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Duas das setes vítimas do equipamento que despencou de uma altura de cerca de 20 metros suspenso por cabos aguardam socorro médico na arena da Barra

Depois de um desempenho quase impecável, Arthur Zanetti sobe ao pódio e pega a prata

A carga de maconha e um fuzil foram encontrados em um dos pontos da comunidade onde houve confronto

Divulgação

Suspensa em cabos de aço a uma altura de 20 metros, uma câmera aérea despencou perto da arena da Barra e feriu sete pessoas. 
Quatro delas precisaram ser transferidas para hospitais da região. imagens flagraram o momento da queda do equipamento de respon-
sabilidade da empresa olympic Broadcasting Service (oBS), que pertence ao Coi. Em nota, os responsáveis, alegaram falha na estrutura.

um dos melhores do planeta em sua modalidade, arthur 
Zanetti, atual campeão olímpico nas argolas, deixou os Jo-
gos do Rio com a prata no aparelho que o projetou ao mun-
do. o brasileiro encantou a torcida, mas não foi o bastante 
para ganhar a medalha de ouro, que ficou com um velho 
rival. veio então a de prata. o atleta agradeceu muito pelo 
resultado.

Polícia Militar invade comunidade do Su-
búrbio do Rio e faz a limpa na firma do 
tráfico. Houve intensa troca de tiros.
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Amor

O Messias

Quando uma 
pessoa se apaixo-
na, o cérebro en-
tende como ‘amor’ 
um vício, e não uma 
emoção. Por isso 
que muitos creem 
que o amor, nada 
mais é do que um 
processo químico 
que nosso cérebro 
desenvolve quan-
do estamos viven-
do a experiência 
de ‘amar alguém’.

Muitos desconhecem 
esta belíssima peça 
musical escrita por Han-
del, um grande músico 
e compositor alemão. 
o que poucos sabem, 
é que ele estava falido, 
quando estava perto 
de se suicidar, foi con-
tratado para fazer uma 
peça musical, que foi 
intituladade de ‘o Mes-
sias’, que é a obra mais 
famosa do compositor.

este incrível material além de ser usado 
como ‘cagódromo de gatos’, também era 
utilizado por um grande militar da história. Na-
poleão Bonaparte, um grande político e mili-
tar, usava as caixas de areia pra escrever seus 
planos de ataques e estratégias.

este é um dos mais comentados ‘acontecimen-
tos’ históricos que a humanidade aguarda. Muitos 
já criaram várias teorias que iria voltar no ano 2000, 
mas isso não aconteceu. o curioso fato é que este 
acontecimento é descrito 1845 vezes na bíblia, des-
de o antigo testamento até o novo.

você sabe como esse fenômeno ocorre? a Terra tem 
uma inclinação de  23.5 graus, o que faz com que as qua-
tro estações existam. Por conta dessa inclinação, quando 
é verão no hemisfério norte, o Sol nunca se põe no polo 
norte, e no polo sul, ele nunca nasce, então temos 6 me-
ses de dia no polo norte e 6 meses de noite no polo sul.

Caixinha de areia

A volta de Jesus Sol da meia noite

esta empresa criou um produto revolucinário no 
mundo dos pets: camisinhas para cães e gatos. Com 
o suposto objetivo de vender camisinhas para gatos 
e cães, a marca montou um site exclusivo com várias 
seções diferente, do tipo ‘como colocar o preservati-
vo’ ou ‘converse com seu bichinho sobre proteção’.

Petcondomw

os participantes do maior reality show de 
culinária são penalizados quando há des-
perdício de alimentos. além disso, todos os 
alimentos são utilizados na gravação do 
programa e são doados para instiuições de 
caridade pela equipe de produção.

Seus sonhos podem se tornar realidade!  Joseph 
Schooling em 2008 era um grande fã do maior na-
dador da história, Michael Phelps. atualmente os 
dois se enfrentaram em busca da medalha de ouro 
nas olimpíadas de 2016. isto sim é um exemplo de 
superação de si mesmo.

Tornando sonho real

Vaga para auxiliar de garantia
empresa renomada abre vaga para pessoas portadoras 

de deficiência física em auxiliar de garantia com ensino 
médio completo que seja organizada. Salário de R$ 1.500,00 
entre outros benefícios. interessados devem enviar currículo 
no corpo do email para rese.esp@gmail.com, com assunto, 
auXiliaR de gaRaNTia (PCd – Pessoa Com deficiência).

Suporte técnico em informática
empresa abre oportunidade para suporte técnico cursando 

nivel superior ou técnico em informática e experiência com-
provada na função. Salário de 1.569,90m vale transporte,plano 
de saúde, entre outros benefícios. interessados devem enviar 
currículo para selecao_niteroi@yahoo.com.br, no assunto colo-
car: TÉCNiCo Ti Rio de JaNeiRo.

Operador temporário
empresa no ramo de telemarketing abre, 15 vagas 

para operador temporário para 90 dias com ensino mé-
dio completo e experiência na função. Salário de R$ 
752,00 e os benefícios vem depois do período de expe-
riência. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para monique.paiva_rh@yahoo.com.br.

PIB anualizado do Japão cresce 0,2% 
a economia do Japão cresceu a uma taxa anualizada 

de 0,2% no período de abril a junho, expandindo pelo se-
gundo trimestre seguido, mas a um ritmo muito mais lento 
devido a exportações e gastos de capital fracos. a leitura 
preliminar PiB ficou abaixo da mediana das estimativas em 
pesquisa Reuters com economistas, de expansão de 0,7%. 

Mercado sobe estimativa de inflação 
os economistas do mercado financeiro elevaram sua 

estimativa de inflação para este ano, mas também pas-
saram a esperar um ‘encolhimento’ menor do PiB em 
2016. as previsões foram coletadas pelo Banco Central 
na semana passada e divulgadas ontem, por meio do 
relatório de mercado, também conhecido como focus.

Petroleiros paralisam atividades
funcionários da BR distribuidora e da liquigás en-

traram em greve à 0h de ontem em pelo menos 
quatro estados contra o possível novo modelo de 
controle das empresas. No ano passado, o conselho 
da BR havia aprovado a venda de pelo menos 25% 
da unidade de distribuição de combustíveis da es-
tatal.

Master Cheff

PCD

TELEMARKETING

ÁSIA

MANIFESTAÇÃO

Porque atletas colam fita no corpo?

Multas de trânsito
Na finlândia, as multas de trânsito são cobra-

das de acordo com a renda do multado. um 
sistema que poderia valer aqui no Brasil, se a 
corrupção não tomasse conta das políticas de 
governo do país. apesar que o trânsito no país é 
totalmente intransigente.

EMPRESA CONTRATA

FOCUS

HyPeSCieNCe

durante as olimpíadas do Rio de Janeiro este ano, você deve ter re-
parado que muitos dos atletas usam fitas estranhas e às vezes coloridas 
coladas na pele. Claro, isso não acontece somente durante as olimpía-
das, mas é um fato comum entre esportistas profissionais em competições 
de todos os tipos. a fita bizarra é conhecida como ‘fita de cinesiologia’ 
ou ‘fita Kinesio’. Supostamente, colar tal fita no corpo alivia o desconforto 
nos músculos e ossos, ao levantar a pele. Também existem outras reivindi-
cações associadas ao produto, como a correção da função muscular e 
a melhora da circulação. existem muitas marcas que vendem a tal fita no 
mercado, mas quem a inventou foi o japonês Kenzo Kaze, 30 anos atrás.

Elefante branco 
um elefante branco está surgindo em um 

município da Baixada fluminense. e tudo por 
culpa do prefeito que, numa decisão arbitrá-
ria, fechou uma unidade médica, onde a de-
manda era uma das maiores da região, para 
abrir outra. É aí que mora o problema.

Prometeu...
a nova unidade ainda está longe de ser 

inaugurada e é improvável que isso venha 
acontecer nos próximos meses. a ideia desse 
administrador era entregar a obra antes das 
eleições, em 2 de outubro. a estratégia eleito-
ral para ganhar votos parece que já caiu por 
terra: o prefeito em questão está se transfor-
mando em um dos administradores mais rejei-
tados da região. 

...tem que cumprir 
Quem está gostando das pisadas de bola 

do prefeito são os adversários políticos que 
estão usando como arma as promessas de 
campanha não cumpridas. aliás, os candida-
tos da oposição fazem a festa, apostando na 
desgraça do chefe do executivo e, óbvio, na 
sua falência política. 

Volta a máscara 
Com o início da campanha eleitoral, can-

didatos considerados ‘malditos’ e mal vistos 
pelo eleitor começam a montar um plano 
para se apresentar ‘bonzinhos do povo’. e na 
luta pelo voto, vale tudo! Tomar cafezinho, 
entrar em favela e, pasmém, até chamar de 
amigo. 

Muita falsidade
e como gato escaldado tem medo de 

água fria, o povo de um dos maiores distritos 
de duque de Caxias já deu o recado: não vai 
cair na lábina daquele candidato metido a 
empresário, que tem os dois pés fincados no 
território do jogo do bicho. É esperar pra ver. 
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Seis ex-vereadores tentam 
retornar à Câmara de Magé
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Câmara muniCipal de belford roxo

organizando a casa

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

E dois dos atuais membros da Casa não irão disputar a reeleição em outubro.

A maior bancada atualmente é a do PMDB, que tem cinco vereadores e a segunda é do PSB, com 3 candidatos

divulgação

waNdeRSoN oliveiRa

Nenhum registro de candidatura foi deferido

Obras em ruas de Japeri 
seguem a todo vapor

aSSiMP MeRiTi/luiz alBeRTo

além de amster-
dam tentam re-
tornar à Câmara 
os ex-vereadores 
Sergio Renato Pe-

reira, o Serginho da 
auto-escola (PTB), 
Álvaro alencar e 
Ciro Borba (PT), 
José Silva de Souza, 

o zezinho Pereira 
(PR) e eliane franco 
(PSC).

Como nenhum re-
gistro de candidatu-

ra foi deferido ainda 
pela Justiça eleitoral 
não se pode afir-
mar o número exa-
to de postulantes a 

dos 372 nomes 
inscritos por 26 
partidos para a 

disputa das 17 cadei-
ras da Câmara Muni-
cipal de Magé, seis já 
exerceram mandatos, 
entre eles amsterdam 
Santos viana (PMdB), 
ex-presidente da Casa. 
dos atuais vereadores 
15 tentarão permane-
cer na Câmara e dois 
estão fora: Miguelan-
gelo Peligrino, o Mi-
guelzinho da Climamp 
não pretende mais dis-
putar cargo eletivo e 
vandro lopes gonçal-
ves, o vandro família, 
é o candidato a vice-
-prefeito na chapa en-
cabeçada pelo atual 
prefeito, Rafael Santos 
de Souza, o Rafael Tu-
barão.

