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Traficante suspeito de 
matar empresária em 
Meriti vai pra cadeia

Ônibus lotado de velhinhos 
fica em chamas na Via Dutra

Missão cumprida!
Traficante 

do ‘delivery’ 
grampeado

Nova Iguaçu 
derruba obra 

irregular

Câmara dos Deputados vai 
apurar denúncia sobre ação 
da milícia contra militares

Eric Gaillard/rEutErs
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luto na frança

Policiais do 20º BPM (Mesquita) conseguem colocar atrás das grades suspeitos de integrar 
quadrilha de roubo de cargas dos Correios. Trio de ladrões foi abordado pelos agentes na Ro-
dovia Presidente Dutra. Mercadorias foram encontradas em Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Policiais de três guarnições recuperaram a carga e apresentaram na Polícia Federal de Nova Iguaçu

Após o veículo avançar sobre a multidão, a cena de horror: corpos mutilados ao longo da orla e feridos sendo socorridos por populares e equipe de resgate

Coletivo que teria estourado o pneu ficou destruído

Weslem Souza teve a prisão temporária decretada

6

Preso mais um suspeito de matar 
dono de academia em Mesquita

Feriado sangrento!

rEprodução/whatsapp
rEprodução/whatsapp

rEprodução/facEbook

Um caminhão avançou sobre a multidão que estava reunída na Promenade des Anglais, em Nice, para assistir à queima de fo-
gos de 14 de julho, o Dia da Bastilha. A festa se transformou em tragédia. Após o ataque, vídeos mostraram corpos espalhados 
pelo chão e pessoas desesperadas socorrendo os feridos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o “horrendo 
ataque terrorista”. Em comunicado disse: “Oferecemos às autoridades francesas toda a ajuda que precisarem para investigar este 
ataque e levar seus responsáveis à Justiça”. 
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Em queda!

'Árvore da Vida'

todos em algum 
momento de nos-
sas vidas sonhamos 
que estamos cain-
do. Na verdade, al-
guns sonham com 
isso com muita fre-
quência. isto nada 
mais é do que uma 
forma assustadora 
que seu cérebro 
achou pra avisar 
que você não está 
respirando.

a Árvore da Vida, 
localizada a dois qui-
lômetros da montanha 
de Jabal dukhan, tem 
400 anos e muitas fo-
lhas verdes. sua sobrevi-
vência continua sendo 
um enigma. alguns di-
zem que ela tem raízes 
compridas e profundas 
que conseguem buscar 
água em fontes des-
conhecidas, mas nada 
ainda foi comprovado.

as mudanças já começaram a ser oferecidas aos de-
senvolvedores na última terça-feira, esses recursos de-
vem ajudar os donos de sites de conteúdo, mas é claro 
que os usuários também vão ser beneficiados. assisten-
tes virtuais que respondem suas perguntas, além de um 
login mais veloz e o compartilhamento de conteúdos 
específicos estão entre as novas ferramentas oferecidas.

a grande empresa de entretenimento e tecnologia 
Nintendo anunciou a volta do 'Nintendinho' clássico. Já 
tem gente pirando, mas no dia 11 de novembro, a em-
presa vai colocar à venda, novamente, o NEs Edição 
clássica, com formato plug & play e entrada hdMi, e 
nada menos que 30 jogos inclusos 'na memória'. 

Vem novidade por aí! a maior rede social do mun-
do vai permitir novidades revolucionárias. o anúncio 
foi realizado por nada mais nada menos do que o 
próprio Marck Zuckerberg. durante o f8 conference 
que ocorreu nos dias 12 e 13 de abril, o cEo anun-
ciou várias novidades para a rede social.

Novidades no facebook II

A volta dos clássicos Novidades no Facebook

as estrelas são astros luminosos que pos-
suem luz própria, e são os únicos seres que 
possuem luz própria. No entando, elas não 
cintilam, ou seja, não piscam rápido como 
pensávamos. Este efeito nada mais é do que 
uma variação da atmosfera terrestre que in-
terfere na luz que chega até nós.

As estrelas não cintilam

finalmente o famoso ‘chupa-cabras’ pode ter sido 
revelado! bom, pelo menos nos Estados unidos, e existe 
até um vídeo do animal vivo, que você poderá ver 
abaixo! Essa história começou com o intrigante inci-
dente da dra. phylis canion, moradora do texas, que 
encontrou uma misteriosa criatura morta ao lado da 
estrada no caminho de seu rancho na região de cuero.

um registro de um trágico acidente de motocicleta em 
powell county, no kentucky, nos Eua, tem dado o que 
falar. a imagem, feita por saul Vazquez, mostra a cena do 
acidente de longe e depois de observar a imagem, ele 
percebeu uma sombra acima de um dos policiais. a tal 
sombra é pálida e em formato humano, o que faz acre-
ditar ser a alma do homem que estava na motocicleta.

Foto macabra

Vendedor de automóveis
Empresa de grande reconhecimento na venda 

de veículos abre vagas para vendedor de auto-
móveis com ensino médio completo e experiên-
cia. salário comissionado,  vale transporte e outros 
benefícios. interessados enviar currículo para rhu-
manos.rhrj@gmail.com.

Chances para o setor de contas
Empresa abre vaga para trabalhar no setor de con-

tas a receber com experiência na função e superior 
em administração. salários a combinar com bene-
fícios como vale transporte e vale refeição. interes-
sados enviar curriculo para recrutamento12072016@
evir.com.br com o assunto 'contas a receber'.

Área de manutenção predial
Empresa oferece oportunidade na área de ma-

nutenção predial com ensino fundamental, Nr10 
e curso de elétricidade. salário compatível com 
o mercado, vale de transporte, alimentação no 
local e bônus. interessados enviar currículo para 
recesel@bol.com.br. 

Rombo fiscal pode chegar a R$ 129 bi
as contas do governo federal deverão registrar um 

déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem 
contar o pagamento de juros da dívida) de r$ 155,5 
bilhões neste ano e de r$ 129,27 bilhões em 2017, se-
gundo estimativa de instituições financeiras consulta-
das pelo Ministério da fazenda em junho.

Dólar operou abaixo de R$ 3,25
o dólar operou em queda ontem, voltando ao patamar 

abaixo de r$ 3,25, após a eleição do deputado rodrigo 
Maia (dEM-rJ), considerado pragmático e com bom trân-
sito com o presidente interino Michel temer, como pre-
sidente da câmara dos deputados. Às 12h30, a moeda 
norte-americana caía 1,4%, vendida a r$ 3,2285.

Pokémon Go pode ser ferramenta de marketing
o jogo pokémon Go, que em tempo recorde alcançou 

o topo nas lojas de aplicativos da apple e android, pa-
rece pronto para desafiar as empresas de internet espe-
cializadas em aumentar o fluxo de pessoas em pequenos 
negócios e pode acabar tendo um papel no marketing de 
grandes marcas, de acordo com especialistas da indústria.

Chupa-cabra é capturado

COnCEssIOnÁRIA

COnDOMÍnIO

META FIsCAL

EsTRATÉGIA

Artesã tricota filho pra abraçar

'Gelada' no ar
a companhia aérea klM e a heineken anun-

ciaram a primeira torre de cerveja com tecnolo-
gia capaz de funcionar durante o voo. segundo 
o jornal britânico the telegraph, como a pressão 
do ar é muito diferente dentro do avião, os apa-
relhos tradicionais, que funcionam na altura do 
nível mar, apenas ofereceriam espuma.

COnTABILIDADE

MOEDA AMERICAnA

borEd paNda/club GEluk

a holandesa Marieke Voorsluijs é uma tricoteira profissional que 
gosta de confeccionar coisas estranhas. Querendo testar o limite 
de suas capacidades com o tricô, a artesã resolveu confeccionar 
uma “réplica” do próprio filho mais velho. segundo a tricoteira, o 
rapaz já está naquela idade em que não quer mais receber abra-
ços da mãe o tempo todo, e por isso ela resolveu fazer uma peça 
de tricô que ela pudesse abraçar quando quisesse. Ele gostou da 
ideia, e os dois trabalharam juntos no projeto de família.

Só pela metade
a população de Nilópolis está irada com 

o prefeito alessandro calazans. anuncia-
da em 2014 como a maior maravilha de 
sua gestão, a reforma e ampliação do 
hospital Municipal Juscelino kubitschek, 
conhecido como Juscelino, cheira a fias-
co. E não é pra menos. 

Longe do fim 
com uma fatia de r$ 18 milhões de in-

vestimento do governo do estado e con-
trapartida de r$ 1 milhão a ser aplicado 
na finalização da obra (pelo menos essa é 
a informação), a unidade ainda está lon-
ge de estar pronta. calazans, que já está 
com a cabeça na campanha eleitoral, 
anunciou a inauguração do 1º andar. 

Ainda falta muito
pelo andar da carruagem, essa obra 

deve se arrasar mesmo sendo ano eleito-
ral. E para não ficar mal na fita, o prefei-
to deverá mudar seu discurso, justificando 
para a população os motivos do atraso 
da obra. o que não vai adiantar, uma vez 
que a fama de prefeito 'falastrão' corre o 
município.  

Ai que medo! 
a onda de assassinatos de pré-candi-

datos na baixada está 'obrigando' muito 
candidato a políico a abandonar o barco 
principalmente em redutos eleitorais onde 
quem canta de galo são os criminosos.  

Fora da disputa 
Em duque de caxias, por exemplo, um 

líder da associação de moradores de 
uma comunidade do terceiro distrito está 
em polvorosa por causa das execuções. 
o fantasma do medo já está instalado e, 
agora, expulsa os pretendentes que so-
nhavam em entrar na disputa. 



Prefeito de Japeri recebe visita 
do vereador Markinho Gandra
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Câmara muniCipal de belford roxo

 visita de peso

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

O representante do Poder Executivo apresentou e debateu sobre o Programa Bairro Legal.

