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Polícia enjaula 
casal suspeito 

de espancar 
bebê de 1 ano e 
abandonar corpo 

em matagal

Inca entrega 
setor de 

químio no Rio

DH pega  
pistolas 
na Maré

Dilma quer 
plebiscito 

sobre eleição

PM do bicho é fuzilado 
na Zona Norte do Rio

Morte e engavetamento na Dutra

Morre aos 
71 anos Elke 

Maravilha

Ciclista é 
atropelado 

na Barra

Ciep em São 
João de 

Meriti está 
abandonadoNinguém derruba ele!
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Um jornal de grande circulação
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corrupção

Márcio foi atingido com vários tiros dentro do carro

Caminhão carregado de lixo capotou após ser atingido por outro veículo

A mãe, Thamires, e o padrasto da criança, Gabriel, confessaram o crime na DHBF

Robson da Conceição levou o ouro ao derrotar o francês Sofiane Oumiha

6

Gerente do Buraco do Boi vai em cana

cleber júnior/extra

7

Ex-secretário de Rosinha Garotinho vai 
em cana acusado de desviar R$ 3 milhões 

Condenado a cinco anos de prisão por formação de quadrilha e alvo da Operação Pecado Capital, ele foi grampeado em casa, no Subúrbio do Rio. 

Policiais Militares do 20º BPM receberam denúncia contra traficantes da comunidade de Nova Iguaçu.

3

Justiça proíbe 
repasse de verbas 

para os Jogos 
Olímpicos do Rio
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Pokémon Go

Pokémon Go II

essa é mais uma 
notícia sobre bizarri-
ces protagonizadas 
por empolgados jo-
gadores de poké-
mon Go, e dessa vez 
o caçador de poké-
mons que conseguiu 
quase se meter em 
uma encrenca foi 
um jovem canaden-
se que, às 3 da ma-
nhã, dirigia muito de-
vagar pelas ruas de 
ontário, no canadá.

ele dirigia abobalha-
damente, entrando e 
saindo de estaciona-
mentos. uma câmera 
térmica conseguiu gra-
va-lo, e acompanha-lo, 
pois todos pensavam 
que era um terrorista. 
porém, quando a polí-
cia fez a abordagem, 
descobriu que o moto-
rista estava apenas ca-
çando pokémon.

uma das coisas mais emocionantes foi a vítória 
do norte-coreano ri se-gwang. ele conquistou a 
medalha de ouro de salto de cavalo dos Jogos 
olímpicos rio 2016, e está sendo considerado o 
medalhista mais triste das olimpíadas, porque ele 
não comemorou a medalha.

a nebulosa bumerangue está localizada a 
5 mil anos luz da terra. ela é fascinante pois 
é tão fria, mas tão fria que sua temperatura 
chega quase a zero absoluto. sua tempera-
tura é de -272 cº, que seria de 1.150000K (Kel-
vin), pois nada passa de 0Kelvin.

o ator will smith diz que se tornou ator por-
que as meninas mais bonitas de sua escola 
faziam aula de teatro. pode até ser um moti-
vo bobo, mas foi o que deu certo na vida do 
ator, que é um dos melhores atores e direto-
res da atualidade.

Triste gosto de ouro

Nebulosa Bumerangue Bobeira que deu certo

uma das coisas inusitadas aconteceu no 
palácio do planalto. a faixa presidencial do 
brasil, com detalhes de diamante, 27 estrelas 
de ouro 18K e franjas de fios de ouro, entrou 
para a lista dos 5 mil itens desaparecidos do 
inventário do prédio presidencial. 

Desapareceu!

a Igreja católica não via com bons olhos os 
canhotos. no período da inquisição, que se ini-
ciou no século XII e foi até o século XIV, popu-
larmente conhecido como ‘caça as bruxas’, os 
canhotos eram associados a feitiçaria, e eram 
caçados e queimados vivos em praça pública.

o poço de Jacó fica no texas (eua) e é um dos 
lugares mais perigosos para mergulho. o nome ‘poço 
de jacó’,  é baseado em uma referência bíblica. oito 
mergulhadores perderam suas vidas tentando explo-
rar o local. a principio, ele até parece inofensivo, mas 
a superfície calma e cristalina oculta o risco.

Abismo aquático do medo

Auxiliar de limpeza com experiência
empresa no ramo de fast food abre oportunida-

de para auxiliar de limpeza com ensino fundamen-
tal completo e experiência na função. salário de r$ 
1.185,80, adicional noturno, hora extra, adicional feria-
do, entre outros benefícios. Interessados devem enviar 
currículo para rhcvconf@gmail.com.

Chance para auxiliar de RH
hotel de grande porte seleciona auxliar de depar-

tamento pessoal com experiência no sistema cro-
nos - ponto eletrônico. salário, assistência médica, 
odontológica, seguro de vida, entre outros benefí-
cios. Interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para rhdehotel@gmail.com.

Operador de máquina 
Indústria de grande porte abre 30 vagas para 

operador de máquina que tenha trabalhado com 
alguma máquina de produção em indústrica. sa-
lário de r$ 1.233,00, alimentação no local, entre 
outros benefícios. Interessados devem enviar email 
para riorecrutaindustria@yahoo.com.br.

Brasil tem alto nível de gastos
o brasil tem um nível alto de gastos públicos na 

comparação com outros países emergentes, afirmou 
ontem o secretário de acompanhamento econômi-
co do ministério da Fazenda, mansueto almeida. ele 
fez a afirmação durante audiência pública na co-
missão de assuntos econômicos.

Dólar opera em queda
o dólar operou em queda em relação ao real ontem 

após dados fracos sobre a inflação nos estados unidos, 
mas o recuo era limitado por declarações do presiden-
te do Federal reserve de nova York, william dudley, 
afirmando que o banco central norte-americano pode 
elevar os juros no mês que vem.

Bancos lideram queda de lucros
o setor bancário liderou a queda nominal (em 

reais) de lucro entre as empresas com ações ne-
gociadas em bolsa no 2º trimestre, na compara-
ção com o mesmo período do ano passado, se-
gundo dados divulgados ontem pela provedora 
de informações financeiras economatica.

Morte aos canhotos!

FAST FOOD

inDúSTriA De grAnDe pOrTe

QUADrO FiSCAL

reSULTADOS 

Descoberto segredo do Egito antigo

Fonte da juventude masculina
um fato interesssante descoberto recentemente 

é que a barba pode retardar o processo de enve-
lhecimento. ela evita que a pele perca água, man-
tendo-a hidratada por mais tempo. mas não foi 
nem por este motivo que muitos deixam a barba 
crescer, e sim por uma nova tendência de moda.

HOTeLAriA

MOeDA AMeriCAnA

curto e curIoso

mesmo na época de cristo, as pirâmides já eram  antigas: tinham mais 
de 2.000 anos, e já eram um grande mistério do passado! muitas teorias 
foram formuladas ao longo dos milênios. a dúvida é simples: como uma 
civilização que não conhecia a roda, foi capaz de mover pedras de até 
3 toneladas pelas areias do ‘deserto sem fim’ no egito? Quase 5.000 anos 
depois, um grupo da universidade de amsterdã parece ter encontrado 
a solução para o mistério!acredita-se que os egípcios colocavam as 
pedras gigantes em trenós (sabe-se la como... essa parte ainda não foi 
descoberta, assim que descobrirmos publicamos aqui) para que pudes-
sem transportá-las através das areias no deserto.

Já começou mal
bastou a Justiça eleitoral dar a largada 

para o início da propaganda eleitoral para 
candidatos inescrupulosos mostrarem a que 
vieram. na baixada Fluminense, o show de ir-
regularidades já dá o tom de como será essa 
campanha e o quanto o tribunal regional 
eleitoral terá trabalho para punir os mais abu-
sados. 