São João de Meriti entrega 
área de lazer a moradores

A Rua Leni Ferreira já recebeu serviços de drenagem

chAPA coM 
MAioR núMERo 
DE DEPutADoS

de acordo com 
reportagem do jor-
nalista elizeu Pires, as 
legendas com maior 
número de candida-
tos são PMdB, PTB, 
PSC, PSdB e PR, com 
26 inscritos cada, se-
guidas do PSol 22, 
PRB 20, PSB e Solidarie-
dade 19, PMB 18, PHS 
16, PPS 15, PTN, PPl 
e PSdC 14 cada um, 
PRoS 12, PT 11, PRP 
10, PMN 8, deM, PdT 
e PSl, 6, PP 5, PSd 4, 
Pv 2 e PeN 1. a maior 
bancada atualmen-
te é a do PMdB, que 
tem cinco vereadores 
e a segunda é do PSB, 
3. PPS e PSdB tem dois 
vereadores, enquanto 
PMB, PHS e PSd tem 
um parlamentar cada 
um.

uma vaga no Poder 
legislativo, pois po-
dem haver impug-
nações e negativa 
de registro por falta 

de documentos e 
certidões, papela-
da exigida para o 
registro dos candi-
datos.

A praça recebeu bancos, mesas de jogos e brinquedos 

a Prefeitura de Japeri, 
por meio da Secretaria 
de obras e Serviços Públi-
cos (SeMoSP), segue com 
sua equipe trabalhando a 
todo vapor nas obras de 
revitalização da Rua leni 
ferreira, no Centro de Ja-
peri. o cenário visto e vi-
vido pelos comerciantes e 
moradores da localidade, 
que tinham seus estabele-
cimentos inundados após 
fortes chuvas, já pode ser 
deixado no passado.

as ações realizadas 
geram alguns transtornos, 
como as interdições de 
algumas vias feitas no lo-
cal, que torna necessário 
a busca de rotas alter-
nativas para motoristas e 
pedestres. É importante 
que a população esteja 
ciente que para todo pro-
gresso acontecem alguns 
contratempos, que após 
a conclusão do projeto 
vão se transformar em 
benfeitorias para os jape-
rienses.

a Rua leni ferreira já 
recebeu serviços de dre-
nagem, com a coloca-
ção das caixas ralo e dos 

Pv (poços de visita para a 
rede de esgoto), além do 
meio-fio. essas são medidas 
que vão melhorar o escoa-
mento de água, evitando 
assim a inundação da via 
em dias de fortes chuvas. 
o serviço contempla uma 
extensão de aproximada-
mente 300 metros da rua, 
que está pronta para rece-
ber o asfalto nos próximos 
dias.

o trecho da rua onde é 
montada a feira da Roça 
de Japeri será transformado 
em um grande calçadão, 
com chão de pedras e no 
mesmo nível das calçadas. 

além disso, o local ganha-
rá um banho de luz, que irá 
gerar maior sensação de 
segurança durante a noite.

“a crise econômica do 
país existe? Sim, mas na 
contramão dessa situação, 
continuamos trabalhan-
do de forma constante, 
além de transformar o di-
nheiro dos munícipes, que 
pagam seus impostos, em 
melhorias para a cidade. 
Queremos promover maior 
acessibilidade e mobilida-
de a todos os cidadãos”, 
disse o prefeito de Japeri, 
ivaldo Barbosa dos Santos, 
o Timor.

de depósito de lixo a 
uma área de lazer para 
a população. Com essa 
transformação, a Praça 
Maria da esperança Ma-
galhães dias, popular-
mente conhecida como 
Praça do garrafão, foi 
entregue aos moradores 
do bairro de Coelho da 
Rocha, em São João de 
Meriti, na última sexta-fei-
ra. a inauguração con-
tou com a presença de 
diversas personalidades 
políticas do município. o 
prefeito de São João de 
Meriti, Sandro Matos, lem-
brou que, antes das me-
lhorias, o espaço era utili-
zado como lixeira até por 
pessoas de outros bairros.

“É uma satisfação 
imensa transformar um 
lugar que antes era um 
lixão. estamos entregan-
do um equipamento de 
qualidade, que vai con-
tribuir positivamente para 
a vida de crianças, jo-
vens e idosos. Qualidade 
de vida é um conjunto 
de fatores. e o bem estar 
que a Praça Maria da es-
perança Magalhães dias 
vai proporcionar para 
os moradores da região 

é grande. É um local de 
convivência que será 
muito útil para os meri-
tienses do bairro de Co-
elho da Rocha”, afirmou 
o prefeito Sandro Matos.

a Prefeitura de São 
João de Meriti, por meio 
da Secretaria Municipal 
de obras, Habitação, 
ambiente e defesa Civil 
reformou o local com no-
vos bancos e mesas de 
jogos, brinquedos para 
as crianças e aparelhos 
de ginástica. além disso, 
foram realizados paisagis-
mo, reforma das calça-
das com acessibilidade e 
troca de iluminação. os 
moradores do bairro de 

Coelho da Rocha ainda 
receberam uma nova 
quadra poliesportiva 
com grades e refletores.

“desde que assumi a 
pasta (obras, Habitação, 
ambiente e defesa Civil), 
tinha o compromisso de 
reformar inúmeras pra-
ças aqui em São João 
de Meriti. e aqui, a anti-
ga Praça do garrafão, 
que na verdade não era 
uma praça, era um pon-
to importantíssimo. Con-
seguimos transformar um 
lugar sujo, que faziam de 
lixão, em uma praça to-
talmente limpa e agra-
dável”, contou Rodrigo 
Henriques drigão.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

o ginasta brasileiro arthur zanet-
ti conquistou ontem a medalha de 
prata na final da prova de argolas. o 
atleta alcançou nota 15.766 e ficou 
atrás apenas do grego eleftherios Pe-
trounias, atual campeão mundial.

a Prefeitura de Ja-
peri reinaugura hoje, 
às 11h, o Centro de 
Referência da Ju-
ventude e igualda-
de Racial, no Centro 
de Japeri. o espaço 
acabou de receber 
os últimos retoques 
para melhor aten-
der ao público alvo.

falta menos de um 
mês para o início da 
Paralimpíada, que 
começa em 7 de 
setembro. os Jogos 
2016  consumiram 
todo o orçamento e 
um pouco mais. o re-
sultado é que não há 
verba para o evento 
de atletas especiais. 

através do trabalho desempenhado pela Coorde-
nadoria geral da Juventude, cada um passa a ter co-
nhecimento do próprio papel dentro da sociedade, 
para exercer com mais propriedade a sua cidadania. 

o juiz Sérgio Moro recebeu denúncia na 
operação lava Jato contra o ex-tesoureiro 
do Partido do Trabalhador (PT) Paulo ferreira, 
o ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato 
duque e outras 12 pessoas. 

Falta verba Reinauguração 

Trabalho social Denúncia 

Eles disseram... nós publicamos!
“não sou o mentor nem o chefe desse esquema. Sou apenas uma engrenagem desse assunto 

que ocorria na Petrobras. tinha gente muito mais elevada acima disso, inclusive acima de Paulo 
Roberto costa.” afirma alberto youssef, sobre o maior esquema de corrupção da história.

as escolas da rede municipal em 
Resende passarão a oferecer serviço 
social aos alunos. a indicação, do ve-
reador Pastor Nilson (PP), solicita estu-
do que disponibilize um assistente so-
cial para cada escola.

a lei que proíbe o acúmulo de fun-
ção dos motoristas de ônibus em Barra 
Mansa foi promulgada pela Câmara 
de vereadores. o projeto foi aprova-
do em plenária no dia 21 de junho e 
enviado ao executivo.

diReTo ao PoNTo

o Brasil é assunto no mundo inteiro quando o 
tema é a realização dos maiores eventos esportivos. 
embora a Copa do Mundo e a olimpíada sejam 
eventos pontuais, com data para começar e ter-
minar, os jogos Rio 2016 trouxeram benefícios que 
já podem ser vistos a olhos nus no Rio de Janeiro. 
Muito além das instalações esportivas, investimen-
tos em transportes, infraestrutura, hotelaria e revita-
lização de áreas no mercado imobiliário. o legado 
fica para o esporte e para a educação também.

Nova lei Catraca livre Campanha 2016 
a partir de agora, os mo-

toristas estão impedidos de 
atuar como cobradores. a 
nova lei proíbe a concessio-
nária de transporte de con-
tratar um único funcionário 
para desempenhar dupla 
função. 

gestantes a partir do sexto 
mês não são mais obrigadas 
a passar pela catraca dos 
ônibus ao embarcar. uma 
nova lei aprovada pela Câ-
mara de Barra Mansa visa 
amenizar as dificuldades no 
cotidiano das gestantes.

a campanha eleitoral 
2016 começa hoje. Por 45 
dias, os candidatos vão 
expor suas propostas e 
gastar muita sola de sapa-
to para conquistar os pre-
ciosos votos nas urnas, no 
dia 2 de outubro.

Rede municipal 

Transporte público 
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duas pessoas que estavam em 
uma motocicleta em Nova iguaçu, 
na Baixada fluminense, morreram de-
pois de colidirem com um ônibus na 
rua dom walmor. o acidente aconte-
ceu na via light, no último domingo.

A boa herança dos jogos 

a determinação do 
juízo da 2ª vara da Co-
marca de Rio das os-
tras para que o presi-
dente da Câmara de 
vereadores da cidade, 
alzenir Pereira Melo, o 
Nini, instale uma comis-
são de inquérito para 
investigar denúncias 
de irregularidades atri-
buídas ao prefeito al-
cebíades Sabino dos 
Santos, poderá não ter 
efeito prático. É que 
um recurso contra a 
decisão judicial levada 
ao conhecimento dos 
membros da Casa na 
última quarta-feira, já 
estaria pronto para ser 
ajuizado. de acordo 
com uma fonte ligada 
à Câmara, isto poderá 
acontecer na próxima 
segunda-feira.

Tomada no dia 27 de 

Câmara vai tentar evitar 
CPI contra Sabino

junho, a decisão judicial 
manda o presidente da 
Câmara desengavetar 
o pedido de formação 
da comissão de inqué-
rito formulado no dia 
17 de maio pelos vere-
adores deucimar Talon, 
Carlos afonso fernan-
des, Marcelino Borba, 
Robson Carlos oliveira, 
ademir Mendes, alex 
Cabral e alan Macha-
do com a finalidade 
de apurar possíveis irre-
gularidades cometidas 
pelo prefeito nos últimos 
três anos e meio. Como 
o requerimento do blo-
co de oposição não 
tramitava, o vereador 
deucimar Talon decidiu 
impetrar um mandado 
de segurança para que 
o presidente da Câma-
ra cumpra com o seu 
dever. 