O vereador ficou entusiasmado ao conhecer de perto o projeto e reforçou que percebe a importância dos serviços

Vereador Maurício Moraes aprova o recesso

Encontro teve como pauta os pedidos dos moradores

Câmara aprova Lei de 
Diretrizes Orçamentárias

Autoridades municipais de Japeri 
debatem melhorias para a cidade

Idosos meritienses formam exército para situação de risco

sob a presidência 
do vereador Mauricio 
Morais, a câmara de 
Municipal de Nova 
iguaçu aprovou na úl-
tima quarta-feira, em 
segunda votação, a 
lei de diretrizes orça-
mentárias (ldo) para 
o ano de 2017 e en-
trou em recesso de 
sessões plenárias. 

recebido no dia 23 
de maio e submeti-
do à deliberação do 
plenário, o projeto foi 
aprovado em primei-
ra discussão no dia 
7 de junho de 2016, 
indo para a comis-
são de orçamento 
para o recebimento 
de emendas, pelo 
prazo de cinco dias 
úteis, em atendimen-

o prefeito ivaldo 
barbosa dos santos, o 
timor, reuniu-se com os 
secretários municipais 
ontem, em seu gabi-
nete, com o objetivo 
de acompanhar os 
resultados e colaborar 
nas ações que cada 
pasta vem desenvol-
vendo. o encontro 
teve como pauta prin-
cipal as melhorias que 
podem ser feitas para 
dar continuidade ao 
crescimento gradual 
da cidade, além de 
resolver pendências 
institucionais.

o representante 
do poder Executivo 

são João de Meriti tem 
atualmente uma popula-
ção de mais de 458 mil ha-
bitantes, segundo estima-
tivas do instituto brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(ibGE). deste total, quase 
52 mil são idosos. pensan-
do neste grupo, a defesa 
civil do município, em par-
ceria com a subsecretaria 
da Melhor idade, decidiu 
capacitar a terceira idade 
para agir e prevenir situa-

to aos parágrafos 3º 
e 6º, do artigo 278 do 
regimento interno. 
Nenhuma emenda foi 
apresentada.

a ldo estabelece 
metas e prioridades 
da administração pú-
blica, além de diretri-
zes para a elabora-
ção e execução do 
orçamento, entre ou-
tras atribuições.

a abertura do se-
gundo período de ses-
sões deste ano será 
no dia 2 de agosto.

o presidente Mauri-
cio fez questão de sa-
lientar que o trabalho 
legislativo continua, e 
as reuniões das co-
missões permanentes 
ocorrerão normal-
mente.

conversou com cada 
secretário sobre as 
reivindicações dos 
moradores e, juntos, 
chegarem a uma con-
clusão sobre o melhor 
resultado para atender 
aos pedidos. “precisa-
mos dar continuidade 
ao bom trabalho que 
já vem sendo desem-
penhado, pois juntos 
podemos chegar mais 
longe. peço que os re-
presentantes de cada 
pasta deem o seu me-
lhor. Vamos redobrar 
nosso comprometi-
mento com a popula-
ção, vestir a camisa e 
estender as melhorias 

custódio MartiNs

waNdErsoN oliVEira

diVulGação

ontem, o prefeito 
de Japeri, ival-
do barbosa dos 

santos, o timor, recebeu 
na sede da secreta-
ria de obras e serviços 
públicos (sEMosp), o 
presidente da câmara 
dos Vereadores de bel-
ford roxo, Marco auré-
lio de almeida Gandra 
(Markinho Gandra). o 
representante do poder 
Executivo estava acom-
panhado do secretário 
da pasta, andrew re-
nato, que apresentou 
e debateu sobre o pro-
jeto bairro legal, que 
será lançado em breve. 
o objetivo da iniciativa 
é levar melhorias de in-
fraestrutura para todo o 
município.

QuALIdAdE dE VIdA
o trabalho na cida-

de tem sido constante 

e muito mais será feito 
para que os japerien-
ses possam ter melhor 
qualidade de vida, 
acessibilidade e mobi-
lidade urbana. o vere-
ador Markinho Gandra 
ficou entusiasmado ao 
conhecer de perto o 
projeto e reforçou que 
percebe a importância 
dos serviços que serão 
realizados.

“Mais uma vez que-
ro parabenizar o pre-
feito timor e toda sua 
equipe por iniciativas 
como esta do progra-
ma bairro legal. o mu-
nicípio de Japeri e seus 
moradores só têm a 
ganhar pelo compro-
metimento e seriedade 
de todos os envolvidos 
para promover melhor 
qualidade de vida aos 
cidadãos”, disse o pre-
sidente da câmara dos 
Vereadores de belford 
roxo.

pela cidade”, disse o 
prefeito.

Na ocasião, o prefei-
to timor informou que 
novas reuniões vão 

acontecer com o intui-
to de orientar e fiscali-
zar os serviços básicos 
que são oferecidos 
aos japerienses.

Parlamentar afirma que melhorias virão
por sua vez, o pre-

feito agradeceu o 
reconhecimento do 
parlamentar e afir-

mou que muito mais 
melhorias ainda es-
tão por vir. “Estamos 
trabalhando para 

beneficiar todos os 
munícipes, em todos 
os cantos da cida-
de. ter o reconheci-

mento do Markinho 
Gandra, que é um 
parceiro de Japeri, 
pelos feitos no nosso 

município tem uma 
representatividade 
muito grande para 
nós. Vamos continuar 

fazendo mais ações 
que promovam be-
nefícios para a po-
pulação”, afirmou. 

ções de risco.
somente no último 

semestre, 200 pessoas 
concluíram o programa 
Voluntários seniores da 
defesa civil, fazendo a ci-
dade chegar à marca de 
500 capacitados para agir 
em ocasiões emergenciais. 
prevenção e combate a 
incêndios, primeiros socor-
ros, acidentes domésticos, 
redução de desastres, vo-
luntariado, defesa civil e 

o Estatuto do idoso são as 
principais disciplinas pre-
sentes no curso, que conta 
com aulas práticas e teó-
ricas.

dona lucilia ribeiro da 
costa freire, 61 anos, e o 
namorado, Jonas paes da 
silva, de 68, são um casal 
que se formou na última 
edição do curso. a senho-
ra, que conheceu o par em 
uma aula de valsa na sede 
da subsecretaria há apro-

ximadamente três anos, 
lembra-se que, há exatos 
38 anos, perdeu um filho 
justamente por não saber 
fazer uma massagem car-
díaca, procedimento que 
lhe foi ensinado durante o 
curso. “Naquele dia, está-
vamos somente eu e meu 
filho em casa. a ambulân-
cia demorou a aparecer e, 
quando chegamos ao hos-
pital, ele já estava morto”, 
recorda-se.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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agentes da secretaria de defesa 
civil e ordem pública de Nova igua-
çu demoliram imóveis comerciais 
construídos irregularmente às mar-
gens do rio das Velhas, em Miguel 
couto. 

a tV hora h, mais 
um empreendimento 
da Gráfica e Editora 
hora h, está em con-
tagem regressiva para 
entrar no ar. ainda 
em fase experimen-
tal, o novo canal de 
comunicação é for-
mado por uma equi-
pe supercompetente. 

Na cidade de Nova 
iguaçu, por exemplo, 
a revitalização da 
Via light foi ‘ataca-
da’ pelos pichadores, 
que rabiscaram os in-
compreensiveis ‘códi-
gos’ nas pinturas que 
embelezam paredes 
e muros dos imóveis 
da via. 

a ‘emissora virtual’ promete agitar o mundo políti-
co, com entrevistas polêmicas que devem bombar 
na internet. a tV hora h conta com a tecnologia 
de ponta para inovar na qualidade das produções. 

o diretor lino rocca e a atriz Vânia santos, do cen-
tro Experimental de teatro e artes, viajam dia 27 com 
a peça solo ‘perdoa-me por amar’ para participar do 
festival Nacional de teatro de barbacena (MG). 

É só um exemplo Contagem regressiva 

Vai bombar ‘Perdoa-me por amar’ 

Eles disseram... nós publicamos!
“Só quem viu foram os curiosos que se aproximaram do espetáculo. A gente vai sustentar a liberdade 

artística”. advogado rafael faria, que defende a produtora que gravou um filme pornô na praia do 
recreio, Zona oeste do rio. o diretor do filme brad Montana vai prestar depoimento na 42ª dp (recreio). 

Em uma semana ocorreram 265 tiro-
teios, um e meio a cada hora, em comu-
nidades do rio de Janeiro. Entretanto, os 
índices de criminalidade estariam sendo 
maquiados pela secretaria de segurança 
pública.

segundo o deputado federal e ex-go-
vernador anthony Garotinho (pr), o ob-
jetivo seria apagar o alarme vermelho e 
evitar que o sentimento de medo domine 
a maioria da população. como se isso 
fosse possível. 

dirEto ao poNto

o rio se transformou em potencial alvo do 
grupo Estado islâmico (Ei). as especulações di-
vulgadas na imprensa sobre um provável ata-
que terrorista não podem ser subestimadas por 
uma única razão: o mundo vai estar na capital 
carioca para assistir aos Jogos olímpicos. o Ei já 
deu o recado, sendo o mais concreto revelado 
por um deputado francês, segundo o qual um 
brasileiro teria um plano de ataque a uma de-
legação francesa. 

Samba é Nosso! Orgulho da região Vandalismo 
a associação cultural samba é 

Nosso realizou o sorteio da ordem 
dos desfiles para o carnaval de 
2017, das escolas que vão desfilar 
na Estrada intendente Magalhões, 
na Zona Norte do rio. dividida nos 
grupos c, d e E, grande parte das 
agremiações é da baixada.

o sorteio aconteceu na quadra 
da portela, em Madureira. Entre as 
escolas estão o GrEs chatuba de 
Mesquita, Matriz de são João e 
império da uva, de Nova iguaçu. 
a entidade é presidida por Mar-
cos falcon e reinaldo bandeira 
(vice-presidente).  

o brasil precisa de leis mais 
duras para punir quem destrói o 
patrimônio público, erguido com 
pagamento dos impostos que 
todos nós, trabalhadores ou não 
pagamos. por onde quer que se 
olhe, as marcas desses deixadas 
pelos criminosos estão lá. 

Dura realidade 

Alarme vermelho
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Numa disputa decidi-
da em 2º turno, rodrigo 
Maia (dEM-rJ) foi eleito 
presidente da câmara 
para ocupar um man-
dato-tampão de seis 
meses, até 31 de janei-
ro de 2017. Maia teve 
285 votos, contra 170 de 
rogério rosso (psd-df). 
houve ainda 5 votos em 
branco entre os 460 de-
putados presentes.

a eleição foi preci-
pitada pela renúncia 
ao cargo de Eduardo 
cunha (pMdb-rJ), afas-
tado há dois meses do 
mandato por decisão 
do stf (supremo tribunal 

federal).
Nesse período, a câma-

ra vinha sendo comanda-
da pelo vice-presidente 
waldir Maranhão (pp-Ma). 
após a divulgação do 
resultado, parte dos de-
putados puxou um coro 

uma vergonha o alojamento dos 
militares da força de segurança 
Nacional que estão no rio para os 
Jogos olímpicos. camas improvi-
sadas e salários atrasados podem 
provocar uma debandada geral. 

