
21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ quINta-feIRa, 15 de setembRo de 2016                    aNo XXvII                       Nº 8437                                       PResIdeNte: José de lemos 

moral no lixo
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Em contagem regressiva para o final do segundo mandato, prefeito Sandro Matos se supera no absurdo

6

8

3

6

7

7

TCE barra contrato de 30 anos feito pelo 
prefeito Sandro Matos com empresa para 
concessão de serviços de limpeza urbana

Contrato de R$ 1,7 bi

Covardes presos

Corrupção no Pan

Com a bola toda 

No sufoco 

Sumiu no mar 

Modelo tem 
nude vazado

Polícia põe na cadeia 
suspeitos de espancar uma 
travesti e sua irmã em bair-
ro da Zona Oeste do Rio.

Ministério Público (MP-
-RJ) pede na Justiça ressarci-
mento de R$ 21,9 milhões 
para o Rio por Pan 2007.

Ex-secretário de Gover-
no Thiago Portela, de Nova 
Iguaçu, é escolhido vice na 
chapa de Nelson Bornier. 

Policiais militares captu-
ram dois menores suspei-
tos de tráfico de drogas 
em São João de Meriti. 

Grupamento Maritimo 
(Gmar) faz buscas por jovem 
vítima de afogamento em 
praia da Zona Oeste do Rio. 

“Tenho 16 anos no tribunal, e nun-
ca vi uma concessão, por 30 anos, 
para os serviços de limpeza”. A de-
claração foi feita pelo presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ), desembargador 
Jonas Lopes de Carvalho. O órgão 
determinou que o prefeito Sandro 
Matos (PHS), de São João de Meriti, 
não assine qualquer contrato para a 
concessão dos serviços de limpeza 
urbana com a empresa Verde Gestão 
de Serviços e Resíduos Ltda. Às por-
tas do final do seu segundo manda-
to, Matos homologou a licitação para 
conceder os serviços por três déca-
das, ou seja, 30 anos. O valor repre-
senta o triplo do total do orçamento 
do município neste ano. O contrato 
bilionário está sendo alvo de investi-
gação do Ministério Público (MP-RJ). 
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TRE-RJ indefere 15 candidaturas em Magé

Lobo pedófilo da PM 
já tinha sido visto 

com outras crianças 
sem roupas dentro 
de carro, diz polícia

Soldado ‘puliça’ é preso 
por roubo de celulares 

Coronel Pedro Chavarry Duarte vai responder por estupro
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O espertinho, seugndo a Polícia Civil, abordava as vítimas, se identificava 
como policial e roubava os pertences. Em depoimento, elas contaram que 
Hudson Leandro de Moraes simulava estar armado, pedindo que entregas-
sem os celulares e informassem a senha de desbloqueio.
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Presa injustamente

Coração

Uma americana de 
52 anos foi presa em 
Lufkin, no estado do 
Texas (EUA), acusada 
de enviar mensagens 
de celular ofensivas 
para si mesma, se-
gundo a emissora de 
TV ‘KTRE’. De acor-
do com a polícia de 
Lufkin, Barbara Mott 
Bordelon usou um 
celular pré-pago no 
nome de outra mu-
lher para mandar os 
torpedos.

Nosso coração é uma 
coisa incrível. É uma má-
quina perfeita que bate 
sem depender de nada 
além de si mesmo para 
funcionar. O menor co-
ração é o do beija-flor, 
que chega a bater até 
mil vezes por minuto, e 
o maior coração é o 
da baleia, que é do 
tamanho de um bar-
co e chega a bater 25 
vezes por minuto.

Todo astronauta deve evitar de comer feijão 
antes de suas missões no espaço. Isto por que 
o feijão ajuda a produzir muitos gases intestinais, 
e eles podem danificar os trajes espaciais. Não 
pode haver flatulências no espaço para não da-
nificar os equipamentos.

Georges Lemaître era um padre católico, astrô-
nomo e cientista. A partir da teoria da relatividade, 
criada e idealizada por Albert Einstein, Lemaître 
juntamente com George Gamov, físico russo, ide-
alizaram a teoria do Big Bang que até hoje é a 
mais plausível para explicar a origem da vida.

Segundo pesquisadores americanos, a melhor 
forma de aprender é caminhando. Na pesquisa, 
alguns alunos caminhavam dentro da sala e outros 
estavam sentados. Os que caminhavam dentro da 
sala, apresentaram mais rendimento de aprendiza-
gem do que os que estavam sentados.

Sem pum no espaço

Teoria do Big Bang Caminhando e aprendendo

A noz moscada é um excelente tempero culi-
nário usado para dar um sabor diferente a nos-
sos alimentos. Ela também é um veneno mortal 
ao nosso corpo se utilizada de forma errada. Ela 
pode matar em questão de horas se for inserida 
na corrente sanquínea.

Veneno mortal

No mundo globalizado em que vivemos, 
é normal ouvirmos sobre sustentabilidade, 
preservação da natureza e tudo mais. Uma 
ação inconsciente é feita por esquilos. Mui-
tas árvores são plantadas acidentalmente 
por esquilos que enterram nozes e não lem-
bram onde as esconderam.

Toda mulher adora se produzir, alguns afir-
mam que é para outra mulher, outros dizem 
que são para os homens, mas numa outra óti-
ca, elas só querem estar bem consigo mesma. 
Um truque que muitas desconhecem é: colo-
car os dedos na água após pintar as unhas, 
faz o esmalte secar instantâneamente.

Secagem instantânea

Vaga para fisioterapeuta
Empresa contrata fisioterapeuta com graduação em fisiote-

rapia, experiência em terapia intensiva ou home care, dispo-
nibilidade para trabalhar 30h por semana. Salário compatível 
com o mercado e vários benefícios.  Interessados devem en-
viar currículo no corpo do email para  amilhomecare@yahoo.
com.br e botar no assunto FISIOTERAPEUTA – HOME CARE.

Auxiliar administrativo PCD
Hospital de grande porte abre oportunidade para auxi-

liar administrativo PCD, portador de necessidade especial. 
Salário compatível com o mercado  e vários benefícios . 
Interessados devem enviar currículo no corpo do email 
para rhtalentos1000@gmail.com e no assunto colocar a 
vaga em questão : AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD. 

Promotor de vendas
Empresa  abre vaga para promotor de vendas com habili-

tação A, experiência com reposição, ensino médio comple-
to e conhecimentos em informática. Salário de R$ 1.048,82 
e benefícios. Interessados devem enviar currículo para no 
corpo do email para rjtalentosvagas@gmail.com colocando 
no assunto: Promotor de Vendas.

Mudanças estão em estudo
O presidente Michel Temer negou ontem que 

seu governo tenha como ‘objetivo central destruir 
a saúde, a educação e o direito dos trabalhado-
res’. Segundo ele, mudanças na jornada de tra-
balho e em outros direitos ainda estão em estudo 
pelo governo. 

Brasil fechou mais empresas do que abriu
No ano de 2014, pela primeira vez desde 2008, 

quando começou a pesquisa, a diferença entre o 
número de empreendimentos que entraram e saíram 
no mercado foi negativa. As saídas totalizaram 944 
mil empresas, enquanto as entradas somaram 726,3 
mil. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE.

Preço do petróleo eleva moeda americana
Dólar ainda operou em alta ontem, com a mu-

dança de trajetória do preço do barril do petróleo, 
preocupações em torno das eleições norte-ame-
ricanas e na expectativa da reunião do Federal 
Reserve sobre política monetária na próxima se-
mana, destaca a Reuters.

Benefício inconsciente

HOME CARE

EMpREsA COntRAtA

DIREItOs tRABALHIstAs

DóLAR

Radiação de celular mata esperma?

Imposto
Quando o governo é honesto, o país tem se-

gurança; mas, quando o governo cobra impostos 
demais, a nação acaba em desgraça, Provérbio 
29:4. Este versículo bíblico reflete a situação em  
que muitos países se encontram. Se analizarmos 
bem, um smartphone que custa R$ 1.034,10 no Bra-
sil, sem os impostos, ele teria o valor de R$ 323,05.

HOspItAL

IBgE

CURTO E CURIOSO

Os rumores de que a radiação pode ‘fritar’ os testículos dos homens existem 
desde que os celulares ficaram pequenos o suficiente para caberem no bol-
so das calças masculinas. Mas há alguma evidência científica por trás disso? 
Aparentemente, sim. Uma nova revisão analisou 27 estudos que investigaram os 
efeitos da radiação eletromagnética de radiofrequência sobre o sistema repro-
dutivo masculino. Os pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Austrália, 
descobriram que 21 desses estudos relataram algum tipo de consequência ne-
gativa. Um estudo feito por cientistas da Universidade Technion de Israel este ano 
constatou que os níveis de esperma de homens que mantinham seus telefones 
no bolso da frente ficaram gravemente afetados em 47% dos casos, em compa-
ração com apenas 11% daqueles que não colocavam o celular no bolso. 

Pela fé
Na reta final da campanha eleitoral rumo às 

urnas no dia 02 de outubro, tem candidato ape-
lando pra tudo que é estratégia para ganhar o 
precioso voto. Enquanto os concorrentes fazem 
mandinga, oferenda e sabe-se lá o quê para se 
eleger, um outro candidato de um populoso bairro 
iguaçuano resolveu usar a igreja evangélica da 
qual é membro fervoroso para impulsionar sua 
campanha a vereador. 

Momento eleitoral 
De olho na reeleição, o político em questão ga-

nhou um ‘empurrão’ do pastor, que teria intimado 
os irmãos a votarem em peso no seu candidato, 
tornando assim mais doce a dura disputa pelos vo-
tos. Depois do culto eleitoral promovido com igreja 
lotada, o moço parece estar certo que vai subir 
para um segundo mandato. 

Não é bem assim!
Felizmente, vale o ditado que diz que cada um 

colhe o que planta. E com ele não será diferente. 
Pelos quatro cantos do reduto eleitoral do político 
só se ouvem queixas e críticas contra o candidato, 
que não respondeu às expectativas de quem vo-
tou nele. Então...

Será que pode?
Já outro vereador da Baixada adotou uma táti-

ca aparentemente ilegal aos olhos atentos da po-
pulação: colou cartazes de sua campanha numa 
barraca de lanche. Quem vê, tem como primeira 
impressão que o voto està à venda. Pena que a 
fiscalização da Justiça Eleitoral ainda não bateu 
na região para constatar mais esse absurdo. 

