: não 
deixe passar a 
oportunidade de 
concretizar seus 
objetivos. Com ação 
e dinamismo atingirá 

suas metas profissionais. Finanças: 
fique alerta para não gastar demais 
e comprometer o orçamento. 
Amor: aventuras afetivas não estão 
descartadas.

Escorpião

Trabalho: a fase favorece 
crescimento profissional. 
Existem chances de 
realizar bons negócios 
ou até de receber uma 
promoção. Finanças: 

reveja sua situação econômica. E 
veja se ela comporta mais gastos. No 
amor, dê mais atenção a quem lhe 
quer bem.

Sagitário

Trabalho: evite falar de 
negócios que pretende 
começar, pois poderá 
atrair inveja e secar os 
seus projetos e iniciativas. 

Finanças: há chance de aumento de 
faturamento ou renda. Amor: romance 
no ar! Um novo relacionamento poderá 
ter início em breve. 

Capricórnio

Trabalho: bom 
momento para 
investir em 
pequenos negócios. 
Eles prometem 
vida-longa. Alguns 

acontecimentos poderão 
beneficiar suas atividades. 
Finanças: êxito nas atividades 
profissionais aumentará sua 
poupança. Amor: felicidade na 
vida amorosa. 

Aquário

Trabalho: possibilidade 
de fazer novas parcerias 
e crescer nas suas 
atividades. Êxito lhe 
aguarda, lá na frente. 
Finanças: tendência a 

ganhar muito dinheiro, pois você 
estará muito empreendedor. Amor: 
pode ser um dia inesquecível na vida 
amorosa. 

Peixes

10 atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2035 DE 11 DE AGOSTO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal de
 saúde - fMs, crédito suplementar na importância de r$ 180.000,00

 (cento e oitenta mil reais), com recurso de emenda Parlamentar. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964,  tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015 e lei Nº 576 de 19 de julho 
de 2016.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto, à secretaria Municipal de 
saúde - fMs, crédito suplementar na importância de r$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais) a fim de ingressar recursos na dotação orçamentária, no se-
guinte Programa de trabalho:

PROGRAMA DE TRABA-
LHO DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

05.02.10.301.107.1.084 44905100 1611 180.000,00

 descrição da fonte:
 1611 – Atenção Básica
          
  Art. 2º - O referido crédito suplementar advém de  Emenda 
Parlamentar, que tem como objeto a Construção da Academia da Saúde, con-
forme conta corrente nº 9301-7 Banco do Brasil.

                            Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício

DECRETO Nº 2036 DE 11 DE AGOSTO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal de
 saúde - fMs - crédito suplementar no valor global de R$ 38.000,00 (trinta

 e oito mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015.

decreta:

                         art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais), para atender as programações constantes do anexo i deste 
decreto;

                         Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo 
II deste Decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da 
lei federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

                        Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.301.107.1.084 44905100 0000 38.000,00

Total 38.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.302.105.2.086 33903904 0000 38.000,00

Total 38.000,00
Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício

aviso de licitação
Pregão Presencial nº 056/2016

contratação de empresa especializada no fornecimento de pneu para retroescavadei-
ra, atendendo a solicitação efetuada pela secretaria Municipal de obras urbanismo e 
Infraestrutura. (SMOUI). Retirada do edital em horário comercial. Local: Departamento 
de licitação da Prefeitura Municipal de Porto Real localizado na Rua Hilário Ettore, 442 – 
centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então através do portal 
de transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura da proposta 
dia 25/08/2016 às 09:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais interessadas 
deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite modelo A4, procuração com firma reconhe-
cida em cartório e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

extrato do terMo de ProrrogaÇÃo Nº 01 ao coNtrato Nº 039/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto real.
02 – coNtratada: rene ramos comércio e serviços - Me.
03 – OBJETO: fornecimento de pó de café, açúcar e galão de água mineral de 20 litros 
em sistema de comodato.
04 – PraZo: 04 (quatro) meses.
05 – Processo adMiNistratiVo: 3086/2015 e apenso 3087/2015.
06 – data da assiNatura: 04/07/2016.

extrato do terMo de suPressÃo Nº 01 e ProrrogaÇÃo Nº 04 ao coN-
trato Nº 011/201401 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto real.

02 – coNtratada: sanevix engenharia ltda.
03 – OBJETO: construção da estação de tratamento de água do bairro Bulhões.
04 – eMbasa/Modalidade: art. 65, § 1º, da lei 8.666/93.
05 – PraZo: 90 (noventa) dias.
06 – Valor do coNtrato suPriMido: r$ 1.438.092,17 (hum milhão, quatrocentos 
e trinta e oito mil, noventa e dois reais e dezessete centavos).
07 – Processo adMiNistratiVo: 1599/2014.
08 - data da assiNatura: 19/04/2016.

