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eleições 2016

Marta Vieira, mãe do soldado Helio, bastante abalada chega ao Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte do Rio: ela decidiu pela não doação dos órgãos

Robson Conceição dominou o combate contra Hurshid Tojibaev na categoria até 60 Kg do boxe e vai para a final no domingo

O pugilista Robson Conceição garantiu uma medalha de bronze para o Brasil ao superar o 
atleta do Uzbequistão Hurshid Tojibaev por 3 a 0. Classificado para a semifinal, o baiano agora 
tentará ir à grande decisão ao entrar no ringue com o cubano Jorge Lazaro Alvarez na semifinal 
e realizar o sonho de pendurar o ouro olímpico sobre seu pescoço. 

Os membros da comissão técnica de cano-
agem slalom, Stefan Henze e Cristian Katini, 
ambos de 35 anos, foram socorridos pelo Cor-
po de Bombeiros e encaminhados ao Hospital 
Municipal Lourenço Jorge.
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STF absolve candidato a prefeito de Meriti da 
acusação de meter a mão na grana do INSS

O colunista Jaguar reestreia a coluna 
mais pedida pelos leitores do melhor diário da 
Baixada. ‘Garota Hora H’ chega com força 
total e apresenta a nilopolitana Danny Mo-
rena. Toda sensual, ela entra em cena pra en-
louquecer a galera com suas curvas que são 
uma loucura! Quer sabe rmais sobre esta gata? 

O País das desigualdades sociais, da violência sem limites e da corrupção está de luto. O soldado da Força Nacional 
Hélio Andrade, baleado durante um ataque de traficantes a um carro da corporação no Complexo de Favelas da Maré, 
Subúrbio do Rio, é mais um herói a perder a vida na guerra travada entre a polícia e criminosos. A família decidiu não 
doar os órgãos do militar que era do estado de Roraima, onde será sepultado com honras militares. 
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Presentão

Você sabia?

o dono da cre-
che kollege lear-
ning center não 
queria mandar sua 
funcionária em-
bora, pois gosta-
va muito do seu 
trabalho e era um 
trunfo essencial da 
equipe. foi aí que 
ele fez algo mara-
vilhoso: decidiu dar 
um carro para ela. 
algo raro de se ver 
hoje em dia.

nos consoles anti-
gos de video game, 
quando o jogo trava-
va, o que acontecia 
sempre pra variar, tí-
nhamos o costume 
de tirar o cartucho e 
soprar, pois pensáva-
mos que só o sopro já 
resolvia. na verdade, o 
fato de tirar e colocar 
o cartucho já resolvia 
o problema, não pre-
cisando soprar. 

suzane von richthofen vai deixar a prisão 
nesse final de semana para saída temporária 
de dia dos pais. para quem não se lembra, su-
zane está presa por ser uma das pessoas envol-
vidas no crime de assassinato dos seus próprios 
pais. é de chorar a situação da Justiça no brasil.

o astrofísico stephen Hawking recomendou aos 
integrantes da banda one direction que estuda-
sem física teórica para que possam encontrar a 
prova de um universo alternativo, no qual o cantor 
zayn Malik ainda faça parte da banda, o que foi 
um choque pra muitos artistas.

o sonho de todos é ver sua linhagem crescer 
no decorrer de sua vida. Quando a morte pra 
ele chegar, ele sabe que sua genética vai con-
tinuar. isso não aconteceu com o maior ditador, 
Hitler. seus sobrinho-netos resolveram não ter fi-
lhos, encerrando assim, a sua linhagem.

Isso é Brasil!

Incentivo intelectual O fim de uma linhagem

Já pensou em estudar em uma universida-
de pública no exterior sem nenhum problema? 
isso pode ser bem fácil na noruega. isto porque 
o país aceita qualquer estudante, de qualquer 
país em suas universidades. isto sim é uma coi-
sa boa para quem quer fazer intercânbio.

Ingresso livre

um fato interessante sobre este pássaro 
gracioso que é a coruja. corujas não conse-
guem mexer os olhos, por isso, tem 14 vérte-
bras para que possa girar a cabeça em 180º 
e ter uma visão ampla. elas não estão ‘possu-
ídas’ quando rodam o pescoço.

porém, o mistério acabou. o motivo pelo qual a 
dominicana chora sangue é devido a seu nível de 
adrenalina, que é 20 vezes maior que o normal. assim, 
quando ela tem ataques de ansiedade, sua pressão 
arterial se eleva tanto que faz seu corpo ‘suar’ san-
gue para manter o nível da pressão.

Chorando sangue II

inscrições para o CAP
Jovens brasileiros ou naturalizados, de ambos os 

sexos com menos de 25 anos têm oportunidade de 
ingressar na Marinha do brasil, através do corpo au-
xiliar de praças da Marinha (cap). inscrições só co-
meçam dia 22 de agosto e vão até 20 de setembro 
no site ingressonamarinha.mar.mil.br.

1.106 vagas abertas
o Governo do estado do rio de Janeiro e a se-

cretaria de estado de trabalho e renda abrem 
1.106 vagas no estado para ambos os sexos e to-
dos os níveis de escolaridade. as inscrções devem 
ser realizadas no site www.maisemprego.mte.gov.
br.

Recepcionista com experiência
clínica contrata com urgência recepcionista 

com experiência na função, ensino médio com-
pleto. salário de r$ 975,27, café da manhã, cesta 
básica, entre outros benefícios. interessados de-
vem enviar currículo no corpo do email para carla.
aiello14@gmail.com.

‘Prévia’ tem nova queda
o nível de atividade da economia brasileira con-

tinuou em terreno negativo no segundo trimestre 
deste ano, indicando que o país ainda não saiu 
do atoleiro da recessão, segundo informações di-
vulgadas pelo banco central ontem sobre o pro-
duto interno bruto (pib).

Prejuízo chega de R$ 2,174 bilhões 
o banco nacional de desenvolvimento econô-

mico e social (bndes) teve prejuízo líquido de r$ 
2,174 bilhões no primeiro semestre, ante lucro de r$ 
3,515 bilhões em igual período de 2015, afetado, 
principalmente, por maiores despesas com provi-
sões (que cobrem possíveis calotes). 

Dólar opera em alta
o dólar operou em alta ante o real ontem, mantendo 

a tendência vista na véspera quando o banco central 
reforçou a intervenção no mercado, após o presidente in-
terino Michel temer defender em entrevista que é preciso 
“manter um certo equilíbrio no câmbio”. Às 14h49, a  mo-
eda norte-americana subia 1,12%, vendida a r$ 3,1751. 

Sem piscar

MARINHA DO BRASIL

CLÍNICA

PIB

MOEDA AMERICANA

Mulher ‘frita’ bacon bizarro

Chorando sangue
a dominicana delfina cedeno, de 19 anos, cho-

cou seu país depois que a imprensa local noticiou 
que ela chora sangue. a jovem, moradora da pe-
quena cidade de verón, na república dominicana, 
ficou muito deprimida com sua condição, que já a 
afeta há 5 anos, e até tentou suicídio.

SETRAB

BNDES

MeGa curioso

uma americana estava prestes a fritar uma bela fatia de bacon para o 
sanduíche, quando notou um detalhe inusitado na peça. ela postou a foto 
no imngur e escreveu: “esse bacon ainda tem o mamilo”. os usuários da rede 
social foram à loucura. a imagem viralizou, com mais de 1,7 milhões de visu-
alizações. teve gente morrendo de nojo da foto e dizendo que nunca mais 
comeria bacon na vida. Já outros aproveitaram a oportunidade para fazer 
piada. “free the nipple” (liberte o mamilo), escreveu um internauta, em refe-
rência à campanha sobre direitos das mulheres. ‘food porn’, brincou outro.

Na berlinda 
o prefeito alessandro calazans, de nilopólis, 

está no alvo de uma polêmica surreal envol-
vendo multa contra motoristas que estacionam 
em diversos pontos da região central da cida-
de. revoltada, a população tratou logo de usar 
as redes sociais para denunciar o abuso. 

Tickets neles!
‘vítimas’ da farra das multas, motoristas re-

latam que um operador de ticket costuma 
anotar as placas dos veículos estacionados em 
pontos estratégicos para apresentar ao super-
visor, que por sua vez ordena a punição. o que 
todo mundo quer saber é a quem interessa a 
indústria da multa. 

Atribuição de quem?
o mais estranho é que a prefeitura teria dado 

a atribuição de aplicar as multas a um simples 
funcionário, que apenas tem a tarefa de con-
trolar a entrada e saída dos veículos nas faixas 
de estacionamento. e, pelo visto, alguém está 
faturando alto nessa indústria ilegal, uma vez 
que o poder de aplicar multa cabe somente a 
polícia Militar. 

Ele de novo!
aliás, calazans mais parece o odorico para-

guaçu, famoso personagem de realismo fantás-
tico criado pelo escritor dias Gomes. o prefeito 
cômico faz de tudo para chamar a atenção 
da mídia, mas enfrenta a rejeição da popiula-
ção por causa de suas trapalhadas. 

Sem clínica médica
no caso do prefeito de nilópolis, uma situa-

ção semelhante, que está prestes a acontecer, 
pode detonar de vez seu governo. corre no 
município que calazans pretende fechar a clí-
nica médica da upa, que foi municipalizada, e 
abrir o primeiro andar da emergência do novo 
hospital. vai descobrir um santo para cobrir ou-
tro. ferrou!!!