Forças ocultas 
Um velho personagem da cena política de um 

pequeno munícipio da Baixada parece querer ga-
nhar a reeleição na marra. Corre na boca miúda 
que ele teria desembolsado uma grana preta a 
um pai de santo para fazer um ‘trabalho’ com o 
objetivo de tirar do seu caminho os adversários. 



Sujou geral, Sandro Matos!
quinta-feira, 15 de setembro de 2016 geral 3

Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

Alvo suspeito 

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Tribunal de Contas do Estado proíbe prefeito de contratar empresa 
de coleta de lixo em São João de Meriti pelo prazo de três décadas. 

Bornier faz selfie com moradora em caminhada

O tribunal acatou o pedido feita pelo deputado estadual Iranildo Campos (PSD) e fará uma auditoria nos contratos
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Contrato é alvo de investigação pelo TCE-RJ 
Candidato à pre-

feito do município, 
o deputado Iranil-
do Campos (PSD) 
solicitou ao Ministé-
rio Público e ao Tri-

bunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ) que 
investiguem o con-
trato. “Em final de 
mandato, um ad-
ministrador faz um 

contrato de valor 
assombroso, com-
prometendo as fi-
nanças do município 
além das condições 
permitidas pela Lei 

de Responsabilidade 
Fiscal”, criticou Iranil-
do.

Em abril deste ano, 
Matos firmou uma 
parceria público-pri-

vada com a empre-
sa Urbeluz Energética 
S.A. Desta vez, para 
gerir a iluminação 
pública da cidade 
pelos próximos... 25 

anos! Neste caso, 
os cofres municipais 
entram com um va-
lor mensal, também 
nada modesto, de 
R$ 1,5 milhão.

O Tribunal de 
Contas do Es-
tado (TCE) ba-

teu o martelo e deter-
minou que o prefeito 
Sandro Matos (PHS), 
de São João de Meri-
ti, não assine qualquer 
contrato para a con-
cessão dos serviços 
de limpeza urbana 
com a empresa Verde 
Gestão de Serviços e 
Resíduos Ltda. A deci-
são foi publicada na 
última terça-feira. 

Segundo maté-
ria do jornal Extra, às 
portas do final do seu 
segundo mandato, 
Matos homologou a 
licitação, por R$ 1,7 
bilhão, para conce-
der os serviços por três 
décadas, ou seja 30 

anos. O valor repre-
senta o triplo do total 
do orçamento do mu-
nicípio neste ano. 

Ainda de acordo 
com a reportagem, 
o prefeito também 
firmou uma parceria 
público-privada com 
a Urbeluz Energética 
S.A. Desta vez, para 
gerir a iluminação 
pública pelos próxi-
mos 25 anos, por R$ 
1,5 milhão ao mês. 
As licitações não fo-
ram submetidas ao 
TCE, como de praxe. 
Diante dos números 
e, principalmente, 
dos prazos! O tribunal 
acatou o pedido de 
representação feita 
pelo deputado esta-
dual Iranildo Campos 
(PSD) e fará uma au-
ditoria nos contratos 

de Sandro. “Tenho 16 
anos no tribunal, e 

Bornier faz caminhada 
no bairro Geneciano

Portela cumpriu mandato de vereador 

Justiça nega 15 candidaturas em Magé

Ex-vereador compõe chapa 
com prefeito Nelson Bornier

DIVULGAçãO
Não será desta vez 

que o ex-deputado Cor-
nélio Ribeiro conseguirá 
retornar à vida pública. 
Ele esperava ser escolhi-
do candidato a vice do 
prefeito Nelson Bornier 
que somente na última 
segunda-feira bateu o 
martelo e indicou como 
companheiro de chapa 
o ex-vereador e ex-secre-
tário de Governo Thiago 
Portela, o que decepcio-
nou também o presidente 

da Câmara de Vereadores, 
Maurício Moraes, que até 
o último final de semana 

acreditava na possibilida-
de de vir a formar a cha-
pa majoritária do PMDB.

Todos os cinco candi-
datos inscritos na disputa 
pela Prefeitura de Magé 
receberam sinal verde da 
Justiça Eleitoral e apenas 
um, Paulo Afonso Abreu 
de Oliveira (PPL), teve pe-
dido de impugnação im-
petrado, mas poderá ser 
votado sem problemas, 
a não ser que o recurso 
seja julgado proceden-
te pelo Tribunal Regional 
Eleitoral. Em relação às 
eleições proporcionais, 
dos 397 candidatos a 
vereador cadastrados 
na 110ª Zona Eleitoral, 
15 postulantes tiveram o 
registro indeferido e 12 
deles impetraram recur-
so no TRE e aguardam 
julgamento. Estes podem 
ser votados, mas correm 

Paulo Afonso teve pedido de impugnação impetrado

risco de terem a votação 
invalidada se perderem o 
recurso lá na frente, como 
aconteceu em 2012 com os 
ex-vereadores Amisterdan 
Santos Viana e José Silva 
de Souza, o Zezinho Pereira, 
que este ano não tiveram 
nenhum problema com 
seus registros e não correm 
nenhum risco nesse sentido.

Entre os 397 candida-
tos a vereador inscritos 65 
declararam à Justiça Elei-
toral terem curso superior 
completo, 20 superior in-
completo e três disseram 
que apenas sabem ler e 
escrever, enquanto 188 
declaram ensino médico 
completo e 31 médio in-
completo.

nunca vi uma conces-
são, por 30 anos, para 

os serviços de limpe-
za”, estranhou o presi-

dente da corte, Jonas 
Lopes de Carvalho.

O prefeito de Nova 
Iguaçu, Nelson Bornier, 
candidato à reeleição 
pelo PMDB, escolheu à 
noite de ontem, para ter 
contato direto com seus 
eleitores do bairro Ge-
neciano. Acompanhado 
do candidato a vice-Pre-
feito, Thiago Portela, Bor-
nier recebeu o carinho 
dos moradores e ouviu 
atentamente as reivindi-
cações.

 “É muito bom cami-
nhar pelas ruas de Nova 
Iguaçu e ser recebido 
dessa maneira. É impor-
tante a receptividade 
dos eleitores”, comenta 
satisfeito Bornier, que lide-
ra as pesquisas eleitorais 
com 56% dos votos váli-
dos.

Acompanhado tam-
bém dos secretários 
municipais, vereadores, 
candidatos à Câmara 
Municipal,correligionários 
e simpatizantes da can-
didatura, Bornier diz que 
precisa cumprir sua mis-
são. “Quero continuar fa-
zendo a boa educação 
que Nova Iguaçu mere-
ce, além de ampliar o 
número de Clínicas da 
Família, oferecendo mais 
saúde para os Iguaçu-
anos. Vamos avançar 
ainda mais em obras de 
infraestrutura também”, 
afirma Bornier, enquanto 

era cercado e abraçado 
pela população.

Em seu terceiro man-
dato, Bornier já reformou 
mais de 60 escolas, cons-
truiu 33 Clínicas da Fa-
mília, reabriu e ampliou 
o Mariana Bulhões, para 
levar mais dignidade às 
mães Iguaçuanas e seus 
bebês e tirou o Hospital 
da Posse do noticiário 
negativo. “Hoje, a Pos-
se é a unidade médica 
de pronto atendimento 
que melhor atende na 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro”, declara.

Segundo a moradora, 
Jéssica Caroline, o prefei-
to vem administrando a 
cidade de forma compe-
tente. “Estou muito satisfei-
ta com sua gestão. Ele é 
o melhor para Nova Igua-
çu”, afirma entusiasmada.

No inicio da tarde, o 
prefeito Nelson Bornier re-
cebeu em seu gabinete o 
apoio do ator iguaçuano 
Antônio Carlos, conhe-
cido como Mussunzinho, 
filho do ‘Trapalhão Mus-
sum’. Ele estava acompa-
nhado do candidato a 
vereador Luiz Antunes Jr. 
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O SESI Cultural promove o circuito 
da peça “Estamira – Beira do Mundo” 
no Rio de Janeiro em setembro. No dia 
23, às 20h, o espetáculo faz parada no 
Teatro SESI Duque de Caxias, na Rua 
Arthur Neiva, bairro 25 de Agosto. 

A cassação de Edu-
ardo Cunha (PMDB) 
ex-mandachuva da 
Câmara será usa-
da por adversários 
para atingir concor-
rentes em cidades 
como Duque de Ca-
xias, Rio Bonito, An-
gra dos Reis, Cabo 
Frio e Belford Roxo.

Estudantes da Escola 
Municipal Ernesto Che 
Guevara, na Chatuba, 
em Mesquita, partici-
param ontem de mais 
uma edição do Pro-
grama Mesquita Mais 
Verde. Eles ajudaram 
a plantar 40 mudas de 
diferentes espécies no 
Monte Horebe.

A Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Her-
bert de Souza, promove debate aberto ao público 
com os candidatos, no dia 21. Freixo, Jandira, Molon e 
Índio da Costa já confirmaram presença.

A Prefeitura de Nova Iguaçu inaugura hoje, no 
Centro Olímpico, a quadra poliesportiva  coberta 
para futebol de cegos, goalball e outras modalida-
des. A Fundação Cruyff investiu R$ 500 mil no projeto. 

Mais Verde Adversários 

Debate Projeto 

Eles disseram... nós publicamos!
“Sem o poder de decisão do Lula, este esquema seria impossível.” Deltan Dallagnol 

procurador do Ministério Público Federal ao falar sobre o papel do ex-presidente na no-
meação de gerentes e diretores da Petrobras.

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai pu-
blicar no Diário Oficial do Município, 
até o fim desta semana, o edital de 
licitação que regulamenta o Transpor-
te Público Coletivo Complementar de 
Passageiros da Cidade.

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai in-
terditar amanhã, o tráfego de veícu-
los de um trecho da Estrada de Adria-
nópolis, no bairro Santa Rita, para a 
construção de passarelas sobre o 
afluente do Rio Botas.

DIRETO AO PONTO

O Rio de janeiro vem experimentando um colapso 
absoluto do seu sistema de serviços públicos. Qualquer 
cidadão, por menos atento que seja, pode observar 
o caos estabelecido em termos de energia elétrica – 
Light, trens urbanos – Supervia, metrô e transportes em 
geral. Agora, a Cedae é a bola da vez! A companhia 
Estadual de águas e esgoto vem passando por um 
processo crítico e nem mesmo problemas fundamen-
tais são combatidos. E com isso os moradores da Bai-
xada Fluminense estão sendo prejudicados.