Mal exemplo  
um dos péssimos exemplos vem de magé 

onde um candidato a vereador, que é fer-
reno oposicionista do atual governo, estaria 
recorrendo a amigos e ex-inimigos para ar-
ticular a busca por votos nas comunidades 
mais pobres (se é que o eleitor entende o 
sombra). 

Será que ele sabe?
o espertinho, que estaria passando o pi-

res entre políticos mais abastados e até, 
pasmem, com o pessoal que explora o 
chamado ‘gatonet’, parece que não está 
pra brincadeira e vai fazer de tudo para 
conseguir uma vaga na câmara. só não 
vale jogar sujo!

Ciumeira geral
a mulher de um candidato a vereador 

não está gostando ‘nadinha’ da seleção 
de meninas, feita por asessores, para tra-
balhar na campanha do marido. ciumenta 
que só, ela já deu um recado ao amado, 
conhecido por adorar pular a cerca: vai 
armar o maior barraco se pressentir alguma 
gracinha por parte dele. 

Como é que fica?
para evitar problemas, a moça teria proi-

bido a contratação de ‘gatas’ saradas e 
popozudas para trabalhar na campanha 
do marido. principal chamariz da caça aos 
votos, desse jeito vai ficar difícil conquistar 
o eleitorado masculino. 



Justiça nega recurso e mantém 
proibição a repasses para a Rio 
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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

de mãos atadas

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Prefeitura alegou em recurso que proibição prejudica conclusão dos jogos.

A liminar fora concedida em ação ajuizada pelo MPF e a decisão do TRF2 foi proferida em agravo apresentado hoje pelo Comitê Rio-2016. 

dIVulGação

ralFF santos

Parceria de Seropédica inicia 
‘Programa Rio Natural’

o desembarga-
dor federal 
Ferreira neves 

negou recurso da pre-
feitura do rio e deci-
diu na última segunda-
-feira manter a liminar 
da Justiça Federal do 
rio que proíbe a união 
e o município de re-
passar verbas públicas 
para o comitê organi-
zador dos Jogos olím-
picos de 2016. segun-
do o tribunal regional 
Federal da 2ª região, 
a medida vale “até 
que seja dada ampla 
publicidade a todas 
as receitas e despe-
sas, bem como que 
sejam fornecidos da-
dos ao ministério pú-
blico Federal (mpF) e 
ao tribunal de contas 
da união (tcu) sobre 
as receitas e gastos do 
evento”. o descumpri-
mento da ordem judi-
cial gera multa diária 
de r$ 100 mil.

COMiTê AFiRMA 
ClARezA eM 

SuAS COnTAS
segundo a Justiça 

Federal, em suas ale-
gações, o comitê rio-
2016 sustentou que já 

Obras em UBS de Xerém 
seguem em ritmo acelerado

estaria dando a de-
vida publicidade das 
suas contas, balanços, 
contratos e demons-
trações financeiras, in-
clusive através da sua 
página na internet. 
além disso, o comitê 
afirmou que a ma-
nutenção da liminar 

espaço será uma nova unidade Básica de Saúde

causaria a paralisa-
ção das suas ativida-
des e comprometeria 
a conclusão dos Jogos 
olímpicos.       

a liminar fora con-
cedida em ação ajui-
zada pelo mpF e a 
decisão do trF2 foi 
proferida em agravo 

apresentado ontem 
pelo comitê rio-2016. 
em sua decisão Fer-
reira neves destacou 
que os argumentos 
apresentados não são 
suficientes para refutar 
a fundamentação da 
juíza de primeiro grau, 
que tinha proibido os 

repasses: “ademais, 
este tribunal regional 
Federal da 2ª região 
tem o posicionamento 
consolidado no senti-
do de que a reforma 
de decisão judicial, 
por meio de agravo de 
instrumento, somente 
deverá ocorrer quan-

do o juiz der à lei inter-
pretação teratológica 
(anormal), fora da ra-
zoabilidade jurídica, 
ou quando o ato se 
apresentar flagrante-
mente ilegal, ilegítimo 
ou abusivo, o que não 
é o caso”, concluiu o 
magistrado.

através da secreta-
ria municipal de am-
biente e agronegócios 
(semama), a prefeitu-
ra de seropédica, em 
parceria com a em-
presa de assistência 
técnica e extensão do 
rural do estado do rio 
de Janeiro (emater) 
realizou na última se-
gunda-feira, no bairro 
carretão, uma reunião 
com produtores rurais 
da região da micro-
bacia hidrográfica da 
localidade conhecida 
como Valão d’areia. 
o intuito do encontro 
foi informá-los sobre 
o programa rio rural, 
que tem como objeti-
vo melhorar a qualida-
de de vida no campo 
e conciliar o aumento 
da renda do produtor 
rural com a conserva-
ção dos recursos natu-
rais.

uma das diretrizes do 
‘rio rural’ foi a criação 
do centro de Vivência 

das Áreas de proteção 
ambiental (cvapa), tra-
ta-se de um espaço re-
vitalizado recentemente 
e que servirá para a rea-
lização de reuniões, cur-
sos e oficinas, além de 
servir como central de 
apoio técnico aos pro-
dutores e de área de re-
creação para crianças 
cujas famílias trabalhem 
como produtores rurais. 
sob a coordenação do 
engenheiro Florestal die-
go santana (semama), 
o cvapa oferece atual-
mente cursos de corte 
e costura e oficinas de 
artesanato com mate-
riais recicláveis, sendo 
atendidas semanalmen-
te cerca de 15 pessoas 
em cada oficina/curso. 
Vale ressaltar que as ati-
vidades desenvolvidas 
no cvapa são frutos de 
uma parceria existente 
entre a emater e a pre-
feitura de seropédica.

durante a reunião, o 
secretário de ambiente 

e agronegócios ade-
mar Quintella, que re-
presentou o prefeito de 
seropédica, alcir marti-
nazzo, afirmou que as 
atividades do cvapa 
podem contribuir para 
a complementação da 
renda familiar, tratando-
-se de uma medida so-
cial pautada em ques-
tões relativas à área 
ambiental. “a semama 
ainda oferece gratuita-
mente aos produtores 
a consultoria do enge-
nheiro agrônomo dr.º 
ernane martins e um 
trator equipado com 
arado, grade hidráuli-
ca, roçadeira mecâni-
ca e encanteiradora. 
todo esse aparato é uti-
lizado nas propriedades 
para o preparo do solo 
e plantio de cultivares 
diversos, bastando que 
os interessados façam 
seu cadastro e o agen-
damento para o uso 
das ferramentas”, expli-
cou ademar Quintella.

a secretaria de 
obras de duque de 
caxias segue em 
ritmo acelerado a 
reforma e revitaliza-
ção da nova unida-
de básica de saúde 
(ubs) de Xerém, que 
funcionará no espa-
ço do antigo hospital 
maternidade muni-
cipal. a área interna 
já ganhou uma nova 
cara com a pintu-
ra e instalação de 
escada, corrimão e 
rampas de acessos 
para portadores de 
necessidades espe-
ciais (pne). na parte 
externa, operários 
trabalham na refor-
ma da fachada. a 
previsão para finali-
zação das obras do 
equipamento é em 
setembro.

a ubs contará com 
consultórios e ba-
nheiros totalmente 
reformados e adap-
tados para atender 
aos pne. no segundo 

andar, funcionará a 
parte administrativa. 
a unidade terá as es-
pecialidades de clí-
nico geral, pediatria, 
ginecologia, imuniza-
ção, ultrassonografia, 
entre outros.

o atendimento do 
hospital maternida-
de municipal, que 
funcionava desde 
2013 como um pos-
to ambulatorial pré-
-natal, foi transferido 
em junho deste ano 
para a unidade pré-