Candidato a prefeito de Meriti 
é absolvido por Dias Toffoli 
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Câmara muniCipal de belford roxo

ElEiçõEs 2016

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Deputado federal João Ferreira Neto, Dr. João (PR) foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Dr. João é carregado pelo povo e correligionários políticos durante a convenção em São João de Meriti

Reprodução da decisão do ministro Dias Toffoli

divulGação

assiMp Meriti/luiz alberto

Coligação com oito partidos 

Semana de Aleitamento é 
comemorado em Caxias

a candidatura do 
dr. João à prefeitura 
de são João de Me-
riti foi oficializada no 
dia 24 de julho du-
rante convenção re-
alizada na fazenda 
futebol clube, no 
bairro de coelho da 
rocha. a aliança for-
mada pelo pv, pdt, 

pen, ppl, prp, psdb, 
pMb e prb, é uma das 
mais fortes da baixada 
fluminense. também 
foram confirmados os 
nomes de mais de 200 
candidatos a vereador 
do pr e partidos coli-
gados. e o empresário 
Gelson azevedo, do 
psdb, teve sua candi-

datura a vice-prefeito 
homologada. 

prestigiaram o even-
to o deputado federal 
Marcos soares (deM) 
e o estadual thiago 
pampolha (pdt); os ex-
-prefeitos José camilo 
zito (caxias) e rogério 
do salão (Queimados); 
o coronel francisco 

d’ambrosio (ex-secre-
tário de segurança pú-
blica de belford roxo) 
e o titular da delega-
cia de combate às 
drogas (dcod), ante-
nor lopes. a esposa, 
dona olga, os filhos 
rodrigo e ludmila, o 
genro Márcio e a nora 
camila também parti-

o supremo tribu-
nal federal (stf) 
absolveu o de-

putado estadual João 
ferreira neto, o dr. João 
(pr) da acusação de 
fraude previdenciária. 
a decisão do ministro 
dias toffoli, relator do 
processo, foi publica-
da no dia 1º de agosto 
deste mês e também 

Meriti lança projeto ‘Tarde com Elas’

beneficia outros réus: o 
ex-prefeito de belford 
roxo, e os empresários 
alcides de Moura ro-
lim filho, audálio Mar-
ques de souza Júnior, 
Marcus Macedo da 
silva e Marcos ribeiro 
nunes. 

de acordo com a 
ação penal originária 
da 1ª vara federal de 
são João de Meriti/
rJ e que foi encami-
nhada ao supremo, os 

acusados, na qualida-
de de sócios-gerentes 
da empresa ‘casa de 
saúde e Maternida-
de Quinze de agosto 
ltda.’, descontaram 
das remunerações de 
seus empregados e dos 
contribuintes individuais 

as contribuições pre-
videnciárias devidas 
durante o período de 
06/2000 a 12/2004, sem 
repassá-las ao instituto 
nacional da segurida-
de social (inss). 

de acordo com in-
formações do processo 

em razão do débito, foi 
lavrada a notificação 
fiscal de lançamen-
to de débito (nfld n° 
35.627.956-1), no valor 
de rs 190.394,50. a de-
núncia foi recebida em 
23 de agosto de 2005 e 
se reverteu no processo 

sob o número 11453491.
ap 981/rJ. ainda se-

gundo o stf, os réus 
foram ouvidos em 25 
de outubro do mesmo 
ano, à exceção de au-
dálio Marques de sou-
za Júnior, que faleceu 
à época. 

ciparam da festa. 
em discurso, o parla-

mentar declarou que 
sempre desafiou os 
próprios limites. “nun-
ca me acomodei. esse 
é meu maior desafio, 
mas conto com deus 
e com o povo para 
fazer as mudanças 
que o município pre-

cisa. temos que ter 
coragem e fé para 
mudar essa história. 
não podemos conti-
nuar com esta políti-
ca que ai está, sem 
saúde, sem educa-
ção. precisamos re-
cuperar o orgulho 
de morar aqui”, dis-
se. 

a semana Mundial 
de aleitamento Mater-
no é comemorada en-
tre os dias 01 e 07 de 
agosto. em duque de 
caxias, a data foi ce-
lebrada ontem, em um 
evento comemorativo 
no caxias shopping, 
uma iniciativa e parce-
ria entre a secretaria 
de saúde de caxias e 
o banco de leite do 
Hospital adão pereira 
nunes. o movimento 
criado pela organiza-
ção Mundial da saúde 
(oMs), em 1948, e co-
ordenado no brasil pelo 
Ministério da saúde, 
teve como objetivo em 
2016 incentivar a ama-
mentação e melhorar 

Gláucia Tavares com mulheres meritienses após evento 

a saúde das crianças ao 
redor do mundo. neste 
ano o tema escolhido foi 
“aleitamento materno: 
presente saudável, futuro 
sustentável”.

“a campanha deste 
ano é fundamental ao 
informar as pessoas so-
bre os novos objetivos 
de desenvolvimento sus-
tentável e como eles se 
relacionam com o alei-
tamento materno e a 
estratégia Global para a 
alimentação de lacten-
tes e criança de primeira 
infância. o objetivo é an-
corar firme e incentivar 
o aleitamento materno 
como um componente 
essencial para o desen-
volvimento sustentável. o 

aleitamento materno 
é uma forma natural e 
de baixo custo de ali-
mentar bebês e crian-
ças. É acessível para 
todos e não sobre-
carrega o orçamento 
doméstico como a ali-
mentação artificial. o 
aleitamento materno 
contribui para a dimi-
nuição da pobreza”, 
destacou a enfermei-
ra e coordenadora 
municipal do progra-
ma de aleitamento 
Materno, luciana pe-
reira, ressaltando tam-
bém a importância 
da sustentabilidade 
no descarte de caixas 
de leites industrializa-
dos e mamadeiras.

Mais que um avanço 
nos direitos humanos, 
a lei Maria da penha, 
sancionada no dia 7 de 
agosto de 2006, repre-
sentou uma conquista 
histórica para as mulhe-
res brasileiras, que pas-
saram a contar com um 
inédito instrumento volta-
do à prevenção, prote-
ção e defesa, nos casos 
de violência doméstica 
e familiar. para comemo-
rar o aniversário da legis-
lação, que completou 
dez anos no último do-
mingo, o centro especia-
lizado de atendimento à 
Mulher (ceam) de são 
João de Meriti deu início 
a um importante projeto, 
o tarde com elas.

ao todo, mais de 60 
representantes do sexo 
feminino foram à sede 
da unidade, em Jardim 

Meriti, na última quinta-
-feira, e participaram 
da primeira edição do 
encontro, previsto para 
ocorrer, daqui em dian-
te, sempre na segunda 
quinta-feira do mês. ao 
longo do evento, pro-
fissionais do sexo, estu-
dantes, donas de casa, 
ativistas sociais, todas 

com diferentes perfis, 
conversaram sobre suas 
contundentes histórias. 
de mãos dadas, elas se 
uniram, desabafaram e 
contaram seus dramas 
e como fizeram para 
obter alívio ao sofrimen-
to, dar a volta por cima, 
empinar o nariz e sorrir 
para a vida.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

a lei Maria da penha represen-
tou uma conquista histórica para a 
mulher brasileira. para comemorar, o 
centro especializado de atendimen-
to à Mulher (ceam) de Meriti deu iní-
cio ao projeto tarde com elas.

nas 13 cidades 
da baixada flumi-
nense só nove can-
didatos a prefeito 
fizeram o registro. 
três em Guapimi-
rim; um em bel-
ford roxo; dois em 
Japeri; dois em 
Mesquita e um 
em nova iguaçu.

o curto período 
eleitoral deste ano 
vai pegar muitos can-
didatos de surpresa. 
nem os maiores mu-
nicípios, como são 
Gonçalo, niterói e 
caxias tinham sequer 
um vereador inscrito. 
no próximo dia 15 se 
encerra o prazo. 

por causa da olimpíada, a Justiça entrou em reces-
so no último dia 27 e está lenta para fazer e atualizar 
os registros. Quem quiser acompanhar cada município 
deverá entrar no site do tribunal superior eleitoral.  

o Ministério público do estado (MprJ), por 
meio da 2ª promotoria de Justiça de tutela cole-
tiva núcleo Macaé, obteve na Justiça a conde-
nação do ex-prefeito da cidade riverton Mussi 
ramos por atos de improbidade administrativa.

Falta pouco Prefeitáveis

Atrasados Condenado 

Eles disseram... nós publicamos!
“Não há mudança nem ajustes a serem feitos. Não há problema. Existe um planejamento feito. O que 

houve foi uma fatalidade, reconhecidamente, tem que ser reconhecida como um ponto. Mudar esse pro-
cesso seria uma irresponsabilidade”, disse o ministro sérgio etchegoyen sobre o esquema da rio 2016.

o prefeito neilton Mulim (pr), são 
Gonçalo, virou agora um dos mais 
fortes candidatos à reeleição. ele ga-
nhou o apoio do pMdb, do deM, e vai 
levar a cantora gospel flordelis como 
vice. 

o vereador Maciel (ptn), que até 
a prorrogação apoiava Mulim, pu-
lou para a canoa de dejorge patrício 
(prb) e indicou a mãe, a professora 
eulália Maciel, como vice. a chapa 
tem o apoio da igreja universal.

direto ao ponto

e com tristeza e vergonha, afirmo sem deixar 
de ser patriota, sem deixar de amar o brasil, nem 
dilma, e nem aécio, eles não me representam. o 
brasil sofre com a qualidade de políticos, sofre com 
a falta de identidade, com a falta de vocação. a 
política de nosso país está marcada pela vontade 
egocêntrica de fazer o melhor para cada depu-
tado, e não para cada brasileiro. Que possamos 
estar atentos aos problemas do brasil, mas sem 
perdermos a esperança em um futuro melhor. 

Desistência Sem escrúpulos Apuração 
na câmara, cinco par-

lamentares não vão con-
correr à reeleição. além de 
dejorge, Marlos costa (psb) 
e diego são paio (rede), ri-
cardo pericar, do sdd, de-
sistiu de ser vice de José luiz 
nanci, do pps.

a defensoria pública do 
rJ vai denunciar a prefeitu-
ra por praticar uma suposta 
política de ‘higienização’ na 
cidade. Moradores de rua 
vêm sendo expulsos de lo-
cais públicos para escondê-
-las dos turistas. 

o presidente do tse, mi-
nistro Gilmar Mendes, auto-
rizou na última quarta-feira 
a abertura de dois proces-
sos para investigar o pMdb 
e o pp por suspeita de que 
abasteceram campanhas 
eleitorais do petrolão. 

Forte candidato 

Na chapa 
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atingido no rosto por um tiro de 
uma arma longa no complexo 
da Maré, o soldado Hélio andra-
de da polícia Militar de roraima, 
passou por uma cirurgia de 4 ho-
ras, mas não resistiu aos ferimentos.