Monteiro abre exposição de arte na Baixada
CulTuRa

Cerca de 70 pessoas prestigiaram o artista iguaçuano que expôs 33 quadros.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Terremoto deixa mortos no sul do Peru
um retrato triste da 

realidade em Nilópolis. 
vândalos estão des-
truindo plantas orna-
mentais na região cen-
tral da cidade. um dos 
trechos atingidos pela 
ação dos criminosos foi 
a Rua Professor alfredo 
gonçalves filgueiras, 
onde vários vasos com 
plantas foram quebra-
dos. Para quem não 
sabe, a destruição do 
patrimônio público é cri-
me, previsto em lei com 
pena que pode variar 
de seis meses a três 
anos de prisão e multa. 

Vereador Deucimar e prefeito Alcebíades Sabino

divulgação

divulgação

ao menos nove pes-
soas morreram e 40 fica-
ram feridas na noite do 
último domingo, depois 
de um terremoto de 5,2 
graus de magnitude na 
região de arequipa, no 
sul do Peru,  informou a 
defesa Civil. Segundo a 
fonte, o número de ví-
timas pode variar, pois 
existem ainda 40 feridos.

o epicentro do tre-
mor foi localizado a 
10 km da cidade de 
Chivay, capital da pro-
víncia de Caylloma, 
segundo o instituto ge-
ofísico de Peru. o tremor 
produziu réplicas du-

rante a madrugada de 
ontem, o que mantém 
a população alarmada. 
o movimento provocou 
o desabamento de vá-
rias moradias rústicas e 
bloqueou estradas de 
acesso, segundo a de-
fesa Civil. a governadora 

Vandalismo destrói plantas em Nilópolis regional de arequipa, 
yamila osorio, pediu 
apoio aéreo para retirar 
rapidamente os feridos. 
enquanto isso, rotas al-
ternativas são utilizadas 
para levar água, co-
mida e abrigo às áreas 
afetadas.

o pintor quis homenagear duas grandes colegas de profissão, Bete Sabá e Margô costa

divulgação

Equipe da Defesa civil do Peru se mobiliza à área

RePRodução

a noite da última sex-
ta-feira foi mais do que 
especial para o artista 
plástico iguaçuano Mon-
teiro Sempre, que abriu 
oficialmente, mais uma 
de suas exposições, ‘de-
núncias’, no Centro Cul-
tural Sylvio Monteiro, em 
Nova iguaçu. o lança-
mento aconteceu com 
um coquetel e um sarau 
de poesia com a cura-
dora da exposição, eli-
zabete gomes, poetisa, 
escritora e responsável 
pela casa de cultura.

Com mais de 30 anos 
no mercado, e 40 de pro-
fissão, o pintor, escritor, 
publicitário e produtor, 

contou com a presen-
ça de amigos, familiares, 
jornalistas e coleciona-
dores. “acredito em uma 
sociedade com menos 
preconceito e mais amor, 
meus quadros são pro-
testos das mazelas e dife-
renças sociais do cotidia-
no”, destacou Monteiro. 
as escolhas dos temas 
retratam deficiências, 
com o quadro down Sim. 
e daí?, a fome, com o 
quadro ‘Pescador’, into-
lerância religiosa, misé-
rias, racismo, homofobia, 
violência, entre outros.

o pintor quis homena-
gear duas grandes co-
legas de profissão, Bete 
Sabá e Margô Costa, co-
locando entre seus qua-

dros duas telas das artis-
tas, que também são da 
localidade, e com uma 
vasta experiência.

o olhar do artista con-
templa cores fortes e vi-
brantes, usando em sua 
maioria a técnica do ex-
pressionismo, movimento 
artístico de vanguarda, 
surgido na alemanha no 
inicio do século XX. Se-
gundo o colecionador 
de suas obras, ernesto 
Bittencourt, o trabalho 
do artista, expressa o 
verdadeiro, é isso que o 
encanta e que o faz co-
lecionar. “Tenho mais de 
10 (dez) obras do Mon-
teiro em minha casa, e 
sempre me surpreendo 
com o que vejo, ele é 

pra frente e corajoso, já 
estou de olho em várias 
aqui”, afirmou.

a Mostra permane-

cerá aberta a visitação 
pública até o dia 30 de 
agosto, das 9h às 18h 
na Casa de Cultura Sil-

vio Monteiro, localizada 
a Rua getúlio vargas, 51, 
Centro – Nova iguaçu 
(Rua dos Cartórios).
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unidade realizou várias atividades para comemorar a data.

Hospital de Volta Redonda 
homenageia pais internados
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Hospital desenvolve atividades de humanização
Segundo a dire-

ção, o hospital já 
desenvolvia algumas 
atividades de huma-
nização, que foram 
iniciativas setoriais e 

independentes, algu-
mas já implementa-
das e outras ainda em 
desenvolvimento, que 
foram então reconhe-
cidas e agregadas ao 

grupo, como por exem-
plo, ouvidoria, acolhi-
mento leito a leito, assis-
tência Social, Psicologia 
e Capelania Hospitalar, 
que é um serviço de 

voluntariado que leva 
conforto espiritual aos 
pacientes, acompa-
nhantes e familiares.

“atualmente o gTH 
do Hospital do Retiro 

está inserido na PNH 
(Política Nacional de 
Humanização do Mi-
nistério da Saúde) e 
vem se organizando no 
sentido de desenvol-

ver e agregar ações 
e projetos que irão 
compor o Programa 
de Humanização do 
HMMR”, enfatizou 
Márcia Cury.

No último domin-
go, a direção 
do Hospital Mu-

nicipal dr. Munir Rafful 
(Hospital do Retiro), em 
volta Redonda, através 
da Capelania Hospita-
lar, realizou uma ho-
menagem ao dia dos 
Pais, promovendo uma 
série de apresentações 
para os pais que estão 
internados na unidade. 
Houve apresentações 
de música instrumental 
com violino e violão, 
grupo de dança no 
Hall da recepção do 
hospital e distribuição 
de brindes para os pais.

a programação foi 
supervisionada pela 
diretora geral, Márcia 
Cury, pela assistente 
de direção e Quali-
dade, Márcia Regina 
Monteiro, e equipe. as 
atividades tiveram iní-
cio no saguão da Re-
cepção do hospital, no 
corredor do Pronto So-
corro e nas enfermarias 
para os pacientes e 
acompanhantes, com 
apresentações de Cris-
tielen, no violino, mem-
bro da escola de Mú-
sica do Rio de Janeiro 
e compõe o ministério 
de louvor da igreja 

Projeto vida; vando le-
mes (violão), levita da 
igreja Congregacional 
Monte Castelo; Tomas 
lima (violão) levita da 
igreja Paz e vida.

Houve também apre-
sentação do grupo de 
dança da igreja Projeto 
vida, coordenado pela 
bailarina Prof.ª lilian 
Constante, no saguão 
da recepção. após, 
foram feitas visita nos 
leitos, e a distribuição 
de lembranças (ca-
derneta com caneta e 
pochete) para todos os 
pais internados. os par-
ticipantes fizeram no 
encerramento orações 
pela recuperação dos 
pacientes internados.

a Capelania Hospita-
lar do HMMR é compos-
ta de 12 capelães vo-
luntários e coordenada 
por Marcos leonardo 
e Cláudia leonardo. a 
diretora geral do Hos-
pital Municipal, Márcia 
Cury, estará presente 
ao evento atendendo 
os familiares dos pais 
internados.

huMAniZAção
de acordo com a di-

retora Márcia Cury, a 
humanização no am-
biente hospitalar sem-
pre foi uma preocupa-

A diretora geral do hospital municipal, esteve presente ao evento atendendo os familiares dos pais internados

RePRodução

ção no HMMR.
“várias iniciativas e 

projetos, multissetoriais, 
profissionais ou de seg-
mentos específicos, 
demonstram a impor-
tância que o tema 
vem representando 
para o hospital ao lon-
go do tempo. em junho 
de 2016, o HMMR in-
tensificou o Projeto de 
Humanização Hospita-

lar, onde foi definido o 
gTH (grupo Técnico de 
Humanização), com o 
objetivo de desenvol-
ver e implantar ações 
de humanização na 
assistência à saúde, 
em benefício dos usu-
ários e dos profissionais 
de saúde, além de re-
conhecer, valorizar e 
divulgar outras iniciati-
vas, já implementadas 

ou em desenvolvimen-
to na instituição”, disse 
ela.

os integrantes do 
gTH são representan-
tes de diferentes cate-
gorias profissionais que 
têm o objetivo de em-
preender uma política 
institucional de resgate 
da humanização na 
assistência à saúde. en-
tre as tarefas do grupo 

estão: difundir os bene-
fícios da assistência hu-
manizada, pesquisar os 
pontos críticos de fun-
cionamento da institui-
ção, propor mudanças 
que possam beneficiar 
os usuários e profissio-
nais de saúde e melho-
rar a comunicação e a 
integração do hospital 
com a comunidade.

Barra Mansa tem mostra cultural
Com objetivo de 

resgatar o passado 
através de imagens, 
a exposição ‘Memó-
rias Barra Mansa an-
tiga’ é aberta para 
visitas no Sul do Rio 
de Janeiro. a mostra 
revela fotografias da 
cidade no século 20. 
ela pode ser vista até 
23 de setembro, na 
galeria de artes uBM 
Clécio Penedo. as 
informações são da 
assessoria da univer-

sidade.
de acordo com o 

comunicado, na ex-
posição o público 
poderá conhecer 
imagens de uma ci-
dade que já não 
pode ser mais en-
contrada. São ruas, 
praças, distritos, co-
mércio local, o car-
naval de 1950 a 1970, 
esporte da época, 
além de aconteci-
mentos importan-
tes, como a posse 

do primeiro prefeito 
de Barra Mansa, em 
1914, João luiz ferrei-
ra. o acervo conta 
com 55 imagens de 
diversos fotógrafos 
da região.

a galeria fica aber-
ta para visitas de se-
gunda a sexta, das 
14h às 21h. a entra-
da do público é gra-
tuita. Mais informa-
ções pelos telefones 
(24) 3325 0262 e 3323 
9565 ou pelo e-mail.

Comércios no Sul Fluminense 
antecipam feriado na região

o comércio de Re-
sende, itatiaia e Porto 
Real, no Sul do Rio de 
Janeiro, não funcio-
nou ontem. Segundo 
o sindicato dos em-
pregados do setor, 
o dia do Comerci-
ário, comemorado 
em 30 de outubro, foi 
adiantado.