-hospitalar de Xerém 
(rua nóbrega ribei-
ro, s/n).  embora fos-
se conhecida pelas 
pacientes do quarto 
distrito como mater-
nidade, a unidade 
foi fechada há cerca 
de seis anos, pela Vi-
gilância sanitária es-
tadual. atualmente, 
a maternidade mu-
nicipal de duque de 
caxias funciona no 
hospital municipal dr. 
moacyr do carmo, 
no parque beira-mar.
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o brasileiro thiago braz conseguiu 
um feito histórico ao ganhar a me-
dalha de ouro no salto com vara 
nos Jogos rio 2016. ele bateu na final 
da última segunda-feira o recordista 
francês renaud lavillenie.

o estado não fez 
qualquer esforço 
para cobrar as dí-
vidas. os 20 maio-
res devedores, se 
pagassem, pode-
riam cobrir o rom-
bo deste ano nas 
contas estaduais, 
que será em tor-
no de r$ 18 bilhões.

antes de pedir li-
cença do cargo, o 
governador pezão 
anunciou a criação 
de uma comissão 
para cobrar as dívi-
das de Imposto sobre 
circulação de mer-
cadorias e serviços 
(Icms) dos maiores 
devedores.

especialistas acham que o whatsapp terá grande 
importância na campanha eleitoral. a expectativa é 
de que seja utilizado para espalhar boatos e atacar 
adversários. na verdade isso já vem acontecendo.

a mulher de eduardo cunha quer viajar 
para o exterior. o ministério público Federal 
suspeita que cláudia cruz estaria preparan-
do uma passagem só de ida para ‘adminis-
trar’ possíveis contas do casal lá fora.

ICMS Sonegação 

Estratégia Passaporte 

Eles disseram... nós publicamos!
“O que peço aos senadores e senadoras é que não se façam a injustiça de me condenar por um crime 

que não cometi. não existe injustiça mais devastadora do que condenar um inocente. A vida me ensinou 
o sentido mais profundo da esperança. Resisti ao cárcere e à tortura”. presidente afastada dilma rousseff.

carlos osorio (psdb) e Índio da cos-
ta (psd) escolheram o mesmo lugar 
para começar a campanha eleitoral 
pela prefeitura do rio. ontem, no mes-
mo horário, os dois foram à rocinha, 
na zona sul, para pedir votos.

Grande estrela do pdt, o ex-ministro 
e ex-governador ciro Gomes foi ao 
rio de Janeiro ontem para o início 
da campanha eleitoral. ele escolheu 
prestigiar um candidato à prefeitura 
de são Gonçalo.

dIreto ao ponto

nos últimos dias, eduardo cunha voltou à carga 
usando aliados para pressionar pelo adiamento da 
votação de sua cassação marcada pelo presiden-
te da câmara, rodrigo maia (dem-rJ), para 12 de 
setembro. agora volta a ameaçar com a delação 
premiada. e vai ser assim até o dia da votação! É 
o desespero de quem sabe que está com a corda 
no pescoço. ao mesmo tempo vemos o presidente 
michel temer e parlamentares cada vez mais acu-
ados com medo das ameaças de cunha. 

Arquivamento Reforma Lula fora! 
candidatos a prefeito e 

vereador em todos os mu-
nicípios começaram a cor-
rer atrás dos votos ontem. 
a campanha eleitoral deste 
ano não terá doações pri-
vadas e os candidatos terão 
que usar a criatividade.

o presidente interino mi-
chel temer vai recriar o mi-
nistério do desenvolvimento 
agrário assim que for confir-
mado o impeachment de 
dilma rousseff. será difícil 
conquistar o apoio das cen-
trais sindicais.

o comando do pt sabe 
que o partido vai encolher 
na eleição municipal. a 
agremiação vive o seu pior 
momento por conta da lava 
Jato e do impeachment. em 
outros tempos a presença 
dele era certeza de vitória.

Campanha 

Aliança 
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brasília

um jovem foi assassinado a ti-
ros na rua belizário pena, no bairro 
Vila Verde, em belford roxo. o cor-
po foi encontrado na manhã do úl-
timo domingo, quando muitas pes-
soas saíam de casa para trabalhar. 

O cheiro de ameaça de Cunha 

os jogos olímpicos 
atraíram para a capi-
tal fluminense cerca de 
650 mil turistas nacionais 
e 350 mil estrangeiros. a 
informação é da riotur, 
empresa de turismo do 
município do rio de Ja-
neiro, que estima uma 
injeção de us$ 1,8 bi-
lhão na economia da 
cidade. ainda segundo 
a empresa, em 2014, na 
copa do mundo, houve 
movimentação de r$ 
4,4 bilhões em 31 dias 
de competição e no ré-
veillon deste ano foram 
gerados us$ 686 milhões 
(r$ 2,2 bilhões). mas não 
é só a capital que sai lu-
crando: o interior do es-

Olimpíada injeta 
U$ 1,8 bilhão no Rio

tado recebe 20% do to-
tal de turistas que estão 
na capital por causa dos 
jogos olímpicos, segundo 
revela a associação bra-
sileira da Indústria de ho-
téis. segundo o secretário 
estadual de turismo, nilo 
sergio Felix, a procura foi 
tanto pela região serra-
na quanto pelo litoral. “as 
taxas evidenciam que os 
municípios do interior es-
tão despontando, cada 
vez mais, como opções 
de viagens dos turistas 
nacionais e internacio-
nais. esse enorme fluxo 
de visitantes nas regiões 
turísticas vai movimentar 
a economia”, afirma o 
secretário.

São João de Meriti reinaugura campo do Trio de Ouro
esporte

o espaço foi reinaugurado e entregue à população após passar por reformas.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Dilma propõe plebiscito sobre eleição
o ciep brizolão 

189, Valdylios Villas 
boas, localizado em 
coelho da rocha, 
em são João de 
meriti, é o retrato do 
abandono. morado-
res denunciam que 
a escola, que possui 
diversas salas, mas 
só oferece o ensino 
fundamental, está 
totalmente larga-
da. segundo eles, a 
unidade precisa de 
reformas: as janelas 
de vidro estão que-
bradas e a bibliote-
ca não funciona. 

Turistas curtem a capital dos Jogos Olímpicos

aleX Ferro

dIVulGação

a presidente afasta-
da dilma rousseff divul-
gou ontem, no palácio 
da alvorada, uma car-
ta batizada de “men-
sagem ao senado e ao 
povo brasileiro” na qual 
ela diz ter acolhido com 
“humildade” críticas du-
ras que ouviu nos últimos 
meses a erros cometidos 
e a políticas que não fo-
ram adotadas pelo seu 
governo. na mensagem, 
ela também propõe a 
realização de um plebis-
cito para consultar o elei-
torado sobre uma even-
tual antecipação das 
eleições presidenciais de 

2018. o manifesto de qua-
tro páginas foi apresenta-
do pela própria dilma em 
uma entrevista coletiva 
realizada na residência 
oficial da presidência da 
república e transmitida 
na página da petista no 
Facebook. o principal 
objetivo da mensagem é 
tentar obter o apoio, no 

O abandono da educação em Meriti julgamento final do pro-
cesso de impeachment, 
de senadores que ainda 
estão indecisos. dilma 
não esclareceu no texto 
quando seria realizado o 
plebiscito e nem se ela 
apoiaria a consulta caso 
o senado confirme seu 
afastamento da presi-
dência.

Já no dia da reinauguração a bola rolou no campo que há 58 anos é opção de lazer.

dIVulGação

Página da presidente afastada Dilma Rousseff 
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um dos mais tradicio-
nais campos de fute-
bol do município de 

são João de meriti e da 
baixada Fluminense está 
de cara nova. no último 
domingo, dia dos pais, a 
prefeitura da cidade deu 
um grande presente aos 
moradores de Vilar dos 
teles: o campo do trio de 
ouro foi reinaugurado e 
entregue à população 
após passar por reformas.o 
espaço foi totalmente re-
modelado pela secretaria 
municipal de obras, habi-
tação, ambiente e defe-
sa civil, recebendo novas 
arquibancadas, vestiários, 
gramado, grades e refle-
tores. Já no dia da reinau-

guração a bola rolou no 
campo, que há 58 anos é 
opção de lazer, esporte e 
saúde na cidade. a tradi-
cional ‘pelada’ de domin-
go de manhã voltou em 
grande estilo, com o pon-
tapé inicial sendo dado 
pelo prefeito sandro ma-
tos, ao lado do deputado 
estadual, marcos miller.