Oportunidade Informações Concurso 
Até o próximo domingo, 

a Supergasbras está cadas-
trando currículos de pessoas 
com deficiência em busca de 
oportunidades de emprego, 
em um espaço no Shopping 
Grande Rio, no espaço ‘Opor-
tunidades Especiais’.

O espaço ‘Oportunidades 
Especiais’ fica aberto até 18 
de setembro, de segunda 
a sábado, das 10h às 22h 
e, no domingo, das 13h às 
21h. Mais informações no site 
www.oportunidadesespe-
ciais.com.br.

O Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro (TJRJ) 
vai realizar nos dias 8 e 9 de 
outubro as provas de sen-
tenças cível e penal do XLVII 
Concurso Para Ingresso na 
Magistratura de Carreira do 
Estado do Rio de Janeiro.

Licitação 

Interdição 
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BRASÍLIA

Moradores reclamam da passarela lo-
calizada na Avenida Presidente Kenne-
dy no centro de Duque de Caxias. Ela 
dá acesso ao fórum e à delegacia da 
59ª DP na região, mas oferece risco às 
péssimas condições em que se encontra.

Cedae entra em colápso absoluto 

O sistema da Pre-
feitura de Casimiro 
de Abreu aponta 
que os gastos dire-
tos do governo en-
tre janeiro de 2014 
a agosto deste ano 
somaram cerca de 
R$ 500 milhões, mas 
as despesas feitas 
com recursos do 
Fundo Municipal 
de Saúde não apa-
recem de jeito al-
gum, com o prefei-
to Antonio Marcos 
Lemos ignorando 
solenemente a Lei 
da Transparência e, 
mais recentemente, 
uma decisão judi-
cial que lhe deu 15 
dias de prazo para 
mostrar todos os 

Contas da Saúde de 
Casimiro de Abreu 

não aparecem
dados referentes a 
licitações, contratos, 
empenhos e paga-
mentos efetuados 
pelo setor, inclusi-
ve os gastos com 
a terceirização da 
gestão do hospital 
municipal e de al-
gumas unidades de 
atendimento. Já se 
passou mais de um 
mês desde a deci-
são tomada pelo juiz 
Rafael Azevedo Ri-
beiro Alves (da Vara 
Única de Casimiro 
de Abreu) e caixa-
-preta da Saúde 
continua trancada, 
o que faz os mais 
atentos a indaga-
rem: “O que prefeito 
tem a esconder?”

Caxias faz campanha para identificar sífilis
PREVENçãO 

A ação foi realizada na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) do Parque Equitativa, no terceiro distrito.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Nova advogada da AGU fala sobre operação

Uma das mais impor-
tantes ligações entre 
a Baixada e o bairro 
Pavuna, na Zona Norte 
do Rio, tem problemas 
de sobra. No trecho 
entre a Via Light e a 
Rua Professor Paris, no 
Centro de Nova Iguçu, 
o sinal está quebrado 
e a calçada do can-
teiro central está des-
truída, enquanto outros 
trechos apresentam 
falhas em toda sua ex-
tensão. Pedestres que 
enviaram a denúncia 
para o Hora H querem 
uma solução. 

Marcos e Mangefesti: caixa preta na Saúde 

DIVULGAçãO

RALFF SANTOS

A nova advogada-ge-
ral da União, Grace Men-
donça, classificou ontem 
de ‘infundadas’ as acu-
sações de seu antecessor, 
Fábio Medina Osório, de 
que ela teria atuado, a 
mando do governo, para 
atrapalhar o trabalho do 
ex-ministro com relação à 
Operação Lava Jato.

Demitido na semana 
passada, Osório disse, ao 
deixar o cargo, que as 
suas divergências com 
o governo começaram 
após ele pedir acesso a 
inquéritos da operação 
em tramitação no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 

para que as empreiteiras 
envolvidas no esquema 
de corrupção na Petrobras 
devolvessem dinheiro aos 
cofres públicos.

Em uma coletiva de im-
prensa logo após tomar 

Sobram problemas na Via Light posse, Palácio do Pla-
nalto, Grace disse que a 
AGU irá analisar as infor-
mações solicitadas em 
relação aos inquéritos da 
operação e seguirá com 
a sua “atuação ordinária”.

O resultado do teste sai em dez minutos e o tratamento começa no mesmo dia

DIVULGAçãO 

Grace Mendonça tomou posse do cargo ontem

IGOR HENRIQUES/HORA H 

A Secretaria de Saúde 
de Duque de Caxias 
realizou ontem, dentro 
do calendário para 
combate e prevenção 
de doenças sexualmente 
transmissíveis. Desta vez 
os testes foram voltados 
para identificação de 
sífilis e realizados pela 
equipe multidisciplinar da 
unidade.

Segundo o coordenador 
do programa, o médico 
Gustavo Maia, estas 
campanhas sempre 
detectam novos casos. “ 
Em média de 5 a 10% dos 
resultados são positivos. A 
doença tem cura desde 
que o portador siga o 
tratamento”, explica.

Durante a ação 
promovida pelos 
profissionais do programa 
DST/AIDS e Hepatites 
Virais também foram 
distribuídos preservativos 
e material informativo. 
O programa atende no 
Centro Municipal de 
Saúde de Duque de 
Caxias (CMS), nas UPHs 
dos quatro distritos, no 
Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do 
Carmo (HMMRC), e 
nas Unidades Básicas 
de Saúde e algumas 
unidades do Programa 
de Saúde da Família (PSF).

SOBrE A DOENçA
A sífilis é uma doença 

grave e sexualmente 
transmissível. Quando é 

devidamente tratada, 
tem cerca de 100% 
de chance de cura. 
O paciente deve 
seguir corretamente 
as orientações médica 
até a cura total. Por 
causa do abandono do 
tratamento, em alguns 
casos, a cura pode 
demorar por dois anos ou 
mais.

A transmissão ocorre 
principalmente pela via 
sexual e nas fases mais 
avançadas, através do 
beijo e até pelo toque 
se houver lesões na pele 
ou na boca.  Na gravidez 
a sífilis congênita pode 
acarretar aborto 
espontâneo, má 
formação do feto entre 
outros problemas.
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Pagamento de profissionais da saúde e da educação

Tribunal de Contas do Estado 
aprova contas de Porto Real

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Prefeita Maria Aparecida obteve parecer prévio às contas apresentadas.

Pedestres dizem que cartão postal está abandonado

As despesas com a folha de pessoal no primeiro semestre somou r$ 81.671.507,30, equivalente a 45,12% da rCL

Escolas instruem alunos a fazerem reciclagem correta do material

REPRODUçãO

Alertada pelo Tri-
bunal de Con-
tas do Estado 

do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) sobre o dé-
ficit financeiro de R$ 
26.852.842,63, que de-
verá ser corrigido até 
o final do mandado 
para não sofrer re-
jeição das contas, a 
prefeita do município 
de Porto Real, Maria 
Aparecida da Rocha 
Silva, obteve parecer 
prévio favorável às 
contas de governo 
que apresentou ao 
Tribunal referente ao 
exercício de 2015. A 
decisão, na sessão 
da última terça-fei-
ra, seguiu o voto do 
conselheiro relator 
Domingos Brazão. O 
parecer será enviado 
à Câmara Municipal, 
onde será julgado de 
forma definitiva.

O déficit financeiro 
registrado pela Pre-
feitura, resultado da 
diferença entre o ati-

O pagamento de 
profissionais do ma-
gistério da educa-
ção básica em efeti-
vo exercício na rede 
pública somou R$ 
11.010.848,91, o que 

equivale a 95,91% 
dos recursos oriun-
dos do Fundo de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e 
de Valorização dos 
Profissionais de Edu-

Aranhas deixam pedestres 
com medo em Barra Mansa

Candidatos recebem Planejamento Estratégico

Campanha recolhe três mil 
litros de óleo em Rio Claro

vo e passivo lançado 
no Balanço Patrimo-
nial, evoluiu de R$ 
15.141.695,65, no exer-
cício de 2014, para 
26,8 milhões em 2015, 
em desacordo com 
o que estabelece a 
Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), que 
preconiza o equilíbrio 
fiscal como uma das 
condições para a 
aprovação das con-
tas, impondo prazo 
para a recondução 
fiscal do município.

A arrecadação 
efetiva do municí-
pio alcançou, em 
2015, o valor de R$ 
168.811.851,94, me-
nos 21,43% da pre-
visão inicial de R$ 
214.869.000, o que 
impactou negativa-
mente nas contas.

INvEStIMENtOS
Registrando uma 

queda de 12,36% na 
Receita Corrente Lí-
quida (RCL) em com-
paração ao exercício 
anterior, a Prefeitura 

cação (Fundeb) que 
foi de R$ 11.480.611,48 
no exercício. O resul-
tado ultrapassou o 
mínimo exigido, que 
é 60% como manda a 
Lei Federal 11.494/07.

As ações e serviços 
públicos de saúde 
promovidos no mu-
nicípio de Porto Real 
consumiram o valor 
de R$ 42.566.593,20, 
equivalente a 26,48% 

do somatório das re-
ceitas com impostos 
próprios e transferên-
cias que, em 2015, 
atingiram o valor de 
R$ 160.754.142,21. 
Com o resultado, a 

prefeitura cumpriu 
a Lei Complemen-
tar 141/12 que regu-
lamenta a Constitui-
ção Federal e exige 
aplicação mínima 
de 15%.

de Porto Real con-
tabilizou, no primei-
ro semestre de 2015, 
receita da ordem de 
R$ 181.005.049,10; en-
quanto no segundo 
semestre, o valor foi 
de R$ 168.746.451,90. 
A RCL é a base para 
apuração dos limites 
legais em gastos com 
pessoal entre outros.

As despesas com a 

folha de pessoal no 
primeiro semestre so-
mou R$ 81.671.507,30, 
equivalente a 45,12% 
da RCL; e no segun-
do semestre, o valor 
do dispêndio alcan-
çou R$ 77.857.249,40 
(46,14% da RCL). O 
resultado apresenta-
do demonstra que a 
Prefeitura respeitou o 
limite fixado pela Lei 

de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que esta-
belece teto de 54% 
da RCL como gasto 
máximo com pesso-
al. O município redu-
ziu a folha em 9% se 
comparado com a 
despesa do exercício 
anterior.