Somos a mudança

até ontem 48% 
das escolas públicas 
ainda não haviam 
encaminhado as lis-
tas com os livros di-
dáticos que serão 
usados pelos estu-
dantes do 6º ao 9º 
ano do ensino fun-
damental no pró-
ximo ano letivo e o 
prazo para a confir-
mação da escolha 
termina amanhã. os 
títulos a serem ado-
tados devem ser in-
formados pelos pro-
fessores, diretores e 
coordenadores no 
sistema pdde inte-
rativo, disponível no 
site fundo nacional 

Escolas ainda não 
escolheram livros

de desenvolvimen-
to da educação. 
de acordo com o 
balanço divulgado 
pelo fnde, em 12,7% 
das unidades de en-
sino a seleção das 
obras ainda estava 
em elaboração e 
em 34,37% das es-
colas o processo de 
escola nem havia 
começado ainda, 
mesmo com a dispo-
nibilização do Guia 
de livros didáticos 
2017, com resenhas 
e informações de 
cada uma das obras 
aprovadas para o 
programa nacional 
do livro didático.

Nova Iguaçu comemora Dia Internacional da Juventude 
cultura

A Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Cultura 
realizou o sarau da juventude para comemorar a tão esperada data.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Julgamento de Dilma começará dia 25 
Moradores do 

centro de são João 
de Meriti estão re-
voltados com os 
transtornos provo-
cados pelo agua-
ceiro que sai por 
um bueiro entupi-
do, que está trans-
bordando há dias 
na rua valério vi-
las boas. de acordo 
com eles, já foram, 
esgotadas todas as 
possibilidades de 
pedidos à prefeitu-
ra para que o pro-
blema fosse solucio-
nado. 

o prazo para a confirmação da escolha termina amanhã 

divulGação

divulGação

a defesa da presi-
dente afastada dilma 
rousseff foi informa-
da ontem por meio 
de uma notificação 
entregue no senado, 
que o julgamento final 
da petista no proces-
so de impeachment 
começará às 9h do 
dia 25 de agosto. a 
data foi definida pelo 
presidente do supre-
mo tribunal federal 
(stf), ministro ricar-
do lewandowski, que 
comandará o julga-
mento. a notificação, 
assinada por lewan-
dowski, convoca dil-

ma ou seus advogados 
a comparecerem na 
sessão marcada para 
o dia 25. o julgamento 
deverá ser interrompido 
no próximo sábado e no 
domingo. depois disso, 
na segunda-feira, o jul-
gamento será retoma-
do com o depoimento 
de dilma rousseff, caso 
ela decida comparecer 
ao senado. senão, será 
lida uma manifestação 
da petista pelo seu ad-
vogado, o ex-ministro 
José eduardo cardozo. 
depois, acusação e de-
fesa vão debater o pro-
cesso.

na terça-feira, os se-

Água suja na porta de casa em Meriti nadores deverão fa-
zer a última discussão 
sobre o processo. a 
votação final aconte-
ceria após a discussão 
entre os parlamenta-
res. dependendo da 
duração dos debates, 
a votação em si pode 
acontecer na quarta-
-feira (31), e não no dia 
anterior.

o calendário oficial 
do julgamento será di-
vulgado após reunião 
de lewandowski com 
líderes partidários do 
senado e com o pre-
sidente da casa, se-
nador renan calheiros 
(pMdb-al).

Ontem o mundo todo celebrou o Dia Internacional da Juventude

felipe barbosa 

ontem o mundo 
todo celebrou o dia 
internacional da Ju-
ventude. para co-
memorar a data, 
a secretaria de as-
sistência social de 
nova iguaçu, em 
parceria com a se-
cretaria de cultura, 
realizou na última 
quinta-feira, no te-
atro sylvio Monteiro 
(casa de cultura), 
o sarau da Juventu-
de, que teve a par-
ticipação de diversos 
artistas iguaçuanos, 
poetas, cantores e 
capoeiristas.

a secretária de as-
sistência social, cris-
tina Quaresma, des-
tacou que o sarau 
surgiu com o objetivo 
de oferecer ao jo-
vem iguaçuano um 
espaço de manifes-
tação cultural e lite-
rária. “uma das prin-
cipais finalidades é a 
inclusão socioeduca-
tiva desses jovens nas 
diferentes áreas da 
assistência e cultura.  
trabalhamos para 
atender a todos, pois 
sei que muitos preci-
sam de uma opor-
tunidade”, concluiu 
cristina Quaresma, 
ao lado do diretor de 

cultura, Marcelo bor-
ghi.

participaram ainda 
do evento o cantor 
da banda nobres 
camponeses, ever-
ton vinícius, a es-
critora emanuelle 
evaristo bartolomeu 
(autora do livro dito 
e feito); o vereador 
Juninho do pneu; a 
presidente do con-
selho Municipal de 
Juventude, daniele 
lage;  natália cabral 
(representante do 
projeto Juventude 
em ação), além de 
representantes de di-
versos segmentos da 
sociedade.
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Carros da Prefeitura estão sem condições para realizar o transporte de pacientes.

Falta de combustível desmarca 
atendimentos em Barra Mansa
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Pequenos problemas podem gerar outros maiores
nas redes so-

ciais muitos relatos 
quanto o assunto 
dão o que falar. um 
internauta desaba-
fou quanto à falta 

dos veículos. “o po-
der público ignora os 
direitos dos munícipes 
que precisam fazer 
tratamento em outras 
cidades, ignoram ain-

da mandados judi-
ciais. de acordo com 
a constituição isso é 
um tipo de negligen-
cia. “saúde direito 
de todos e dever do 

estado”. não vão ser 
preso, não perdem os 
cargos e não dão sa-
tisfação aos doentes 
que ficam sem trata-
mento”, disparou.

apesar de orlando 
brás não ter conse-
guido viajar ontem 
a prefeitura garante 
que ontem os pa-
cientes agendados 

viajaram normal-
mente e que na 
última quarta-feira 
a falta de combus-
tível nos veículos foi 
normalizada.

alguns pacien-
tes com cân-
cer do mu-

nicípio não estão 
conseguindo viajar 
para realizar o trata-
mento. isso porque, 
segundo eles, os 
carros da prefeitura 
estão sem combus-
tíveis para levá-los.  
a dona de casa eli-
zangêla brás de Me-
deiros, 35 anos, disse 
que seu pai, orlando 
brás de Medeiros, é 
um deles. elizângela 
contou que ele tinha 
uma consulta no rio 
marcada para on-
tem e que precisou 
cancelar e adiar 
para o fim do mês.

AFETANDO A SAúDE
“ele já teve cân-

cer na garganta e 
na próstata e faz 
tratamento há cin-
co anos. isso nun-
ca tinha aconteci-
do antes. Já estava 
marcado há duas 
semanas. Quando li-
guei para confirmar 
me pediram para li-
gar na última quar-
ta-feira, e aí me avi-
saram um dia antes 
que ele não viaja-
ria, pois os carros da 
prefeitura estão sem 
combustível. liga-
mos para a prefeitu-
ra até as 19 horas e 
então tive que  ligar 
para o inca e con-
segui remarcar para 
o fim do mês”, re-
latou a filha do pa-
ciente, lembrando 
ainda que as vagas 
são difíceis de con-
seguir. Paciente teve que remarcar a consulta para o final do mês devido a falta de veículo no município

divulGação

Volta Redonda encerra 
semana do aleitamento

Unidade do Detran em V. Redonda ficou paralisada

Greve de terceirizados 
do Detran chega ao fim

‘A catraca coloca em risco à saúde da mãe e do bebê’

paulo diMas

Obras em estradas de Resende avançam

A amamentação reduz em 23 vezes o risco de várias doenças

divulGação

o seminário comemo-
rativo da semana Mun-
dial da amamentação 
deste ano, que foi reali-
zado pela secretaria Mu-
nicipal de saúde de vol-
ta redonda (sMs/vr) no 
auditório do uGb (cen-
tro universitário Geraldo 
di biasi), contou com a 
presença de profissio-
nais de saúde de todo o 
sul fluminense. o even-
to, encerrou a semana 
Mundial de amamenta-
ção, entre as duas sema-

nas do início deste mês, 
com o tema ‘amamen-
tação: uma  chave para 
o desenvolvimento sus-
tentável’. a apoiadora 
do Ministério da saúde, 
rosane siqueira vascon-
cellos pereira, ressaltou 
a importância da ama-
mentação contribuindo 
para erradicação da po-
breza, rompendo o ciclo 
de desnutrição.

em sua apresentação 
a palestrante afirmou que 
pelo menos um terço do 

salário mínimo no brasil é 
gasto com a amamen-
tação industrializada, no 
caso das mães que não 
conseguem amamentar. 
lembrando que a ama-
mentação deve ser ex-
clusiva nos primeiros seis 
meses de vida, seguindo 
com a inclusão de novos 
alimentos até dois anos 
de idade, evitando a 
obesidade infantil, des-
nutrição, doenças cardí-
acas, pulmonares, entre 
outras.

a greve de funcio-
nários terceirizados 
do detran (depar-
tamento de trânsito 
do estado do rio 
de Janeiro) chegou 
ao fim na tarde da 
última quinta-feira. 
segundo o sindicato 
da categoria, o de 
asseio e conserva-
ção, os salários fo-
ram pagos e os ser-
viços nos postos de 
identificação civil e 
de habilitação reto-
mados.

a paralisação afe-
tou o funcionamen-
to dos postos em 
barra do piraí, barra 
Mansa, resende, 
piraí e volta redon-
da, por exemplo. o 
protesto ocorreu por 

causa do atraso no 
pagamento de salá-
rios, além dos funcio-
nários pedirem melho-
rias nas condições de 
trabalho.

em nota, o detran 
explicou que o atra-
so no pagamento dos 
salários ocorreu por 

um problema com a 
empresa responsável 
pela contratação 
dos empregados ter-
ceirizados dos postos. 
ela teria atrasado a 
entrega da docu-
mentação necessá-
rio para a liberação 
dos vencimentos.

um projeto de lei de 
autoria do vereador 
luiz furlani (pv), vai 
acabar com o incô-
modo das gestantes 
de passar pela catraca 
em transporte coletivo 
de barra Mansa. a lei é 
de nº 4372 e foi publi-
cada no mês de julho.

de acordo com a lei, 
gestantes a partir do 
sexto mês não serão 
obrigadas a  passarem 
pela “catraca” ao em-
barcar ou desembar-
car nos transportes pú-
blicos do município.

de acordo com 
furlani, o projeto visa 

amenizar as dificuldades 
do dia a dia das gestan-
tes.