ReCOnHeCiMenTO A 
TODO Seu eSFORçO 

e DeDiCAçãO
Figura ilustre da região e 

um dos responsáveis pela 
organização do campo 
desde a sua fundação, o 
aposentado carlos de bri-
to, mais conhecido como 
preguinho, foi homenage-
ado pela prefeitura em re-
conhecimento a todo seu 

esforço e dedicação pelo 
local ao longo dos anos, 
que já chegou a formar 
equipes para disputas de 
torneios oficiais de futebol. 
Visivelmente emociona-
do, preguinho agradeceu 
as melhorias realizadas e 
prometeu empenho para 
a sua conservação. “o 
nosso campo precisava 
muito dessas obras, estava 
bastante prejudicado. o 
resultado final ficou ótimo. 
agora temos um campo 
com estrutura para nossas 
crianças e atletas se diver-
tirem. estamos muito felizes 
e vamos cuidar para que 
permaneça sempre assim”, 
afirmou preguinho, que ga-
rante já ter visto inúmeros 
talentos revelados nos gra-
mados do trio de ouro.
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INCA reinaugura setor de 
quimioterapia em Vila Isabel
o setor passou por extensa reforma para melhoria das condições de preparação de medicamentos.

SíriA

cerca de 100 mil 
crianças na região les-
te de aleppo, norte da 
síria, podem ser as pró-
ximas vítimas da estraté-
gia ‘render-se ou morrer’ 
utilizada pelas forças 
governamentais, com 
apoio da rússia, na ten-
tativa de recuperar ter-
ritórios controlados por 
rebeldes no país.

a denúncia foi feita 
ontem pela comissão 
das nações unidas que 
investiga os crimes prati-
cados em mais de cinco 
anos de guerra na síria.

a comissão expressou 
preocupação não só 
pelas crianças, mas por 
todos os civis de aleppo, 
sujeitos a bombardeios 
diários das forças do re-
gime sírio e da rússia.

Governo ‘prende’ 100 mil crianças

Mulheres e crianças em rua em Aleppo

segundo o órgão, só 
neste ano 25 hospitais fo-
ram danificados por bom-
bardeios aéreos na síria, 
matando médicos e pa-
cientes.

em quase cinco anos 
de investigação, este 
grupo tem desenvolvido 
meios de obter testemu-
nhos diretos e indepen-
dentes sobre o que ocor-
re na síria, inclusive em 

zonas sitiadas.
a comissão também 

acusou a coalização dos 
grupos rebeldes islamitas 
ahrar al-sham e Yaish al 
Islã- e o jihadista “Fren-
te da conquista do le-
vante”, antiga Frente al 
nusra, de lançar ataques 
indiscriminados contra 
zonas residenciais na 
parte da cidade contro-
lada pelo governo.

reuters

o Instituto na-
cional de 
câncer José 

alencar Gomes da 
silva (Inca) informa 
que reinaugurou ofi-
cialmente no dia 15 
de agosto o setor 
de quimioterapia do 
hospital do câncer 
III, localizado à rua 
Visconde de santa 
Isabel, 274, Vila Isa-
bel.

o setor de qui-
mioterapia do hc III 
passou por extensa 
reforma para me-
lhoria das condições 
da área de prepa-
ração dos medica-
mentos quimioterá-
picos. 

Foram feitas me-
lhorias estruturais no 
ar-condicionado e 
vedação da sala, 
além de mudanças 
nas bancadas e pin-
tura do ambiente.

ReFORMAS 
DA uniDADe

o espaço destina-
do à aplicação da 
quimioterapia nos pa-
cientes também foi 
melhorado, graças à 
colaboração do In-
caVoluntário, área 
de ações voluntárias 
do Instituto. o espaço 
foi pintado e foram 
instaladas novas ca-
deiras com controle 
remoto, mais novas e 
modernas, para facili-
tar a mobilidade dos 
pacientes, além de 
novos aparelhos de 
televisão.

durante os três me-
ses de reforma, os 
pacientes do hc III 
foram submetidos às 
suas sessões de qui-
mioterapia no hospi-
tal do câncer II, no 
bairro do santo cristo, 
sem qualquer prejuízo 
ao tratamento. com 
a reinauguração, os 
pacientes retornaram 

à sua rotina no hcIII 
normalmente.

o setor de quimio-
terapia do hcIII aten-

de apenas pacientes 
da unidade, dedica-
da ao tratamento de 
pacientes com cân-

cer de mama. o setor 
tinha uma capacida-
de de atendimento 
de 60 pacientes por 

dia, que foi aumenta-
da para 65 pacientes 
por dia com a refor-
ma.

Foram feitas melhorias estruturais no ar-condicionado e vedação da sala, além de mudanças nas bancadas e pintura 
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Elke Maravilha morre aos 71 anos
morreu no rio de Janei-

ro, no início da madruga-
da de ontem, a atriz elke 
maravilha, aos 71 anos. ela 
estava internada na casa 
de saúde pinheiro ma-
chado, em laranjeiras, na 
zona sul do rio, desde o 
dia 20 de junho.

o irmão de elke, Frederi-
co, disse que ela foi opera-
da de uma úlcera e ficou 
em coma induzido. a atriz 
morreu por volta de 1h.

“depois da cirurgia para 
tratar uma úlcera, e como 
ela tinha diabetes, aca-
bou não respondendo à 
medicação”, contou Fre-
derico em entrevista ao 
eGo.

a família ainda não de-
finiu data e local do veló-
rio e sepultamento. antes 
de ser internada, elke vi-

nha se apresentando pelo 
país com o espetáculo 
‘elke canta e conta’, onde 
falava de passagens de 
sua vida desde a infância 
na rússia, os casamentos 
e a vida como modelo e 
apresentadora.

durante a internação, 
o irmão dela disse em 
entrevista ao site G1 que 

a recuperação estava 
ocorrendo devagar, prin-
cipalmente por conta da 
idade da atriz. “conforme 
as dores foram diminuindo, 
a medicação foi sendo 
reduzida. ela já está sor-
rindo, pisca o olho e até 
está mandando beijo. não 
perdeu o humor e passa 
bem”, afirmou Frederico.

elke Maravilha em apresentação de seu último trabalho

estúdIo mandala/dIVulGação

Falar ao celular é a maior 
causa de multas no trânsito

o uso do celular e 
smartphones ao volante 
está entre as infrações 
de trânsito mais come-
tidas pelos cariocas, 
segundo o detran-rJ. 
de janeiro a maio des-
te ano, o número de 
notificações por uso in-
devido da tecnologia 
ao volante chegou a 
45.209 em todo o es-
tado e 25.204 apenas 
na capital. o aumento 
é progressivo, levando 
em consideração todo 
o ano de 2015, onde 
foram aplicadas 93.221 
multas no estado e 
40.517 na capital.

a partir de novembro, 
as multas serão reajusta-
das em até 66%. o mo-
torista que for flagrado 
falando ou mexendo no 
celular será punido com 
uma infração gravíssi-
ma. o valor da multa 
passará para r$ 293,47, 

com perda de sete pon-
tos na cnh.

“celular e direção é 
uma combinação perigo-
sa. se for preciso falar ou 
enviar mensagem, o mo-
torista deve parar em lu-

gar seguro. na direção, 
não vale a pena dividir 
a atenção, até mesmo 
o Gps deve ser usado 
com o veículo parado” 
disse a diretora de ha-
bilitação, Janete bloise.