A Prefeitura apre-
sentou gasto de R$ 
52.486.059,64 na ma-

nutenção e desen-
volvimento do ensi-
no. O valor equivale 
a 32,52% da receita 
obtida com impos-
tos e transferências, 
que somaram no 
período o montante 
de R$ 161.410.862,26. 
O desembolso ficou 
acima do mínimo 
de 25% exigido pela 
Constituição Federal.

Os pedestres que 
precisam passar pela 
Ponte Ataulfo Pinto 
dos Reis, mais conheci-
da como Ponte dos Ar-
cos, no Centro, estão 
receosos de transitar 
pelo local. Isso porque 
o lugar está repleto 
de aranhas e teias por 
toda extensão. Os pe-
destres garantem ain-
da que os aracnídeos 
são venenosos.

A aposentada Luzia 
Fernandes, de 60 anos, 
disse que realiza ativi-
dades físicas pela ma-
nhã e ao passar pela 
ponte, fica com medo 
de ser picada. “É o 
cartão postal da cida-
de e está abandona-
da, repleta de aranhas 
venenosas. Passo por 
ela sempre bem cedo 
e, tanto eu como mi-
nhas amigas, ficamos 
muito apreensivas. Ela 

Desde 2014, o 
município de Rio 
Claro instituiu em 
seu território a 
Campanha ‘Não 
jogue seu óleo 
pelo ralo’, basea-
da nas leis muni-
cipais n.º 774/14 e 
775/14. A lei mu-
nicipal n.º 774/14 
proíbe o descarte 
inadequado de 
gordura ou óleo 
vegetal usado em 
frituras ou outros 
tipos de manipu-

pode se prender em 
uma bolsa, atacar, cair 
em crianças ou idosos. 
Eu já entrei em con-
tato com a Prefeitura, 
mas não atenderam 
meu pedido”, afirmou 
a moradora do bairro 
Ano Bom.

Outra que também 
está preocupada com 
o risco que os aracní-

deos podem apresen-
tar é a aposentada 
Marlene de Oliveira, 
de 70 anos. “Eu passo 
aqui todos os dias e 
tenho medo. São ara-
nhas grandes. Eu já 
reparei faz tempo. Há 
o risco de picar uma 
criança, por exemplo, 
elas passam encostan-
do”, relatou.

lação de alimentos, 
que geralmente é 
feito nas pias, no 
solo e até mesmo 
nos rios e córregos, 
causando diversos 
danos a rede cole-
tora de esgoto e ao 
meio ambiente.

A campanha é 
realizada pela Se-
cretaria Municipal 
de Meio Ambiente 
e Agricultura, que 
disponibiliza locais 
para os cidadãos 
entregarem o óleo 

de cozinha usado 
produzido nas re-
sidências, mobili-
za comerciantes 
locais para en-
tregarem o óleo 
de cozinha usado 
proveniente de 
suas atividades e 
realiza o trabalho 
de conscientiza-
ção ambiental so-
bre a importância 
da segregação do 
óleo vegetal usa-
do e seu descarte 
adequado.

Felipe Rodrigues

divulgação

O Conselho Munici-
pal de Planejamento 
Estratégico e Assesso-
ramento, denominado 
Instituto Marechal José 
Pessoa em Resende, 
realiza hoje, uma reu-
nião com os quatro 
candidatos a prefeito 

do Município de Resen-
de, a partir das 20 ho-
ras, no Sindicato Rural. 
O objetivo da reunião é 
a entrega aos candida-
tos do caderno de Pla-
nejamento Estratégico, 
que contém propostas 
de políticas públicas 

para a cidade para o 
período de 2017 a 2028. 
O  evento contará com 
as presenças do prefei-
to José Rechuan, do 
vice-prefeito, Noel de 
Oliveira, secretários mu-
nicipais, vereadores e 
conselheiros do Instituto. 
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Polícia prende acusados 
de espancar travesti no Rio

ataque homofóbico

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

O trio de agressores foi identificado à partir de um vídeo que relata a agressão.

Foram presos, na 
manhã de ontem, 
Cleiton da Silva, 

Rodrigo Luiz Silva Soares 
e Jorge Batista Ignácio 
pelo crime de tentativa 
de homicídio. Eles são 
acusados de espancar 
uma travesti e sua irmã 
na Rua da Feira, em 
Santa Cruz, no último 
domingo.

O crime aconteceu 
quando as vítimas es-
tavam em uma van de 
transporte alternativo. 
No veículo, Rodrigo te-
ria começado a dizer 
ofensas homofóbicas 
contra a vítima, e ini-
ciou uma discussão. Se-
gundo a polícia, a bri-
ga verbal evoluiu para 
agressões físicas das 
duas partes.

Em depoimento, a 

travesti disse que para 
se defender, pegou 
uma faca que seria de 
Rodrigo e o esfaqueou. 
Pouco depois, Jorge 
e Cleiton foram aju-
dar Rodrigo e também 
agrediram as duas víti-
mas.

Segundo as inves-
tigações, eles foram 
identificados como au-
tores das agressões à 
partir de um vídeo que 
detalha o acontecido. 
O titular da delegacia 
de Santa Cruz (36ª DP) 
instaurou um inquérito 
policial e analisou ima-
gens. Na delegacia, o 
trio confessou a agres-
são.

“ErA PArA
ELA EStAr MOrtA”
A empregada do-

méstica Luciana Silva, 
de 20 anos, lembra 
com sofrimento o ata-

que sofrido por ela e a 
irmã transexual, no últi-
mo domingo.

Taísa, que também 
foi esfaqueada por um 
dos suspeitos, está na 
casa da irmã, onde se 
recupera de seus feri-
mentos. Segundo Lu-
ciana, a família ainda 
está abalada pelo ata-
que.

“Eu graças a Deus 
estou melhor, mas mi-
nha irmã está na minha 
casa, em recuperação. 
Ela ainda está muito 
machucada, incha-
da”, explica Luciana, 
que teve ferimentos le-
ves. Já Taísa teve uma 
fratura no rosto e lesões 
por todo o corpo, in-
cluindo ombro, braços 
e pernas.

A doméstica conta 
que voltava de uma 
festa, no bairro Palma-
res, na Zona Oeste do 

Rio, na companhia da 
irmã, por volta das 6h, e 
iria para casa, em San-
ta Cruz. Por isso, elas en-
traram na van. Logo no 
início da viagem, Taísa 
Silva foi vítima de ofen-
sas homofóbicas de um 
dos rapazes, identifica-
do pela Polícia Civil do 
Rio como Rodrigo Luiz 
Silva Soares. Luciana Silva e a irmã transexual taísa

DIVULGAçãO

Soldado do Exército é preso

Um soldado do Exér-
cito foi preso ontem, 
suspeito de ter rou-
bado os celulares de 
quatro pessoas. De 
acordo com as inves-
tigações da Polícia 
Civil, Hudson Leandro 
de Moraes abordava 
as pessoas, se identifi-
cava como policial e 
roubava os pertences. 
As vítimas contaram 
que ele simulava estar 
armado, pedindo que 

entregassem os celu-
lares e informassem a 
senha de desbloqueio.

A partir do registro 
de ocorrência na 19ª 
DP (Tijuca), a polícia 
rastreou um dos celu-
lares roubados e inter-
rogou o receptador. 
O rastreamento do 
aparelho apontou a 
localização na mes-
ma rua em que mora 
o soldado. As vítimas o 
reconheceram por fo-

tografia. Um mandado 
de prisão temporária 
foi expedido junto ao 
Plantão Judiciário do 
TJRJ.

Hudson foi preso no 
quartel em que servia. 
Com ele, foi encontra-
do o distintivo usado 
nas abordagens e o 
aparelho de uma das 
vítimas. A polícia inves-
tiga se ele está envol-
vido em outros crimes 
semelhantes.

Suspeito foi preso no quartel. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (tijuca)

DIVULGAçãO

20° BPM realiza reunião com 
autoridades em Mesquita

Foi realizada 
na manhã da úl-
tima terça-feira 
no 20° Batalhão 
de Polícia Militar 
(Mesquita), uma 
reunião com a 
presença de 21 
veneráveis mes-
tres e diversas 
autoridades ma-
çônicas de Nova 
Iguaçu, Mesquita 
e Nilópolis.

Foram tratados 
assuntos referente 
à segurança pú-
blica nesses mu-
nicípios e qual o 
papel da maço-
naria em conjun-
to com as autori-
dades policiais e 
municipais. Para 

orgulho da tropa, 
o comandante do 
20° BPM tenente-
-coronel Dantas, 
foi nomeado asses-
sor militar do Grão 
mestrado no Rio de 
Janeiro.

O oficial agra-
deceu a nomea-
ção e dividiu com 
seus comandados 
o reconhecimen-
to de seu trabalho 
à frente da Unida-
de Policial Militar.

tenente-coronel Dantas foi nomeado assessor militar

DIVULGAçãO 

Bandidos caem em cerco da PM
Policiais Militares 

do Serviço Reser-
vado do 21º BPM 
(São João de Meriti), 
apreenderam na úl-
tima segunda-feira, 
dois menores na Rua 
Domicília Cesar, Co-
munidade da Linha, 
após receberem de-
núncias sobre tráfico 
de drogas na região. 
Com eles foram en-
contrados cocaína, 
maconha e rádio 
transmissor.

Em seguida, por de-
terminação do Co-
mando, afim de che-
car denúncias sobre 
tráfico de drogas em 
Tomazinho, na comu-
nidade do Buraco 

Quente, Policiais Mi-
litares do Grupo de 
Ações Táticas (GAT) 
do 21ºBPM, detive-
ram dois indivíduos, 
e apreenderam far-

to material entorpe-
cente e uma pistola 
9 mm com munições. 
As ocorrências foram 
encaminhadas à 64ª 
DP (Vilar dos Teles).

Material apreendido na ação dos policiais do 21° BPM

REPRODUçãO

Dupla é presa com farto material 
entorpecente em Mesquita

Policiais do 20° Ba-
talhão de Polícia Mi-
litar (Mesquita) pren-
deram na manhã de 
ontem, dois homens 
que estariam envol-
vidos com o tráfico 
de drogas na Cha-
tuba de Mesquita.