“recebemos muitas re-
clamações por parte das  
pessoas que sofrem nos 
ônibus devido a estas 

condições. a catraca 
oferece risco à saúde 
da mãe e do bebê. É 
de costume forçar a 
barriga o movimento 
da catraca e o espaço 
é muito estreito”.

as obras de asfaltamento 
da estrada surubi-bulhões, 
em resende, já atingiu três 
dos 7,4 quilômetros da sua 
extensão total no que se 
refere aos serviços de infra-
estrutura e preparação da 
pista, antes de receber a 
pavimentação. a informa-
ção foi passada pelo secre-
tário de obras no município, 

rubens almada. depois de 
concluída, a estrada passa-
rá a ser mais uma alternati-
va de acesso de entrada e 
saída da cidade, desafo-
gando o tráfego na região 
central do município.

o projeto prevê, além 
de asfaltamento e drena-
gem, uma ciclovia, a im-
plantação de calçadas 

em ambos os lados da via, 
com dois metros de largura 
e iluminação. os recursos 
são provenientes do pac 2 
(programa de aceleração 
do crescimento), com fi-
nanciamento do Governo 
federal no valor de cerca 
de r$ 22 milhões, e mais r$ 
2 milhões de recursos muni-
cipais.

Lei libera gestantes do uso de catracas
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Perito foi preso após ser denunciado por colegas

divulGação / prf

Policiais Federais prendem 
suspeito de estelionato

Ação dA PRF

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um suposto golpista e dois assaltantes.

Eles foram flagrados com dezenas de cartões bancários e documentos falsos para aplicar golpes 

Suspeitos de assalto são presos na Niterói-Manilha

Ônibus é incendiado durante 
confronto na Zona Norte do Rio

Os marginais assaltaram uma farmácia

Atletas alemães sofrem acidente

na outra ação, os 
policiais capturaram 
uma dupla suspei-
ta de assaltar uma 
farmácia com uma 
arma de brinquedo, 
além dos pertences 
roubados das vítimas. 
a prisão aconteceu 
durante uma aborda-
gem na rodovia nite-
rói-Manilha (br-101), 

em são Gonçalo, na 
região Metropolita-
na do rio, na última 
quinta-feira.

os agentes faziam 
uma ronda quando 
suspeitaram da du-
pla em uma moto-
cicleta e decidiram 
abordá-los. os sus-
peitos desobedece-
ram e iniciaram uma 

fuga, mas foram al-
cançados na altura 
do km 307. ao descer 
da moto, o carona 
apontou uma pistola 
para os pMs, que re-
agiram e acertaram 
um disparo na perna 
dele.

o homem, de 28 
anos, foi socorrido e 
levado posteriormen-

te com seu compar-
sa, de 31 anos, para 
a 73ª dp (neves). 
eles foram reconhe-
cidos na delegacia 
pelas vítimas do 
roubo a uma far-
mácia na região. o 
condutor da moto-
cicleta possuía três 
mandados de pri-
são em aberto.

agentes da po-
lícia rodovi-
ária federal 

(prf) realizaram duas 
ações na baixada e 
na região Metropo-
litana. na primeira, 
dois homens foram 
presos por policiais 
(prf), por suspeita de 
falsificação de docu-
mentos e estelionato, 
durante uma aborda-
gem na rodovia Wa-
shington luiz (br-040), 
em duque de caxias, 
na última quinta-fei-
ra. eles foram flagra-
dos com dezenas de 
cartões bancários, 
documentos falsos e 
pretendiam aplicar 
golpes em petrópo-
lis, na região serrana 
do rio.

policiais do Grupo 
tático da 1ª delega-
cia (duque de ca-

Perito é preso por abusar de 
paciente em posto de saúde

 Um menor foi morto durante o confronto na comunidade

xias) faziam uma ron-
da, na pista sentido 
Juiz de fora, quan-
do suspeitaram dos 
ocupantes de uma 
sportage branca e 
decidiram abordá-
-los. eles estavam 
bastante nervosos, 
o que aumentou a 
desconfiança da 
equipe. durante uma 
revista no interior do 
automóvel, foram 
encontrados diversos 
cartões bancários e 
documentos falsos.

no total, havia 37 
cédulas de identida-
de com fotografias 
e nomes diferentes, 
28 cédulas em bran-
co, 33 cartões de 
crédito, 15 carimbos 
diversos, quatro pen 
drives, um talão de 
cheques, cinco certi-
dões de nascimento, 
uma de casamento e 
outra de óbito, além 
de quatro cartões 

de planos de saúde 
e duas carteiras de 
trabalho. os suspei-
tos confessaram que 
pretendiam aplicar 

golpes em petrópolis, 
mas não deram mais 
detalhes. um deles já 
havia sido preso an-
teriormente pelos cri-

mes de falsificação 
de documentos, rou-
bo, desacato, deso-
bediência e embria-
guez na direção de 

veículo automotor.
a ocorrência foi 

encaminhada à polí-
cia federal, em nova 
iguaçu. 

um ônibus foi in-
cendiado durante 
um confronto entre 
policiais e bandidos, 
na última quinta-
-feira, na avenida 
dom Hélder câma-
ra, próximo ao sho-
pping nova améri-
ca, em del castilho, 
na zona norte do 
rio. um adolescen-
te de 14 anos mor-
reu. segundo paren-
tes, fernando césar 
soares dos santos 
estava sentado em 
uma pracinha perto 
do local quando foi 
baleado. o tio do 
rapaz informou que 
o corpo tem ao me-
nos três perfurações 
de bala, segundo 
relatos de testemu-

nhas .
uma equipe do 

batalhão de choque 
estava fazendo um 
patrulhamento pela 
via, quando foi infor-
mada de um crime 
na comunidade ban-
deira 2 e houve um 
confronto no local. 
o centro de opera-

ções informou que, 
por volta das 19h30, 
a via chegou a ser 
interditada nos dois 
sentidos, perto do 
viaduto del castilho. 
a investigação ain-
da está em anda-
mento e os policiais 
do 3º bpM (Méier) 
estão na região.

o perito legista lizeu sa-
les vilardo, da polícia civil 
do rio, foi preso ontem, 
por agentes da delegacia 
especial de atendimento 
à Mulher (deam) de são 
João de Meriti, por abu-
sar de uma paciente num 
posto de saúde no municí-
pio da baixada fluminen-
se. segundo depoimentos 
prestados na delegacia 
por colegas de traba-
lho do perito, ele passou 
a mão e encostou o pê-
nis no corpo da jovem. o 
perito é lotado no iMl de 
nova iguaçu e lizeu vai 
responder pelo crime de 
violação sexual mediante 
fraude, com pena de dois 
a seis anos.

de acordo com uma 
médica que denunciou o 
caso à polícia, “várias pa-
cientes, mulheres jovens, 
já reclamaram por terem 
sido abusadas sexualmen-
te por lizeu”. 

após o caso, a pacien-

te precisou ser atendida 
novamente por outros 
médicos do posto, porque 
estava nervosa, choran-
do muito e apresentava 
pressão alta. foi durante a 
consulta que a mulher de-
nunciou o abuso.

dois membros da de-
legação da alemanha 
sofreram um acidente de 
carro, na madrugada de 
ontem, na avenida das 
américas, zona oeste do 
rio. eles foram identifica-
dos como stefan Henze 
e christian käding e são 
do time de canoagem. 
stefan é técnico, e chris-
tian, cientista esportivo. in-
tegrantes da delegação 
da alemanha no parque 

olímpico disseram que 
não darão informações 
sobre o acidente.

de acordo com o cor-
po de bombeiros, stefan e 
christian foram socorridos 
e levados para o Hospital 
Municipal loureço Jorge, 
na barra da tijuca.

a secretaria Munici-
pal de saúde informou 
que stefan está em esta-
do gravíssimo e, por vol-
ta das 10h, passava por 

uma cirurgia no Hospital 
Municipal Miguel couto, 
no leblon, para onde foi 
transferido.

o diretor de comuni-
cação da rio 2016, Mário 
andrada, informou que o 
comitê está dando todo 
o apoio aos integrantes 
da delegação. “a rio 
2016 está dando todo o 
apoio necessário para 
eles e para a delegação 
da alemanha.”

Policial é baleado durante ação na 
Comunidade Vila Ideal em Caxias 

um policial militar 
do 15º batalhão da 
polícia Militar (du-
que de caxias) fi-
cou ferido durante 
uma ação para re-
tirada de barrica-

das na comunidade 
vila ideal. de acor-
do com informa-
ções do batalhão, 
as equipes foram 
recebidas a tiros. o 
policial foi baleado 

e logo após o aci-
dente foi levado ao 
Hospital municipal 
Moacyr rodrigues 
do carmo. não há 
informações de pri-
sões ou apreensões.

divulGação
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Morre PM fuzilado na Maré

um jovem de 15 
anos foi morto a tiros 
no bairro nossa se-
nhora aparecida, em 
vitória da conquista. 
a polícia Militar infor-
mou que a vítima, co-
nhecida como ‘nego 
drama’ estava na 
companhia de um 
amigo quando foram 
surpreendidos por dois 
homens a bordo de 
um carro que se apro-
ximou e efetuaram 
vários disparos contra 
eles. 

segundo informa-
ções, o adolescente 
foi atingido por ti-
ros de pistola calibre 
ponto 40 no tórax e 
na região da cabeça 
e não resistiu aos feri-
mentos vindo a mor-
rer no local do crime. 
Já seu colega foi ba-

Militar da Força Nacional passou por cirurgia, mas não resistiu. Família decidiu 
doar todos os órgãos do militar. Traficantes que ordenaram ataque são caçados. 

leado, mas conseguiu 
se esconder dentro de 
um bar e posteriormen-
te foi encaminhado 
pelo serviço de aten-
dimento Móvel de ur-
gência (saMu) ao Hos-
pital de base onde foi 
medicado. o corpo do 
adolescente foi recolhi-
do e encaminhado ao 
departamento de polí-
cia técnica (dpt). 

segundo relatos de 

‘Nego Drama’ é assassinado

o soldado da 
força na-
cional de 

segurança, lotado 
na polícia Militar de 
roraima, Hélio viei-
ra andrade, de 35 
anos, morreu du-
rante a madrugada 
de ontem, dois dias 
após ter levado um 
tiro no rosto ao en-
trar por engano na 
favela vila do João, 
no complexo de fa-
velas da Maré, na 
zona norte do rio. 

de acordo com 
o governo daquele 
estado, o soldado 
foi o segundo agen-
te morto em servi-
ço nos 40 anos de 
criação da tropa. o 
corpo de Hélio será 
velado e sepulta-
do em roraima, seu 
estado natal. o pM 
estava no rio para 
reforçar a seguran-
ça durante os Jogos 
olímpicos rio 2016. 
além de Hélio, os ou-
tro agente da força 
nacional ficou feri-
do no ataque. o ca-
pitão alen Marcos 
rodrigues ferreira, 
que atua em cruzei-
ro do sul, no acre, 
teve ferimentos le-

ves. o soldado rafa-
el pereira, do piauí, 
que também estava 
no veículo, escapou 
ileso.

o presidente em 
exercício Michel te-

mer decretou luto 
oficial de um dia 
em todo o país pela 
morte do soldado. o 
decreto do luto foi 
publicado no diário 
oficial da união da 

última sexta.