A partir de novembro as multas serão reajustadas

dIVulGação

Pokémon Go sinaliza problemas de visão
a mais nova febre no 

país, o pokémon Go, está 
fazendo muitas pesso-
as perceberem que não 
enxergam bem de perto. 
de acordo com o oftal-
mologista leôncio Quei-
roz neto  do Instituto peni-
do burnier, isso acontece 
porque a maior exigên-
cia da visão próxima está 
causando nestas pessoas 
dor de cabeça, resseca-
mento dos olhos e visão 
embaçada. o médico diz 
que fazem parte deste 
grupo pais com início de 
presbiopia,  quem é por-
tador de hipermetropia 
(dificuldade de enxergar 
de perto) ou astigma-
tismo (visão desfocada 

para perto e longe).
a presbiopia, explica, 

resulta da perda da fle-
xibilidade do cristalino a 
partir dos 40 anos e difi-
culta  a focalização de 
imagens próximas mesmo 
entre pessoas que nunca 
precisaram usar óculos. 
por isso, comenta, a  es-
timativa do cbo (con-
selho brasileiro de oftal-
mologia), é de que o 
brasil tenha 20 milhões de 
présbitas sem correção 
visual adequada. estes 
pais formam o principal 
grupo que está sofrendo 
com os filhos nos espaços 
públicos para caçar os 
monstrinhos do pokémon.  
para Queiroz neto o apli-

cativo pode melhorar a  
correção visual no país. 
Isso porque, exige mais 
da visão e atualmente  
a maioria dos adultos só 
passa por consulta of-
talmológica quando vai 
renovar a carteira de 
habilitação.  Isso explica 
porque o último censo do 
IbGe (Instituto brasileiro de 
Geografia e estatística) 
indica que  metade dos 
brasileiros têm algum pro-
blema de visão continua 
não enxergando bem, 
mesmo usando óculos de 
grau. na infância, um le-
vantamento feito no hos-
pital com 36 mil crianças 
mostra que 70% nunca foi 
ao oftalmologista.
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Polícia Militar  prende gerente 
da ‘boca’ do Buraco do Boi

se deram mal

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Suspeito de tráfico e comparsa foram grampeados após 20º bPM receber denúncia anônima.

Ao verificar denúncia anônima, a equipe entrou na comunidade do boi e surpreendeu os suspeitos.

policiais do 20° 
batalhão de 
polícia de mi-

litar (mesquita) 
prenderam na ma-
drugada de ontem 
dois suspeitos de 
envolvimento com 
o tráfico de drogas 
na comunidade 
buraco do boi, no 
Jardim ocidental, 
em nova Iguaçu. 
um dos marginais 
é apontado pela 
corporação como 
gerente geral da 
‘boca’. ele foi iden-
tificado como anto-
nio leandro Junior, 
conhecido como 
negão, de 31 anos, 

e outro é Vander-
berg sabino da sil-
va, o ‘coelhão’, 26.

segundo infor-
mações do serviço 
de inteligência do 
batalhão (p2), ao 
verificar denúncia 
anônima, a equipe 
entrou na comuni-
dade e conseguiu 
surpreender os dois 
suspeitos. com os 
criminosos os agen-
tes apreenderam 
uma pistola 9 mm e 
um rádio transmis-
sor com bases para 
carregamento. eles 
foram encaminha-
dos para a central 
de flagrantes da 
53ª dp em mesqui-
ta.

Criança  cardíaca é salva 
pela polícia no Sul do Rio

ele competiu no ciclismo de estrada no sábado 

Caminhão não conseguiu frear e bateu nos veículos

O paciente tem diagnóstico prévio de cardiopatia 

Ciclista do kosovo é atropelado 
na Zona Oeste do Rio de Janeiro

O veículo invadiu a calçada e foi parar na parede de um estabelecimento

reprodução
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bruna lemos/hora h

uma criança com 
problemas cardíacos 
foi trazida de três rios, 
na região centro-sul 
Fluminense, para o rio 
de Janeiro, em um he-
licóptero de resgate 
aeromédico da polí-
cia rodoviária Federal 
(prF), na última segun-
da-feira. o bebê, de 
um ano e seis meses, 
embarcou no hospital 
das clínicas nossa se-
nhora da conceição 
e foi transportado até 
um heliponto na la-
goa rodrigo de Frei-
tas, na zona sul do rio.

o paciente tem 
diagnóstico prévio de 
cardiopatia congê-
nita e indicação de 
correção cirúrgica. 
como apresentou um 
quadro de descom-
pensação clínica na 
unidade de origem, 
com insaturação e 
cianose, a criança 
precisou ser encami-
nhada a um hospital 
de referência, para 
realização de proce-
dimento cirúrgico. o 

helicóptero da prF, 
tripulado por policiais 
rodoviários federais 
e uma médica do 
samu, foi acionado 
e prontamente fez o 
resgate.

ao chegar no rio, 
uma ambulância do 
corpo de bombei-

ros transportou o pa-
ciente até o Instituto 
estadual de cardiolo-
gia aloysio de castro 
(Iecac), no humaitá. 
todo o procedimen-
to aconteceu sem in-
tercorrências, sendo 
mantida a estabilida-
de clínica da criança.

policiais do 20º 
bpm (mesquita) 
prenderam um ho-
mem, no bairro Jar-
dim nova era, em 
nova Iguaçu. eles 
realizavam um pa-
trulhamento de roti-
na quando tiveram 
a atenção voltada 
para dois veícu-
los que circulavam 
pela avenida abí-
lio augusto távora 
(antiga estrada de 
madureira). ao ten-

tar fazer a aborda-
gem aos motoristas, 
os dois carros fugi-
ram em alta veloci-
dade.

um deles, um Fox 
branco roubado na 
área da 56ª dp (co-
mendador soares), 
no último sábado, 
entrou na comuni-
dade do Flamengui-
nho. o outro, um pris-
ma branco, seguiu 
em direção a comu-
nidade do danon, 

onde colidiu com 
uma Fiat uno preto, 
invadiu a calçada e 
foi parar na parede 
de um estabeleci-
mento.

os policiais não 
conseguiram deter 
o rapaz que porta-
va uma pistola de 
calibre 380. além 
disso, os dois veícu-
los foram recupera-
dos e encaminha-
dos para a 52ª dp 
(nova Iguaçu).

um atleta do Ko-
sovo foi atropela-
do na avenida das 
américas, na altura 
do número 14.041, 
no início da tarde 
de ontem. o ciclista 
de estrada Qëndrim 
Guri competiu no úl-
timo sábado e não 
completou a prova. 
de acordo com a 
assessoria do corpo 
de bombeiros, ele foi 
levado por uma am-
bulância do quartel 
do recreio dos ban-
deirantes para o 
hospital Vitória, na 
barra da tijuca.

por volta das 

13h46, os bombei-
ros que prestaram 
os primeiros aten-
dimentos ao atle-
ta informaram que 
o estado de saúde 

de Qëndrim era es-
tável. o comitê rio 
2016 informou que 
não vai se pronun-
ciar sobre o aciden-
te.