Os agentes fa-
ziam patrulhamen-
to de rotina na re-
gião quando foram 
comunicados que 
marginais estariam 
traficando drogas 
na Rua Eliseu de Al-
varenga, travessa 
com Azevedo Junior. 
Chegando no local, 
tiveram a atenção 
voltada para a du-
pla em atitude sus-
peita e, ao realiza-
rem a abordagem, 
encontraram com 

os mesmos, 227 pi-
nos de cocaína. Eles 
foram presos e en-

caminhados para a 
52ª DP (Centro de 
Nova Iguaçu).

221 pinos de cocaína foram apreendidos 

DIVULGAçãO
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Coronel já tinha sido visto 
com crianças nuas em carro

Uma desavença 
familiar acabou com 
uma casa incendia-
da e uma vítima de 
agressão internada 
em estado grave, 
em Varginha, no sul 
do estado. A Polícia 
Civil suspeita que o 
incêndio tenha sido 
criminoso. Na última 
semana, um adoles-
cente, de 16 anos, 
foi baleado com 
uma espingarda de 
chumbinho na casa 
pelo cunhado, de 14 
anos. O crime acon-
teceu durante uma 
discussão, quando a 
vítima brigou com a 
namorada.

O imóvel onde 
ocorreu a confusão 
foi incendiado du-

rante a madrugada. A 
família da vítima disse 
que o incêndio acon-
teceu depois que a 
notícia da morte do 
jovem começou a cir-
cular em uma rede so-
cial. 

A sala e a cozinha 
foram os cômodos 
mais atingidos pelas 
chamas. A mãe do jo-
vem relatou que ele 
continua internado, 

mas foi constatada 
a morte cerebral. 

“Ele já morreu por-
que o coração está 
batendo, mas não 
adianta mais”, disse, 
desolada. O adoles-
cente que levou o 
tiro, tem passagens 
na polícia por crimes 
como furto, roubo, 
receptação, lesão 
corporal, agressão 
e tráfico de drogas. 

Briga em família deixa um morto 

Atendente de lanchonete confirmou versão em depoimento à polícia.

Após a morte do jovem, casa de suspeito foi incendiada

PLANTãO POLICIAL 

A atendente de 
l a n c h o n e t e 
que flagrou o 

coronel reformado 
da PM Pedro Cha-
varry Duarte com 
uma criança semi-
nua, dentro de um 
de carro, disse on-
tem, em depoimen-
to na Delegacia da 
Criança e do Adoles-
cente Vítima (DCAV), 
já ter visto o coronel 
reformado com ou-
tras quatro crianças 

nuas dentro do carro. 
Todas do sexo mas-
culino.

“Eu já atendi ele 
(Chavarry) outras 
quatro vezes. Ele es-
tava com crianças 
recém nascidas. Eram 
meninos. Sempre pe-
lados, mas não cho-
rando. Desta quinta 
vez era uma menina. 
Quando eu atendi, 
ela estava vestida”, 
disse, afirmando que 
recebera também 
fraldas doadas pelo 
oficial. A balconista 

mora na comunida-
de Uga-Uga, em Ra-
mos, na Zona Norte 
do Rio. O local é o 
mesmo onde residem 
os pais da menina de 
2 anos que estava 
com o oficial da PM, 
no estacionamento 
da lanchonete, no 
último sábado. 

A jovem disse ain-
da ter feito a denún-
cia sem saber que o 
militar era o mesmo 
homem que fazia 
doações na comuni-
dade. Coronel Pedro Chavarry, acusado de estuprar uma menina de 2 anos 

REPRODUçãO

PMs prestam depoimento e mulher é levada para Bangu  
Dois policiais milita-

res que efetuaram a 
prisão em flagrante 
do coronel presta-
ram depoimento na 
especializada ontem. 

O coronel chegou a ser 
levado para o Hospital 
Central da PM. A Polícia 
Militar informou que ele 
precisou ser medicado 
porque tomava remé-

dios para controlar a 
pressão. 

A corporação confir-
mou ainda que o oficial 
também responde a 
uma sindicância e que, 

dependendo do resul-
tado da investigação, 
ele poderá ser excluído 
da corporação e ter a 
patente cassada.

A mulher que levou a 

criança até o coronel e 
que teve um mandado 
de prisão temporária 
decretado pela Justiça 
foi transferida para o 
Complexo Penitenciário 

de Gericinó, em Ban-
gu, na Zona Oeste do 
Rio. Ela foi identificada 
como Thuanne Pimen-
ta dos Santos,de 23 
anos. 

Estado do RJ registra 40 mil 
presos provisórios por ano 

Mensalmente, 3.600 
presos provisórios ingres-
sam em carceragens do 
sistema prisional do Rio de 
Janeiro, segundo levanta-
mento divulgado ontem 
pela Organização Não 
Governamental Justiça 
Global e pelo Mecanismo 
Estadual de Prevenção e 
Combate à Tortura do Rio 
de Janeiro. 

Uma reportagem do 
portal G1 revela que os 
números significam que, 
por ano, 43.200 pessoas 
vão parar atrás das gra-
des sem serem julgadas 
ou mesmo terem sido 
condenadas. Muitos dos 
custodiados chegam 
a esperar meses, e até 
anos, por uma decisão 
definitiva da Justiça.

As informações cons-

tam no relatório ‘Quando 
a Liberdade é Exceção 
- A situação das pessoas 
presas sem condenação 
no Rio de Janeiro’, pro-
duzido em conjunto pelos 
dois órgãos e foi apresen-
tado durante seminário 
na Universidade do Esta-
do do Rio (Uerj), na Tijuca, 
Zona Norte do Rio.

“A presunção é da cul-
pa, se presume a culpa 
e aí se prende provisoria-
mente. A prisão provisó-
ria, hoje, representa 40% 
da população carcerária 
do Rio de Janeiro. O Ju-
diciário não diz se essas 
pessoas são culpadas ou 
inocentes e, ainda assim, 
sendo culpadas não diz 
quais são as penas deles. 
O que se vê é que gran-
de parte dessas pessoas 

está lá meses e às vezes 
anos sem ter uma senten-
ça que determinasse a 
privação de liberdade”, 
afirmou o pesquisador da 
Justiça Global Guilherme 
Pontes.

Em pouco menos de 
um ano (a pesquisa co-
meçou no segundo se-
mestre de 2015), os pes-
quisadores das duas 
organizações visitaram 20 
presídios estaduais para 
apurar quais eram as vio-
lações de direitos sofri-
das por internos. Algumas 
delas, segundo o docu-
mento, envolvem “maus 
tratos aos custodiados, 
dificuldade dos presos 
aos serviços de saúde, in-
salubridade do ambiente 
e ausência de água filtra-
da”, por exemplo.

Bombeiros buscam jovem 
que se afogou na Reserva

Equipes do Gru-
pamento Maritimo 
(Gmar) fizeram bus-
cas ontem pelo jo-
vem se afogou na 
Praia da Reserva, 
Zona Oeste do Rio, 
no último domingo. 
Marcos Vinicios dos 
Santos, de 16 anos, 
estava com o primo 
quando desapare-
ceu. 

Jonathan Maia 
relatou que estava 
ao lado do primo 
quando tudo acon-
teceu. Segundo ele, 
o mar não estava 
agitado quando 
percebeu que o 
primo se afogava. 
“Eu estava na água 
com ele. O mar es-

tava normal, não tava 
puxando, mas ele co-
meçou a gritar meu 
nome, aí eu cheguei 
do lado dele para 
acalmar, dizendo que 
não iríamos nos afogar. 
Fui no fundo da água, 
levantei o corpo dele 
mas ele já não conse-
guia respirar.”

A família informou 
que os bombeiros es-
tão fazendo as buscas 
sem helicóptero. Uma 
aeronave estaria que-
brada e outra sob o 
uso da paralimpíada.

O corporação infor-
mou em nota que as 
buscas ao menor es-
tão sendo realizadas 
desde que foi registra-
do o afogamento e 

que os trabalhos se 
iniciam ao amanhe-
cer e se encerram no 
fim do dia, em razão 
da falta de visibilida-
de. De acordo com 
os bombeiros estão 
à disposição os equi-
pamentos aquáticos 
e uma aeronave 
para os trabalhos de 
busca.

Marcos está desaparecido

Advogado de Zulu denuncia 
vazamento de nudes na DP

Os advogados do 
modelo Paulo Zulu 
registraram o vaza-
mento de nude dele 
em redes sociais na 
Delegacia de Repres-
são aos Crimes de In-
formática (DRCI), na 
Cidade da Polícia. A 
assessoria do advo-
gado Rafael Faria in-
formou que os outros 
dois representantes 
do modelo também 
vão pedir na Justiça 
para que as páginas 
que compartilharam 
a imagem sejam no-
tificadas ou retiradas 
do ar.

A expectativa é de 
que ele preste depoi-
mento na especiali-
zada amanhã. Aos 53 
anos, uma fotografia 
do modelo sem rou-
pas foi postada em 

sua conta do Insta-
gram. Zulu disse ter sido 
vitma de um hacker. 
Minutos depois, a pos-
tagem foi apagada 
e o modelo explicou 
o que teria aconteci-
do. “Peço desculpas 

por uma foto íntima 
que foi hakeada, mas 
consegui deletar. Des-
culpas pelo aconteci-
do. Mesmo não tendo 
culpa, me sinto mal 
com o ocorrido”, de-
clarou.

Paulo Zulu foi vítima de hacker que divulgou foto
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Monte Horebe foi palco de mais uma ação que prevê o reflorestamento das encostas .

ItáLIA

Equipes de resga-
te retiraram cerca 
de 650 imigrantes e 
recuperaram cinco 
corpos de barcos 
em dificuldade ao 
largo da costa da Lí-
bia ontem, informou 
a guarda costeira da 
Itália em um comuni-
cado.

A Itália é o foco 
para centenas de mi-
lhares de imigrantes 
que fogem de confli-
tos e da pobreza na 
África, embarcando 
em barcos frágeis de 

Equipes de resgate salvam 650 pessoas

Antibióticos são as 
principais armas usa-
das no combate a in-
fecções, mas têm ge-
rado preocupação 
entre especialistas. 
O consumo exacer-
bado desse medi-
camento pode pro-
vocar a resistência 
das bactérias a ele 
e, consequentemen-
te, a perda do poder 
curativo. Agora, pes-
quisadores da Ale-
manha detectaram 
um problema que 
acende ainda mais o 
alerta em torno des-
sas substâncias. Em 
experimentos com 
ratos, observaram 
que elas causaram 
danos neurológicos 
nos animais.