MãE DO SOlDADO 
Já ESTá NO RIO 

a mãe do militar, 
Marta vieira, che-
gou na manhã de 

ontem ao Hospital 
Municipal salga-
do filho, no Méier, 
zona norte. ele teve 
morte cerebral, mas 
somente a família 
pode autorizar o des-

ligamento dos apa-
relhos. ela conver-
sou com psicólogos 
e a rio transplante, 
decidindo pela não 
doação dos órgãos 
do policial.

A mãe do soldado Hélio Vieira Andrade (d),  Marta Vieira, chega ao Hospital Salgado Filho onde o militar foi operado

A viatura onde estavam os três militares foi atacada a mando, segundo a polícia, dos três traficantes que comandam o Alemão

Márcio alves / extra

Esquema de segurança não muda, diz ministro 
o ministro-chefe do 

Gabinete de seguran-
ça institucional, sérgio 
etchegoyen, afirmou 
ontem que não há 
ajustes a se fazer no es-
quema de segurança 

do evento após a morte 
do agente. etchegoyen 
falou com a imprensa 
após reunião no centro 
do rio com outras auto-
ridades e definiu a mor-
te do militar como uma 

“fatalidade”. “não há 
mudança nem ajustes 
a serem feitos. não há 
problema. existe um pla-
nejamento feito. o que 
houve foi uma fatalida-
de, reconhecidamente, 

tem que ser reconheci-
da como um ponto. Mu-
dar esse processo seria 
uma irresponsabilidade.”

o disque denúncia 
(21 2253-1177) informou 
que até as 11h de on-

tem havia recebido 22 
denúncias sobre a pos-
sível localização dos 
envolvidos no ataque 
à viatura da força na-
cional. foi divulgado 
um cartaz com as fotos 

dos chefes do tráfico 
da Maré. os trafican-
tes conhecidos como 
como tH, pescador e 
paulinho pl estão sen-
do procurados pela 
polícia.

populares, ‘nego dra-
ma’ era bastante co-
nhecido na região 
por estar envolvido 
em diversos crimes e 
era considerado de 
alta periculosidade. o 
caso foi registrado na 
delegacia de polícia 
civil que investiga o 
crime e trabalha na 
tentativa de identifi-
car os autores do ho-
micídio.

Morte de policial causa comoção nas redes sociais 
a morte do soldado 

Hélio causou uma como-
ção na web. Muitos la-
mentaram: “infelizmente 
nossa noite de olimpíada 

termina com uma “Meda-
lHa” neGra para nosso 
paÍs, a perda de mais um 
guerreiro...”. “Quantos He-
lios de andrade irão morrer 

para o governo saber que 
o no rJ se vive uma guerra 
civil e que vidas de comba-
tentes estão sendo ceifa-
das”.

numa outra postagem, 
algém escreveu: “chega! a 
maior defesa em uma guer-
ra e o ataque. Que deus 
conforte a família de Hélio 

de andrade que restou so-
mente a honraria de ser he-
rói!!!”. “Meu deus, morreu o 
soldado da força nacional 
HÉlio andrade, saiu de tão 

longe para morrer aqui 
no rio. Meu sentimento a 
família deste Herói!”. “Meu 
deus, que dor que essa 
família está sentindo”.

Nadadora registra queixa por insulto
a nadadora Joanna 

Maranhão foi mais uma 
vítima de ataques virtuais. 
a atleta registrou queixa 
ontem na delegacia de 
repressão a crimes de in-
formática (drci) após re-
ceber insultos na internet 
ao ser eliminada dos Jo-
gos olímpicos. 

os criminosos usaram 
as redes sociais para dizer 
que ela deveria ser estu-
prada, dentre outras ofen-
sas.

o advogado de Joan-
na, fabiano Machado, 
informou que foram cole-
tados mais de 200 comen-
tários antes que fossem 
apagados. segundo ele, 
as mensagens atacavam 
a honra da atleta e cita-
vam o crime de estupro.

a nadadora disse que 
resolveu fazer a denún-
cia depois que recebeu o 
apoio de outras mulheres 
pela internet.

“eu acho que tem pes-

soas que são agredidas 
na internet e resolvem 
não se posicionar porque 
cada um recebe esse tipo 
de agressão de uma for-
ma e quem sou eu para 
julgar, mas me sinto forte 
o suficiente e tive muito 
apoio de muita gente, re-
cebi mensagens maravi-
lhosas”, afirmou a atleta, 
para acrescentar: “É por 
essas pessoas e por esse 
apoio que eu estou aqui 
também. preta Gil já pas-
sou por isso, Maju, letícia 

sabatella, quantas mulhe-
res vão sendo agredidas 
porque as pessoas quando 
estão atrás de um compu-
tador elas se acham no di-
reito, acham que estão im-
punes e não é bem assim.”

a titular da drci, da-
niela terra, afirmou que 
que a investigação agora 
buscará identificar todos 
os autores das postagens 
ofensivas e intimá-los a de-
por. de acordo com ela, 
dez autores de ofensas já 
foram identificados.

Joana Maranhão deixa DRCI, na Zona Norte do Rio 
Marginal foi abordado por homens armados que atiraram

alessandro ferreira/G1

reprodução / plantão policial
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Nova Iguaçu inaugura Clínica 
da Família em Miguel Couto
Bairro Grama recebe a 27ª unidade em solenidade realizada hoje.

ESPANHA

os bombeiros luta-
vam ontem contra 
14 incêndios flores-
tais que queimaram 
5.800 hectares na 
Galícia, no noroes-
te da espanha, en-
quanto nas canárias 
o incêndio que asso-
lou a ilha de la pal-
ma foi controlado, 
indicaram as autori-
dades das duas regi-
ões.

nos últimos cinco 
dias, os focos de in-
cêndio se multiplica-
ram de maneira pre-
ocupante na Galícia, 
o que levou as au-

apesar de não 
ser considerado 
doença, o estres-
se pode favorecer 
o aparecimento 
de doenças psico-
-fisiológicas e, por 
isso, precisa ser 
observado e con-
trolado. “Quanto 
maior for o nível 
de estresse, maior 
será a deterioriza-
ção física e psico-
lógica da pessoa”. 
o estresse também 
é fator de risco 

para os problemas 
do coração. foi o 
que concluiu uma 
grande pesquisa 
feita em campi-
nas e são paulo 
pela secretaria 
do estado da saú-
de. entre as mais 
de 100 mil pessoas 
analisadas, 46,8% 
sofriam algum tipo 
de estresse e tive-
ram seus níveis de 
problemas cardio-
vasculares aumen-
tados.

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 

Controle os nervos 

Incêndios destroem 5,8 hectares de floresta
MiGuel vidal/reuters

Focos de fogo se multiplicaram rapidamente com o vento

toridades a suspeitar 
que poderiam ter sido 
provocados.

“não se pode confir-
mar que os incêndios 
sejam intencionais, 

até que a polícia diga 
quais são as causas, 
mas é certo que nos 
últimos dias foram en-
contrados vários arte-
fatos incendiários que 

reprodução

nos levam a crer que 
são provocados”, in-
dicou à afp uma fon-
te do governo regio-
nal.

por exemplo, na 
localidade de arbo, 
“onde mais de 1.500 
hectares queimaram, 
foram aparecendo 
cinco focos, um de-
pois do outro”, expli-
cou a fonte.

segundo o último 
balanço das autori-
dades, às 13h30 locais 
(8h30 de brasília) cin-
co dos 14 incêndios 
continuavam avan-
çando, três deles com 
risco de alcançar zo-
nas povoadas.

a27ª clínica 
da família de 
nova iguaçu 

está pronta. a inau-
guração será hoje, às 
16h, no bairro Grama, 
na região de Miguel 
couto. a clínica da 
família dr. pedro aru-
me foi totalmente re-
formada e ampliada. 

REFORMAS
 NA UNIDADE

agora, a unidade 
conta com duas re-
cepções e salas de 
curativos e de vaci-
nas. 

além de três con-
sultórios sendo um 
comum, um odonto-
lógico e outro exclu-
sivo para as mulheres, 
onde serão realizadas 
consultas ginecológi-
cas e acompanha-
mento do pré-natal. 

entre os serviços dis-
poníveis estão teste 
rápido para doenças 

sexualmente trans-
missíveis, puericultura, 
preventivo e acom-

panhamento de hi-
pertensão e diabetes. 

a clínica, que fica 

na rua caminho das 
piteiras, s/nº, funcio-
nará de segunda a 

sexta-feira, entre 8h 
e 17h, com consultas 
previamente agen-

dadas para clínico 
geral, dentista e psi-
cólogo.