“Como entre ou-
tubro e novembro 
existem três feriados 
nacionais e um es-
tadual, fizemos um 

acordo entre o Sin-
dicato Patronal para 
que a data seja co-
memorada sempre 
na terceira segun-
da-feira do mês de 
agosto, considera-
do um mês de mo-
vimento baixo no 
comércio”, explicou 
antônio Carlos Mo-
reira, presidente do 
sindicato, através de 
nota da assessoria 
de comunicação.

de acordo com o 

sindicato, o comér-
cio possui 5.300 tra-
balhadores nas três 
cidades. em caso de 
descumprimento do 
acordo, os empre-
gadores estão su-
jeitos a pagamento 
de multa. “o comer-
ciante pode até abrir 
a loja, desde que ele 
próprio ou familiares 
estejam fazendo o 
atendimento”, expli-
ca o comunicado da 
assessoria.

Colégio Naval comemora seu 
65º aniversário em Angra

No dia 12 de agos-
to, o Colégio Naval 
(CN) realizou Cerimô-
nia Militar em come-
moração ao seu 65º 
aniversário, come-
morado oficialmente 
hoje, que segue com 
programação até o 
final deste mês.

o evento contou 
com a presença do 
diretor-geral do Pes-

soal da Marinha, al-
mirante de esquadra 
ilques Barbosa Junior, 
do diretor de ensino da 
Marinha, vice-almirante 
antônio fernando gar-
cez faria, e de integran-
tes da Turma de 1951.

ao início da cerimô-
nia, a Turma de 1951 
desfilou em continência 
ao Pavilhão Nacional 
e, no encerramento, 

o Corpo de alunos 
desfilou em continên-
cia ao almirante de 
esquadra Mauro Ce-
sar Rodrigues Pereira, 
integrante da Turma 
e ex-Ministro da Mari-
nha.

Na ocasião, a Turma 
de 1951 presenteou o 
CN com o ferro do 
Navio de desembar-
que-doca ‘Ceará’.

Ao início da cerimônia, a turma de 1951 desfilou em continência ao Pavilhão nacional

divulgação 
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Ação para prender suspeito 
de atirar em agente prende 9

Ação dA PRF

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

operação em Duque de Caxias contou com o apoio do Bope e apreendeu seis veículos.

Agente da Polícia Rodoviária Federal mantém alvo em prontidão dentro de favela em caxias

uma operação 
para prender os 
suspeitos de atirar 

em um policial rodovi-
ário federal na manhã 
do último sábado, foi 
desencadeada pela 
Polícia Rodoviária fe-
deral (PRf), com apoio 
do Batalhão de opera-
ções especiais (BoPe) 
da Polícia Militar, nas 
comunidades Parque 
das Missões e Beira Mar, 
em duque de Caxias, 
na. a ação iniciou na 
noite de sábado, com o 
cerco às comunidades, 
e encerrou na tarde de 
domingo, quando as 
equipes ocuparam os 

locais.
a operação resultou 

na prisão de nove sus-
peitos e na apreensão 
de seis veículos rouba-
dos e adulterados. os 
presos não têm ligação 
com o caso do policial 
baleado. Todos os sus-
peitos de envolvimento 
na ação criminosa já 
foram identificados. 

as buscas para cap-
turá-los seguem por 
tempo indeterminado. 
foram utilizados dois 
helicópteros da PRf na 
ocupação, para o po-
liciamento aéreo, com 
atuação das equipes 
de pronto emprego no 
interior das comunida-
des.

Motociclista da PRF prende assaltante 
e um batedor 

motociclista da Po-
lícia Rodoviária fe-
deral (PRf) deteve 
um assaltante no 
início da tarde do 

último domingo em 
Copacabana, na 
zona Sul do Rio. Se-
gundo informações 
do órgão, o homem 
roubou o celular de 

uma senhora em 
frente a um hotel na 
praia de Copacaba-
na. 

os policiais aguar-
davam para fazer a 

escolta do chefe de 
estado da armênia 
quando ouviram os 
pedidos de socorro 
da idosa que sofreu 
o assalto. ela apon-

tou o assaltante que 
seguia correndo na 
multidão e os agen-
tes conseguiram 
impedir a fuga. o 
suspeito detido foi 

encaminhado à 
12ª delegacia de 
Polícia do bairro 
pela guarda Muni-
cipal que apoiava 
a PRf.

PM apreende mil pinos de 
cocaína em Volta Redonda 

Cinco jovens foram 
apreendidos na tarde 
do último sábado com 
grande quantidade de 
drogas no bairro San-
to agostinho, em volta 
Redonda. os suspeitos 
de tráfico são, duas 
jovens, dois rapazes e 
uma menor.

Segundo informa-
ções da Polícia Militar, 
eles chegaram até os 
suspeitos após denun-
cia sobre suposta ven-
da de entorpecentes 
na Rua Manaus. foram 
apreendidos: 15 sa-
colés de erva seca pi-
cada; 10 pinos de pó 
branco; 385 trouxinhas 
de erva seca picada; 
uma barra de 340 gra-
mas de erva seca; 1.649 
pinos de pó branco e 
R$ 30.

de acordo com re-
gistro da 93ª delegacia 
de Polícia, os agentes 
foram até um bar na 
rua citada, onde en-
contraram o grupo. 
Com eles nada foi en-
contrado, mas em uma 
moto utilizada por um 
dos rapazes, os agentes 
encontraram 15 saco-
lés de erva seca e dez 

pinos de pó branco. 
Questionados sobre a 
procedência das dro-
gas, eles, segundo os 
policiais, contaram que 
são de angra dos Reis 
e que estavam na ci-
dade para revender os 
entorpecentes. Todos 
foram encaminhados 
para a 93ª delegacia 
de Polícia da cidade.

o material entorpecente estava com cinco jovens

PM faz apreensão de armas 
e drogas no Complexo da Maré

a Polícia Militar rea-
lizou operação na úl-
tima quinta-feira em 
conjunto com a for-
ça Nacional e exérci-
to Brasileiro na vila do 
João, no Complexo 
da Maré. a ação do 
BoPe (Batalhão de 
operações Policiais 
especiais) da Polícia 
Militar recuperou 04 
carros e apreendeu 
01 pistola de ar com-
primido; 02 carrega-
dores de aK 47; 68 
munições de aK 47.

Na ação, também 

foram apreendidos 158 
papelotes de maco-
nha de R$ 100 cada; 
munições de calibres 
variados; 301 sacolés 
de cocaína de R$ 5 e 
10; 80 sacolés de coca-

ína de R$ 50 cada; 
40 trouxinhas de 
maconha; 580 pinos 
de cocaína. a ocor-
rência foi registrada 
na 21ª delegacia de 
polícia. 

A ação foi em conjunto com a Força nacional

Homem morre durante tiroteio 
um homem ainda 

não identificado mor-
reu durante um tiroteio 
entre policiais militares 
de uma unidade de 
Polícia Pacificadora 
(uPP) no Morro do Can-
tagalo, entre os bairros 
de ipanema e Copa-
cabana, na zona Sul 
do Rio, na manhã de 
ontem. 

Segundo informa-
ções da assessoria de 
imprensa das uPPs, com 
ele foi apreendida uma 
pistola. o confronto 
ocorreu, ainda de acor-
do com a assessoria 
das uPPs, por volta das 
9h, após agentes serem 
atacados a tiros duran-

te um patrulhamento 
de rotina na localida-
de conhecida como 
Rua Nova, no Morro do 
Cantagalo. o homem 
ferido chegou a ser so-

corrido para o Hospital 
municipal Miguel Cou-
to, mas não resistiu. dois 
suspeitos foram presos 
e conduzidos à 13ª dP 
(Copacabana).

confronto aconteceu no Morro do cantagalo

Psiquiatra é morto a facadas no Rio
o psiquiatra adil-

son Bechara, de 65 
anos, foi morto a fa-
cadas, na madruga-
da do último domin-
go, em Cabo frio, na 
Região dos lagos. o 
crime foi na Praia do 
forte, a principal do 
município. de acordo 
com informações da 
126ª dP (Cabo frio), 
o médico estava na 
Praça dos Quiosques 
quando foi ferido. 

Bechara, que aten-
dia no Parque Riviei-
ra, chegou a pedir 
socorro a pessoas 
que estavam no lo-
cal e foi levado para 
o Hospital Central 
de emergência, mas 
não resistiu aos feri-
mentos. Segundo a 
polícia, há hipótese 
de latrocínio (roubo 
seguido de morte). o 
crime teria aconteci-
do por volta das 3h. Adilson tinha 65 anos

Trio é pego com arma em Rodovia
agentes da Polícia 

Rodoviária federal (PRf) 
prenderam dois homens 
e apreenderam um ado-
lescente, durante uma 
blitz na Rodovia wa-
shington luiz (BR-040), 
em duque de Caxias, 
na Baixada fluminense, 
na noite de sábado. eles 

estavam com uma arma 
carregada e pronta para 
uso.

de acordo com a PRf, 
os policiais faziam a blitz 
nas proximidades do km 
104, quando suspeitaram 
dos ocupantes de um 
vectra prata e decidiram 
abordá-los. No carro ha-

via dois jovens, de 19 e 
25 anos, acompanhados 
de um adolescente, de 
17 anos. em uma revis-
ta, foi encontrada uma 
pistola calibre .40, de fa-
bricação austríaca e uso 
restrito. a ocorrência foi 
encaminhada à 62ª dP 
(duque de Caxias).

RePRodução / faCeBooK
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Federais pegam braço 
direito de Beira-Mar 

um suspeito de 
assalto morreu du-
rante troca de tiros 
com a polícia na 
última sexta-feira, 
após atacar uma 
loja de celular loca-
lizada na avenida 
getúlio vargas, no 
Centro de Porto Se-
guro.

a Polícia Militar 
informou que o as-
saltante identifica-
do como davi Timó-
teo de Jesus, de 21 
anos, teria acaba-
do de roubar vários 
aparelhos celulares 
no estabelecimen-
to comercial com 

Criminoso era considerado foragido da Justiça e filho de um cúmplice de luiz Fernando da Costa. 

outros dois compar-
sas. durante a fuga, 
o bando encontrou 
uma equipe da PM. 
Houve troca de tiros 
e ele acabou balea-
do e morto.

Seus comparsas 
conseguiram fugir 

PM levou tiro no peito e não resistiu aos ferimentos

traficante Luiz Fernando da costa, o Fernandinho Beira-Mar durante audiência no fórum de caxias

em um veículo com 
os aparelhos rouba-
dos. ao lado do cor-
po de davi, os PMs 
apreenderam uma 
pistola calibre ponto 
40. o corpo foi enca-
minhado ao instituto 
Médico legal (iMl). 