Os malefícios neu-
rais seriam desenca-
deados pela dimi-

nuição de bactérias 
benéficas do intesti-
no, depredadas pelos 
remédios. A boa notí-
cia é que os cientistas 
do estudo também 
encontraram uma 
maneira de evitar o 
problema: ingestão 
de probióticos e prá-
tica de exercícios físi-
cos.

A pesquisa, deta-
lhada na revista inter-
nacional Cell Reports, 
surgiu com base em 
investigações anterio-
res, nas quais os espe-
cialistas viram que os 
linfócitos T grupo de 
glóbulos brancos res-
ponsáveis pela defesa 
do organismo, são ne-
cessários para manter 
a neurogênese do cé-
rebro, ou seja, a capa-
cidade de renovação 
de células. 

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 
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traficantes de pessoas.
Um navio da Marinha 

italiana, uma embar-
cação comandada 
pelo grupo de salva-
mento Moas e o navio 
militar irlandês James 
Joyce participaram do 
resgate de seis barcos, 
disse a guarda costei-
ra. O James Joyce re-
cuperou os cinco cor-
pos.

As causas exatas das 
mortes ainda não eram 
conhecidas, afirmou 
um porta-voz da guar-
da costeira, mas os imi-
grantes muitas vezes 
“viajam em condições 

desumanas, mais de 
100 pessoas reunidas 
em botes que seriam 
adequados para algu-
mas dezenas”.

Imigrantes em bote são resgatados por ONG 

Programa Mesquita Mais Verde 
planta mais 40 mudas na região

O porta-voz disse 
que não poderia dar 
mais detalhes sobre 
as nacionalidades 
dos imigrantes.

WANDERSON OLIVEIRA

STRINGER/AFP

Em mais uma edi-
ção do Programa 
Mesquita Mais Ver-

de, estudantes da rede 
municipal de ensino 
plantaram 40 mudas de 
diferentes espécies de 
árvores nativas da Mata 
Atlântica no Monte Ho-
rebe, localizado no Ma-
ciço Gericinó-Menda-
nha, em Santa Terezinha. 
A ação, realizada on-
tem, foi conduzida pelo 
engenheiro agrônomo 
Fábio Villas Boas e con-
tou ainda com a parti-
cipação de um biólogo, 
uma engenheira am-
biental e agentes am-
bientais, que ajudaram 
a transportar as mudas e 
a conduzir os dez alunos 
da Escola Municipal Er-
nesto Che Guevara, na 
Chatuba, que participa-
ram do plantio.

ESPéCIES DE árvOrES 
PLANtADAS

As mudas de ingá, 

paineira rosa, casta-
nha do maranhão, ba-
bosa branca e mon-
guba foram plantadas 
no topo do morro, do 
lado oposto ao ponto 
de orações do Monte 
Horebe. “A trilha não 
é de fácil acesso, mas 
a área está bastante 
desmatada e prejudi-
cada pela ação das 
queimadas, por isso 
escolhemos esse pon-
to para dar prossegui-
mento ao Mesquita 
Mais Verde, que a Se-
cretaria de Meio Am-
biente e Agricultura de-
senvolve desde o início 
do governo e que já 
beneficiou várias áreas 
com novas mudas”, ex-
plicou Fábio.

 Os estudantes, todos 
do 9º e do 7º ano do 
Ensino Fundamental, 
foram acompanhados 
por um inspetor da es-
cola e aproveitaram o 
passeio para tirar fotos 
e aprender um pouco 
mais sobre a vegeta-

ção nativa do local. 
Um dos objetivos do 
projeto é promover 

sempre a participação 
de alunos de diferen-
tes faixas etárias no 

plantio, despertando 
desde cedo a consci-
ência ambiental e res-

saltando a importância 
da preservação do 
meio ambiente.

Os estudantes do 9º e do 7º ano do Ensino Fundamental, foram acompanhados por um inspetor da escola

DIVULGAçãO

MP pede ressarcimento de R$ 21,9 milhões para o Rio
O Ministério Público do 

Rio está pedindo na Justi-
ça que a Prefeitura do Rio 
seja ressarcida em R$ 21,9 
milhões. O valor está sendo 
cobrado por causa de irre-
gularidades em contratos 
de serviços de transporte, 
para Pan e o Parapan, em 
2007. O pleito foi noticiado 
pela Globonews ontem. 

Segundo as investiga-
ções do Tribunal de Contas 
do Município (TCM), houve 
várias irregularidades na 
contratação desses servi-
ços, incluindo sobrepreço. 
Entre os denunciados está 
o atual secretário de traba-
lho do Governo do Rio, que 
na época era secretário de 
Transportes, Arolde de Oli-
veira.

Para transportar essa 
quantidade de atletas, de-
legações e membros do 
comitê organizador dos jo-
gos, a Prefeitura do Rio fez 
uma licitação para alugar 
455 automóveis, 153 vans, 
263 ônibus e microônibus 
urbanos e 70 ônibus e mi-

croônibus rodoviários.
Foram assinados quatro 

contratos, com quatro em-
presas diferentes, para o 
serviço.

o valor total da licitação 
foi de 30 milhões 186 mil 
reais. Os veículos alugados 
deveriam estar à disposi-
ção para os serviços con-

tratados em 20 de junho, 
ou seja, 23 dias antes do 
início do pan.

Técnicos do Ministério 
Público calcularam que 
o não-fornecimento da 
quantidade total dos veí-
culos alugados gerou um 
prejuízo de cerca de 600 
mil reais à Prefeitura do 

Abertura do Pan 2007, que reuniu grandes artistas da música popular brasileira

Rio. Além disso, o Ministério 
Público também constatou 
que os contratos de alu-
guel foram superfaturados 
em 21 milhões de 300 mil 
reais, em valores corrigidos. 
No total, o MP pediu a justi-
ça o ressarcimento aos co-
fres públicos de 21 milhões 
e 900 mil reais.

REPRODUçãO

Estado do Rio paga servidores
A Secretaria de Esta-

do de Fazenda do RJ 
(Sefaz) informou que fez 
a liberação, na última 
terça-feira, de mais R$ 
274 milhões para pagar 
os servidores estadu-
ais. Segundo a pasta, 

o montante é suficiente 
para quitar toda a folha 
de agosto. A secretaria 
garantiu, ainda, que os 
salários dos funcionários 
públicos estará nas con-
tas até hoje, décimo dia 
útil do mês.
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GLOBO
05:02 - Hora Um
05:58 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:17 - Bem Estar
10:59 - Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:57 - Praça TV - 1ª Edição
12:34 - Globo Esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10 - Jornal Hoje
13:50 - Vídeo Show
14:52 - Sessão da TardeLições 
para Toda a Vida
16:36 - Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:46 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:21 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:32 - Haja Coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40 - Jornal Nacional
21:19 - Velho Chico
22:27 - Justiça
23:15 - Adnight
23:54 - Jornal da Globo
00:33 - Boletim Paralimpíada 2016
00:45 - Programa do Jô
01:24 - Plantão Noturno
01:59 - CorujãoMuita Calma Nes-
sa Hora
03:23 - CorujãoResgate sem Limi-
tes

TV RECORD

SBT
06:00 – Primeiro Impacto
08:00 – Carrossel Animado 
08:30 – Mundo Disney
10:30 – Bom Dia e Cia
13:10 – Bom Dia e Cia
14:15 - Fofocando
15:15 – Casos de Família
16:15 – Mar de Amor
17:15 – Abismo de Paixão
17:45 – A Gata
18:15 – Meu Coração é Teu
19:45 – SBT Brasil 
20:40 – 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 Vampiro
05:15 - Dallas

REDE TV

FESTIVAL

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 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:10-Igreja Universal do Reino 
de Deus 
18:10-Sem Rodeios 
19:25-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:40-TV Fama 
22:45-Documento Verdade 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury Jr 
01:30-Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

Carlos resgata o dossiê nos pertences 
de Martim. Afrânio, Iolanda e Doninha 
tentam entrar no quarto de Encarna-
ção. Cícero estranha o comportamen-
to de Carlos ao voltar para casa. En-
carnação reza na capela da fazenda. 
Afrânio teme o sucesso do projeto de 
Santo. Iolanda pede ajuda a Padre Be-
nício e Tereza se preocupa com a avó. 
Queiroz avisa a Carlos que conseguiu 
se desfazer da moto de Martim. 

Iolanda pede ajuda 
a Padre Benício

Kalesi se 
recorda de Raabe

Emocionada, Aruna abraça Adara 
e a chama de mãe. Ioná avisa sobre o 
perigo de manter a mulher no acam-
pamento. Raabe estranha a presença 
de Tupak na estalagem. Sama e Boã 
fazem planos com o bebê. O servo da 
rainha descobre que Raabe é uma 
prostituta. Ruth diz admirar o relacio-
namento de Sama e Boã. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Camila inventa uma desculpa 
para se aproximar de João. Penélo-
pe diz a Henrique que eles devem 
contar a Beto que estão juntos. Nair 
aconselha Adônis a se declarar 
para Shirlei. Beto se surpreende com 
o comportamento de Tancinha. Gio-
vanni fica preocupado com a falta 
de notícias de Camila. 

Nair aconselha Adônis 
a se declarar para Shirlei

Sabrina se 
perde na mata

Sabrina se sente excluída com a volta 
de Manuela no vilarejo. Frederico colo-
ca uma câmera na sala de Tomas com 
a ajuda de Flora. Sabrina se esconde na 
mata para ver se os amigos do vilare-
jo notam sua falta. Sabrina se perde na 
mata. Matheus e Dóris procuram Sabrina 
na casa do prefeito e descobrem que ela 
não voltou para casa. Joaquim descobre 
que Benjamim e Priscila roubaram a carta 
que ele escreveu para Manuela.

06h00 - Balanço Geral Manhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Balanço Geral SP
13h00 - Horário Político
13h10 - Balanço Geral SP – 
Continuação
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Chamas da Vida
16h45 - Cidade Alerta
19h30 - Escrava Mãe
20h30 - Horário Político
20h40 - A Terra Prometida
21h45 - Jornal da Record
23h00 - Câmera Record
00h15 - Programa do Porchat
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

CDL de Barra Mansa realiza a 
5ª edição do ‘Buteko Solidário’
Evento irá beneficiar a Casa Paz e Bem, no bairro Ano Bom.