Rodrigo Maia terá que definir lado

de “fora, cunha”. Maia 
tentou angariar votos 
com o argumento de 
que seria o contraponto 
ao candidato preferido 
pelo centrão, rogério 
rosso, apontado como 
próximo a cunha. 

uma compra de 
eletrodomésticos 

feita pela secretaria 
de saúde de Guapi-
mirim junto à empre-
sa Gb Garcia Eletro-
móveis, cerca de r$ 
500 mil, continua até 
hoje sem explicação 
e os dados referentes 
ao processo licitató-
rio que gerou duas 
notas de empenho 
em 2013 simplesmen-
te não aparecem no 
sistema da prefeitura. 
de acordo com o de-
nunciado ao Ministé-
rio público pelo con-
selho Municipal de 

Superfaturamento ainda 
não foi explicado em Guapi

saúde, em inquérito 
que acabou levando 
a Justiça afastar o se-
cretário Eliel ramos e 
o prefeito Marcos au-
rélio dias, que depois 
retornaram ao gover-
no, teriam sido encon-
tradas irregularidades 
na contratação da 
Gb, bem como em 
contratos firmados 
com outras dez em-
presas para o forne-
cimento de gêneros 
alimentícios, medica-
mentos e materiais de 
consumo para a rede 
municipal de atendi-
mento médico. 

Nova Iguaçu derruba construções irregulares em Miguel Couto
ordEM pública

Moradores ficaram mais tranquilos com a demolição das construções que eram usadas para o consumo de drogas 

Maia havia recebido 120 votos no 1º turno da votação

 Ministério Público pediu à Prefeitura que recupere área invadida irregularmente.

confira a matéria completa no site

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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agentes da secre-
taria de defesa 
civil e ordem pú-

blica de Nova iguaçu 
demoliram ontem três 
lojas comerciais cons-
truídas irregularmente 
às margens do rio das 
Velhas, em Miguel cou-
to. o espaço público 
foi recuperado para 
facilitar a limpeza do 
rio, evitando enchentes 
frequentes no local.

a reintegração acon-
teceu de forma pacífi-
ca, já que há um mês 
o secretário de defesa 
civil e ordem e públi-
ca, luiz antunes, avisou 
aos comerciantes que 
iria realizar a destruição 
e solicitou que eles es-

vaziassem o local. de 
acordo com antunes, o 
Ministério público deter-
minou a demolição.

as lojas tinham sido 
transformadas em pon-
tos de consumo de 
drogas e deixou os mo-
radores da região pre-
ocupados. “Estou muito 
feliz pela demolição. 
tinha gente que entra-
va lá para usar droga. 
aqui já está muito pe-
rigoso. outra coisa que 
me preocupa é que 
vem gente de longe 
despejar lixo nesse rio 
e quando chove, a rua 
fica completamente 
alagada. ainda bem 
que a prefeitura está 
resolvendo o nosso pro-
blema”, disse o pedrei-
ro José Maria.

Rodrigo Maia é o novo presidente da Câmara
rEprodução 

Cavalos invadem Nilópolis 
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HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Na entrada de Ni-
lópolis, a presença de 
cavalos é comum. Na 
manhã de ontem, seis 
animais foram encon-
trados pastando entre 
o acesso ao município e 
a Via light. para quem 
trafega pelo trecho é 
preciso redobrar a aten-
ção. ou seja, ficar de 
olhos bem abertos para 
não correr o risco de se 
envolver em algum aci-
dente. agora, e quanto 
a prefeitura? Não seria 
dela a responsabilidade 
de punir os proprietários 
dos animais?

rEprodução

 Marcos Aurélio faz segredo das contas da Saúde
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Feira pretende mostrar o dinamismo do cenário econômico da região.

Aberta 18ª edição da Flumisul 
no município de Barra Mansa

Iniciativa pretende amplificar os negócios de setores que se mantiveram

com o tema 
‘Empreende-
dorismo em 

tempo de crise’ foi 
aberta a 18ª da feira 
de Negócios do sul 
fluminense (flumisul). 
diversos representan-
tes de organizações 
sociais estiveram pre-
sentes na cerimônia 
de abertura realizada 
no parque da cidade 
Natanael Geremias. 
a iniciativa pretende 
amplificar os negó-
cios de setores que 
se mantiveram em 
crescimento no país 
e daqueles que apre-
sentaram inovações. 
a flumisul deste ano 
contará com uma 
área de 12.000 m² de 
feira, com capacida-
de para 250 exposito-
res. Vários segmentos 
como metalurgia e 
siderurgia, eletrônica, 
informática, indústria 
automotiva, agrone-
gócio, alimentos, pro-
dutos e serviços estão 
presentes na feira.

a feira de Negócios 
é promovida pela pre-
feitura de barra Man-
sa, por meio da bM 
invest (companhia de 

desenvolvimento Eco-
nômico de barra Man-
sa) e pela cdl (câ-
mara de dirigentes 
lojistas), a maior feria 
de negócios do sul do 
Estado do rio de Ja-
neiro. o evento  que 
começou acontece 
até domingo, funcio-
nando sábado, das 14 
às 22h e domingo, das 
14 às 20h.

a secretária munici-
pal de desenvolvimen-
to Econômico e rural, 
danielle fidelis frisou o 
potencial econômico 
dos segmentos repre-

sentados durante a 
feira. “a flumisul é uma 
das mais significativas 
feiras econômicas da 
região, é o momento 
de ratificar o poten-
cial da economia, va-
mos incentivar novos 
negócios e consolidar 
os que já estão em 
andamento”, analisa 
a secretária.

a representante da 
empresa organizado-
ra, a follow comuni-
cação, tamara carva-
lho, fala que a flumisul 
é uma iniciativa para 
barra Mansa crescer 

economicamente . 
“o foco do evento é 
proporcionar bons ne-
gócios, desenvolver a 
economia. a feira é 
um evento grandioso, 
atrai segmentos for-
tes”, destaca tamara.

Já o presidente da 
câmara de dirigentes 
lojistas, (cdl) alício 
camargo,  frisa que 
apesar das dificulda-
des, a flumisul está 
cada vez mais gran-
diosa. “Este ano tive-
mos dificuldades por 
conta da crise que 
assola o país, o país 

enfrente dificuldades 
em todas as esferas 
de governo, mas a fei-
ra foi planejada com 
muito perfeccionismo, 
com a possibilidade 
de melhorar a econo-
mia da cidade”, co-
menta o presidente.

NOVIdAdES
Entre as novidades 

dessa edição, está o 
espaço dedicado às 
‘startups’. o setor vem 
ganhando força no 
mercado. para a feira 
o segmento foi forma-
do por 16 empresas. o 
agronegócio também 
estará bem represen-
tado com um espaço 
exclusivo. barra Man-
sa é o segundo maior 
produtor de hortaliças 
folhosas do Estado 
rio. conta, inclusive, 
com três indústrias de 
processamento de le-
gumes e verduras, in-
cluindo a agricultura 
orgânica. aos moldes 
dos festivais gastro-
nômicos vai ter um 
estande onde serão 
feitas aulas-show, em 
que os participantes 
poderão acompa-
nhar o preparo de co-
midas típicas de bote-
co, como bolinho de 
arroz, bolinho de feijo-

ada, caldos entre ou-
tras delícias. setor que 
está entre os que mais 
cresceram.

a 18ª flumisul fez 
parcerias importantes 
e inéditas. as empre-
sas participantes terão 
a oportunidade de re-
ceber orientações de 
como participar de 
uma rodada de negó-
cios para vender para 
o Ministério da defe-
sa. Especialistas darão 
dicas e apontarão 
caminhos para o em-
presário se tornar um 
fornecedor das forças 
armadas. uma novi-
dade exclusiva da 
feira este ano, segun-
do a secretária muni-
cipal de desenvolvi-
mento Econômico e 
rural. “Esperamos que 
a quantidade de no-
vos negócios supere 
as do ano passado. 
Estamos preparando 
com muito carinho 
novidades que vão 
impressionar tanto o 
público quanto os 
empresários e em-
preendedores. sem 
dúvida o objetivo da 
secretaria é poten-
cializar todos os seto-
res e fomentar novos 
e sólidos negócios”, 
analisou danielle.

fÁbio GuiMas

Semana da moda atrai o público
a semana da 

Moda, que está na 7ª 
edição, tem presen-
ça garantida na 18ª 
flumisul. lojistas parti-
cipantes da feira co-

mercializam vestuário, 
calçados, acessórios, 
entre diversos produtos 
do varejo, com preço 
de ponta de estoque. 
serão descontos de 

até 70%.
todos os dias da feira, 

às 20h, acontecem des-
files das lojas e marcas 
participantes. a organi-
zação do desfile está 

sendo feita pelo pro-
dutor de moda, Jean 
fragoso e a estrutura 
seguirá o layout apre-
sentado no ano passa-
do. lojas participantes: 

lojas que estarão na 7ª 
edição da semana da 
Moda:alma carioca, 
by El shaday, b.E. sh, 
caramelo kids, casual

Glam, i love NY, líqui-

do, lojas Nalin, Mooz 
boutique, onfoot, pa-
patto, rede de óti-
cas Mercadão dos 
óculos, terno club e 
traje.

Três Rios antecipa pagamento 
do 13º salário de servidores

para que efeitos da 
crise nacional não atin-
jam o funcionalismo pú-
blico, o Governo Muni-
cipal antecipou desde 
ontem  metade do 13º 
salário dos funcioná-
rios públicos municipais 
de três rios. a medida, 
segundo afirmou o se-
cretário de fazenda e 
desenvolvimento Econô-
mico, anderson assun-
ção, irá injetar cerca de 
r$ 3,2 milhões na econo-
mia municipal neste fim 
do mês de julho.

segundo informações, 
todos os funcionários ati-
vos, inativos e pensionis-
tas serão beneficiados 
com a antecipação da 
primeira parcela. 

“são compromissos 
que assumimos junto à 
população e que esta-
mos honrando, numa 
demonstração de res-
ponsabilidade com as 
finanças públicas” afir-
mou Vinícius farah.

cuidar do funcionalis-
mo público municipal é 
uma prioridade da atu-
al gestão, por isso, todos 
os servidores municipais 
de três rios comemoram 
ainda o reajuste con-
cedido aos funcioná-

rios no último mês. após 
aprovação na câmara 
de Vereadores, foi con-
cedida a revisão geral 
anual de 5,0% (cinco por 
cento) sobre o salário 
base dos servidores pú-
blicos municipais, ativos 
e inativos pertencentes 
à administração direta 
do município, excluídos 
os cargos em comissão 
de direção e assesso-
ramento superior, Nível 
das. sancionada no dia 
17 de junho, a lei Nº. 4341 
concede ainda aos aos 
funcionários da educa-
ção da tabela MaG, 
para administração in-
direta, 0,5% (cinco dé-
cimos por cento), retro-
ativo a janeiro de 2016 
conforme parágrafo úni-
co do art. 1° da lei 4289 
de 25/02/16.

os funcionários do sa-
aetri, serviço autônomo 
de Água e Esgoto de 
três rios, serão contem-
plados com 0,5% retroa-
tivos, já que em janeiro 
deste ano, tiveram um 
reajuste de 4,5%.