Bandido é morto após assalto à loja

agentes da Po-
lícia federal 
capturaram na 

tarde da última sexta-
-feira, em duque de 
Caxias, um bandido 
apontado como um 
dos braços direitos 
de luiz fernando da 
Costa, o fernandinho 
Beira-Mar. idenficado 
apenas pelo apelido 
Menor, ele era consi-
derado foragido da 
Justiça e filho de um 
cúmplice do trafican-
te. 

de acordo com in-
vestigações, após o 
assassinato de seu pai, 
há alguns anos, o ban-
dido assumiu o posto 
de controlador das 
atividades do tráfico 
nas favelas Beira-Mar 

faBiaNo RoCHa / eXTRa

Whatsapp ajuda na prisão 
de foragido de Minas Gerais

Casal morre em acidente 

Wesley Araújo pegou 3 anos de cadeia por tráfico

RoPRoduçãoi

Queda de câmera deixa feridos

Vítimas recebendo os primeiros atendimentos enquanto aguardam unidade de saúde

Agente contabiliza a 

eduaRdo zoBaRaN / agêNCia o gloBo

e Parque das Missões, 
redutos de Beira-Mar. 

PRESo EM 
outuBRo DE 2014
Segundo informa-

ções, em outubro de 
2014 Menor fugiu do 
Complexo Penitenci-
ário de gericinó, em 
Bangu, na zona oeste 
do Rio. desde então, 
vinha utilizando docu-
mento falso de identi-
dade. a delegacia de 
Repressão a entorpe-
centes da Polícia fe-
deral chegou ao en-
dereço dele e cercou 
a casa. 

No momento da 
abordagem, Menor 
estava dormindo e 
não ofereceu resistên-
cia à prisão. ele era 
procurado com base 
em um mandado de 

prisão expedido em 
Curitiba, quando foi 
condenado a pena 

de 15 anos e 10 meses 
de prisão por tráfico 
e formação de qua-

drilha. além do cum-
primento da ordem 
judicial anterior, ele 

foi preso em flagrante 
por uso de documen-
to falso.

Com ajuda do apli-
cativo de mensagens 
do whatsapp dos Pro-
curados (96802-1650), 
a Polícia Militar pren-
deu na manhã de on-
tem um foragido do es-
tado de Minas gerais, 
pelo crime de tráfico e 
drogas. Bruno Crapan-
zano da Silva, vulgo 
Banha, de 26 anos, foi 
capturado por agen-
tes do 16º BPM/1ª CPa 
(olaria) na Rua Piricu-
ma, em Brás de Pina, 
zona Norte do Rio.

ao identiticar o en-
dereço, os PMs fizeram 
dois pontos de vigilân-
cia e começaram a 
monitorar a movimen-
tação no interior da 
residência até conse-
guir flagrar Bruno ain-

da dormindo. Na 22ª 
dP (Penha), para onde 
foi levado, foi consta-
tado que ele possuia 
um mandado de pri-
são, também pelo Rio, 
expedido pela 17ª vara 
Criminal da Capital, 
pelo crime de roubo 

majorado, de agosto 
de 2012.

Bruno já foi encami-
nhado para o com-
plexo de Bangu onde 
ficará à disposição 
da Justiça. Quem tiver 
qualquer informação 
a respeito da localiza-
ção de pessoas fora-
gidas da Justiça, favor 
denunciar pelos se-
guintes canais: what-
sapp ou Telegram dos 
Procurados (21) 96802-
1650; pelo facebook/
(inbox), endereço: ht-
tps://www.facebook.
com/procurados.org/
ou pelo mesa de aten-
dimento do disque-de-
núncia (21) 2253-1177 
ou pelo aplicatvo. ga-
rantimos total anoni-
mato.

uma câmera de Tv 
suspensa por cabos de 
sustentação desabou 
atingindo sete pesso-
as na tarde de ontem 
no Parque olímpico, na 
Barra da Tijuca, zona 
oeste do Rio. Cinco das 
vítimas, tiveram ferimen-
tos leves. outras duas 
(mulheres) foram atingi-
das em cheio pelo equi-
pamento. 

Três pessoas recebe-
ram atendimento no lo-
cal e foram liberadas. 
Quatro vítimas foram 
encaminhadas para o 
Hospital lourenço Jorge 
para observação e lá 
fizeram exames de ima-
gem. uma das mulheres 
machucou o nariz, que 
sangrava bastante no 
momento em que foi 
atendida. as mulheres 

feridas estavam cons-
cientes e foram levadas 
para uma área atrás da 
arena Carioca 1, para 
receberem atendimento 
médico de emergênica.

antes de o equipa-
mento despencar total-
mente, parte da área 
já tinha sido isolada, 
porque o cabo de aço 
tinha se rompido mais 
cedo.

um grave aciden-
te deixou dois mor-
tos na madrugada 
do último domingo. 
as vítimas estavam 
em uma motocicleta 
que colidiu com com 
um ônibus na Rua 
dom walmor, cruza-
mento com a via li-
ght. 

 as vítimas foram 
um homem, que pilo-
tava o veículo, e uma 
mulher que estava 
na garupa. até o fe-
chamento desta edi-
ção os dois não tive-
ram suas identidades 
reveladas. imagens 
das câmeras de mo-

nitoramento do Cen-
tro de operações de 
Nova iguaçu (CoNig) 
registrou o momento 
em que na moto em 

alta velocidade, que 
seguia na pista senti-
do Pavuna, se choca 
com violência na late-
ral do coletivo. 

RoPRoduçãoi

Cerca de 300 Kg de 
maconha e um fuzil 
foram apreendidos na 
Comunidade de acari, 
na zona Norte do Rio, 
na última sexta-feira 
por agentes do 41º BPM 
(irajá). 

PM apreende 300 kg de erva no Acari
de acordo com a cor-

poração, a ação tinha 
como objetivo coibir o 
tráfico de drogas na re-
gião. ao chegar na lo-
calidade, a guarnição 
encontrou um grupo de 
bandidos armados, que 

atirou contra a equipe. 
os PMs revidaram e 
houve troca de tiros. a 
corporação não infor-
mou sobre registro de 
feridos e presos. o caso 
foi registrado na 39ª dP 
(Pavuna).
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Nova Iguaçu ganha 27ª Clínica 
da Família em Miguel Couto
Bairro da grama foi contemplado com unidade de saúde que conta com vários serviços.

BRASíLIA

o ex-tesoureiro do 
Partido dos Trabalha-
dores (PT) Paulo ferrei-
ra e mais 13 acusados 
viraram réus em pro-
cesso que apura irregu-
laridades nas obras do 
Centro de Pesquisas e 
desenvolvimento leo-
poldo américo Miguez 
de Mello (Cenpes), da 
Petrobras, no Rio de 
Janeiro. a denúncia foi 
apresentada pelo Mi-
nistério Público federal 
(MPf) na última terça-
-feira e aceita pelo juiz 
Sérgio Moro na úlitma 

Muitas mulheres es-
tão próximas do seu 
peso ideal, mas ainda 
assim têm a impressão 
de que seus braços 
não estão no mesmo 
nível que o restante do 
corpo. Não existe fór-
mula mágica de como 
emagrecer os braços: 
é preciso dedicação e 
exercícios certos para 
ficar com os braços 
fininhos. Cuidando da 
alimentação e reali-
zando os exercícios 
corretos, é possível 
atenuar esses efeitos. 

exercício físico que 
mais resultados apre-
senta no trabalho dos 
braços são as flexões 
em triângulo. os exer-
cícios cardiovascu-
lares são excelentes 
opções quando o as-
sunto é perder peso,e 
com os braços não 
são diferentes. Por isso, 
considere adicionar 
caminhadas, corridas, 
flexões, levantamento 
de pesos,natação, ci-
clismo à rotina de ativi-
dade física.

Comece a exercitar...

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 

Como deixar os Braços finos

Ex-tesoureiro vira réu na Lava-Jato
aleXaNdRa MaRTiNS/CâMaRa doS dePuTadoS

Paulo Ferreira vira réu

sexta-feira.
as obras foram o foco 

da 31ª fase da ope-
ração lava Jato, de-
sencadeada em julho 
deste ano. de acordo 
com o  MPf, o Consórcio 
Novo Cenpes pagou R$ 
20 milhões em propina 
para conseguir o con-
trato para execução 
das obras do Centro de 
Pesquisa de Petrobras. 
a irregularidade ocor-
reu entre 2007 e 2012.a 
força-tarefa afirma que 
o dinheiro foi repassa-
do para funcionários do 
alto escalão da Petro-
bras e representantes 

do PT.
os réus vão respon-

der por crimes como 
lavagem de dinheiro, 
corrupção e organiza-
ção criminosa.

MaRCelle aBReu

a Clínica da fa-
mília dr Pe-
dro arume, no 

bairro da grama, foi 
inaugurada no sába-
do.  a unidade, que 
é a 27ª entregue pela 
Prefeitura, foi refor-
mada e ampliada, 
conta agora com 
duas recepções e sa-
las de curativos e de 
vacinas. além de três 
consultórios sendo um 
comum, um odonto-
lógico e outro exclusi-
vo para as mulheres, 
onde serão realizadas 
consultas ginecológi-
cas e acompanha-
mento do pré-natal.  

o atendimento, na 
nova unidade, co-
meçou ontem com 
consultas para Clí-
nico geral, Psicólo-
go e dentista.  entre 
os serviços que se-
rão oferecidos estão 
acompanhamento 
de hipertensão e dia-
betes, puericultura, 
vacinação, pré-natal, 
coleta de preventivo,  
teste rápido para do-
enças sexualmente 
transmissíveis e plane-
jamento familiar.

os moradores da 
região aproveitaram 

A unidade também conta com atendimento odontológico, psicológico e clínica geral entre outros

‘Minha Casa, Minha Vida’ tem 
recadastramento alterado em Japeri

As instalações elétricas oferecem risco de choque

reprodução

para conhecer as 
novas instalações. a 
dona de casa elisân-
gela Reis, de 36 anos, 
está ansiosa para usar 
os serviços da unida-
de. “o atendimento 
sempre foi muito bom, 
mas as instalações 
estavam precárias. 
agora ficou ótimo. Já 
me informei e na se-
gunda de manhã vou 
marcar consulta com 
o dentista”.

a clínica, que fica 
na rua Caminho das 
Piteiras, s/nº, funcio-
nará de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
17h, com consultas 
previamente agen-
dadas.

 
AutoRiDADES 

PARticiPARAM DA 
inAuguRAção

entre as autorida-
des que participaram 
da inauguração esta-
vam o secretário de 
Saúde de Nova igua-
çu, emerson Trindade, 
o deputado federal 
felipe Bornier e o di-
retor geral do Hospital 
da Posse, Joé Sestello.