Tentativa de fuga termina em acidente
reprodução

Acidente deixa morto na Dutra
um atropelamento 

com vítima fatal pro-
vocou um engaveta-
mento no km 179 da 
rodovia presidente 
dutra, na pista senti-
do rio, na altura de 
nova Iguaçu, na ma-
drugada de ontem. 
a vítima fatal não foi 
identificada. o aci-
dente causou uma in-
terdição de mais de 1 
quilômetro. 

de acordo com 
informações da polí-
cia rodoviária Fede-
ral, após o atropela-
mento vários veículos 
conseguiram frear e 
pararam na pista de 
rolamento. entretan-
to, um caminhão não 
conseguiu frear e ba-
teu nos veículos em-
purrando um outro 

caminhão em direção a 
mureta central, que que-
brou e diversas partes 
cairam na pista sentido 
são paulo. um terceiro 

caminhão que seguia 
pela pista sentido sp 
colidiu com este último 
e tombou na pista, car-
regado com lixo. 
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Bebê é espancado até a morte 
por padrasto e mãe em Nilópolis 

o suspeito de as-
sassinar uma criança 
de 5 anos confessou 
o crime em manhumi-
rim, na zona da mata, 
em minas Gerais, na 
última segunda-feira. 
miguel mariano de 
souza Gomes, de 19 
anos, contou que pre-
tendia matar a mãe 
da menina porque 
ela estaria fazendo 
“macumba” para ele. 

segundo o mar-
ginal, ao chegar na 
casa da mulher, não a 
encontrou e matou a 
criança. em um vídeo 
gravado por um po-
licial militar, ele con-
fessa o crime e con-

Suspeitos do crime, motivado por ciúmes, foram presos em flagrante pela PM.

ta que agiu motivado 
por ódio. “cheguei lá e 
não achei a mãe dela. 
eu estava com raiva 
da mãe dela”, contou 
o assassino.

“eu ceguei na hora 
do ódio. não vi mais 
nada”, diz o rapaz so-
bre o momento em 

Gabriel e Thamires confessaram o crime na Divisão de Homicídios da Baixada e vão ficar enjaulados

que atacou a pe-
quena. segundo o 
suspeito, ele matou 
a criança enquanto 
ela ainda dormia.”a 
criança estava nua, 
sem roupa, dormin-
do”, contou. após o 
crime, ele fugiu. o cor-
po foi encontrado por 
um tio, que chamou a 
pm. a arma do crime, 
uma faca de 15 cm, 
foi apreendida. 

miguel foi localiza-
do por populares en-
quanto tentava fugir 
de táxi, em um ter-
minal rodoviário da 
região. ele foi enca-
minhado para a dele-
gacia da área, onde 
foi autuado em fla-
grante por homicídio. 

Homem mata criança a facadas 

um bebê de 1 ano 
e 10 meses foi es-
pancado até a 

morte no começo da 
madrugada de ontem 
em nilópolis. os princi-
pais suspeitos de come-
ter o crime brutal são o 
padrasto e mãe do me-
nino. preso em flagrante, 
o casal teria confessado 
o crime ao ser levado 
para a 57ª delegacia 
de polícia (nilópolis) por 
agentes do batalhão de 
polícia militar de mes-
quita (20º bpm). o caso 
está sendo investigado 
pela divisão de homicí-
dios da baixada Flumi-
nense (dhbF). 

de acordo com in-
formações da corpora-
ção, por volta da 00h30 
policiais da cabine so-
bre rodas (csr) da 1ª 
cia, estavam em patru-
lhamento pela Via light 
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quando foram alerta-
dos por um motorista de 
ônibus sobre uma possí-
vel ocorrência de assal-
to na altura da passare-
la do bairro cabuís, em 
nilópolis. 

os agentes foram 
checar a informação, 
que não se confirmou. 
ao retornar para a área 
de patrulhamento, um 
grupo de pessoas sinali-
zou para a viatura para 
pedir socorro. os pms fo-
ram orientados a seguir 
para a upa 24 horas do 
bairro onde uma jovem, 
identificada como bian-
ca informou que thami-
res da silva Ferreira, 18, 
teria assassinado o filho, 
com o namorado de 
nome Gabriel da silva 
pereira, 19.

TeRiA FuGiDO PARA 
CASA De vizinHOS 
segundo a testemu-

nha, que alegou ter 

socorrido miguel da sil-
va dos santos, com a 
ajuda do irmão, para 
o posto de saúde nova 
cidade, o homem teria 
fugido após cometer 

o crime. populares, re-
voltados, conseguiram 
imobilizar a mãe do 
bebê até a chegada 
dos policiais. Já Gabriel 
foi encontrado escondi-

do na casa de vizinhos, 
na rua marcelina car-
doso,  no bairro paiol. o 
casal foi levado para a 
distrital até a chegada 
de agentes da divisão 

de homicídios da baixa-
da Fluminense (dhbF), 
que conduziram os sus-
peitos à sede da espe-
cializada em belford 
roxo. 

Sessão de tortura e asfixia em local isolado 
de acordo com 

a polícia civil, uma 
das linhas de inves-
tingações é de cri-
me passional. paren-
tes informaram que 
o casal estava junto 

há apenas seis meses. 
thamires tinha acaba-
do de terminar um re-
lacionamento do qual 
nasceu miguel. segun-
do relatos, Gabriel te-
ria ficado enciumado, 

passando a nutrir ódio 
pela criança por causa 
do ex-companheiro da 
mãe, que motivaria dis-
cussões entre os dois. 

investigações apon-
tam que os suspeitos 

teriam levado a crian-
ça a um local isola-
do, conhecido como 
monte, na Via light, no 
bairro cabuís. no local, 
os dois teriam se reve-
zado nas sessões de 

agressões e esgana-
duras contra o menino, 
que depois foi asfixia-
do. 

na especializada, o 
casal disse que decidiu 
ir para a casa de uma 

tia de Gabriel mas 
se negou a levar o 
menino. ao ser ques-
tionada sobre o que 
sentia pelo crime, a 
mulher disse está ar-
rependida. 

Ex-secretário de Rosinha roda
o ex-subsecretário esta-

dual de trabalho e renda, 
paulo eduardo alves Vas-
concelos, foi preso ontem 
por agentes da polinter, em 
casa, no méier, na zona 
norte do rio. condenado 
a cinco anos e seis meses 
por formação de quadri-
lha e desvio de verbas 
públicas, ele integrou o 
governo de rosinha Ga-
rotinho (2003-2007). 

o mandado de prisão 
foi expedido no dia 6 
deste mês, pelo desem-

bargador antonio José 
Ferreira carvalho, da 2ª 
câmara criminal do tribu-
nal de Justiça do rio.

paulo foi preso em 
2008, na operação pe-
cado capital, acusado 
de ter recebido r$ 3 mi-
lhões de um esquema de 
desvio de verbas públicas. 
na ação também foram 
detidos os ex-secretários 
Gilson cantarino (saúde) 
e marco antônio lucidi 
(trabalho e renda), e a 
ex-subsecretária de assis-

tência à saúde e prima 
do ex-governador an-
thony Garotinho, alcione 
athayde.

o réu já havia sido pre-
so em 2007 quando regis-
trava uma ocorrência na 
37ª dp (Ilha do Governa-
dor). ele mentiu dizendo 
que ainda estava no car-
go para ser atendido mais 
rápido. Foi desmascarado 
e preso em flagrante. ele 
também é citado num in-
quérito que apura crime 
de estelionato.

DH apreende armas na Maré

três pistolas que teriam 
sido usadas contra policiais 
da Força nacional de se-
gurança, que entraram 
por engano na comuni-
dade na última quarta-
-feira, foram apreendidas 
por agentes da divisão de 
homicídios (dh) da capi-
tal durante uma operação 
na Vila do João, na maré, 
zona norte do rio, na ma-
nhã de ontem. na ação 
criminosa da semana pas-
sada, o soldado hélio de 
andrade Vieira, de rorai-
ma, foi baleado e morreu 
dois dias depois no hospital 

salgado Filho.  
de acordo com o dele-

gado Fábio cardoso, titular 
da especializada, há gran-
des chances de uma des-
sas armas ter sido usada 
para atirar contra agentes 
da Força nacional de se-
gurança. um exame de 
comparação balística, que 
confrontará as armas com 
fragmentos de um projétil 
retirados do crânio da ví-
tima, confirmará ou não a 
informação. na ação de 
ontem, três suspeitos de in-
tegrar o tráfico foram mor-
tos. outros três foram presos 

por associação ao tráfico 
e não tiveram os nomes di-
vulgados.

os policias apreende-
ram uma quantidade de 
maconha, cocaína, crack, 
ecstasy, lança perfume e 
lsd. parte das drogas tem 
os símbolos da olimpíada 
impressos na embalagem. 
ainda estão foragidos os 
suspeitos alexandre ramos 
do nascimento, de 28 anos, 
o pescador, que estaria na 
cena do crime, e thiago 
da silva Folly, de 27, o th, 
identificado como chefe 
do tráfico local e que teria 
sido a pessoa que autori-
zou a reação dos homens. 
segundo a polícia, nada 
ocorre na favela sem auto-
rização dele.