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - Edi-
ção Brasil
09:10 - Dia Dia
10:10 - Os Simpsons
12:30 - Jogo Aberto Debate
13:00 - Horário Político
13:10 - Os Donos da Bola
15:00 - Qual é o Desafio?
16:15 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:20 - Sila: Prisioneira do 
Amor
20:30 - Horário Político
20:40 - Sila: Prisioneira do 
Amor
21:30 - Religioso - Show da Fé
00:25 - Band Eleições
00:50 - Jornal da Noite
01:43 - Mundo Miss - Boletim
01:45 - Copa do Mundo de 
Futsal da FIFA 2016
03:25 - Religioso - Igreja Uni-
versal

A banda Madame Zero promete animar a festa que vai beneficiar instituição que presta serviços sociais

Provavelmente, você 
e o parceiro discordam 
em muitas coisas, desde 
questões práticas, como 
as contas da casa, até 
no que diz respeito a 
objetivos profissionais. En-
tretanto, apesar das in-
compatibilidades, é um 
grande erro tentar mudar 
o pensamento alheio: as 
diferenças devem ser res-
peitadas. Quando uma 
das partes se anula e 
abre mão de toda sua 
vida em nome do outro, 
não é saudável. 

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAçãO

O núcleo jovem 
da Câmara 
de Dirigen-

tes Lojistas (CDL) de 
Barra Mansa realiza 
amanhã, a 5ª edição 
do Buteko Solidário, 
que tem como obje-
tivo  de ajudar vários 
casos benificêntes. O 
evento está marca-
do para as 20h, na 
sede da entidade, 
na Rua Rotary Club, 
nº 26, bairro Ano Bom. 
Esse ano, a instituição 
beneficiada será a 
Casa Paz e Bem que 
presta serviços sociais 
há 20 anos.

A banda Madame 
Zero vai agitar a fes-
ta. Os ingressos cus-
tam R$ 80 (bebida 
e comida inclusas). 
A classificação é 16 
anos. Mais informa-
ções pelo telefone 
(24) 3325 8150.



Considerado uma 
resposta do organismo 
às pressões do cotidia-
no, o estresse apresen-
ta sinais em várias par-
tes do corpo. A visão, 
por mais perfeita que 
seja, está sujeita a so-
frer consequências do 
desgaste.

São vários os pro-
blemas da vida mo-
derna. O almoço é 
rápido. Motoristas bu-
zinam nas ruas, den-
tro de seus carros e 
com seus celulares 
em mãos. O sossego 
sumiu, e se vive cada 
vez mais ligado. Não 
há tempo para uma 
conversa à toa. O 
mundo se conectou 
e não sabe como faz 
para se desconectar.

O estresse é com-
posto por um con-
junto de reações 
fisiológicas que po-
dem levar o corpo 
humano ao desequi-
líbrio. A principal de-
las é a rotina exces-
siva de trabalho e as 
condições de vida 
da população, que 
vive com o medo 
do desemprego, da 
violência urbana, da 
inflação, do contex-
to político.

DO
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A ‘pílula do dia seguinte’ realmente funciona?
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Ex-BBB Fernando Medeiros 
mostra o filho foférrimo!

Viviane Araújo posa de biquíni  
e mostra o corpaço sequinha
Viviane Araújo dividiu um momento 

praia com seus fãs ontem. De biquíni 
florido, óculos escuros e boné de on-
cinha, a morena provocou os inve-
josos no Instagram. "Boa tarde meus 
amores!!! Quem foi que disse que 
eu estava com depressão mesmo, 
hein? Se isso é estar com depressão, 
p***a , o que é tá bem então???!!!", 
disse ela na rede social.

Fernando Medeiros mostrou para os 
seguidores das redes sociais como está 
foférrimo o filho dele, Lucca, com a ex-
-BBB Aline Gotschalg. O bebê está com 
três meses de vida e além do show de 
fofura, também deu show de simpatia 
na foto. Lucca veio ao mundo de par-
to natural e Aline costuma publicar ima-
gens dela amamentando o filho. Menos 
de dois meses após dar à luz, a ex-BBB já 
havia recuperado a boa forma.

Acostumada a aparecer publica-

mente sempre com uma produção 

digna de uma diva da música, Anit-

ta mostrou seu rosto sem maquiagem 

ao posar ao lado do seu personal 

trainer, rodrigo ruiz, na manhã de 

ontem, em uma academia da Zona 

Oeste do rio de Janeiro. "Na luta", es-

creveu o rapaz no clique ao lado da 

artista compartilhado em sua conta 

oficial no Instagram.

Métodos contra-
ceptivos reduzem 
de maneira signifi-
cativa a chance de 
a mulher engravidar. 
Temos vários à dispo-
sição no Brasil, como 
os preservativos (as 
famosas camisinhas), 
pílulas anticoncep-
cionais, as injeções 
contraceptivas entre 
outros. Mas ainda as-
sim, existem pessoas 
que não se previnem 
adequadamente. Ou 
então, falhas podem 
acontecer, como 
por exemplo, quan-
do a camisinha ‘es-

toura’. O que fazer numa 
situação dessas para que 
não ocorra a gravidez? O 
que muita gente não sabe 
é que o esperma pode 
permanecer no corpo da 
mulher por três a cinco 
dias, ou seja, não é só no 
momento da relação que 
pode haver o risco de en-
gravidar, mas se uma mu-
lher teve relação sexual 
sem se proteger três dias 
antes da ovulação, existe 
uma grande chance dela 
engravidar. Para tais ca-
sos, existe o que chama-
mos popularmente de ‘pí-
lula do dia seguinte’ que 
surgiu no Brasil em 1999. O 

Levonorgestrel contém 
uma forma sintética 
de progesterona em 
alta dose (sendo que 
os comprimidos nor-
mais anticoncepcionais 
apresentam dosagem 
menor). Altas doses de 
progesterona interrom-
pem o ciclo evitando 
que a fertilização ou 
a implantação do em-
brião aconteça. É im-
portante utilizar a pílula 
o quanto antes após 
uma relação sexual 
sem proteção. Caso o 
óvulo fertilizado já te-
nha sido implantado, a 
pílula não terá efeito.
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Anitta aparece sem maquiagem 

em foto postada por seu personal

Novos aplicativos 
ajudam a conseguir

renda extra

Snagajob é um de 
muitos aplicativos que 
surgiram nos últimos 
anos para servir a cha-
mada economia dos bi-
cos. Somente neste ano, 
startups de recursos hu-
manos atraíram US$ 1,2 
bilhão em venture capi-
tal, e grande parte dos 
fundos vai para empre-
sas criadas para lucrar 
com a natureza fluída 
do trabalho temporário e 
por contrato, segundo a 
empresa de pesquisa CB 
Insights. “Há dois ou três 
anos, era bastante raro 
ter mais de um empre-
go”, diz o CEO da Snaga-
job.com Inc., Peter Harri-
son. “Agora é realmente 
muito comum. A base 
sobre a qual estamos 

construindo nossa em-
presa é entre a diferen-
ça entre arrumar empre-
go e arrumar um turno”. 
Aplicativos semelhantes 
também estão levantan-
do voo na Europa. A Es-
panha, com um setor de 
serviços grande e 20 por 
cento de desemprego, 
se transformou em um la-
boratório de testes para 
startups que oferecem 
a simplicidade do uso 
no celular, da geoloca-
lização e dos algoritmos 
que conectam pessoas 
para o recrutamento de 
empregos por hora. Três 
delas, a Job Today, a Jo-
bandtalent e a Corner 
Job, levantaram cerca 
de US$ 87 milhões juntas 
neste ano.

REPRODUçãO
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Seus relacionamentos 
afetivos estão em 
alta. Dedique-se às 
demandas das pessoas 
queridas, isso suprirá 
suas necessidades 

emocionais. Os setores financeiros 
e profissionais estão favorecidos, 
principalmente se você lida com 
dinheiro de terceiros. Cor: violeta. 
Número: 02.

Áries

O momento está bastante 
positivo, de muita energia 
e criatividade. A mente 
está bem clara: há, 
entretanto, tendência para 
uma certa indecisão, a 

ponderar demais todos os prós e contras 
de cada questão. Estabeleça prazos para 
tudo e cumpra-os. Cor: havana. Número: 
05.

Touro

Você está sendo 
influenciado por 
certos planetas, 
principalmente por um 
que é muito plástico e 
surpreendentemente 
moldável, poderá ter 

visões capazes de mudar a sua vida 
e seus valores, ou ficar suscetível as 
vibrações do ambiente, como uma 
planta. Não se isole.

Gêmeos

Muita animação e 
excelente disposição. 
Poderá usar suas melhores 
qualidades, como a 
cooperação e o senso de 
harmonia. No trabalho, 

sua simpatia vencerá qualquer adversário 
e fará desmoronar os climas tensos. 
Mais liberdade e respeito na vida afetiva. 
Número: 08.

Câncer

Muita gente vai ficar 
maravilhada com 
coisas que, para 
você, fazem parte 
do cotidiano. Terá 
motivos para bendizer 
o destino. Uma pessoa 

amiga prestará um favor especial. 
Uma apresentação será o início 
do seu sucesso. Bom momento no 
campo amoroso. Número: 11.

Leão

Será bom fazer um 
balanço dos resultados 
obtidos que estão para 
poder direcionar melhor 
suas ações. É um 
merecido descanso que 

sua cabeça precisa. E não existem dias 
melhores do que estes para não pensar 
em nada. Você vai render o dobro 
depois. Número: 14.

Virgem

Bom período para se 
acertar na vida afetiva, 
não tenha medo de 
situações novas ou 
mudanças. Possibilidade 
de grande melhora 
financeira. Os amigos 

poderão ajudar bastante. Momento 
de acumular provisões para o futuro. 
Bom momento no campo profissional. 
Número: 17.

Libra

Aumentam seu 
magnetismo e a sua 
vitalidade. Poderá 
provocar novas 
situações e preencher 
suas necessidades 

pessoais e profissionais. Os astros lhe 
projetam social e profissionalmente e 
lhe dão proteção e apoio, mas tenha 
cuidado para não se sobrecarregar 
fisicamente.

Escorpião

Criar as próprias regras 
profissionais é o que 
todo mundo gostaria. 
Por ser um sonho difícil 
de realizar, junte forças 
e interesses para chegar 

lá. Uma mudança de cenários pode 
ocorrer a partir de ideia repentina. 
Dê espaço a ela, mas administre a 
impulsividade. Número: 20.