“É uma honra poder 
entregar mais uma 
unidade com condi-
ções dignas de traba-
lho e de atendimen-

to. Quero agradecer 
a todos que se dedi-
cam para oferecer 
saúde de qualidade 
para a população, 
em especial ao secre-
tário estadual de Saú-
de luis antônio Teixei-
ra Júnior, que tem se 
esforçado para nos 
ajudar e tentar resol-
ver os problemas de 

Nova iguaçu”, desta-
cou emerson Trindade.

as melhorias na 
área da saúde foram 
lembradas pelo de-
putado federal. “de-
pois da capital,  Nova 
iguaçu é a cidade 
que mais fez pela saú-
de em todo o estado 
do Rio de Janeiro”, 
afirmou felipe Bornier.

a Prefeitura de Ja-
peri, por meio da 
Secretaria de ação 
Social e Trabalho (Se-
MaST), deu início ao 
r ecada s t r amen to 
das famílias inscritas 
no Programa Minha 
Casa Minha vida, do 
governo federal, na 
manhã de ontem. No 
entanto, quem deseja 
participar do sorteio e 
ter a chance de rea-
lizar o sonho da casa 
própria deve estar 
atento. Para agilizar 
o atendimento e tão 
logo poder promover 
o sorteamento dos 

contemplados do pri-
meiro lote, que deve 
ser entregue em outu-
bro, a Prefeitura alte-
rou as datas da reno-
vação do cadastro.

assim como previsto 
inicialmente, os inscri-
tos com iniciais a e B 
do nome do cadas-
tro têm até amanhã 
para regularizar a situ-
ação. o mesmo vale 
para aqueles com 
nomes iniciados pe-
las letras C e d, que 
deverão fazer o reca-
dastramento entre os 
dias 18 e 22 de agos-
to. No entanto, os ini-

ciados com a letra l, 
que antes fariam o 
recadastramento en-
tre 31 de agosto e 2 
de setembro, tiveram 
o prazo antecipado e 
serão atendidos tam-
bém entre 18 e 22 de 
agosto.

aqueles que pos-
suem nome iniciado 
com e, f e g seguem 
na mesma data divul-
gada inicialmente, 23 
a 25 de agosto, e ga-
nharam a companhia 
daqueles que come-
çam pela letra M’, an-
tes prevista para 5 a 8 
de setembro. entre os 

dias 26 e 30 de agos-
to será a vez dos ins-
critos que têm nomes 
iniciados pelas letras 
H, i, J, K, N, o, P, Q e R. 
Já aqueles com as ini-
ciais S, T, u, v, w, X e z 
deverão fazer o reca-
dastramento nos dias 
29 e 30 de agosto.

o recadastramen-
to deve ser feito na 
sede da SeMaST, na 
avenida São João 
evangelista, S/N, no 
Centro de engenheiro 
Pedreira, de segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

Light alerta sobre risco de Pokémon 
Go e pipas próximos a rede elétrica

a light alerta os usuá-
rios do aplicativo Pokemón 
go sobre os riscos de jogar 
próximo da rede elétrica e 
dentro de subestações de 
energia. Somente profissio-
nais capacitados e a ser-
viço da concessionária de 
energia estão autorizados 
a subir em postes e entrar 
em instalações de acesso 
restrito do sistema elétri-
co. as instalações da rede 
elétrica, incluindo cabos, 
transformadores, subesta-
ções e torres de energia, 
oferecem risco de choque 
elétrico, que podem ser fa-
tais.

Segundo o Superin-
tendente de Serviços de 
Campo, alexandre Perei-
ra, a light ainda não re-
gistrou nenhum acidente 
envolvendo jogadores do 

aplicativo. “em caso de 
acidente, nunca deve-se 
tocar na vítima ou tentar 
resgatá-la sem ter a certe-
za de que o disjuntor elétri-
co ou a chave geral esteja 
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GLOBO

05:00 - Hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
09:00 - encontro com fátima 
Bernardes
10:00 - Handebol feminino
11:25 - olimpíada 2016
11:56 - Praça Tv - 1ª edição
12:23 - globo esporte
13:00 - futebol feminino
15:00 - ginástica artística
16:00 - vôlei de Praia Masculino
16:50 - olimpíada 2016
18:10 - Malhação: Pro dia Nas-
cer felizMini-episódio
18:14 - êta Mundo Bom!
19:04 - Praça Tv - 2ª edição
19:24 - Haja Coração
20:20 - Jornal Nacional
21:03 - velho Chico
22:03 - olimpíada 2016
22:15 - vôlei feminino
00:15 - vôlei de Praia Masculino
00:53 - Jornal da globo
01:33 - Balada olímpica
03:54 - Corujãoa filha do Meu 
Melhor amigo

TV RECORD

SBT
06:00 – Primeiro impacto
07:00 – Carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e Cia
14:15 - fofocando
15:15 – Casos de família
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de Paixão
17:45 – a gata
18:15 – Meu Coração é 
Teu
19:45 – SBT Brasil 
20:30 – Cúmplices de um 
Resgate
21:15 – Carrossel 
21:30 – a garota da 
Moto
22:15 – Programa do 
Ratinho
23:15 – Cine espetacular
01:00 – The Noite
01:45 – Jornal do SBT
02:30 – okay Pessoal
03:30 – dois Homens e 
Meio
04:00 – Jornal do SBT
05:00 – Jornal do SBT

REDE TV

BloCo afRo 

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 Rei-
no de deus 
15:00-a Tarde é Sua 
17:00-igreja universal do Rei-
no de deus 
18:00-Sem Rodeios 
19:15-RedeTv News 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-Tv fama 
22:45-luciana By Night 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-Programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do Rei-
no de deus. 
03:00-igreja da graça no 
Seu lar

Ideias para decorar a casa

RePRodução

Martim enfrenta afrânio. Carlos 
critica afrânio por não fazer nada 
contra o filho. Martim dá um ulti-
mato a encarnação. afrânio afir-
ma a Carlos que ele será o seu 
herdeiro. Piedade e Tereza acredi-
tam que Santo esteja vivo. Tereza 
e zé Pirangueiro saem em busca 
de Santo. Martim decide derrubar 
a parede que encarnação man-
dou construir no quarto de inácio.

Martim dá um ultimato 
a Encarnação

O verdadeiro traidor 
está morto

elói está prestes a ser apedrejado 
pelo povo hebreu. Tirda não permite 
que gael assista ao apedrejamento do 
criado. Josué se prepara para autorizar 
a execução de elói, mas é surpreendido 
com a chegada de Salmon. o ex-noivo 
de Jéssica avisa que o rapaz é inocen-
te. Sem alternativa, acã diz que o ver-
dadeiro traidor está morto no celeiro.

RESuMOS DAS NOVELAS

ernesto manda Cara de Cão vi-
giar filomena. ilde insulta Clarice e 
Paulina antes de ir embora do dan-
cing. diana e Severo acordam abra-
çados novamente. Pancrácio co-
menta com Candinho a falta que 
sente de seus personagens. filome-
na pede a Clarice para cuidar de 
seu filho no dia de seu casamento.

 Ernesto manda Cara de 
Cão vigiar Filomena

Fiorina pede pra 
ver a santa

andré faz as pazes com os irmãos 
vaz. ermínio tenta conquistar o cora-
ção de flávia. o homem paga o sorve-
te da professora. Mateus descobre que 
na verdade Sabrina é neta do prefeito 
do vilarejo dos Sonhos. isabela, Ma-
nuela, Rebeca e otávio jogam na 
mansão. Benjamim se recusa a sair da 
C1R para que andré retorne ao posto 
de baixista. fiorina pede para Helena 
para ver a santa que ela lhe deu.

Sabe quando bate 
aquela sensação de in-
quietação, principalmen-
te quando você abre 
a porta de casa? ‘ah, 
minha sala está tão….” 
ou “Nossa, meu quarto 
precisa dar uma refor-
madinha”? Talvez, os am-
bientes da sua residência 
estejam precisando, sim, 
daquela renovação es-
perta! Porém, não pre-
cisa gastar uma ‘dinhei-

06h00 - Balanço geral Ma-
nhã
07h30 - SP no ar
08h45 - fala Brasil
10h10 -* Hoje em dia
12h00 - Balanço geral SP
13h00 - olimpíadas Rio 2016
18h00 - Cidade alerta
19h35 - escrava Mãe
20h30 - a Terra Prometida
21h25 - Jornal da Record
22h30 - Batalha dos Cozinhei-
ros
00h15 - olimpíadas Rio 2016
01h15 - fala Que eu Te escuto
02h00 - Programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

A força de uma voz na multidão 
Banda baiana lança single digital pela lep Music no ano em 
que comemora 30 anos de estrada e bomba na internet. 

rama’. você pode muito 
bem investir em cores! 
Sim, CoReS! os detalhes 
coloridos são capazes 
de dar modernidade e 
alegria ao ambiente qua-
se que em um toque de 
mágica!  a dica é esco-
lher uma cor como base 
(para pintar a parede, 
por exemplo) e depois 
decorar com móveis da 
cor oposta. use e abuse 
da sua criatividade! 

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
edição Brasil
09:00 - diário dos Jogos 
olímpicos - agenda
09:30 - Jogos olímpicos 
Rio 2016
12:15 - Jogos olímpicos 
Rio 2016
13:00 - Jogos olímpicos 
Rio 2016
18:50 - Jogos olímpicos 
Rio 2016
19:20 - Jornal da Band
20:20 - Sila: Prisioneira do 
amor
21:20 - Religioso - Show da 
fé
22:15 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - diário dos Jogos 
olímpicos - resumo
01:30 - Jornal da Noite
02:15 - Que fim levou?
02:20 - o Melhor da liga
02:55 - Jogos olímpicos 
Rio 2016 - Compacto
03:15 - Religioso - igreja 
universal

Linnoy e tonho Matéria são a alma do bloco de maior sucesso e referêcia na Bahia

Repertório conta história do grupo 

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

RELAcionAMEnto FELiZ

Respeitar as diferenças, 
controlar o ciúme, saber 
dividir, ceder e perdo-
ar, garantir a liberdade, 
aceitar a individualidade, 
administrar o cotidiano... 
tudo isso faz parte dos 
‘mandamentos’ que mari-
do e mulher devem seguir, 
em harmonia, para que o 
casamento represente a 
realização de um sonho 
completo. É importante 
também pensar no tem-
po: respeitar o passado, 
controlar o presente e 
planejar o futuro.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

divulgação

fundado em 
1980 por mora-
dores do subúr-

bio de Periperi em 
Salvador, o bloco-
-afro ara Ketu (que 
significa Povo de 
Ketu) lança seu sin-
gle digital pela lep 
Music. ‘a voz da mul-
tidão’ é a aposta do 
grupo para mais um 
sucesso que embala 
e encanta com sua 
força e musicalida-
de. 

o ano de 2015 foi 
especial para o ara 
Ketu. logo após o 
carnaval, um pro-
cesso seletivo rigo-
roso procurava en-
contrar um nome 
que pudesse dividir 
o palco com o ta-
lentoso cantor e 
compositor Tonho 
Matéria, que já ha-
via passado pela 
banda em 1985, saiu 
para uma carreira 
solo e depois retor-
nou. o nome esco-

lhido foi linnoy, que 
concorreu com mais 
de 250 candidatos. 
ao entrar no estúdio, 
linnoy encantou a 
todos com seu caris-
ma e voz marcantes.