Este é o resultado da 
luta do prefeito Vinicius 
farah, junto à equipe 
econômica do gover-
no, que mesmo com as 

dificuldades enfrenta-
das com as quedas nos 
repasses de verbas e 
nas arrecadações, tem 
honrado o compromis-
so de valorizar o servidor 
público municipal, con-
cedendo melhores con-
dições de trabalho para 
aqueles que colaboram 
com a construção de 
um governo para todos 
os cidadãos trirrienses.

“Esse é mais um mo-
mento importante da 
nossa gestão. o servidor 
sempre foi tratado com 
prioridade e conceder 
este reajuste é mais uma 
demonstração do quan-
to primamos por ofere-
cer dignidade à catego-
ria, que ao nosso ver é 
o grande patrimônio da 
prefeitura. Garantimos 
o reajuste salarial com 
responsabilidade, com 
a garantia de manter o 
pagamento dentro do 
mês, como acontece 
desde o primeiro mês da 
minha gestão, sem gerar 
atraso ou prejuízos nas 
demais despesas do mu-
nicípio”, ressalta o pre-
feito Vinicius farah que 
destaca o importante 
papel da câmara de 
Vereadores.

as guimbas de ci-
garros estão entre as 
principais causas de 
fogo em vegetação 
no sul do rio de Ja-
neiro. Nessa época de 
estiagem, quando o 
tempo fica mais seco, 
esse tipo de atendi-
mento aumenta para 
os bombeiros: podem 
ser responsáveis por 
70% das chamadas.

“Na área urbana, a 
parte de queima de 
resíduos sólidos, pró-
ximo as áreas verdes. 
Então a gente pede 
a limpeza de terrenos 
também. Então, as 
pessoas já tem esse 
tipo de ação que 
acabam fugindo ao 
controle e se tornan-
do incêndio florestal”, 

explicou renato rieger, 
subcomandante do 
corpo de bombeiros de 
Volta redonda.

Quem for pego pro-
vocando incêndio 
pode ser preso. a pena 
varia de dois a quatro 
anos mais multa a ser 
aplicada pela justiça 
de acordo com o caso. 

“[a gente] pede que 
a população tenha 
cuidado no momento 
que for fazer um tipo 
de limpeza em terre-
no, queimar algum 
tipo de resíduo, para 
que não aconteça os 
incêndios florestais”, 
disse o subcoman-
dante.

Mudança climática aumenta o registro de ocorrências

Começou a obra de recuperação 
foram iniciados, na úl-

tima terça-feira, os traba-
lhos para recuperação do 
tabuleiro da ponte ray-
mundo ozório rodrigues, a 
ponte da Mata do amador, 
localizada no centro de pi-
raí.  a executora da obra é 
a empresa Macport Estrutu-
ras ltda Epp, com sede na 
cidade de petrópolis, que 
venceu a licitação realiza-

da no dia 10 de maio, pelo 
valor de r$ r$ 147.874,60.

a obra tem duração 
prevista de quatro meses 
e serão realizadas em duas 
etapas, fazendo a recupe-
ração de um lado de cada 
vez, permitindo a manu-
tenção do trânsito em um 
faixa.

“Em alguns momentos 
teremos que interditar a 

ponte para que determi-
nadas operações sejam 
realizadas, mas solicitamos 
empenho à empresa para 
que esses trabalhos sejam 
executados em intervalos 
os mais breves possíveis, 
evitando que a ponte seja 
interditada por completo 
por um longo período de 
tempo” explicou roberto 
borges silva.

Tempo seco aumenta queimadas
rEprodução
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Mais um suspeito encara a tranca
Batalhão de Mesquita prende marginal que teria matado o dono de uma 
academia. Ele também deve responder pelo assassinato de um entregador de pizza. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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a polícia Militar prendeu 
ontem mais um suspei-
to de envolvimento no 
assassinato do empre-
sário felipe lavina Ma-
chado, que era dono 
de uma academia, no 
bairro k-11, em Nova 
iguaçu, em outubro do 
ano passado. os agen-
tes do 20º bpM (Mes-
quita) informaram que 
Max pereira fernandes, 
conhecido como th, 
de 21 anos, foi captu-
rado na rua tupã, na 

comunidade da cha-
tuba, dominada pelo 
tráfico de drogas. 
durante a ação, os mi-
litares prenderam tam-
bém luís fernando dos 
santos Martins, o lilico 
ou Miúdo, e apreen-
deram um revólver de 
calibre 38 com cinco 
munições. th, de acor-
do com a polícia, já 
tem três passagens e é 
suspeito ainda de ma-
tar um entregador de 
pizzas na comunidade 
em que atua como tra-
ficante. Felipe Lavina foi executado após ser sequestrado

Revólver calibre 38mm foi apreendido com o marginal

diVulGação pMErJ/facEboook
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Dois já foram presos pelo crime covarde
um mês após o cri-

me, em novembro, 
a divisão de homi-
cídios da baixada 
fluminense (dhbf) já 
havia prendido luigi 
sirino dos santos, 20, 
suspeito de matar 

e sequestrar felipe. o 
corpo da vítima foi lo-
calizado no bairro k-11. 

a namorada do 
empresário também 
chegou a ser presa e 
acusada de ser a man-
dante do crime. Mas 

a Justiça concedeu 
habeas corpus em de-
zembro à Elen cristina 
cury, de 23 anos. ini-
cialmente, ela era tes-
temunha por ter sido 
sequestrada também 
pelos assassinos, mas 

solta no caminho, es-
taria de olho na he-
rança que poderia 
herdar no caso de 
morte do empresário. 
Elen estava há pou-
co mais de um ano 
namorando felipe.

Perseguição grampea 5 por 
arrastão em Belford Roxo 

Militares do bata-
lhão de belford roxo 
(39º bpM) prenderam 
na madrugada de on-
tem cinco suspeitos de 
praticar assalto na re-
gião. Entre os detidos 
estão duas mulheres. 
com eles, os agentes 
apreenderam vários 
objetos que pertence-
riam às suspostas víti-
mas. 

de acordo com a 
guarnição comanda-
da pelo 3º sargento 
sabino, os pMs reali-
zavam patrulhamento 
na avenida  Joaquim 
da costa lima, na al-
tura do bairro apolo 
Xi, quando tiveram a 
atenção voltada para 
o veículo com as ca-
racterísticas informa-
das por outra viatura. 

os agentes orde-
naram ao motorista 
que parasse, mas ele 
acelerou, dando início 
a uma perseguição 
até conseguir realizar 
o cerco na avenida 

agentes da 53ª de-
legacia de polícia 
(Mesquita) realizaram 
na última quarta-feira 
uma operação com 
o objetivo de checar 
informações recebi-
das pela unidade de 
que um suspeito esta-
ria comercializando 
drogas através do sis-
tema ‘disque droga’ 
e realizava entregas 
em um veículo astra, 
de cor prata.

o delegado Ma-

Governador leonel de 
Moura brizola, na altu-
ra do bairro pilar. Nes-
se trecho o condutor 
perdeu o controle do 
veículo Gol, placa lpY-
2550, que capotou. 

após o acidente, vá-
rias vítimas do bando 
reconheceram os inte-
grantes como autores 
dos roubos. Questiona-
dos, três dos suspeitos 
confessaram ter rou-
bado o automóvel em 
são João de Meriti. os 
policiais informaram 

theus lopes informou 
que ao parar o ve-
ículo o motorista foi 
abordado pelos poli-
ciais. com ele, foram 
encontrados três sa-
colés de cocaína, no 
total de 8 gramas. o 
suspeito, que confes-
sou o crime, foi iden-
tificado como José 
Maria ferreira omena. 
Ele foi encaminhado 
à distrital e autuado 
pelo crime de tráfico 
de drogas.

à 64ª (Meriti) sobre o 
caso, onde o proprie-
tário do veículo aguar-
dava para registrar a 
ocorrência do roubo. 
Ele foi encaminhado 
para a 54ª dp onde re-
conheceu o trio. 

com os criminosos, 
os pMs apreenderam 
uma arma de brin-
quedo (simulacro), di-
versos aparelhos celu-
lares, várias carteiras 
com documentos, dois 
relógios, além da recu-
peração do veículo. 

Suspeito de roubar cargas 
dos Correios, trio é preso

Ônibus pega fogo em Resende

Traficante do ‘disque droga’ vai em 
cana após ser monitorado pela Civil

a polícia Militar 
tirou de circula-
ção três bandidos 
suspeitos de roubo 
de cargas dos cor-
reios. os marginais 
identificados como 
carlos pereira de 
lima, de 39 anos, 
e reinaldo Misael 
apóstolo, 28, foram 
presos na manhã 
de ontem na ro-
dovia presidente 
dutra, na altura de 
Nova iguaçu, após 
mais um ataque. 
a ação envolveu 
guarnições de três 
cabines sobre ro-
das (csr) dos bair-
ros Moquetá, Jar-
dim iguaçu e luz 
sob os comandos 
dos sargentos cân-
dido, luís paulo e 
soldado r. da silva, 
respectivamente. 

segundo infor-
mações do 20º 
bpM (Mesquita), 
a pM foi alertada 
para a placa de 
veículo suspeito 
que foi abordado 
na via onde esta-

um ônibus foi con-
sumido pelo fogo na 
tarde de ontem, na 
rodovia presidente 
dutra, em resende, 
região sul fluminen-
se. a Novadutra, 
concessionária que 
administra a rodovia, 

vam dois ocupantes. 
Eles confessaram ter 
realizado o roubo e 
levaram os agentes 
até uma casa no 
bairro de austin onde 
estava guardado um 
grande volume de 
mercadorias. a du-
pla, então, confessou 
que em outro imóvel, 
dessa vez em agos-
tinho porto, em são 
João de Meriti, onde 
foram encontradas 
mais mercadorias da 
empresa de entrega 
e foi preso o terceiro 
suspeito: carlos antô-
nio oliveira da silva, 

informou que o incên-
dio aconteceu no km 
306, na pista sentido 
rio.

ainda segundo in-
formou que o veículo, 
que seguia para o rio, 
estava levando idosos 
que voltavam de uma 

31. 
toda a carga 

roubada e os pre-
sos foram levados 
para a sede da 
polícia federal de 
Nova iguaçu. a 
unidade informou 
que nos últimos 
dias foram rouba-
dos 10 veículos de 
carga dos correios. 
os agentes acredi-
tam que o trio inte-
gra uma quadrilha 
de roubo de carga 
com base nas ca-
racterísticas des-
critas pelas vítimas 
dos ataques. 

excursão em são 
lourenço, em Minas 
Gerais. apesar do 
susto, os 25 passa-
geiros e o motorista 
não ficaram feridos. 
o motorista relatou 
a uma equipe da 
polícia rodoviária 
federal (prf) que o 
fogo começou em 
um pneu dianteiro, 
depois que ele es-
tourou.

por conta do aci-
dente, o trânsito fi-
cou interrompido por 
uma hora para que 
as chamas fossem 
apagadas. o fogo 
atingiu também a 
vegetação às mar-
gens da via e a lenti-
dão chegou a 10 km. 