À faZeNda e PlaNejaMeNto 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o art. 4°, inciso xxii da lei 
10.520/02, art. 43, Vi do estatuto das licitações lei nº 8.666/93 e art. 1°, ii do decre-
to Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMOLOGO o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2016, que objetiva a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA conforme solicitação feita pela secretaria Municipal de ordem Pública 
(sMoP) processo administrativo n° 1088/2016 à:

empresa: Performa Real Prestadora de Serviços Ltda EPP
cNPj: 11.204.253/0001-01
Valor: R$ 2.741,40 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

Porto real, 10 de agosto de 2016.

Augusto César Serfiotis Rodrigues
Secretário Municipal de Ordem Pública

DECRETO Nº 4.108 DE 11 DE AGOSTO DE 2016

 “dispõe sobre exclusão de agentes públicos de de-
creto Municipal e dá outras providências”.

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

D E C R E T A:

art. 1º - ficam excluídos do decreto Nº 4062 de 12 
de maio de 2016, anteriormente lotados na SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO – 
SEHURB os seguintes agentes públicos:

i – alZira Maria liMa de sá saNtos
ii – ricardo goMes PauliNo 

art. 2º - ficam excluídos do decreto Nº 4099 de 29 
de julho de 2016, anteriormente lotados na SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO – 
SEHURB os seguintes agentes públicos, investidos em 
Funções Gratificadas:

i. fraNciNaldo lira
ii. cristiaNe Pereira daVid
iii. juareZ dos saNtos
iV. juliaNa rosa PiMeNtel

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1820/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

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

PORTARIA Nº 1821/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, HE-
LEN DELVITO DE SOUZA, do cargo em comissão de 
assessor administrativo i, símbolo das-10, da asses-
soria de apoio administrativo da secretaria Municipal 
de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1822/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, RO-
SENI DOS SANTOS CUNHA, para exercer o cargo em 
comissão de assessor administrativo i, símbolo das-
10, da assessoria de apoio administrativo da secretaria 
Municipal de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1823/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, RITA 
DE CASSIA THIENGO FREITAS, do cargo em comis-
são de assessor especial i, símbolo se-1, da assesso-
ria de Projetos e saneamento, da coordenadoria geral 
de Projetos da secretaria Municipal de habitação e ur-
banismo.

PORTARIA Nº 1824/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, KA-
TIA CRISTIANE CORREA MARTINS, para exercer o 
cargo em comissão de assessor especial i, símbolo 
se-1, da assessoria de Projetos e saneamento, da co-
ordenadoria geral de Projetos da secretaria Municipal 
de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1825/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, RITA 
DE CASSIA THIENGO FREITAS, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Adjunto, Símbolo SAE, da 
secretaria Municipal de habitação e urbanismo.

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
massa:
peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
recheio:
dessalgue a carne seca
cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
montagem:
use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
passe a gema por cima da 
massa
coloque para assar por 35 
minutos a 230ºc
desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
sal a gosto

deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
desfie
frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
junte o arroz e frite
acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

PORTARIA Nº 1826/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, DIE-
GO RIBEIRO DOS SANTOS, do cargo em comissão de 
assessor especial i, símbolo se-1, da assessoria de 
assessoria de Planejamento urbano, da coordenadoria 
geral de Projetos da secretaria Municipal de habitação 
e urbanismo.

PORTARIA Nº 1827/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, DIE-
GO RIBEIRO DOS SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Subsecretário Municipal de Habitação e 
urbanismo, símbolo ss, da secretaria Municipal de ha-
bitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1828/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, ELIANE PEREIRA DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de assessor especial i, símbolo 
se-1, da assessoria de infra-estrutura urbana, da co-
ordenadoria geral de Projetos da secretaria Municipal 
de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1829/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto 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 decre-
to nº 3954/2015, os servidores relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de assessor ad-
ministrativo V, símbolo das-6, da assessoria de apoio 
administrativo da secretaria Municipal de habitação e 
urbanismo:

jeNNifer MoNiQue saNtos de aNdrade
Natasha regiNa saNtos do NasciMeNto
alessaNdra beZerra triNdade 