  
MuitoS títuLoS 
conquiStADoS 

Com 30 anos de 
fundação, o arake-
tu continua ‘Bom 
demais’, um de seus 
grandes sucessos 
de carreira. Soman-
do os diversos títu-
los conquistados, a 
exemplo dos troféus 
dodo & osmar de 
1997 (melhor bloco 
afro) e de 2006 (me-
lhor bloco/Circuito 
Barra ondina), e o 
de 2001 como me-
lhor Cd de axé, do 
Troféu Caymmi, o 
‘ara’, como é cha-
mado pelos fãs de 
sua percussão, faz a 
poeira subir quando 
o som extraído de 
seus instrumentos de 
sopro, bateria e te-
clado se mistura. 

as apresentações da 
banda são marcadas 
pela marcação, forma 
de tocar e pelo reper-
tório que conta a sua 
própria história. entre 
muitos hits estão ‘Mal 
acostumado’, ‘aman-

tes’, ‘Cobertor’, ‘Pipoca’, 
‘festa na Cidade’, ‘Toma 
lá, da Cá’ e ‘Ô, Meu 
Pai’ estão presentes nas 
apresentações quan-
do puxa trio elétrico ou 
show de palco.

uma das mais concei-

tuadas do Mercado 
do axé Music, a Banda 
ara Ketu inova a cada 
carnaval levando para 
os circuitos da folia 
baiana arte e expres-
são representada por 
uma ala de capoeira.
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Trabalho: Chances 
excelentes estão à sua 
volta. Abrace apenas as 
que você condições de 
dar conta nos próximos 
meses. Poderá produzir 

muito e ganhar um bom dinheiro. 
Amor: sentirá orgulho da pessoa 
amada. Cores: creme e tons escuros. 
Número: 1. 

Áries

Elemento terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar Escorpião. 
Regente: Vênus. O cosmo 
confere para este período 
um poder de realização. 

Pensamentos se tornam realidade quando 
agimos para que eles materializem. 
Cores: preto e vinho. Número: 21. 

Touro

Momento de reajuste 
nas suas relações 
efetivas em que 
você poderá ser 
muito criticado (a) e 
solicitado (a) pelos 
outros. Seja receptivo 

(a) sem exagerar e procure extrair 
o que for útil de tudo que estiver 
ouvindo. No amor: fase de alegria. 
Cor: Amarelo ouro.

Gêmeos

Os astros continuam 
renovando e expandindo 
suas ideias. Desde modo, 
você deve participar mais 
do seu meio social; e 
poderá aumentar o seu 

círculo de relações para entrar em contato 
com novas experiências. Fase de progresso. 
Cor: branca. Número: 

Câncer

Trabalho: surgirão 
oportunidades de você 
se dar bem. Não fique 
pensando demais. 
Família: poderá se se 
tornar uma pessoa 
mais generosa com 

os seus familiares. Trabalho: 
precisará ter mais paciência e 
aprender a esperar os resultados. 
Cor: amarelo. 

Leão

O momento é ótimo 
para começar um projeto 
de trabalho que aumente 
seus rendimentos. É 
importante que faça 
cada coisa em seu tempo 

e se empenhe para cumprir com seus 
compromissos. Saiba respeitar seus 
limites. Cor: verde-claro. Número: 21.

Virgem

A fase promete prazer, 
paixão, entusiasmo e 
criatividade. Aproveite! 
Para potencializar esse 
excelente ciclo, volte suas 
atenções à espiritualidade. 
Trabalho: Essa fase será 

bem-parada. Portanto, aja sempre com 
paciência e bom senso. Cor: Rosa. 
Número: 23.

Libra

Nesta fase você estará 
mais responsável no 
trabalho, aceitando 
disciplina e horário 
sem sentir oprimido 
(a). Sua capacidade 

de se organizar e assumir 
responsabilidades está excelente, 
assim como o espírito de liderança. 
Mente e segura. Pensamento 
organizado.

Escorpião

Trabalho: sua intuição 
indica que o caminho 
que você está seguindo é 
o melhor. Amor: Clima 
de romance favorecendo 
os amores sérios, o que 

poderia ser melhor? Definições que 
têm a ver com seu futuro dependem 
de suas escolhas, mas, como essa 
fase é boa, basta criar um pouco de 
coragem. 

Sagitário

O momento está 
favorável para as 
questões financeiras, 
hoje o dia está 
ótimo para pegar 

empréstimo de que você está 
querendo. Fase boa para os 
negócios imobiliários e todos os 
assuntos que dependam de favor 
de pessoas idosas. Número: 20. 

Capricórnio

O dia pede um 
pouco de economia, 
pois você está com 
desejo de gastar 
um pouco mais do 
que pode. Cuidado 

com vendedores que podem 
convencê-lo (a) a fazer compras 
desnecessárias. Tenha cuidado 
com seu dinheiro. Amor: Alegrias 
no seu lar. Cor: marrom

Aquário

Invista em sua 
qualidade de vida, 
cuidando da saúde. 
Busque parcerias que 
ajudem você a crescer 
na carreira. Quem sabe 

uma oportunidade não aparece? 
Família: este período será cheio 
de alegrias e dificilmente a relação 
familiar cairá na rotina. Cor: Azul 
turquesa.

Peixes
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016-FMS.

objeto: aquisição de Medicamentos. retirada do 
edital em horário comercial. local: departamento de 
licitações do fundo Municipal de saúde de Porto real 
localizado na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto 
real – rio de janeiro – rj – cep 27570-000, maiores 
informações pelo telefone (0XX24)3353-3520. abertura 
da proposta dia 26/08/2016 às 10:00horas no endereço 
acima. informações gerais: o interessado deverá trazer 
02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

PORTARIA Nº 2404 DE 15 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiçoes 
legais

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2274 e 2275 
de 27 de junho de 2016. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2405 DE 15 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiçoes 
legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15/08/2016, RENAN 
DE SOUZA SILVA FERNANDES, para o cargo em 
comissão cc4 de assessor de desenvolvimento 
empresarial da secretaria Municipal de  
desenvolvimento econômico, trabalho e renda.

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2406 DE 15 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiçoes 
legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 15/08/2016, IVELE 
APARECIDA DA CUNHA RIBEIRO, para o cargo 
em comissão cc4 de assessor de desenvolvimento 
empresarial da secretaria Municipal de desenvolvimento 
econômico, trabalho e renda. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

Portaria Nº 1838/gP/2016 de 15 de agosto 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, Luciano Neves da Silva, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº 1839/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 21 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Iomar da Silva Ferreira, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº 1840/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 29 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
lei orgânica Municipal, Alexsandro Moraes Rocha, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1841/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 29 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Joanderson Cabral Teixeira, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos. 

Portaria Nº 1842/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 30 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Cícero Ricardo da Silva, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº 1843/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 02 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Anderson Minuzzi Lourenço, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos. 

Portaria Nº 1844/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 02 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Miguel Angelo da Silva, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos. 

Portaria Nº 1845/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 03 de agosto de 2016, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Carlos Henrique da Silva 
Alexandre, do cargo em comissão de assistente 

Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza 
urbana, da secretaria Municipal de administração e 
serviços Públicos. 

Portaria Nº 1846/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 04 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
lei orgânica Municipal, Renato de Oliveira Soares, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos. 

Portaria Nº 1847/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 08 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Nilton Quintanilha, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Municipal 
de administração e serviços Públicos. 

Portaria Nº 1848/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

eXoNerar, a contar de 08 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Sergio Renato Bezerra, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº 1849/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

Tornar sem efeito a Portaria nº 1804/gP?2016, de 
08/08/2016, publicada no jornal hora h em 09/08/2016 
– Robson José Pereira Campos

Portaria Nº 1850/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 08 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei 
orgânica Municipal, Thiago Nascimento de Queiroz, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1851/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 09 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei 
orgânica Municipal, Roberto Soares João, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela 
comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1852/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 09 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei 
orgânica Municipal, Cesar José da Silva, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela 
comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 

Públicos.

Portaria Nº 1853/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 09 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei 
orgânica Municipal, Tiago Henrique Rodrigues Alves, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1854/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 10 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na 
lei orgânica Municipal, Orlando Conceição Dias, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1855/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 10 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na 
lei orgânica Municipal, Luciano Moreira, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela 
comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1856/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 12 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei 
orgânica Municipal, Alexandre do Nascimento Soares, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1857/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 12 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na 
lei orgânica Municipal, Rodrigo Arantes da Silva, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.

Portaria Nº 1858/gP/2016 de 15 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 12 de Agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na 
lei orgânica Municipal, Gustavo Cunha Ribeiro, e 
ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, 
da secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos.
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Ingredientes

Modo de preparo

Kebab de frango com 
molho de iogurte 

e pão sírio caseiro

Kebab de frango: 1kg de 
filé de peito em cubos 
Seara/100g de iogurte na-
tural/1 colher (chá) de pá-
prica/1/2 colher (chá) de 
cominho em pó/1/2 co-
lher (chá) de canela em 
pó/suco de 1 limão/1 co-
lher (chá) de azeite de oli-
va/sal e pimenta do reino 
a gosto/Molho de iogurte 
e hortelã: 1/2 pepino pi-
cado/suco de 1/2 limão/2 
colheres (sopa) de folhas 
de hortelã picadas/200g 
de iogurte natural cre-
moso/1 colher (chá) de 
páprica/1 colher (sopa) 
de azeite de oliva/sal e 
pimenta do reino a gos-
to/Pão sírio: aproximada-
mente 500g de farinha de 
trigo/270ml de água/2 co-
lheres (chá) de açúcar/1 
colher (chá) de sal/60ml 
de azeite de oliva/10g de 
fermento biológico seco.