Policiais do 20º BPM recuperaram carga com o bando

53º dP investigou suspeito

Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas

Celulares e carteiras das vítimas foram apreendidos

diVulGação



BAhIA

SEXTA-fEirA, 15 dE julho dE 2016 policia

sob a pressão da bandidagem

7

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Deputados vão apurar denúncia 
sobre ordens da milícia à Força 

Assaltantes morrem em troca de tiros 
Quatro bandidos mor-

reram e um soldado da 
polícia Militar foi ferido no 
pé durante troca de tiros 
em um trecho da br-324 
no município de simões 
filho. a pM informou que 
o confronto começou na 
altura do posto da polícia 
rodoviária federal (prf) 
durante uma operação 
realizada pelas polícias 
Militar, civil e rodoviária. 
os criminosos que troca-
ram tiros com a polícia 
estavam sendo investiga-
dos por assaltos a bancos.

informações apontam 
que três marginais foram 
baleados no tiroteio, en-
tre eles uma mulher, e 

acabaram morrendo no lo-
cal. Eles estavam armados 
com metralhadoras e fuzis 
de alto calibre. Já o pM 
que foi baleado no pé foi 
socorrido ao hospital Geral 
do Estado (hGE) em sal-
vador onde foi medicado. 
ainda segundo a pM, pelo 
menos outros 04 criminosos 
conseguiram fugir por um 

matagal e teriam levado 
uma grávida como re-
fém. uma aeronave do 
Grupamento aéreo da 
polícia Militar (GraEr) 
juntamente com policiais 
militares do batalhão de 
operações policiais Espe-
ciais (bopE) trabalham na 
tentativa de localizar os 
bandidos que fugiram.

Três marginais baleados morreram no local

plaNtão policial 

o ministro da Jus-
tiça, alexandre 
de Moraes, e o 

secretário de seguran-
ça do rio, José Maria-
no beltrame, terão que 
esclarecer a situação 
dos agentes da força 
Nacional que partici-
parão do esquema de 
segurança da olimpí-
ada no rio de Janei-

ro. Eles estariam sendo 
submetidos às ordens 
da milícia que atua 
da Zona oeste do rio. 

a comissão de se-
gurança pública e 
combate ao crime 
organizado da câ-
mara dos deputados 
pretende realizar uma 
audiência pública 
para debater o caso 
após denúncias dos 
policiais civis e bom-
beiros. os agentes, 

que estão alojados 
no condomínio Vila 
carioca, do ‘Minha 
casa, Minha Vida’, 
no bairro do anil, não 
podem circular arma-
dos pela comunidade 
Gardênia azul e foram 
impedidos até de ins-
talar internet nos apar-
tamentos. os agentes 
denunciaram também 
problemas como falta 
de água e de mobília 
e precisaram comprar 

cama, colchões e ge-
ladeiras. 

dRACO REALIzA 
OPERAçãO NO 

ANTRO dA MILíCIA 
Na manhã de ontem, 

a delegacia de repres-
são às ações criminosas 
organizadas (draco) 
realizou uma operação  
de ‘rotina’ com o ob-
jetivo de averiguar as 
denúncias. o vice-pre-
sidente da comissão, 

deputado Ezequiel tei-
xeira, afirma em um re-
querimento que são ina-
ceitáveis as condições 
vividas pelos agentes: 
“o contingente está tra-
balhando em condições 
sub-humanas, alojado 
em apartamento sem 
camas, chuveiro e até 
mesmo sem água, além 
de não ter recebido o 
pagamento das diárias”.

o requerimento com-
pleta que a situação é 

inconcebível, já que re-
centemente o Estado do 
rio recebeu um repas-
se de r$ 2,9 bilhões do 
Governo federal para 
serem investidos na se-
gurança pública e que 
a “força Nacional foi 
convocada, justamen-
te, para atuar diante do 
caos na segurança pú-
blica do rio de Janeiro 
e, agora, os agentes en-
contram-se desampara-
dos pelo Estado”.

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado pretende realizar uma audiência pública para debater o caso após denúncias

MÁrcio alVEs / EXtra

Ameaça de ataque confirma temor com terrorismo 
Em reportagem ex-

clusiva publicada em 
sua última edição, o 
jornal francês libération 
repercutiu a revelação 
de que o grupo Estado 
islâmico estaria plane-
jando atacar a delega-
ção francesa durante 
as olimpíadas no rio de 
Janeiro. segundo o jor-
nal, a informação surgiu 
por acaso durante uma 
audiência com um dos 
responsáveis do serviço 
de informação da fran-

ça durante a cpi do par-
lamento que investigou os 
recentes atentados terro-
ristas no país.

o general christophe 
Gomart, da direção de in-
formação Militar, afirmou 
em depoimento ter toma-
do conhecimento de um 
brasileiro que estaria pla-
nejando atacar a delega-
ção francesa. Ele declarou 
que a informação foi reve-
lada por parceiros da fran-
ça na luta antiterrorista, 
sem dar maiores detalhes.

de acordo com o jornal, 
mais um grande evento 
esportivo está na mira dos 
terroristas. o diário lembra 
que no passado as olim-
píadas já foram alvos de 
ataques em 1972, em Mu-
nique, onde 12 israelenses 
foram assassinados, e em 
1996, em atlanta, quando 
uma bomba colocada em 
um parque matou duas 
pessoas e feriu 111.

durante coletiva em 
brasília, o diretor-geral da 
abin (agência brasileira de 

inteligência), wilson trezza, 
afirmou que a agência 
reduziu o grau de alerta 
para terrorismo no brasil. 
Em maio, a ameaça foi 
elevada para 4, em uma 
escala onde 5 é o máximo. 

segundo informações, 
a abin monitora cerca de 
40 pessoas no país. Em no-
vembro do ano passado, a 
agência chegou também 
a classificar como 4 o grau 
de alerta, ao detectar 
como verdadeira a ame-
aça de Maxime hauchard 

via twitter. o líder terrorista 
escreveu: “brasil, você será 
o nosso próximo alvo”.

o brasil vai mobilizar 85 

mil policiais e soldados, 
o dobro do efetivo nos 
Jogos de londres, em 
2012. 

 Rio terá 85 mil agentes mobilizados nas Olimpíadas

alEXaNdrE ViEira/aGêNcia o dia/Estadão coNtEúdo

Light e Civil fazem operação contra ‘gatos’ 
uma megaoperação de 

combate ao furto de ener-
gia envolvendo mais de 
500 profissionais da light na 
região da penha e da Vila 
da penha, na Zona Norte do 
rio, foi realizada na manhã 
de ontem. Em parceria com 
70 policiais civis e cinco pe-
ritos do instituto de crimina-
lística carlos Éboli (iccE), a 

empresa efetuou 17 registros 
de ocorrência. também re-
alizou 767 inspeções em es-
tabelecimentos comerciais 
e residenciais, além de de-
tectar 314 irregularidades no 
consumo de energia.

a empresa também dis-
ponibilizou sua agência 
Móvel de atendimento no 
largo do bicão. a unidade 

esteve à disposição para ser-
viços comerciais como atua-
lização de dados cadastrais, 
mudança de titularidade, 2ª 
via de conta, entre outros.

além disso, a light inovou 
e levou até o local uma mesa 
móvel para que os peritos já 
pudessem avaliar os medido-
res irregulares, em tempo real 
e na presença do cliente.

Divisão de Homicídios agarra 
suspeito de matar empresária 

o suspeito de 
assassinar uma 
microempresária 
durante um assal-
to na baixada foi 
capturado na ma-
nhã de ontem pela 
divisão de homicí-
dios da baixada 
fluminense (dhbf). 
werlem sousa da 
silva, de 21 anos, 
teve a prisão tem-
porária expedida 
pela comarca de 
são João de Me-
riti pela morte de 
ronilda tomaz oli-
veira no último dia 
7. o marginal foi 
indiciado pelos cri-
mes de latrocínio 
e tentativa de la-
trocínio. 

segundo as in-
vestigações, a ví-
tima, que tinha 
46 anos, saía de 
um jantar no sho-
pping Grande rio 
com uma amiga. 
o carro da empre-
sária foi abordado 
pelos criminosos 

na rua anastácio 
correa e ela entre-
gou os pertences, 
mas teria gritado no 
momento em que 
saía do veículo. um 
dos bandidos atirou 
antes de fugir.  ronil-
da morreu no local.

durante a prisão, 
os agentes encon-
traram na casa onde 

werlem estava 168 
pinos e cinco pa-
pelotes de cocaí-
na, 130 sachês de 
maconha, um ra-
diotransmissor e r$ 
404. Ele também 
foi autuado em 
flagrante pelos cri-
mes de tráfico de 
drogas e associa-
ção ao tráfico.

Ronilda saía do shopping quando foi assassina-

rEprodução / facEbook

Agentes de segurança das Olímpiadas estariam sendo submetidos às ordens de grupos paramilitares da Z. Oeste.
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Projovem Urbano participa do 
Programa Papo de Responsa
O evento reuniu mais de 150 alunos alertando sobre o risco do consumo de drogas.