A clínica que fica na Rua Caminho das Piteiras, será entregue totalmente reformada e funcionará de segunda a sexta-feira

Ônibus do consumidor vai a Belford Roxo
o ônibus de atendi-

mento à população 
da comissão de de-
fesa do consumidor 
(codecon) da as-
sembleia legislativa 
do estado do rio de 
Janeiro (alerj) estará 
em belford roxo, na 
baixada fluminense, 
na próxima semana. 
de segunda a quarta-
-feira, o serviço será 
realizado na avenida 
tapajós, número 105, 
na praça de Heliópo-
lis. em virtude do pon-
to facultativo, na pró-
xima quinta-feira não 
haverá atendimento 
e na próxima sexta-
-feira o ônibus estará 
na rua baicuru, na 
altura do número 36, 
em frente à praça do 
bairro xavantes. os 
consumidores terão 
seus casos analisados 
no local, das 8h às 

16h. as questões que 
não puderem ser re-
solvidas no mesmo 
dia serão enviadas 
online para a sede 
da comissão, no edi-
fício leonel de Moura 
brizola, na rua da al-
fândega, 8, no centro 
da capital. os consu-

midores podem, ain-
da, se dirigir ao térreo 
deste endereço, onde 
estão disponíveis gui-
chês de atendimen-
to à população. o 
serviço funciona nos 
dias úteis, das 10h às 
16h. os interessados 
em entrar em conta-

to com a comissão 
para tirar dúvidas ou 
fazer reclamações de 
serviços e produtos 
podem também fa-
zê-lo através do aten-
dimento telefônico, 
o disque defesa do 
consumidor (0800 282 
7060).

O atendimento móvel da Alerj percorre os municípios com serviços diversos

DIVULGAÇÃO
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GLOBO

06:00 - via brasil
06:59 - como será?
09:00 - É de casa
10:48 - olimpíada 2016
11:00 - vôlei de praia feminino
11:58 - praça tv - 1ª edição
12:45 - Globo esporte
13:20 - Jornal Hoje
14:02 - olimpíada 2016
14:15 - basquete Masculinobrasil 
x argentina
16:00 -+ vôlei de praia Mascu-
lino
16:50 - Handebol Masculino
18:05 - olimpíada 2016
18:10 - êta Mundo bom!
19:01 - praça tv - 2ª edição
19:20 - Haja coração
20:20 - Jornal nacional
21:03 - velho chico
22:00 - futebol Masculino
23:55 - olimpíada 2016
00:10 - balada olímpica
02:07 - corujãouma História de 
amor e fúria
03:19 - corujãolancelot, o pri-
meiro cavaleiro

TV RECORD

SBT
06:00 - chaves
07:00 – sábado animado
10:30 – Mundo disney
12:30 – kenan e kel
14:15 – programa raul Gil
18:30 – chaves
19:45 – sbt brasil
20:30 – esquadrão da Moda
21:30 – Mão na Massa
22:30 - sabadão
01:00 – cine belas artes
02:45 – big bang: a teori
03:30 – dois Homens e Meio
04:00 – How to rock
04:30 – the Middle
05:15 – sullivan & filho
05:45 – Jornl da semana sbt

REDE TV

cineMa

05:00-programa ultrafar-
ma 
08:00-america sub 
08:30-familia debaixo da Gra-
ça. 
09:00-vitória em cristo 
10:00-rompendo em fé 
10:30-proclamai 
11:00-igreja universal do reino de 
deus 
12:00-assembleia de deus no 
bras 
13:00-voz da verdade 
13:30-camisaria fascynius 
14:00-super faixa do espor-
te 
14:30-caMpeonato paulista de 
basQuete 
16:30-super extremo 
17:30-super faxia do esporte 
2 
18:30-ritmo brasil 
19:30-amaury Jr. show 
20:30-igreja internacional da Gra-
ça de deus. 
21:30-redetv news 
22:15-operação de risco 
23:00-Mega senha 
00:30-encrenca - reprise 
01:30-Jackpot Game 
02:30-igreja bola de neve 
03:00-igreja da Graça no seu lar

Martim afirma a carlos que existem 
inconsistências no depoimento do sus-
peito que foi preso. bento convence 
os cooperados a deixarem a delega-
cia. carlos manda Queiroz solucionar 
o problema com o preso. luzia fica 
transtornada ao descobrir o culpa-
do pelo atentado contra seu marido. 
bento e ceci conversam sobre santo. 
piedade conforta Miguel. luzia destrói 
a última carta de tereza. 

Luzia destrói última 
carta de Tereza

Samara se queixa 
com Léia

boã prepara um jantar para sama. 
na tenda de Josué, elói observa ioná 
dormir e dá adeus à esposa. Josué 
parabeniza samara por ter salvo os 
dois. eles entram na tenda e se dão 
conta do sumiço de elói. samara se 
queixa com léia e diz que todo o es-
forço foi em vão. Josué e outros guer-
reiros hebreus saem na busca. 

RESuMOS DAS NOVELAS

anastácia e filomena conversam em 
particular e candinho fica apreensivo. 
araújo se emociona ao ver cláudio an-
dar. cunegundes gosta de saber que 
romeu comprou um tecido para ela. zé 
dos porcos sugere que Mafalda fuja com 
ele. anastácia e pancrácio adotam piru-
lito. clarice compra o dancing. chega o 
dia do casamento de Maria e celso. 

Sandra pensa sequestrar 
filho de Candinho

Téo sente saudades de 
Isabela e Manuela

sabrina inscreve o cavalo dourado 
para outra corrida e vai avisar sobre a 
surpresa para Mateus e dóris. Mateus 
estranha de onde sabrina consegue 
dinheiro, como o que usou para pa-
gar a inscrição. dinho consegue que 
vicente saia da cadeia e responda 
em liberdade. téo sente saudade de 
isabela e Manuela. Mateus e dóris vão 
até a mansão do vilarejo e pergun-
tam para uma garota sobre sabrina. 

06h30 - programação univer-
sal
07h00 - fala brasil especial
09h30 - esporte fantástico
12h00 - olimpíadas rio 2016
21h00 - Jornal da record es-
pecial
22h00 - olimpíadas rio 2016
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Crianças autistas terão 
sessão especial de cinema
Kinoplex receberá crianças com Transtorno do Espectro do Autismo.

BAND

06:00 - power rangers - super sa-
murai
06:20 - fanboy e chum chum
06:40 - as aventuras e bucket & 
skinner
07:00 - infomercial vendo na tv
07:15 - religioso - conexão com 
deus
07:30 - religioso - palavra de vida
08:30 - religioso - seicho-no-iê na 
tv
09:00 - religioso - Mudança de 
vida
09:00 - Jogos olímpicos rio 2016
10:30 - diário dos Jogos olímpicos 
- agenda
11:00 - Jogos olímpicos rio 2016
12:00 - Jogos olímpicos rio 2016
14:00 - Jogos olímpicos rio 2016
14:15 - Jogos olímpicos rio 2016 - 
argentina x brasil
16:15 - Jogos olímpicos rio 2016
16:40 - Jogos olímpicos rio 2016 - 
egito x brasil
18:20 - 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 - Mundo Miss - boletim
21:40 - Jogos olímpicos rio 2016
00:15 - diário dos Jogos olímpicos 
- resumo
01:15 - show business
02:05 - Jogos olímpicos rio 2016 
- compacto
03:45 - cinema na Madrugada
05:30 - só risos - pegadinhas

A iniciativa chamada Sessão Azul é fruto da parceria do grupo CapaciTEAutismo

RElACIONAMENTO FElIZ

duas pessoas não po-
dem e não devem estar 
juntas 24 horas por dia, 
7 dias por semana. não 
se oponha aos interes-
ses do seu amado, e 
também não renuncie 
aos seus hobbies. vo-
cês se apaixonaram um 
pelo outro assim como 
são, com todos os há-
bitos e interesses. não 
se deve sacrificar as 
próprias vontades em 
nome de uma relação 
forte. ninguém valoriza 
este tipo de coisa.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

 JorGe Marcaos

ambiente a meia 
luz, som mais 
baixo e total li-

berdade para a pla-
teia andar, cantar e 
se divertir. É neste ce-
nário que as crianças 
autistas e suas famí-
lias irão assistir a uma 
sessão de cinema no 
kinoplex do shopping 
nova iguaçu hoje, às 
10h30. 
a iniciativa chama-
da sessão azul é fruto 
da parceria do gru-
po capaciteautismo 
com a rede de cine-
mas e tem como ob-
jetivo incentivar pais e 
familiares de crianças 
com distúrbios senso-
riais a irem ao cinema 
assistir a seus filmes 
favoritos em um am-
biente seguro e total-
mente adaptado.

“após anos obser-
vando experiências 
de famílias de pesso-

as com transtorno do 
espectro do autismo 
(tea), identificamos 
vários casos em que 
as famílias muitas ve-
zes deixavam de ter 
um convívio social 
maior por receio ou 
vergonha da reação 
do autista em situa-
ções que, para ele, 
talvez não sejam tão 
confortáveis, como 
ir ao cinema”, conta 
a psicóloga carolina 
salviano de figueire-
do, que está à frente 
do projeto. 

para as sessões rea-
lizadas em nova igua-
çu, o grupo conta 
com o apoio da as-
sociação de apoio à 
pessoa autista (aapa). 
o filme a ser exibi-
do nesta sessão será 
‘procurando dory’. 
Mais informações po-
dem ser conferidas 
no site do kinoplex e 
da sessão azul (www.
sessaoazul.com.br).

divulGação

alô torcida do flamen-
go! Hoje é a estreia da 
coluna Garota Hora H. 
e para abrir em grande 
estilo, temos uma flamen-
guista de carteirinha: a 
estonteante danny More-
na. moradora de nilópo-
lis, ela entra em campo 
toda sensual para mos-
trar como será o clima 
da coluna. sua pose vai 
mexer com a cabeça da 
galera. e não é para me-
nos, danny sabe como 
seduzir!

danny curte praia e 
adora massas. em entre-
vista ao Hora H, a musa 
diz que na sua playlist 
não falta o batidão do 

funk. e sobre viagens, in-
dica a bahia. apontando 
a extroversão como qua-
lidade, ela tem um defei-
to: é muito ciumenta. Ge-
miniana, tem o flamengo 
como time do coração. 

ao ser perguntada se 
posaria nua para uma re-
vista masculina, não pen-
sou duas vezes ao dizer 
‘sim’. danny afirma que 
seu objetivo de vida é 
ser dançarina de axé ou 
funk. para ela, o homem 
ideal tem que ser hones-
to, sincero e saber agra-
dar. parte do corpo que 
ela mais gosta? o bum-
bum. e o melhor lugar 
para fazer amor? a praia. 