Sagitário

Ótimo astral. Boas 
o p o r t u n i d a d e s 
para utilizar seus 
talentos. Invista 
no seu marketing 

pessoal para obter mais 
reconhecimento. Esteja presente 
nos acontecimentos do dia a 
dia e auxilie seus amigos. Faça 
o possível para viver bem com 
todo mundo. Cor: verde-claro. 
Número: 23.

Capricórnio

Dia calmo. Seu 
c o m p o r t a m e n t o 
discreto fará com 
que você seja 
escolhido(a) por 
alguns como o 

confidente ideal. Dê confidência 
em confidência, pode até surgir 
uma inesperada paixão. Até com 
você, decidir-se continua na maré 
da calma ou embarca na das 
emoções fortes.

Aquário

Elemento: água. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Virgem. Regente: 
Netuno. Saiba ponderar 
e ao seja radical nem 

tudo é como achamos que deve 
ser. Deixe o detalhismo de lado e 
aprenda a confiar mais em você e 
em Deus. Cor: amarelo-canário. 
Número: 26.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 
011/2016

PROCESSO Nº 2016/00595
FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/93.

OBJETO: 3º TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO Nº 010/2013, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E 
ESTRTURAÇÃO DO SISTEMA DE REDE
EMPRESA CONTRATADA: JOADI COMÉRCIO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME

CNPJ: Nº 10.344.015/0001-20
PERIODO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte 
reais), perfazendo o valor global de R$ 78.240,00 
(setenta e oito mil, duzentos e quarenta reais).
DATA: 14/09/2016.

PORTARIA Nº 2010/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

EXONERAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FRANCISCO PAULINO SER-
PA DOS SANTOS do cargo em comissão de Diretor, 
Símbolo D-1, da Secretaria Municipal de Ciência e Tec-
nologia.

PORTARIA Nº 2011/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

EXONERAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, THIAGO MARCIO RODRI-
GUES DE ALMEIDA do cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, Símbolo DAS-10, da Secretaria Municipal 
de Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº 2012/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

EXONERAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO AUGUSTO SOA-
RES DOS ANJOS do cargo em comissão de Assessor 
Especial II, Símbolo SE-2, da Secretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº 2013/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
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, DANIELE ADELAIDE DE CARVA-
LHO FERNANDES do cargo em comissão de Assessor 
Administrativo I, Símbolo DAS-10, da Secretaria Muni-
cipal de Governo e Desenvolvimento Econômico.

PORTARIA Nº 2014/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

EXONERAR, a contar desta publicação, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, GENIVALDO MELO DE LIMA do cargo 
em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo DAS-06, 
da Assessoria Operacional das Subprefeituras, da Se-
cretaria Municipal de Políticas Públicas.

PORTARIA Nº 2015/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

NOMEAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decre-
to n.º 3954/2015, THIAGO MARCIO RODRIGUES DE 
ALMEIDA para exercer do cargo em comissão de As-
sessor Especial II, Símbolo SE-2, da Secretaria Munici-
pal de Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº 2016/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

NOMEAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto 
n.º 3954/2015, CLAUDIO AUGUSTO SOARES DOS 
ANJOS para exercer do cargo em comissão de Dire-
tor, Símbolo D-1, da Secretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia.

PORTARIA Nº 2017/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
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 restou 
estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto n.º 
3954/2015, SUELEN DE CARVALHO FERNANDES 
para exercer do cargo em comissão de Assessor Ad-
ministrativo I, Símbolo DAS-10, da Secretaria Municipal 
de Governo e Desenvolvimento Econômico.

PORTARIA Nº 2018/GP/2016 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

EXONERAR, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, GENIVALDO MELO DE LIMA do cargo em co-
missão de Assessor Técnico V, símbolo DAS-06, da As-
sessoria Operacional das Subprefeituras, da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas – SEMPOPU.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPOR-
TE, CULTURA E TURISMO 

PORTARIA Nº. 32/GS/SEMECT/2016, DE 13 DE SE-
TEMBRO DE 2016.

INSTAURAR SINDICÂNCIA e DESIGNAR, Comis-
são de apuração de fatos constantes nas Unidades 
Escolares, referente ao seu não funcionamento por 

“AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS” dos quais poderão 
responder INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

Escola Municipal Miguel Ângelo Leone;

Escola Municipal Sebastião Herculano de Mattos; 

Escola Municipal Júlio Cesar;

Escola Municipal Professor Paris;

Escola Municipal Professor Oswaldo Lima;

Escola Municipal Alejandro;

Escola Municipal Paulo Freire;

Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin

 O Secretário Municipal de Educação, Esporte, 
Cultura e Turismo de Belford Roxo, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR SINDICÂNCIA para apurar os fa-
tos constantes nas Unidades Escolares supracitadas, 
designando para procedê-la a Comissão integrada pe-
los servidores: SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 
mat.: nº. 10/044835 (Presidente); ANNE SILVA FARIAS 
MAYER DO CARMO, mat.: nº. 10/022618, (Relatora); 
JOSIANE DE JESUS RANGEL BATALHA, mat.: nº. 
10/047460, (Membro);

Art. 2º - A Comissão dispõe do prazo de 7 (sete) dias 
para a conclusão dos trabalhos, distribuídos da seguin-
te forma:

a. 14/09/16 - Iniciar sindicância;

b. 15/09/16 – Estudar Requisitos Legais;

c. 16/09/16 – Identificar Fato Determinante;

d. 19/09/16 – Apresentar Relatório a SEMECT;

e. 21/09/16 – Concluir os trabalhos;

f. 22/09/16 – Remeter a Procuradoria Geral do 
Município para providências, podendo con-
clusões e relatórios serem encaminhados ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO para que promova a 
ação que entender necessária.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 033/GS/SEMECT/2016, DE 13 DE SE-
TEMBRO DE 2016.

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cul-
tura e Turismo de Belford Roxo, no uso de suas atri-
buições legais e:

Considerando que a SEMECT é responsável pelo 
acompanhamento da aplicação dos recursos públi-
cos destinados à educação: 

Designar os Servidores DÉBORA RENATA OLIBA-
NO RIBEIRO – Mat. 60/49005 e RONALD PINTO 
ALVES Mat. 60/46573, para ficarem responsáveis 
pelo acompanhamento e atesto de nota fiscal refe-
rente ao serviço / fornecimento prestado no Proces-
so relacionado abaixo:

•	 Processo Administrativo nº 44/147/2016

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES
Secretario Municipal de Educação, Esporte e Cultura – 

SEMECT

 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DE BELFORD ROXO – FUNBEL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 11/05/060/2016
3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 001/2013
FUNDAMENTO: ART. 57, II DA LEI FEDERAL 8666/93
CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO
CONTRATADA: BRG INFORMÁTICA LTDA-ME
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 
10 meses da carta contrato 001/2013 de prestação de 
serviços de informática, sistemas de controle orçamen-
tário, financeiro e contábil, folha de pagamento, tesou-
raria, almoxarifado, patrimônio e protocolo. 
VALOR: 65.000,00 (setenta e cinco mil reais)
PRAZO: 10 meses.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1101.04.122.0001.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00
FONTE: 00
EMPENHO:069
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2015

ANA CRISTINA LOPES DA SILVA

PRESIDENTE DA FUNBEL

Matr. 80/27.005
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Baixada Champions League 
Competição que reúne clubes de vários municípios da região chega 
a sua quarta rodada com os artilheiros inspirados almejando vitória

Anderson Luiz

38

baixada

Melhor feijoada de Nova Iguaçu
Toda sexta-feira por R$ 12,00

Muitos gols na 4ª rodada. No próximo domingo, mais uma rodada emocionante

Com a realização da 
quarta rodada do Baixa-
da Champions League, 
onde a bola balançou a 
rede por 50 vezes, com 
uma média de 4.1 gols 
por jogo, o destaque fi-
cou para o placar de 4 a 
2, presente em três parti-
das. Apenas dois empa-
tes foram computados 
e em um jogo tivemos 
uma vitória pelo placar 
mínimo. 

RESULTADOS: Boca 
Jrs/r.a 4x3 São Caetano; 
São Vicente 3x1 Kane-
teiros; Alta Voltagem 3x2 

Deportivo; Pombal 1x1 
Real Meriti; Gelobol 1x1 
Às de ouro; Ríver 4x2 UFC; 
Dragões 0x1 Milionários; 
Madrid 3x2 Boca Jrs/c.r; 
Prata 1x2 Acempa; Nova 
Esperança 1x2 Estrela 
Vermelha; Trem Bala 4x2 
Puma; Saideira 4x2 Cali-
fórnia.

Após a realização da 
quarta rodada, a classi-
ficação dos grupos ficou 
da seguinte forma:

GRUPO A: 1º) Kanetei-
ros, 9; 2º) Boca Junior/RA 
e São Vicente, 6; 4º) São 
Caetano, 3.

GRUPO B: 1º) Alta Vol-
tagem, 12; 2º) Pombal e 

Real Meriti, 5; 4º) Depor-
tivo, 0.

GRUPO C: 1º) Ríver Pla-
te, 9; 2º) Ás de Ouro, 7; 3º) 
Gelobol, 4; 4º) UFC, 3.

GRUPO D: 1º) Milioná-
rios, 10; 2º) Garrafão, 4; 
3º) Experimenta, 3; 4º) 
Dragões, 2.

GRUPO E: 1º) Acempa, 
9; 2º) Madrid e Boca Ju-
nior, 6; 4º) Prata, 3.

GRUPO F: 1º) Trem Bala 
e Nova Esperança, 7; 3º) 
Estrela Vermelha, 6; 4º) 
Puma, 2.

GRUPO G: 1º) Cháca-
ra, 9; 2º) Califórnia e Sai-
deira, 6; 4º) Santa Hele-
na, 0.

ANDERSON LUIZ

CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º) Alta Voltagem, 

12; 2º) Milionários, 10; 
3º) Kaneteiros, River 
Plate, Chácara e 
Acempa, 9; 7º) Trem 
Bala, Ás de Ouro, 

Nova Esperança, 7; 10º) 
Boca Junior/RA, São 
Vicente, Madrid, Boca 
Junior, Estrela Vermelha, 
Califórnia e Saideira, 6; 
17º) Pombal, Real Meriti, 

5; 19º) Gelobol, Garra-
fão, 4; 21º) São Caeta-
no, UFC, Experimenta, 
Prata, 3; 25º) Dragões 
e Puma, 2; 27º) Depor-
tivo e Santa Helena, 0.