FRAnçA

o governo da fran-
ça confirmou que 
cerca de 78 pessoas 
morreram e outras 
dezenas ficaram feri-
das  na noite de on-
tem, em Nice, depois 
de um caminhão se 
lançar contra uma 
multidão que come-
morava o dia da bas-
tilha, feriado nacio-
nal. o jornal francês 
le figaro confirmou 
16 vítimas em estado 
grave.

de acordo com re-
latos de testemunhas, 
após o veículo avan-
çar contra a multi-
dão, seus passageiros 
abriram fogo contra 
as pessoas presentes, 

trocando tiros com for-
ças policiais. a impren-
sa aponta que, dentro 
do veículo, foram en-
contradas metralha-
doras e granadas. de 

dezenas morreram após caminhão avançar em multidão

acordo com as auto-
ridades, o motorista 
do caminhão tam-
bém está entre os 
mortos e um cúmpli-
ce estaria foragido.

caMbridGE archaEoloGical uNit

com papo de 
r e s p o n s a , 
o projovem 

urbano de Nova 

iguaçu encerrou a 
unidade formativa 
‘Juventude e cida-
dania’ para os alu-
nos dos três núcleos 
de ensino. 

Policial civil instruindo a uma das turmas sobre vários temas concernentes a segurança

Ataque terrorista mata mais de 70 no feriado

a conversa com 
o policial civil beto 
chaves despertou a 
atenção dos jovens, 
que participaram 
ativamente da con-

versa e receberam 
ensinamentos para 
ficarem longe das 
drogas, violência e 
vencer os obstácu-
los da vida. 

a abertura do 
evento foi feito pela 
subsecretária de pro-
jetos Especiais, Niara 
Margarida Mata.

‘dá para ser feliz 
morando na cida-
de?” e ‘ser cidadão 
é ser ético!’ foram os  
temas da palestra, 
que reuniu cerca 
de 180 alunos.  beto 
lembrou em sua fala 
que no seu cotidia-
no de trabalho vê as 
escolhas erradas de 
meninos e meninas 
pararem em progra-
mas socioeducati-
vos ou no sistema 
prisional.  “todas as 
vezes que e a esco-
la perde eles (os jo-
vens) vão parar em 
nossas mãos”, con-
tou ele.

PROgRAMA
o papo de res-

ponsa é um progra-

ma da polícia civil 
e tem como princi-
pais objetivos pro-
mover e articular 
ações de preven-
ção à violência, em 
especial, ao uso de 
drogas entre outras 
ações. 

beto, que estava 
acompanhado do 
policial rodrigo Na-
der, iniciou o bate 
papo contando um 
pouco de sua ex-
periência de vida, 
que é semelhante a 
da maioria da po-
pulação, que é de 
origem humilde.

 “sonho sem rea-
lização é fracasso. 
sonho com reali-
zação é sucesso”, 
disse o policial ao 
incentivar os estu-
dantes a buscarem 
suas conquistas pro-
fissionais e educa-
cionais.

diVulGação

Homenagem de aluno emociona policiais
o aluno Egídio de 

souza Neto foi um dos 
mais ativos na pales-
tra. por quase todo o 

evento foi citado pelo 
policial, que o chamava 
pelo apelido de cicinho. 
saxofonista, pretende dar 

continuidade aos estudos 
e ser engenheiro civil.

cicinho fez um solo 
com música ‘amigos para 

sempre’ em homenagem 
aos policiais do papo de 
responsa, que ficaram 
emocionados com o ca-

rinho. Eles estiveram em 
Nova iguaçu a convite 
da coordenadora do pro-
jovem, Zélia Veronese.  o 

evento aconteceu no 
auditório da universida-
de de iguaçu, na últi-
ma terça-feira.

São João de Meriti promove 
Colônia de Férias gratuita

as tão esperadas 
férias escolares es-
tão chegando! Esse 
ano, por conta dos 
Jogos olímpicos rio 
2016, o calendário 
precisou ser altera-
do e o período de 
recesso escolar foi 
adiado para o mês 
de agosto. E para a 
alegria da criança-
da, a prefeitura de 
são João de Meriti 
preparou uma pro-
gramação espe-
cial, que promete 
agitar esses dias 
com muito esporte 
e diversão.  

Vem aí a colônia 
de férias da secre-
taria Municipal de 
Educação, cultura, 
Esporte e lazer. En-
tre os dias 8 e 12 de 
agosto, a Vila olím-
pica da cidade será 
palco de inúmeras 
atividades recrea-
tivas e esportivas, 

como: futebol de sa-
bão, cama elástica, 
slackline, handebol, 
vôlei, basquete, ca-
poeira, taekwondo, 
muay thai, kung fu e 
muito mais.

crianças e adoles-
centes de 5 a 13 anos 
podem participar. as 
inscrições já estão 
abertas e devem ser 
feitas pelos respon-
sáveis diretamente 
na Vila olímpica. as 

atividades são to-
talmente gratuitas e 
serão realizadas em 
dois períodos: ma-
nhã (8h30 às 11h30) 
e tarde (13h30 às 
16h30). a Vila olím-
pica de são João 
de Meriti fica na 
avenida Mendes 
de oliveira, s/nº, no 
bairro Grande rio. 
Mais informações 
pelo telefone: 2753-
6558. 

A programação promete agitar a garotada 

assiMp MEriti/GlÁucio burlE

Escola Municipal Expedicionário 
em Caxias passa por reformas

a prefeitura de du-
que de caxias vem 
realizando há cerca 
de um mês, uma ma-
nutenção geral na 
Escola Municipal Ex-
pedicionário aquino 
de araújo, na Vila são 
luiz. a unidade está 
ganhando uma cara 
nova com os serviços 
de pintura e conserto 
de parte elétrica, hi-
dráulica e dos forros 
realizados pela se-
cretaria Municipal de 
obras.

fundada em 20 de 
setembro de 1945, a 
Escola Municipal Expe-
dicionário aquino de 
araújo foi transferida 
para o bairro Vila são 

luiz em 1956, e se tor-
nou a primeira unida-
de escolar municipal a 
possuir o antigo curso 
ginasial. o nome, aqui-
no de araújo, foi uma 
homenagem a um 

jovem capixaba, ra-
dicado em duque de 
caxias, que integrou a 
força Expedicionária 
brasileira (fEb), duran-
te a segunda Guerra 
Mundial.

Funcionário trabalha na pintura da escola

ralff saNtos

Impacto do novo CPC na atuação do Ministério 
Público é tema de oficina de trabalho no Rio

o Ministério públi-
co do Estado do rio 
de Janeiro (MprJ) 
reuniu, na tarde da 
última segunda-fei-
ra, juristas e colegas 
para debaterem o 
impacto das altera-
ções trazidas pelo 
novo código de pro-
cesso civil (Ncpc) 
na atuação do Mi-
nistério público. o 
evento é uma reali-
zação do cao das 

promotorias de Justi-
ça cíveis com apoio 
do centro de Estudos 
de aperfeiçoamento 
funcional (ceaf).

compuseram a 
mesa de abertura o 
subprocurador-geral 
de Justiça de plane-
jamento institucional, 
Eduardo Gussem, a 
coordenadora e a 
subcoordenadora 
do cao cível, pro-
motora luciana Ma-

ria Vianna direito e 
procuradora cristia-
ne bernstein seixas; 
o desembargador 
alexandre freitas 
câmara, o coorde-
nador do cao do 
idoso, promotor luiz 
cláudio carvalho de 
almeida; o promotor 
robson renault Go-
dinho; e o promotor 
Guilherme Maga-
lhães Martins, que 
coordenou o evento.
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GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais Você
10:10 - bem Estar
10:50 - Encontro com fátima ber-
nardes
12:00 - praça tV - 1ª Edição
12:47 - Globo Esporte
13:25 - Jornal hoje
14:10 - Vídeo show
15:05 - sessão da tardedança 
comigo?
16:52 - Vale a pena Ver de Novo-
anjo Mau
17:53 - Malhação: seu lugar no 
Mundo
18:24 - êta Mundo bom!
19:13 - praça tV - 2ª Edição
19:33 - haja coração
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - Velho chico
22:17  Globo repórter
23:06 - liberdade, liberdade
23:47 - Jornal da Globo
00:25 - programa do Jô
01:05 - projeto intelligence
01:48 - uma família da pesada
02:13 - corujão
03:58 - corujãotentação fatal

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:30 – casos de família
15:30 – a Mentira
16:30 – Mar de amor
17:30 – abismo de paixão
18:30 – Meu coração é teu
19:45 – sbt brasil 
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do ratinho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the Noite 
01:45 – Jornal do sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e Meio
04:00 – Mike & Molly
04:30 – diários de um Vam-
piro
05:15 - dallas

REDE TV

NoitE fEstiVa

05:00-igreja internacional da 
Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra Você 
12:00-igreja universal do reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do reino 
de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetV News 
20:30-igreja internacional da 
Graça 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

MODA
Look: tons de azul no Hamptons

caMila coElho

diVulGação

Martim alerta bento sobre bea-
triz. bento e beatriz fazem as pa-
zes e a professora afirma ao na-
morado que Martim merece seu 
respeito. olívia confessa a isabel 
que tem dúvidas sobre seu amor 
por lucas. afrânio questiona a 
capacidade de carlos para se 
tornar um coronel. santo, Miguel 
e olívia iniciam a plantação com 
os pequenos produtores. 

Afrânio questiona 
capacidade de Carlos

Acã tenta 
acordar Elói

tibar diz que acã será seu in-
formante secreto. o comandan-
te entrega um anel para que ele 
possa entrar em Jericó. tibar e 
kadmo deixam o local. acã ten-
ta acordar Elói. tibar, kadmo e os 
soldados cananeus seguem para 
Jericó. salmon entrega a sandália 
deixada por Elói no caminho. 

RESUMOS DAS NOVELAS

braz e diana levam severo ao hos-
pital. braz pede que diana se pre-
pare para deixar a cidade com ele. 
anastácia convida Emma para ser 
sua madrinha de casamento. braz re-
parte o dinheiro da venda da casa 
de severo com Maria e explica sua 
vingança para a irmã. o quadro de 
severo piora após falar com braz. 

Braz revela a Diana
que lhe enganou

Último Capítulo da 
novela "A Mentira"

disfarçados, fiorina e Giuseppe com-
prar o cavalo dorado no leilão. andré diz 
para a mãe que precisam trocar de ad-
vogado para cuidar do caso de Vicen-
te. Mateus e dóris ficam chateados por 
achar que perderam o cavalo. Giuseppe 
revela que foi ele que comprou o cava-
lo para presentear luis, que deve treinar 
bastante para a corrida. andré conversa 
com o pai e conta sobre Jaime não ser 
confiável e estar envolvido com regina.