Há pessoas que acre-
ditam que andar des-
calço é um modo mais 
saudável do que usar 
qualquer tipo de calça-
do. eles usam o argumen-
to “natural” para explicar 
como os humanos nunca 
foram feitos para usarem 
sapatos e eles gostam do 
que chamam de: andar 
como a natureza manda. 
andar descalço é ape-
nas melhor do que andar 
em sapatos inadequados 
ou malfeitos como chi-
nelos e saltos altos, mas 
andar descalço em paí-
ses industrializados não é 
um grande problema por 
causa de numerosas coi-
sas não naturais existen-
tes nela como sistema de 
esgotos e suaves áreas 
pavimentadas.

conclusão, sandálias 
com alças no calcanhar 
são mais saudáveis, pois 
o pé não precisa se 
contrair para manter o 
calçado seguro. estes 
calçados também ofe-
recem melhor apoio 
para os calcanhares.

os chinelos podem 
parecer mais confortá-
veis porque eles mantêm 
os pés mais frescos. po-
rém eles não fornecem 
bom apoio para os pés.

DO
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Machucou e não se lembra?
C u R I O S I D A D E S
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Michel Teló posta foto abraçado à filha, 
Melinda, e fãs brincam: “É seu clone!”

Isabeli Fontana e Di Ferrero se casam 
em cerimônia discreta nas Maldivas.

isabeli fontana e di ferro se casaram 
na útima terça-feira, em uma discreta ce-
rimônia na ilha de malvidas. os noivos es-
colheram um resort de luxo,  para celebrar 
apenas com amigos íntimos a união. o ca-
samento seguiu o estilo praiano, o vestido 
da noiva foi um modelo exclusivo da água 
de coco com mais de 10 mil cristais. os 
'pombinhos' devem aproveitar a lua de mel 
onde mesmo o casamento foi celebrado.

Michel teló não escondeu, durante a gra-
videz da mulher, thais fersoza, que seria um 
pai coruja e ciumento. desde o nascimen-
to da filha, Melinda, o cantor tem mostrado 
todo seu amor por ela nas redes sociais, na 
última terça-feira ele compartilhou mais um 
momento íntimo com a recém-nascida. na 
foto, o cantor aparece com toalhas nos bra-
ços abraçando à herdeira, de olhinhos aber-
tos. “Que linda” eascreveu uma seguidora do 
sertanejo, outra fã escreveu “é seu clone!”

luciano Huck e Angélica reservaram a ma-

nhã da última quarta-feira, para um passeio 

cultural pela Zona Portuária do Rio de Janeiro. 

O casal, que já reviveu o ritual de casamento 

na TV, visitou o Museu do Amanhã. "'Nóis' no 

Museu do Amanhã hoje cedo. Que lugar lin-

do. Que museu bem montado. Vale a visita. 

Para quem vier a Cidade Maravilhosa... Mega 

recomendo", escreveu o apresentador, vaia-

do durante um jogo da Olimpíada, na legen-

da da imagem compartilhada no Instagram.

achar uma 
mancha roxa 
na pele e não 
fazer a menor 
ideia de como 
o hematoma 
surgiu, já chega 
ser uma rotina. 
os cientistas afir-
mam que isso é 
verdade. a dor 
está na nossa 
cabeça. por isso, 
essa sensação 
é uma experi-
ência que varia 
muito de uma 
pessoa para ou-

tra. Quando nos de-
paramos com uma 
situação de possível 
dano ao corpo, men-
sagens são envia-
das a partir do local 
agredido para nosso 
cérebro. os neurô-
nios que carregam 
essas mensagens são 
chamados de no-
ciceptores. os noci-
ceptores, entretanto, 
não são os únicos 
responsáveis por sen-
timos dor. Quando 
nos machucamos, 
podemos sofrer em 

maior ou menor 
escala por vários 
fatores. antes que 
o cérebro envie si-
nais que causam a 
percepção da dor, 
ele faz uma pergun-
ta fundamental e 
determinante: “essa 
situação é realmen-
te perigosa?”. da 
próxima vez em que 
você descobrir um 
roxo em sua pele, 
não se preocupe: 
você não é anormal 
por se machucar e 
não sentir dor.

divulGação
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Luciano Huck passeia com a  mulher, 

Angélica, no Museu do Amanhã

braço robótico constrói 
uma casa em apenas 

dois dias

a empresa australia-
na fastbrick robotics 
acaba de anunciar 
sua nova máquina 
de assentar tijolo, o 
Hadrian x. com a ca-
pacidade de assentar 
1000 tijolos por hora, 
ele é quatro vezes 
mais rápido que qual-
quer pessoa, com o 
benefício de não fi-
car com dor nas cos-
tas. o braço robótico 
posiciona o tijolos no 
local correto e o cor-
ta se for necessário, 
com erro de menos 
de 0,5mm no posi-

cionamento do ma-
terial. com esse tipo 
de equipamento, a 
empresa australiana 
espera revolucionar 
o mundo da cons-
trução, com projetos 
mais baratos e rápi-
dos. além da veloci-
dade e precisão, esse 
tipo de robô também 
deve reduzir o des-
perdício de materias, 
diminuir a quantida-
de de resíduos de 
construção gerados 
e tornar o ambiente 
mais seguro para os 
envolvidos na obra. 

reprodução
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Trabalho: período 
de prosperidade. Seu 
talento profissional 
pode ser reconhecido e 
você precisa fazer uso 
dessa oportunidade para 

desenvolver sua atividade e melhorar 
sua situação financeira. Amor: a 
Lua aumenta o encantamento no 
romance. Declare-se! 

Áries

Trabalho: com pulso 
firme conseguirá 
desenvolver suas 
atividades profissionais. 
Seu foco está direcionado 
para maiores negócios. 

Esse lado ambicioso servirá de estímulo 
para aumentar produtividade do que 
faz. Amor: seu jeito alegre surpreenderá 
quem gosta.

Touro

Trabalho: procure usar 
mais o seu talento. 
Pois a semana trará 
oportunidades para 
você aumentar sua 
produtividade. Boa 
qualidade não poderá 

faltar para o seu sucesso profissional. 
Amor: quanto mais liberdade 
tiver, mais compreensão haverá no 
romance. 

Gêmeos

Trabalho: excelente 
momento para lutar pelos 
seus interesses. Aproveite 
que os astros estão 
favorecendo o crescimento 
financeiro, para investir 

o seu dinheiro. Área de comunicação, 
também está favorecida. Amor: novidades 
amorosas estão a caminho! Oba! 

Câncer

Trabalho: aproveite que 
você está com mais jogo de 
cintura para mudar o que 
precisar para melhorar sua 
situação financeira. Você 
almeja progredir, e isso será 
possível, com trabalho bem 

planejado, lucros virão. Amor: um bom 
diálogo resolverá suas dúvidas. 

Leão

Trabalho: é certo que 
você não depende da 
opinião dos outros para 
saber o seu valor. É certo 
também, que você terá 
que mostrar o seu valor 

para você mesmo, fazendo coisas 
corretas e de interesse geral. Amor: 
pague sua dívida para a pessoa amada 
com carinho. 

Virgem

Trabalho: com otimismo 
e perseverança derrubará 
qualquer obstáculo que 
impeça o seu progresso 
profissional. Você está 
com muito “gás” para 
lutar pelo que deseja. Essa 

força de vontade lhe conduzirá para o 
sucesso. Amor: clima de felicidade na 
vida conjugal. 
 

Libra

Trabalho: não 
reclame e tente ver 
as chances que a 
vida lhe oferece, 
lhe cabe tomar 
iniciativas para que 

possa ter melhores resultados. O 
que conta agora é ação, o resto virá 
naturalmente. Amor: momento 
positivo para programar passeios e 
diversões a dois. 

Escorpião

Trabalho: controle sua 
ansiedade. Não queira 
fazer tudo ao mesmo 
tempo, pois poderá 
acabar sem fazer nada. 
Cada coisa tem o seu 

tempo certo para acontecer e não 
adianta nada apressar o tempo. 
Amor: novidades trarão muitas 
alegrias no ambiente familiar. 

Sagitário

Trabalho: seu potencial 
profissional se manifesta 
de forma produtiva. 
Use-o para utilizá-lo da 
melhor maneira possível. 

O crescimento da sua atividade está 
prevista pelos astros. O lado financeiro 
sairá ganhando com isso. Aproveite! 
Amor: felicidade no relacionamento.

Capricórnio

Trabalho: dedique-se 
mais à sua atividade 
profissional para 
evitar surpresas 
financeiras. Para 
haver um equilíbrio 

econômico será necessário 
produzir mais e gastar menos. 
Como sua disposição está ótima, 
não faltará boa produtividade. 
Amor: momentos felizes na vida 
a dois. 

Aquário

Trabalho: poderá 
ocorrer uma parceria 
profissional que 
poderá trazer ótimos 
resultados. Pois, Júpiter 
está favorecendo o 

trabalho conjunto. Então, por que 
não ousar? Amor: romances surgidos 
do nada são possíveis. Mas segundo 
os astros, não terão vida-longa. 

Peixes

11atos oficiais

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
De acordo com o Art. 4°, 

XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO 
o resultado classificatório da presente licitação, o 
PREGÃO No 046/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, à Empresa KASA MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA ME no valor de R$ 3.017,76 
(três mil, dezessete reais e setenta e seis centavos), 
classificada conforme Mapas às fls. 270.

Porto Real, 12 de agosto de 2016.
Cyrano Santos

Secretário Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 4°, XXII 
da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado 
classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 
047/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSUMO PARA USO NOS BANHEIROS DO 
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
às Empresas BRLJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA no valor de R$ 4.004,50 (quatro mil, quatro reais 
e cinquenta centavos) e JMG REPRESENTAÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME no valor de 
R$ 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais), 
classificada conforme Mapas às fls. 329.

Porto Real, 12 de agosto de 2016.
Cyrano Santos

Secretário Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 4°, XXII 
da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado 
classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 
048/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSUMO HOSPITALAR, às Empresas KASA 
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME no valor de 
R$ 29.083,04 (vinte e nove mil, oitenta e três reais 
e quatro centavos) e M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME no valor de R$ 36.548,00 (trinta e seis 
mil, quinhentos e quarenta e oito reais), classificada 
conforme Mapas às fls. 393.