‘Pescador’ e ‘TH’ estão sendo procurados pela polícia

Armas apreendidas

FabIano rocha / reprodução / eXtra

PM que teria envolvimento 
com o bicho é executado 

o soldado da po-
lícia militar márcio 
allevato pereira, lo-
tado no 41º bata-
lhão de polícia mili-
tar (Irajá), foi fuzilado 
na tarde de ontem, 
na rua marcos de 
macedo, em Gua-
dalupe, zona norte 
do rio. atingido por 
diversos disparos, ele 
não resistiu aos feri-
mentos. a divisão de 
homicídios (dh) da 
capital investiga o 

crime. 
segundo informna-

ções, em 2011, o pm 
foi envolvido em uma 
denúncia do promo-
tor homero das neves 
Freitas, do ministério 
público, de ter parti-
cipado da execução 
do sargento bombei-
ro antônio carlos ma-
cedo, no recreio dos 
bandeirantes, na zona 
oeste do rio, a mando 
do contraventor rogé-
rio de andrade, junto 

com outros quatro 
suspeitos. márcio 
teve a prisão preven-
tiva decretada.

testemunhas con-
tam que o policial 
havia acabado de 
sair de uma agên-
cia bancária no mo-
mento em que foi 
atacado. a vítima 
chegou a ser socor-
rida por agentes do 
corpo de bombeiros 
de Guadalupe, mas 
morreu no local. 

Miguel: cego de ódio

reprodução
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Elemento: Fogo. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente Marte. 
Trabalho: Com apenas 
um tantinho da sua 

eficiência você vai muito além 
do esperado. É hora de assumir o 
comando. Amor: Essa noite será 
muito agradável para se divertir a 
dois.

Áries

Elemento: Terra. 
Modalidade: Fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. Busque mais 
apoio dos amigos e 

familiares. Eles trarão conforto. No setor 
amoroso, doe-se mais na relação a dois, 
valerá apena! Nesta fase seu trabalho vai 
ser mais produtivo.

Touro

Neste momento é 
melhor que você 
veja o que pode e o 
que não pode gastar. 
Pense muito antes 
de tomar decisões. 
Evite esbanjar. 

Procure economizar um pouco, 
você poderá precisar no futuro. 
Bom entendimento no amor com 
possibilidades de concretizar a união.

Gêmeos

Rapidez e inteligência 
brilhante. Use sua 
capacidade comunicativa. 
Ótimas possibilidades 
no que diz respeito à 
profissão. Você receberá 

muitos elogios e poderá abiscoitar uma 
bela promoção brevemente. Saúde muito 
favorecida. Aproveite seu ótimo astral. 
Número: 11. 

Câncer

Elemento Fogo. 
Modalidade: Fixo. 
Signo complementar: 
Aquário. Regente: Sol. 
A comunicação flui 
fácil, ajudando você 
a conquistar o que 

quer. A determinação e o poder 
de argumentação são importantes 
para defender interesses. Evolução 
financeira. Número: 1.

Leão

Trabalho: Razão e 
intuição trabalham 
juntas e seus planos 
ganham vida nova 
num piscar de olhos. A 
intuição está na frente 

e é ela que deve ser ouvida com 
mais atenção. Amor: sua atenção é 
importante para os seus familiares. 
Saúde: boa disposição. Cor: lilás. 

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
Sua capacidade de 
argumentação e 
percepção estão em 

alta. Que tal buscar novas áreas de 
interesse? Aproveite as oportunidades 
que surgirem para você. Cor: grená. 
Número: 23.

Libra

Seja suave e 
diplomata neste 
período a fim de 
obter algo importante 
para si e que de certa 
forma, depende dos 

outros. Não se deixe desencorajar 
por obstáculos ou rivalidades. 
Siga o caminho já traçado, com 
determinação. Sorte no amor. Cor: 
marrom.

Escorpião

Se você ainda não possui 
o seu próprio negócio, 
aproveite, a ocasião é 
esta. Lucros e realizações 
favoráveis. As atividades 
profissionais também 

estão passando por uma fase ótima. 
Procure ouvir mais as pessoas 
amigas, elas podem te dar conselhos 
e te ajudar.

Sagitário

Elemento: Terra. 
M o d a l i d a d e : 
Impulsivo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Câncer. Regente: 

Saturno. Trabalho: melhora 
da sua situação financeira e 
possibilidade de resolver antigos 
problemas. Amor: alto-astral 
contagiando quem lhe rodeia. 
Cor: beje. Número: 20. 

Capricórnio

Neste período, você 
poderá chances 
especiais no 
domínio afetivo, no 
setor de trabalho e 
nas finanças. Poderá 

ganhar muito dinheiro com um 
trabalho bem planejado. Tudo 
vai depender de seu empenho. 
A sorte está ao seu lado é só 
aproveitar. Cor: amarelo-canário. 

Aquário

Dia agradável. 
Trabalho: seu poder 
de liderança e decisão 
conduzirá uma 
transição de forma 
tranquila. Amor: O 

clima e de agitação. Não existem 
amores impossíveis e tudo correrá 
bem nesta fase. A parte financeira 
merece atenção. Gaste só o 
necessário.

Peixes

8 atos oficiais

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2407 16 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNiciPio de Porto reaL, No uso de 
suas atriBuiÇÕes Legais

                                                     RESOLVE:
Art. 1º - DESCREDENCIAR, a partir desta data, a funcionária VANILA AZEVEDO 
NOVAES ROCHA – matrícula 5204, para receber adiantamentos para despesas 
eventuais, miúdas e de pronto pagamento, extraordinárias ou urgentes.

Art. 2º - CREDENCIAR, a partir desta data, o funcionário JEAN CARLOS COSTA, 
matrícula 8057, para receber adiantamentos para despesas eventuais, miúdas e de 
pronto pagamento, extraordinárias ou urgentes, nos termos do decreto no. 460 de 
7 de junho de 2002.

ART. 3º - 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 2408 16 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNiciPio de Porto reaL, No uso de 
suas atriBuiÇÕes Legais
                                                     RESOLVE:

Art. 1º - DESCREDENCIAR, a partir desta data, a funcionária NARA TRES 
COPELLLO GALITO – matrícula 5423, para receber adiantamentos para despesas 
eventuais, miúdas e de pronto pagamento, extraordinárias ou urgentes.

Art. 2º - CREDENCIAR, a partir desta data, o funcionário LUCIANO DE CARVALHO 
LIMA, matrícula 7872, para receber adiantamentos para despesas eventuais, 
miúdas e de pronto pagamento, extraordinárias ou urgentes, nos termos do decreto 
no. 460 de 7 de junho de 2002.

ART. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

José  Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº2409 DE 16 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. - CREDENCIAR, a partir desta data o funcionário RAMON ESTEVES 
TORRES, matrícula 7790, para receber adiantamentos para despesas eventuais, 
miúdas e de pronto pagamento, extraordinárias ou urgentes, nos termos do decreto 
n° 460 de 7 de junho de 2002. 

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 2410 16 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 16/08/2016, CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE 
CARVALHO, para o cargo em comissão cc1 de diretor de Pediatria da secretaria 
Municipal de saúde. 

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 2411 16 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 16/08/2016, LUIZ ANTONIO DE BOER, para o cargo 
em comissão cc3  assessor do setor de tfd  da secretaria Municipal de saúde. 