Estou no hamptons 
com a revolve e uma 
turma de bloggers mui-
to especiais! cada dia 
aqui é uma agitação. 
Vou fazer um post mos-
trando todos os looks 
que tenho usado por 
aqui, mas já resolvi co-
meçar com o de sába-
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06h00 - balanço Geral 
Manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - balanço Geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da Vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - Escrava Mãe
20h30 - os dez Manda-
mentos – Nova tempora-
da
21h30 - Jornal da record
22h30 - super tela
01h15 - fala Que Eu te Es-
cuto
02h00 - programação uni-
versal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

MV Bill fará show no Teatro 
Sesi em Duque de Caxias
Rapper contagia a noite com músicas de seu novo trabalho 'Contemporâneo'.

do, uma produção fe-
minina e casual para 
a nossa festa na casa, 
com direito a perfor-
mance ao vivo do 
designer! Escolhi um 
vestido azul lindo, su-
per fluido e combinei 
com uma espadrilhe 
jeans com aplicações.

BAND

06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
Edição brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os simpsons
11:05 - Jogo aberto
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
14:30 - band na Euro
15:45 - Eurocopa - país de 
Gales x bélgica
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - show da fé
22:10 - Maratona rio 2016
22:15 - diário da Euro
22:30 - pânico na band
23:45 - o Mundo segundo 
os brasileiros
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que fim levou?
01:35 - the walking dead
02:20 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal

Rapper sobe ao palco com seu novo trabalho, intitulado 'Contemporâneo' com músicas baseadas na violência urbana

uma das cidades 
mais representativas 
para a cultura hip 

hop em todo o brasil, du-
que de caxias receberá 
show do rapper MV bill no 
próximo sábado, no tea-
tro sesi caxias.

MV bill é rapper, escritor, 
ator, apresentador e ati-
vista. Nascido e criado na 
cidade de deus, rio de 
Janeiro. um dos principais 
nomes do #rap nacional 
e reconhecido pela sua 
militância social, o rapper 
sobe ao palco do teatro 
sEsi caxias com seu novo 
trabalho, intitulado 'con-
temporâneo'. o show traz 
músicas autorais basea-
das na violência urbana 
carioca. 

o evento será realizado 
no teatro sesi, em caxias, 
na rua artur Neiva, 100, 
no bairro 25 de agosto, 
amanhã, às 20h.
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Trabalho: dê o melhor 
de si na sua atividade e 
deslanchará sua carreira 
profissional. Entretanto, 
a conquista de novos 
empreendimentos virá 

depois. Finanças: excelentes ganhos 
surgirão em curto prazo. Amor: 
estão previstas muitas alegrias na 
vida a dois. 

Áries

Trabalho: boa fase para 
progredir no setor de 
trabalho. Existe chance 
de expandir sua atividade, 
mas terá que arregaçar as 
mangas e correr atrás de 

interesses. Finanças: você poderá crescer 
financeira, mente. Amor: uma surpresa 
amorosa está no ar!

Touro

Trabalho: Talvez, 
terá que refazer um 
serviço que foi feito 
de forma rápida. 
Ansiedade pode 
prejudicar o bom 
rendimento do seu 

trabalho. Vá devagar! Finanças: 
serviços extras aumentarão seus 
ganhos. Amor: bom momento 
para se divertir com seu par. 

Gêmeos

Trabalho: tudo 
indica que poderá 
conquistar o seu espaço 
profissional através de 
seus esforços. Finanças: 
tendência a crescer 

financeiramente. Amor: se você, 
é livre, poderá viver uma aventura 
inesperada com alguém especial. 
Romance está por vir! 

Câncer

Não é hora de arriscar 
em nada. Proteja seus 
interesses e não dê 
asas a ousadia. Opte 
pela sua segurança 
e desfrutará paz. 
Finanças: segure seu 

dinheiro. Ele pode fugir de você 
Amor: tudo que você precisa agora 
é de paz e muito carinho. 

Leão

Trabalho: Você tende 
perceber detalhes sutis 
que geralmente passam 
despercebidos,
Na sua atividade 
profissional, pois seu 

senso de observação está em alta. 
Finanças: se correr atrás de seus 
interesses terá pleno êxito. Amor: 
muito afeto na vida a dois.

Virgem

Trabalho: bom 
momento para fazer 
melhorias no setor 
profissional. O 
que investir na sua 
atividade profissional, 
terá em breve retorno. 

Vida social: promete dias felizes. 
Finanças: prosperidade à vista! 
Amor: um astral de felicidade 
amorosa paira no ar! 

Libra

Trabalho: um astral de 
sucesso profissional 
está no ar. Nessa fase, 
poderá pintar um 
bom negócio e lhe 
trazer prosperidade. 

Vida social: promete bons papos 
e surpresas. Finanças: êxito em 
transações financeiras. Amor: dia 
favorável para iniciar romance. 

Escorpião

Trabalho: utilize os 
meios de comunicação 
para expandir suas 
atividades. Não 
permita que um 
falso amigo tente 

se apropriar de suas idéias. 
Finanças: fará bons negócios. 
O momento promete ser muito 
promissor. Amor: seja fiel e a sua 
vida a dois será longa.

Sagitário

Trabalho: provável 
sucesso com serviços 
criativos. Mente 
bastante inspirada e 
muita produtividade. 

Suas atividades lhe trarão grandes 
alegrias. Finanças: Tudo flui para 
você crescer financeiramente. 
Amor: a vida familiar promete se 
repleta de afetividade. 

Capricórnio

Trabalho: no 
aspecto profissional 
tudo fluirá bem. 
Produtividade e 
negócios estão 
f a v o r e c i d o s . 

Finanças: a sua situação 
econômica promete melhorar. 
Na vida social, poderá ter uma 
grata surpresa. Amor: terá 
motivos para ficar alegre na vida 
a dois.

Aquário

Deverá ser bastante 

perseverante para 

atingir seus objetivos. 

Prepare-se para superar 

desafios que prometem 

cruzarem os seus caminhos. Com 

fé e determinação, você irá longe. 

Finanças: chance de receber um 

dinheiro atrasado. Amor: sucesso no 

amor.

Peixes
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DECRETO Nº 2029 DE 14 DE JULHO DE 2016.

Abre ao orçamento, a favor Secretaria Municipal de Saúde - fMS, crédito 
Suplementar no valor global de r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a conta do 
excesso de arrecadação dos recursos do SuS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 8, §1º, inciso iii, da lei Municipal Nº 565 de 21 
de dezembro de 2015, combinado com o art. 41, inciso i e 43, § 1º, inciso ii, da lei 
federal nº 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - fica aberto crédito Suplementar na importância de r$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), a fim de ingressar recursos nos seguintes 
Programas de Trabalho:

SUPLEMENTAÇÃO DESPESA FONTE VALOR

05.02.10.302.105.2.086 33903001 1612 110.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903002 1612 80.000,00
05.02.10.302.105.2.086 33903003 1612 110.000,00
05.02.10.302.105.2.086 33903905 1612 300.000,00

TOTAL 600.000,00

descrição da fonte:

1612 – Média Alta Complexidade - MAC

     Art. 2º - o crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será 
compensado pelo excesso de arrecadação à conta das receitas dos recursos do 
SuS, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso ii e parágrafo 3º, da lei 
federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme QuAdroS anexo.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

ANEXo Ao dEcrETo Nº 2029 dE 14 dE julho dE 2016.

Excesso de Arrecadação por fontes de recursos 
- SuS - 1612

Mês receita 
Prevista 2016

receita 
Arrecadada 

2016
 

receita 
Arrecadada 

2015
 Taxa de 

incremento

janeiro 171.333,33 261.683,30  331.231,51  

-2,38%

fevereiro 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

Março 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

Abril 171.333,33 261.683,30  257.283,30  

Maio 171.333,33 272.341,51  257.627,64  

junho 171.333,33 261.683,30 1.580.758,01 257.611,64 1.618.320,69

julho 171.333,33 0,00  257.283,30  

Agosto 171.333,33 0,00  283.683,30  

Setembro 171.333,33 0,00  261.683,30  

outubro 171.333,33   261.683,30  

Novembro 171.333,33   274.066,94  

dezembro 171.333,33   261.683,30 1.600.083,44

Totais 2.056.000,00 1.580.758,01  3.218.404,13   

Cálculo da Taxa de Incremento  

Período de 2016 até junho 1.580.758,01

Período de 2015 até junho 1.618.320,69

resultado -37.562,68

Taxa % -2,38%

Arrecadação de Julho ate Dez/2015 1.600.083,44

Taxa de Incremento -2,38%

Resultado -38.021,90

Arrecadação de Julho ate Dez/2016  1.562.061,54

Cálculo do Excesso de arrecadação

Arrecadada 2016 01/01 à 30/06 1.580.758,01  

Tendência 2016 01/07 à 31/12 1.562.061,54 3.142.819,55

receita inicial Prevista 2016  2.056.000,00

Excesso Provável de Arrecadação  1.086.819,55

créditos Extraordinários Abertos  0

Excesso de Arrecadação  1.086.819,55

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

Em exercício

Por que momentos chatos nos dão sono?
C U R I O S I D A D E S
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uma palestra que 
se arrasta por ho-
ras e horas, um filme 
que parece nunca 
chegar ao fim e uma 
viagem longa dentro 
de um ônibus. Essas 
e outras situações 
semelhantes são um 
convite ao sono. Em 
tais circunstâncias é 
comum que as pes-
soas bocejem, sen-
do acometidas pela 
vontade de dormir. 
Mas por qual moti-
vo o sono aparece 
quando estamos em 
situações chatas? o 

que acontece com o or-
ganismo para que a gen-
te comece a bocejar? o 
corpo humano possui uma 
variedade de hormônios 
que trabalham noite e dia 
na regulagem das mais va-
riadas funções. a sensação 
de sono, por exemplo, tem 
relação com duas substân-
cias de nomes parecidos: 
a adenosina e a melatoni-
na. Essas duas substâncias 
atuam no organismo hu-
mano como reguladoras 
do sono e são estimuladas, 
principalmente, quando as 
pessoas estão em ambien-
tes de iluminação precária. 

por isso, quando você 
estiver naquela pales-
tra ouvindo a voz mo-
nótona do palestrante 
iluminado apenas pela 
luz de um retroprojetor, 
saiba que o seu boce-
jo tem a ver com essas 
duas substâncias. além 
das pálpebras pesadas 
que trazem aquela di-
ficuldade para manter 
os olhos abertos, um dos 
sintomas do sono é o 
bocejo. sendo assim, o 
ato de bocejar se torna 
uma forma inconsciente 
que o corpo encontra 
para se manter alerta.