PORTARIA Nº 1830/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 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 decreto 
nº 3954/2015, ALEXANDRE DA SILVA FREITAS, para 
exercer o cargo em comissão de assessor especial ii, 
símbolo se-2, da assessoria de infra-estrutura urbana, 
da coordenadoria geral de Projetos da secretaria Mu-
nicipal de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1831/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto 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 
nº 3954/2015, ZÍPORA LISBOA PEREIRA DOS SAN-
TOS, para exercer o cargo em comissão de assessor 
administrativo i, símbolo das-10, da assessoria de 
apoio administrativo da secretaria Municipal de habi-
tação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1832/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com funda-

mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, ROSENLDA CUNHA DIAS, para exercer o 
cargo em comissão de assessor administrativo ii, sím-
bolo das-9, da assessoria de apoio administrativo da 
secretaria Municipal de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1833/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

exonerar, a contar de 01 de agosto 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 decre-
to nº 3954/2015, LILIAN DUARTE DIAS, do cargo em 
comissão de assessor especial ii, símbolo se-2, da as-
sessoria especial de gabinete da secretaria Municipal 
de governo e desenvolvimento econômico.

PORTARIA Nº 1834/GP/2016 DE 10 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto 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 
nº 3954/2015, LILIAN DUARTE DIAS, para exercer o 
cargo em comissão de Subsecretário Municipal de As-
suntos Fundiários, Símbolo SS, da Secretaria Municipal 
de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1835/GP/2016 DE 11 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, fatiMa regiNa correa da costa para 
exercer o cargo em comissão de assessor administra-
tivo i, da assessoria de apoio administrativo, símbolo 
das-10, da secretaria Municipal de governo e desen-
volvimento econômico.

PORTARIA Nº 1836/GP/2016 DE 11 DE AGOSTO DE 
2016.

Cessar os efeitos estipendiais da aposentadoria por 
invalidez concedida a servidora ANDRÉIA DA SILVA 
CORDEIRO, Matricula nº 10/6.214, da seMed, conce-
dida através da Portaria nº 1073/2005, de 14/10/2005, 
face a irregularidade na acumulações de cargos públi-
cos, identificada pelo TCE/RJ, conforme contido no pro-
cesso administrativo tce nº 236.565-4/05, a contar de 
01 de Maio de 2015 (fl. 103).

PORTARIA Nº 1837/GP/2016 DE 11 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de agosto 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 
nº 3954/2015, DAMIANA CORRÊA BOTELHO DA SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de assessor ad-
ministrativo V, símbolo das-6, na assessoria de apoio 
administrativo da secretaria Municipal de governo e 
desenvolvimento econômico.

PORTARIA Nº 1838/GP/2016 DE 11 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 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 decreto 
nº 3954/2015, LORRAN VIEIRA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de assessor administra-
tivo i, símbolo das-10, da assessoria de apoio admi-
nistrativo da secretaria Municipal de habitação e urba-
nismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

Na portaria Nº 1763/GP/2016 DE 29 de JULHO de 
2016, publicada em 30 / 07 /2016.

onde se lê: a contar de 30/07/2016;

leia-se: a contar de 01/08/2016.

Na PORTARIA Nº 1785/GP/2016 de 29/07/2016 publi-
cada no Jornal Hora H em 30/07/2016.

onde se lê: da assessoria de Planejamento urbano

leia-se: da assessoria de infra-estrutura urbana

Na PORTARIA Nº 1817/GP/2016 de 09/08/2016 publi-
cada no Jornal Hora H em 10/08/2016.

onde se lê: símbolo se

leia-se: símbolo sae

despacho do Prefeito (Processo nº 03/0248/2016): 
terMo de aProVaÇÃo de PrestaÇÃo de coN-
tas: considerando o que consta nos autos e o parecer 
favorável exarado pela Secretaria Municipal de Contro-
le, aprovo a Prestação de contas parcial com ressal-
vas, apresentada pela associaÇÃo Vida No cres-
ciMeNto e Na solidariedade - aVicres, relativo 
a dezembro de 2014 a novembro de 2015, no valor total 
de r$ 90.000,00 (noventa mil reais). em 30 de maio de 
2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 03/0300/2013): ra-
tifico presente dispensa de licitação e autorizo a re-
novação do contrato de locação do imóvel, entre o Mu-
nicípio de belford roxo e o senhor stefano sabino de 
oliveira, pelo período de 30 (trinta) meses a contar de 
13/09/2016, no valor mensal de r$ 2.677,32 (dois mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centa-
vos), com base nos pareceres da Procuradoria – geral 
do Município em fls. 97/99, e da Secretaria Municipal de 
Controle em fls. 102. Em 08 de agosto de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 08/2636/2015. 
anexo nº: 08/1694/2015): julgo regular a pres-
tação de contas da servidora saNdra Maria batis-
TA FERREIRA DE ARAÚJO – Subsecretária Especial 
de atenção à saúde da Mulher, criança e adoles-
cente - matrícula 11/020.229, da secretaria Municipal 
de saúde referente ao processo de adiantamento nº: 
08/1694/2015– s.f Nº 034/2015, lastreado no parecer 
da Secretaria Municipal de Controle às fls. 17. Em 02 de 
agosto de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO ADITIVO Nº 004