1- Para pão sírio: em uma 
tigela adiciono a farinha 
de trigo, o açúcar, o fer-
mento biológico seco. 
Misturo. acrescento o sal 
ao redor, no centro o 
azeite de oliva e a água. 
Misture bem. Transfiro 
para uma superfície en-
farinhada e sovo bem a 
massa, até que ela fique 
lisa e homogênea. forme 
uma bola, coloque den-
tro da tigela, cubra com 
filme plástico e deixe 
descansar até dobrar de 
tamanho.
2- após esse tempo, co-
loque a massa em uma 
superfície enfarinha, for-
me uma bola e divida 
em oito porções, e for-
me bolinhas com cada 
pedacinho. deixe des-
cansando 15 minutos. 
após pegue cada boli-
nha, abra com as mãos 
e continue abrindo com 
um rolo e girando para 
ficar redondo. Coloque 
os pães em uma forma, e 
leve ao forno preaqueci-
do a 200° por aproxima-
damente 7 – 10 minutos, 
ou até dourar.
3- Para o molho de io-
gurte e hortelã: em uma 
tigela adicione o pepino 
picado, o iogurte, as fo-
lhas de hortelã picadas, 
suco de limão, páprica, 
pimenta do reino, sal, 
azeite e misture. Subra 
com filme plástico e dei-
xa na geladeira até a 
hora de servir.
4- Para os Kebabs de 
frango: Para o tempero 
em uma tigela adicione 
o iogurte, suco de limão, 
páprica, cominho em pó, 
pimenta do reino, sal e 
azeite. Misture. em uma 
tigela grande adicione 
os cubos de frango, des-
peje o tempero, misture, 
cubra com filme plástico 
e deixe marinando na 
geladeira por 30 minutos.
5- Coloque os palitos que 
serão utilizados no keba-
bs de molho na água 
(para evitar que resseque 
ou queime durante o co-
zimento). Na hora de usar 
retire-os da água, seque 
em um pano e forme 
os espetinhos de frango. 
em uma frigideira quente 
doure os espetinhos de 
frango de todos os lados. 

Portaria Nº 1859/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

NOMEAR, a contar de 12 de Agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, na lei orgânica Municipal, Joaquim Santos dos Anjos, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Municipal de administração e 
serviços Públicos.

Portaria Nº 1860/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

NOMEAR, a contar de 12 de Agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, na lei orgânica Municipal, Edilson de Lima Barbosa, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Municipal de administração e 
serviços Públicos.

Portaria Nº 1861/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

NOMEAR, a contar de 13 de Agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, na lei orgânica Municipal, Francisco Polydoro Couto de 
Souza, e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela comissão criada 
pelo Decreto nº 3954/2015, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico 
V, símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Municipal de 
administração e serviços Públicos.

Portaria Nº 1862/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 01 de agosto de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ANDREA MONTEIRO DE JESUS, do cargo 
em comissão de chefe de divisão III, símbolo das-8, na assessoria de assuntos 
religiosos da secretaria Municipal de governo.

Portaria Nº 1863/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 12 de agosto 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 nº 3954/2015 JOILSON GOMES 
COELHO, do cargo em comissão de subsecretário, símbolo ss, da subsecretaria 
de Vigilância em saúde da secretaria Municipal de saúde.

Portaria Nº 1864/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 12 de agosto de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, FABIO XAVIER ZAM-
BERLAN, do cargo em comissão de assessor administrativo ii, símbolo das-9 da 
divisão do Programa Municipal de controle do uso do tabaco da subsecretaria de 
Vigilância em saúde da secretaria Municipal de saúde.

Portaria Nº 1865/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 12 de agosto de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, NATALIA BRITO MAR-
TINS RIBEIRO, do cargo em comissão de diretor iii, símbolo d-3 no departamento 
de controle de Zoonozes da subsecretaria de Vigilância em saúde da secretaria 
Municipal de saúde.

Portaria Nº 1866/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 12 de agosto 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 nº 3954/2015, SANDRA COELHO 
MADEIRA SANTOS, do cargo em comissão de diretor iii, símbolo d-3 do departa-
mento de Vigilância de agravos e condições crônicas da subsecretaria de Vigilân-
cia em saúde da secretaria Municipal de saúde.

Portaria Nº 1867/gP/2016 de 15 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 12 de agosto 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 nº 3954/2015, RENATA DE CAR-
VALHO CRUZ SILVA, do cargo em comissão de diretor ii, símbolo d-2 da diretoria 
de Nutrição da unidade Mista do lote XV da secretaria Municipal de saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 331 DE 08 DE AGOSTO DE 2016-

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da lei complementar n.º. 
083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

conceder a WEIDE DOS SANTOS SOARES, ocupante do cargo de Auxiliar Admi-
nistrativo, lotada na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - 
seMect, matrícula nº. 10/15.741, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a contar 
de 19/07/2016 e término em, 15/11/2016 conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 37/3959/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 332 DE 08 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO DA 
LICENÇA

ANA LUCIA DOS 
SANTOS ZE-
LENKA

37/3804/2015 15.757 INSP. DIS-
CIPLINA

24/04/03 A 
23/09/09

22/08/16 A 
21/11/16

ALYNE SANTOS 
SIMON

37/1096/2016 5599 PROFES-
SOR II

02/03/95 A 
01/03/00

22/08/16 A 
21/11/16

ALAI MENDES 
FERNANDES

37/1779/2016 7496 MEREN-
DEIRO

21/07/05 A 
20/07/10

22/08/16 A 
21/11/16

FERNANDO 
FIRMINO COSTA 
FILHO

37/3109/2016 20.871 DIGITA-
DOR

16/11/00 A 
15/11/05

28/12/16 A 
27/03/17

LEILA LOPES 
DE AVILA

04/1671/2014 14.826 ORIENTA-
DOR EDU-
CACIONAL

27/02/08 A 
26/02/13

22/08/16 A 
21/11/16

MARILENE 
BARBOSA DA 
SILVA MATOSO

37/1610/2016 15.343 INSPETOR 
DE ALU-

NOS

04/03/08 A 
03/03/13

25/04/16 A 
24/07/16

MARIA EUNICE 
SEBASTIANA 
DE FARIA

37/2877/2016 10.427 MEREN-
DEIRO

30/05/16 A 
29/05/11

22/08/16 A 
21/11/16

MARIA HELENA 
VIEIRA MAR-
TINS

37/0763/2016 10.697 PROF. 
LINGUA 
PORTU-
GUESA

05/06/10 A 
04/10/15

22/08/16 A 
21/11/16

SIDNEY SOUZA 
DOS SANTOS

37/1659/2014 19.480 MOTORIS-
TA

30/05/05 A 
29/05/10

01/07/16 A 
30/09/16

VALDINEIA DE 
CASTRO ASSIS 
SILVA

37/2385/2016 6034 PROFES-
SOR II

02/03/05 A 
01/03/10

02/05/16 A 
01/08/16

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
   secretário Municipal de administração e serviços Públicos

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente do conselho Municipal de saúde vem respeitosamente cancelar a 
reunião ordinária do dia 16/08 e CONVOCAR todos conselheiros titulares e suplen-
tes a participarem da reunião extraordinária que acontecerá no dia 18 de agosto de 
2016, às 10 horas no ceo com a seguinte pauta:

•	 LOAS 2017;
•	 Informes gerais;

belford roxo, 15 de agosto de 2016.

Celio Davi de Souza Calado

Presidente do cMs-br
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Prata que vale Ouro!
arthur Zanetti ressalta importância de ter conquistado medalha de prata em 
solo brasileiro, que pra ele ainda é melhor que a primeira de ouro em londres.

Anderson Luiz

38
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agora são duas 
medalhas olím-
picas na cole-

ção de arthur zanetti: 
o ouro conquistado em 
londres e a prata ga-
nha ontem. e, de acor-
do com suas decla-
rações, ele prefere a 
segunda. logo depois 
de ser vice-campeão 
nas argolas, o ginasta 
brasileiro afirmou valo-
rizar mais a conquista 
prateada. Por um mo-
tivo simples: estar em 
casa.

“a prata em casa 
é muito mais gostosa. 
estar em casa é muito 
melhor. Ter olimpíada 

em casa é maravilho-
so. Com essa torcida, 
melhor ainda”, disse o 
ginasta.

arthur zanetti era a 
satisfação em pessoa 
com a medalha no 
peito. a impressão que 
passava era a de um 
atleta satisfeito por ter 
ganho a prata, em vez 
de chateado por não 
ter conseguido repetir 
o ouro de quatro anos 
atrás, que desta vez fi-
cou com o grego elef-
therios Petrounias.

embora insuficiente 
para alcançar o ouro, 
a apresentação dei-
xou arthur zanetti bas-
tante satisfeito. 

“gostei demais da “A prata em casa é muito mais gostosa” diz Arthur Zanetti sobre as olimpíadas

divulgação

minha prova. Meu re-
sultado está aí. É mara-
vilhoso. estou muito feliz 
por competir em casa 
e ser medalhista. está 
de parabéns o público 
brasileiro, que me aju-
dou bastante”.

aos 26 anos, arthur 
zanetti é nome natural 
para os Jogos olímpi-
cos de Tóquio em 2020. 
Mas ele não quer saber 
disso por enquanto. 

“vou pegar umas 
férias primeiro. deixa 
eu dar uma descansa-
da. vou descansar um 
pouquinho o corpo e 
aí começar novo ci-
clo”, brincou o brasilei-
ro dono de duas me-
dalhas olímpicas.

Poliana Okimoto destaca superação em ‘melhor prova da vida’
após quase duas 

horas de prova, Po-
liana okimoto supe-
rou dificuldades e 
traumas passados 
para conseguir a 
medalha de bronze 
da maratona aquá-
tica feminina, graças 

a desclassificação 
da francesa aurelie 
Muller, por um movi-
mento ilegal na hora 
da chegada. a na-
dadora também re-
velou que ficou sem 
se alimentar na parte 
final da prova. Ques-

tionada sobre o sen-
timento de finalmen-
te conseguir uma 
medalha olímpica, 
na sua terceira par-
ticipação nos Jogos, 
Poliana não segurou 
o choro e fez ques-
tão de agradecer a 

todos que estiveram 
ao seu lado em todo 
este ciclo olímpi-
co. “estava olhando 
para a medalha e 
não estava acredi-
tando. a gente trei-
na tanto e espera 
por esse momento 

que quando chega 
a gente nem acre-
dita. demora para 
cair a ficha. dediquei 
tantos anos para a 
natação. Sem falsa 
modéstia, mas me-
reci muito. Construi a 
cada dia, cada trei-

no, então foi mereci-
do. Quero só agrade-
cer a todo mundo, 
quem me ajudou, os 
profissionais que tra-
balham comigo, mi-
nha família. Sem eles 
não seria nada possí-
vel”, disse. 