Sistema Android 
dominando o mercado

dificilmente encontra-
mos pessoas que utilizam 
somente um celular de 
teclas, pois certamente 
os smartphones tem to-
mado conta do merca-
do. a pessoa pode até 
não usar todos os recur-
sos oferecidos pelo apa-
relho, apenas atenden-
do e fazendo ligações. 
E se for sistema android 
existe um site que tem 
tudo sobre, com suas 
funcionalidades, novi-
dades e lançamentos. 
lá tem notícias, dicas de 
apps, analises e fórum 
sobre este sistema ope-
racional para celulares 
e afins….

lembrando que o sis-

tema android é basea-
do no núcleo do linux 
para dispositivos mó-
veis, desenvolvido pela 
open handset alliance, 
liderada pelo Google e 
outras empresas. segun-
do a base de dados do 
Google existem mais de 
1 milhão e 300 mil apa-
relhos com este sistema 
operacional são ativa-
dos todos os dias. o que 
atualmente anda junto 
da concorrência da 
‘maçãzinha mordida’, 
é o samsung Galaxy s4, 
no site você encontrará 
tudo sobre o smartpho-
ne que vem conquis-
tando seu espaço no 
mundo da tecnologia. 

rEprodução
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Ingredientes

ROCAMBOLE DE 
CARNE MOIDA

1 kg de carne mo-
ída crua/ 1 cebola 
grande picada/1 
pacote de creme 
de cebola/1 colher 
de sopa de azei-
te/1/2 maço de ce-
bolinha e salsinha 
picada/ tiras de 
bacon ou bacon 
em cubinhos a gos-
to/ tiras de cenoura 
a gosto/1 pedaço 
de papel alumínio

Modo de preparo

Misture bem a car-
ne moída, o creme 
de cebola, a cebo-
la picada, a ceboli-
nha, a salsinha e o 
azeite.
Em cima do papel 
alumínio, abra a 
mistura.
Não a deixe muito 
grossa pois depois 
iremos fazer uma 
volta completa 
para formar um ro-
cambole.
recheie com todos 
os ingredientes que 
tiver em casa, ou 
com o que desejar
Nessa foto, colo-
quei ovos cozidos, 
presunto, vagem, 
cenoura e queijo 
mussarela.
comece a enrolar 
a carne até que 
forme uma volta 
completa.
com as mãos arru-
me a carne moída 
para que não fique 
nenhuma fenda 
aberta.
deixe enrolado no 
papel alumínio.
Vai ao forno alto 
por 30 minutos.
tire o papel alumí-
nio, coloque as ti-
ras de cenoura e os 
cubinhos de bacon 
por cima e volte 
ao forno por mais 5 
ou 10 minutos para 
dourar o lado exter-
no.
sirva com purê ou 
arroz branco.

Ingredientes

CARNE LOUCA 
DE FESTA

1 kg de miolo de 
acém/3 caldos de 
carne/2 colheres 
(sopa) de azeite/1 
pimentão vermelho
/1 pimentão ver-
de/1 cebola gran-
de/1 dente de 
alho/2 latas de 
molho de tomate 
pronto.

Modo de preparo

cozinhe a carne com 
os caldos, na pressão 
por 1 hora.
desfie a carne e re-
serve a água do co-
zimento.
coloque na panela 
o azeite (se não tiver 
pode ser óleo mes-
mo).
refogue a cebola e o 
alho.
acrescente os pimen-
tões picadinhos e re-
fogue bem até mur-
char.
coloque a carne des-
fiada e o molho de 
tomate misture tudo 
e adicione a água do 
cozimento reservada
Verifique se está bom 
de sal e deixe ferver 
bem até apurar o 
molho.

DECRETO N° 4.083, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Abre em favor da diversos Órgãos, crédito Suplementar de r$ 4.090.000,00 (Qua-
tro milhões e noventa mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-

mento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso iii do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMuS) e ao instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford roxo (PrEVidE), 
crédito Suplementar de r$ 4.090.000,00 (Quatro milhões e noventa mil reais), 
para atender à programação constante do Anexo i deste decreto;

Art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo ii 
deste decreto, conforme disposto contido no inciso iii do § 1º do artigo 43º da 
lei federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo
uNi-
dA-
dE

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

SUPLEMEN-
TAÇÃO

SEMuS fMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 16 490.000,00

PrEVi-
dE

dPA 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.01.00 10 3.000.000,00

PrEVi-
dE

dPA 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.03.00 10 300.000,00

PrEVi-
dE

dAf 16.02.09.123.001.2.005 3.1.90.11.00 10 300.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNi-
dAdE

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMuS fMS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 16 33.000,00

SEMuS fMS 08.01.10.301.048.2.007 4.4.90.52.00 16 90.000,00

SEMuS fMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.14.00 16 30.000,00

SEMuS fMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.91.00 16 100.000,00

SEMuS fMS 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 197.000,00

SEMuS fMS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.30.00 16 40.000,00

rESEr-
VA

rE-
SEr-
VA

77.77.99.997.077.0.001 9.9.99.99.01 10 3.600.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO N° 4.084, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Abre em favor de diversos Órgãos, crédito Suplementar de r$ 9.855.000,00 (Nove 
milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço das dotações con-

signadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso iii do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º - fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMuS), ao instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford roxo (PrEVidE), 
à Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos (SEMASP) e à Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte e Turismo (SEMEST), crédito Suple-

mentar de r$ 9.855.000,00 (Nove milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil 
reais), para atender à programação constante do Anexo i deste decreto;

Art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo ii 
deste decreto, conforme disposto contido no inciso iii do § 1º do artigo 43º da 
lei federal 4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo
uNi-
dA-
dE

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

SUPLEMEN-
TAÇÃO

SEMuS fMS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.36.00 16 30.000,00

PrEVi-
dE

dAf 16.02.09.123.001.2.005 3.3.90.39.00 10 200.000,00

SE-
MASP

SP 37.02.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 9.610.000,00

SE-
MEST

Ed 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.36.00 15 15.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNidA-
dE

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

SMo SMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 5.610.000,00

SEMuS fMS 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 30.000,00

SE-
MASP

SP 37.02.15.452.088.1.037 4.4.90.51.00 23 4.000.000,00

SE-
MEST

Ed 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 15.000,00

rESEr-
VA

rE-
SErVA

77.77.99.997.077.0.001 9.9.99.99.01 10 200.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO
 PorTAriA Nº.1627/GP/2016, dE 14 dE julho dE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal, SilVANiA rodriGuES TEiXEirA, do cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete ii, símbolo dAS-9, na Assessoria de Gabine-
te da Secretaria Municipal de ciência e Tecnologia.

PorTAriA Nº.1628/GP/2016, dE 14 dE julho dE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal,  fAlVio ANdErSoN ViEirA SANToS, para 
exercer o cargo em comissão de coordenador, símbolo dAS-10, da coordenadoria 
de fomento à inovação Tecnológica e Empresarial da Secretaria Municipal de ciên-
cia e Tecnologia:

PorTAriA Nº.1629/GP/2016, dE 14 dE julho dE 2016.

Nomeara contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, SilVANiA rodriGuES 
TEiXEirA  , para exercer o cargo em comissão de coordenador, símbolo dAS-10, 
da coordenadoria de fomento à inovação Tecnológica e Empresarial da Secretaria 
Municipal de ciência e Tecnologia:

 ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

ERRATA:

Na portaria nº 1579/GP/2016 de 06 de julho de 2016, publicada no jornal hora h de 
07/07/2016, 

onde se lê: cEZAr rENAldo cArNEiro;

leia-se: cESAr rENAldo cArNEiro.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTAdo do rio dE jANEiro

AToS oficiAiS



SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2016  12 esporte

BaiXada

Anderson Luiz

Nova Cidade passa pelo Rio 
São Paulo pela quinta rodada
William entrou no segundo tempo e deu a vitória ao Quero-Quero

Com a bola rolando, o Quero-Quero dominou a posse de bola e tinha maior volume de jogo

Breno Sheik brilha na região com várias manobras

Fera do skate na Baixada

EMErSon PErEira

divulgação

o Gigante da bai-
xada desper-
tou! No Estádio 

romário de souza faria, 
o Nova cidade venceu 
o rio são paulo pela 
quinta rodada da série 
c do campeonato ca-
rioca. o gol foi marcado 
pelo atacante william, 
no segundo tempo, e 
deu o quarto ponto ru-
bro no Grupo a.

com a bola rolando, 
o Quero-Quero domi-
nou a posse de bola e 
tinha maior volume de 
jogo. porém, esbarrava 
na solidez da defesa 
do rio são paulo. a pri-
meira chance surgiu so-
mente aos 31 minutos, 
quando diego arman-
do recebeu passe de 
daniel, bateu de longe 
e carimbou o travessão. 
No lance seguinte, aos 
47, ruan arriscou e a 

o skatista breno al-
ves, ou como é conhe-
cido no planeta skate, 
breno sheik. mora em 
comendador soares, 
Nova iguaçu, tem 19 
anos e começou no es-
porte que ama aos 14 
anos. breno sonha em 
conseguir um patrocí-
nio para participar de 
competições e estar 
próximo aos melhores 
do mundo. os interes-
sados em ajudar essa 
fera, podem ligar entrar 
em contato pelo telefo-
ne: (21) 98123-3933.
‘breno sheik’ sonha em 
participar de megas 
campeonatos pelo bra-
sil e mundo afora. tam-
bém em figurar entre os 
melhores do mundo. 

pelota passou raspan-
do a trave direita de 
lucão.

No segundo tempo, o 
panorama não mudou. 
o Nova cidade seguia 
preenchendo os espa-
ços do campo, mas 
pecava no passe final. 
o gol saiu numa joga-
da individual aos 37 mi-
nutos, com william. Ele 
avançou pela direita, 
entrou na área e soltou 
uma bomba à esquer-
da: 1 a 0. Em vanta-
gem, coube a defesa 
passar tranquilidade e 
selar os três pontos para 
Nilópolis.

o Gigante da bai-
xada volta a campo 
às 10h do próximo do-
mingo, quando vai até 
Moça bonita, na Zona 
oeste do rio, encarar 
o futuro bem próximo. 
No último encontro das 
equipes, vitória rubra 
por 6 a 0.

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NILÓPOLIS
AVENIDA GETÚLIO  DE MOURA, 943 - CENTRO  NILÓPOLIS - RJ

21 2691-6296 / 21 2691-6297
21 2691-6298 / 21 2691-2099 / 21 3762-8241

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU I
RUA COR. FRANCISCO SOARES, 245 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 2667-1108 / 21 2768-4851
21 3776-0549 / 21 2667-2110

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU II  - UNIDADE SER E CRESCER
AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 509 E 537 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 3776-0561 / 21 2668-1133
21 3745-4553 / 21 2797-3123

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

Atenção!