Processo: 28/0028/2013

licitaÇao: toMada de PreÇos Nº 001/2013
coNtrato : Nº  0 2 7 /  2 0 1 3
coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roxo .
coNtratada: lMrds soluÇÕes aMbieNtais 
ltda.
clausula PriMeira – do PraZo: fica prorrogado 
o prazo de execução do contrato celebrado através do 
termo nº 027/2013, a contar de 28/06/2016, vigorando 
até o dia 31/12/2016, conforme autorizo contido no pro-
cesso nº 28/00028/2013.
clausula seguNda – da ratificaÇÃo: Permane-
cem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 
original não alterada, suprimidas ou acrescentadas por 
este termo.
data de assiNatura: 28 de junho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H de 15/07/2016
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Judô ganha medalha de bronze
Sempre lutadora, Mayra Aguiar colocou a cabeça no lugar e voltou com tudo 
para derrotar a cubana Yallenis Castillo, por yuko, na decisão do bronze.

Anderson Luiz

38

ol mp adas

aos 14 anos, 
uma menina 
com espinhas 

no rosto, sotaque 
gaúcho carregado 
e muita força para 
tão pouca idade 
surpreendia ao vi-
rar titular da seleção 
brasileira de judô. de 
2007 para cá, mayra 
aguiar cresceu, ga-
nhou 10kg, amadu-
receu e construiu 
uma respeitadíssima 
carreira nos tatames. 
após o bronze em 
londres 2012, o títu-

lo mundial em 2014, 
só lhe faltava o ouro 
em jogos olímpicos. 
a guria que virou 
mulher aos olhos de 
quem acompanha 
o esporte chegou 
até a semifinal com 
duas vitórias tran-
quilas, mas falhou 
na missão. mayra foi 
derrotada na semi-
final do peso-meio-
-pesado (até 78kg) 
para a francesa au-
drey tcheumeo, por 
receber duas puni-
ções contra uma da 
rival, na tarde de on-
tem. sempre lutado- Judoca beijou a bandeira estampada no peito após conquista de mais um bronze

divulgação

A conquista do bronze
após a dor de 

perder a semifinal 
em casa, mayra 
teve pouco mais 
de 20 minutos para 
se recuperar da de-
cepção e voltou 
para buscar o bron-
ze contra a cubana 
yalenis castillo. logo, 
a gaúcha jogou a ri-

val para o solo e ela 
caiu de lado: yuko. ra-
pidamente, mayra co-
nectou a luta de solo 
e chegou a imobilizar 
a oponente. mas ela 
não conseguiu segu-
rar muito tempo.

muito mais forte, 
mayra ainda forçou 
uma punição de cas-

tillo por falta de com-
batividade. ela não 
conseguia sequer pe-
gar no quimono da 
brasileira. o tempo 
agora contava a fa-
vor de aguiar. ela esta-
va com pinta de que 
não deixaria escapar 
o bronze.

o tempo foi corren-

do, a cubana parecia 
imóvel, e mayra es-
tava com força total 
novamente. os quatro 
minutos chegaram ao 
fim. a guria ganhava 
a sua segunda me-
dalha olímpica, o se-
gundo bronze, quatro 
anos depois dos jogos 
de londres 2012.

É o segundo pódio 
olímpico de mayra, 
que também amea-
lhou o bronze em lon-
dres 2012, e a tercei-
ra medalha do time 
Brasil na olimpíada 
do rio, a segunda no 
judô, após o ouro de 
rafaela silva. a primei-
ra, de prata, veio no 

tiro esportivo, com 
felipe wu, na pisto-
la de 10m. a láurea 
de mayra é a 21ª do 
judô nacional em 
jogos olímpicos, au-
mentando a vanta-
gem da arte marcial 
de origem japonesa 
na disputa com a 
vela, que tem 17.

ra, a gaúcha de 25 
anos colocou a ca-
beça no lugar e vol-
tou com tudo para 
derrotar a cubana 
yallenis castillo, por 
yuko, na decisão do 
bronze, na arena 
carioca 2 e pendu-
rar a medalha no 
peito. arquirrival de 
mayra, a americana 
Kayla harrison bateu 
tcheumeo na final e 
conquistou o bicam-
peonato olímpico 
consecutivo. o outro 
bronze ficou com a 
eslovaca anamari 
velensek.