Porto Real, 12 de agosto de 2016.
Cyrano Santos

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 2403 DE 12 DE AGOSTO DE 2016 .

O PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICÍPIO DE 
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES 
LEGAIS 

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR, a pedido, a partir de 02/07/2016, 
a licença para concorrer ao Pleito Eleitoral do servidor 
ARNALDO ALVES DA SILVA matricula 2506, função 
Motorista, a vista do processo nº 2953/16;

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

DECRETO Nº 2037 de 12 de agosto de 2016.
Designa a Secretaria Municipal de Assistencia Social, 
Direitos Humanos e Habitação para a função de gestora 
plena dos Fundos Municipais de Assistencia Social e 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 
de Porto Real-RJ, estabelecendo, ainda, outras 
providencias correlatas.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO DE PORTO 
REAL, no uso das atribuições confiadas pela legislação 
em vigor, DECRETA:

Art. 1º. Competirá a Secretaria Municipal de Assistencia 
Social, Direitos Humanos e Habitação gerir o Fundo 
Municipal de Assistencia Social, regulamentado pelo 
Decreto Municipal 144 de 11 de dezembro de 1998 
e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, instituído pela Lei Municipal 031 de 11 de 
janeiro de 1998, sob orientação e acompanhamento 
dos respectivos Conselhos Municipais.

Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Assistencia 
Social, Direitos Humanos e Habitação fica doravante 
encarregada, para todos os efeitos, da função de 
gestora plena dos Fundos Municipais referidos no caput.

Art. 2º. Os documentos relativos a pagamentos e 
qualquer movimentação financeira a cargo do Fundo 
Municipal de Assistencia Social e do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente serão firmados 
pela Prefeita Municipal, pelo titular da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social, Direitos Humanos e 
Habitação e pelo Diretor de Tesouraria.

Art. 3º. Fica delegada competência a Secretaria 
Municipal de Assistencia Social, Direitos Humanos e 
Habitação para praticar todos os atos necessários ao fiel 
cumprimento do presente Decreto, bem como expedir 
as demais normas necessárias para sua execução.

Art.4° .Revogam –se as disposições em contrário, 
especialmente o Decreto 1.632 de 23 de Janeiro de 
2013.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Porto Real/RJ, 12 de agosto de 2016.

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 2403 DE 12 DE AGOSTO DE 2016 .

O PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICÍPIO DE 
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES 
LEGAIS 

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR, a pedido, a partir de 02/07/2016, 
a licença para concorrer ao Pleito Eleitoral do servidor 
ARNALDO ALVES DA SILVA matricula 2506, função 
Motorista, a vista do processo nº 2953/16;

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 
009/2016
PROCESSO Nº 2016/00581
FUNDAMENTO: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93.
OBJETO: 3º Termo De Aditamento Ao Contrato Nº 

006/2013, para Prestação de Serviços Especializado 
em Manutenção Preventiva e Corretiva nos 
Equipamentos de Refrigeração.
EMPRESA : L&M Materiais, Máquinas E Serviços 
Ltda – ME
CNPJ: 00.808.110/0001-84

PERIODO: 12 (doze) meses 
VALOR: R$ 6.490,00 (Seis mil, quatrocentos e 
noventa reais), perfazendo o valor global de R$ 
77.880,00 (Setenta e sete mil, oitocentos e oitenta 
reais).
DATA: 12/08/2016.

PORTARIA Nº 1826/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Exonerar a contar de 01 de agosto de 2016, com funda-
mento no disposto do Inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, WALDIR FERREIRA GOMES, do cargo em 
comissão de Assessor Especial I, símbolo SE-1, da Se-
cretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº 1827/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 11 de  julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ANA ROSA AREIAS, do cargo em comissão 
de ASSESSOR ESPECIAL II, símbolo SE-2, da Assesso-
ria de Gabinete do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1828/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, JULIANA GONÇALVES TOLEDO, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor Administrativo III, 
da Assessoria de Apoio Administrativo, símbolo DAS-8, 
da Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento 
Econômico.

PORTARIA Nº 1828/GP/2016 DE 12 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, RENAN TAVARES LISBOA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Administrativo III, da 
Assessoria de Apoio Administrativo, símbolo DAS-8, da 
Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento 
Econômico.

PORTARIA Nº 1829/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, KARINE GOMES DE OLIVEIRA, do cargo  em 
comissão de Assessor Administrativo V, símbolo DAS-6, 
da Assessoria de Apoio Administrativo da Secretaria Mu-
nicipal de Governo e Desenvolvimento Econômico.

PORTARIA Nº 1830/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Exonerar, a contar 01 de agosto de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, BIANCA DOS SANTOS PACHECO CORRÊA, 
do cargo em comissão de Assessor Administrativo I, da 
Coordenadoria de Gestão de Trânsito, símbolo DAS-10, 
da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segu-
rança Institucional.

PORTARIA Nº 1831/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar 01 de agosto de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, e ainda, consubstanciado no que restou estabeleci-
do pela Comissão criada pelo Decreto nº 3954/2015,JU-
LIANA FERREIRA PEREIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Administrativo I, da Coordenadoria 
de Gestão de Trânsito, símbolo DAS-10, da Secretaria 
Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Institucio-
nal.

PORTARIA Nº 1832/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Exonerar á Pedido,a contar de 01 de Agosto de 2016, 
com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, PAULO DA SILVA ,  do cargo 
em comissão do CRAS XII –Assessoria de Apoio admi-
nistrativo- Assessor Administrativo IV - Símbolo DAS 7 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 1833/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Exonerar á Pedido,a contar de 10 de Agosto de 2016, 
com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal do cargo em comissão do Assessoria 
de Apoio administrativo- Assessor Administrativo I - Sím-
bolo DAS 9 da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos – SEMASDH:

CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR
JEAN DE ANDRADE PINTO
MATHEUS DUARTE GUERRA 
RÔMULO DA SILVA SANTOS 
VITOR BARBOSA PESSOA 

PORTARIA Nº 1834/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.
Nomear, a contar de 08 de Agosto de 2016, com fun-
damento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 
3.954/2015, JOSELIA SANTOS DA SILVA para o cargo 
em comissão do CRAS XII-  Assessoria de Apoio admi-
nistrativo- Assessor Administrativo IV - Símbolo DAS 7 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 1835/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 10 de Agosto de 2016, com fun-
damento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 
3.954/2015, para o cargo em comissão do Assessoria de 
Apoio administrativo- Assessor Administrativo I - Símbo-
lo DAS 9 da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos – SEMASDH:

ELISANGELA BARBOZA RIBEIRO
JONAS VIEIRA SANTOS
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MENEZES
SHEILA RIBEIRO DUARTE GUERRA
TALITA CANDIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 1836/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01de julho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, FABIO DE FRANÇA COSTA, para exercer o 
cargo de assessor Especial I, Símbolo SE-1, Na asses-
soria de Gabinete da Secretaria Municipal de Captação 
de Recursos.

PORTARIA Nº 1837/GP/2016 DE 12 DE AGOSTO DE 
2016.

TORNA SEM EFEITO:  AS PORTARIAS Nº 1817, 1826, 
1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832/GP/2015, DE 
11/08/2016 publicada no Jornal Hora H em 12/08/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO



SÁBADO, 13 DE AGOSTO DE 2016  12 esporte

Boxe brasileiro sobe ao pódio 
e garante medalha de bronze
Robson Conceição domina uzbeque e fez a arena do Pavilhão 6 explodir.

Anderson Luiz

38

ol mp adas

robson concei-
ção não dei-
xou margem 

para dúvidas, tomou 
conta do ringue no 
pavilhão 6 do rio-
centro e fez a arena 
explodir ao vencer 
Hurshid tojibaev, do 

uzbequistão, por de-
cisão unânime, com 
3 a 0 (30-27, 29-28 e 
30-27) pelas quartas 
de final do peso-leve 
(até 60kg). a atua-
ção foi extremamen-
te segura e técnica. 
o brasileiro, número 
2 do mundo e que 
garantiu a medalha 

Brasileiro tem grande performance, e bate Hurshid Tojibaev por decisão unânime (3 a 0)

divulGação

de bronze, terá pela 
frente lázaro alva-
rez, de cuba, líder 
do ranking mundial 
da divisão, na semi-
final da categoria. o 
confronto está mar-
cado para o próximo 
domingo, 12h30 (de 
brasília).

a entrada dos atle-

tas foi suficiente para 
incendiar o caldei-
rão do pavilhão 6 
no riocentro. vaias 
e mais vaias para o 
uzbeque. Muito baru-
lho para o brasileiro. 
tojibaev não pare-
ceu respeitar muito 
o fato de o rival ser 
o segundo colocado 
no ranking mundial. 
foi para cima varian-
do cabeça e linha 
de cintura, mas rob-
son respondeu bem. 
os dois conectaram 
bons socos no pri-
meiro minuto. tojiba-
ev apostava nos cru-
zados por cima dos 
jabs de robson, que 
neutralizou a pressão 
inicial e combinou 
bem com jab e di-
reto algumas vezes. 
a esquiva também 
estava em dia para 
o brasileiro. nos 30 
segundos finais, ro-
bson procurou ser 

mais agressivo, mas 
foi contragolpeado 
no fim. após clinchar, 
ainda entrou com um 
bom direto de direita 
no soar do gongo.

no minuto final, 
robson cresceu e 
voltou a mostrar a 
precisão que lhe é 

peculiar. colocou o 
rival nas cordas, tra-
balhou uma dura se-
quência na linha de 
cintura e precisou ser 
contido no clinche. 
foi só administrar os 
últimos 15 segundos 
e aguardar o árbitro 
levantar seu braço.

Parabéns, Enzo!
Hoje um principe 

chamado enzo comple-
ta mais um ano de vida. 
Que deus possa conti-
nuar te abençoando e 
que todos os seus dias 
sejam repletos de amor. 
obrigado por ser uma 
fonte de alegria para 
todos os que te conhe-
cem. você tem o dom 
de contagiar as pesso-
as com seu sorriso e in-
teligência e por isso é 
amado por todos! Que 
ao crescer, possa cada 
vez mais ser uma bên-

ção para o próximo. 
te amamos muito!
De seus tios: adriana 

e keven.