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 2412 16 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 16/08/2016, GISELE DE FREITAS GONÇALO para o 
cargo em comissão cc3  assessor da direção administrativa  da secretaria Municipal 
de saúde. 

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

DECRETO Nº 2038 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor secretaria Municipal de educação, crédito suplementar 
no valor global de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a conta do excesso de 

arrecadação dos recursos do salário educação.

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar na importância de r$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de ingressar recursos nos seguintes 
Programas de trabalho:

SUPLEMENTAÇÃO DESPESA FONTE VALOR

29.01.12.361.118.2.061 33903905 0500 200.000,00
TOTAL 200.000,00

  art. 2º - o crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será 
compensado pelo excesso de arrecadação à conta das receitas dos recursos do 
salário educação, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso ii e parágrafo 
3º, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadros anexo.

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

excesso de arrecadação por fontes de recursos - salário 
educação - 500

Mês receita 
Prevista 2016

receita 
arrecadada 

2016
 

receita 
arrecadada 

2015
 taxa de 

incremento

Janeiro 125.000,00 168.073,26  291.331,95  

-7,42%

fevereiro 125.000,00 306.651,54  299.439,75  

Março 125.000,00 186.194,64  176.866,33  

abril 125.000,00 172.954,90  171.977,91  

Maio 125.000,00 173.772,28  169.828,25  

Junho 125.000,00 170.456,99  166.618,07  

Julho 125.000,00 169.476,19 1.347.579,80 171.483,41 1.447.545,67

agosto 125.000,00 0,00  171.481,81  

setembro 125.000,00 0,00  164.904,73  

outubro 125.000,00   175.557,19  

Novembro 125.000,00   165.736,25  

dezembro 125.000,00   161.547,50 839.227,48

Totais 1.500.000,00 1.347.579,80  2.286.773,15   
Cálculo da Taxa de 
Incremento  

Período de 
2016 até Julho 1.347.579,80
Período de 
2015 até Julho 1.447.545,67

resultado -99.965,87

Taxa % -7,42%
Arrecadação de Agosto ate 
Dez/2015 839.227,48

Taxa de Incremento -7,42%

Resultado -62.255,39

Arrecadação de Agosto ate 
Dez/2016  776.972,09

Cálculo do Excesso de arrecadação

arrecadada 
2016

01/01 à 
31/07 1.347.579,80  

tendência 
2016

01/08 à 
31/12 776.972,09 2.124.551,89

receita inicial Prevista 2016  1.500.000,00
excesso Provável de 
arrecadação  624.551,89
créditos extraordinários 
abertos  0

Excesso de Arrecadação  624.551,89

 José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo

estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

Moqueca de lagosta

2 kg de lagostas/5 colhe-
res de azeite/6 dentes de 
alho amassados/2 cebolas 
médias picadas/3 tomates 
picados/2 maços de co-
entro picado/1 maço de 
cebolinha verde picado/1 
colher de colorau/1 limão
sal.

as lagostas são compra-
das sem tripas e sem ca-
beças
lave-as com uma escovi-
nha
colocá-las em agua com 
limão por 1 hora
escorre-las e preparar um 
tempero usando a meta-
de do alho, cebola, ce-
bolinha verde, coentro e 
1 colher de sobremesa de 
sal
se gostar, amasse 1 pimen-
ta dedo de moça (opcio-
nal)
coloque as lagostas nesse 
tempero e deixe marinar 
por cerca de 2 horas
em uma panela de prefe-
rência de barro, coloque 
o azeite e deixe refogar o 
restante do alho amassa-
do e da cebola picada
deixe dourar
Junte 1 colher de sobre-
mesa de colorau
acrescente os tomates pi-
cados
a seguir junte as lagostas 
previamente temperadas
Jogue o coentro e a ce-
bolinha verde por cima
deixe ferver
com auxílio de uma co-
lher, coloque o caldo nos 
cortes das lagostas para 
que que a carne delas fi-
que mais saborosa
prove o sal
Quando servir, jogar um 
pouco de coentro por 
cima para decorar
servir com arroz branco e 
salada de palmito ou de 
verduras

Ingredientes

Modo de preparo

Picanha ao molho 
de mostarda

1 peça de picanha cor-
tada em fatias/2 bisnagas 
de mostarda amarela/4 
colheres de sopa de mo-
lho de alho (daqueles lí-
quidos que vendem no 
mercado)/2 colheres de 
sopa de azeite/200 g de 
sal grosso/orégano (so-
mente para salpicar no 
molho).

coloque em uma vasilha 
os dois potes de mostarda, 
o molho de alho, o azeite 
e o sal grosso
misture bem com um gar-
fo, para que todos os in-
gredientes se tornem um 
molho só
salpique um pouco de 
orégano no molho e mis-
ture mais um pouco
a picanha já deverá estar 
cortada em bifes e sem 
tempero
pegue os bifes de picanha 
e lambuze no molho, até 
que o bife fique amarelo 
dos dois lados
Quando o bife estiver to-
talmente coberto pelo 
molho, retire-o da vasilha, 
e coloque-o diretamente 
na grelha da churrasquei-
ra para assar
repita a operação bife a 
bife, ou seja, labuze os dois 
lados e coloque na grelha 
para assar

DECRETO N° 4.109, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 1.470.000,00 (Hum 
milhão quatrocentos e setenta mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de assistência social e direitos 
Humanos (seMasdH), à secretaria Municipal de fazenda (seMfa), à secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos (seMasP), à secretaria Municipal 
de governo e desenvolvimento econômico (seMge) e à secretaria Municipal de 
educação, esporte e turismo (seMest), crédito suplementar de r$ 1.470.000,00 
(Hum milhão quatrocentos e setenta mil reais), para atender à programação cons-
tante do anexo i deste decreto;

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

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrgÃo uNida-
de PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO

seMas-
dH

fMas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 00 20.000,00

seMfa seMfa 05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 150.000,00

seMasP sP 37.02.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 50.000,00

seMge seMge 39.01.04.122.073.2.072 3.3.90.36.00 00 40.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 15 1.210.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrgÃo uNida-
de

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

seMasdH fMas 03.02.08.244.045.2.024 3.1.90.92.00 00 20.000,00

seMfa seMfa 05.01.28.846.010.0.002 3.3.90.91.00 00 150.000,00

seMasP adM 37.01.04.128.007.2.028 3.3.90.14.00 00 20.000,00

seMasP adM 37.01.04.128.007.2.028 3.3.90.33.00 00 30.000,00

seMge seM-
ge

39.01.04.122.055.1.026 3.3.90.32.00 00 10.000,00

seMge seM-
ge

39.01.04.122.055.1.026 3.3.90.39.00 00 10.000,00

seMge de 39.08.04.122.004.2.051 3.3.90.39.00 00 20.000,00

seMest educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 1.210.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4.110 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.
“dispõe sobre decretação de Ponto facultativo e dá outras providências.”

o Prefeito do MuNicÍPio de BeLford roXo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, e

coNsideraNdo a publicação do decreto rio nº 41.867, de 21 de junho de 2016, no 
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 22 de junho de 2016;

coNsideraNdo a publicação do decreto estadual nº 45.721, de 25 de julho de 2016, 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 26 de julho de 2016;

CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir o fluxo de veículos nas vias do Estado 
do rio de Janeiro, em especial nos municípios vizinhos, principalmente, em vista o 
abundante número de veículos oriundos de países da américa Latina, dentre eles os 
denominados “MotorHome”;

coNsideraNdo a necessidade do estado em organizar o trânsito de retorno/saída 
destes veículos, muitos deles vindos de países como argentina, Paraguai, uruguai e 
Chile, e por fim

coNsideraNdo a preocupação deste ente municipal, com seus servidores públicos, 
para que os mesmos não fiquem parados no trânsito por horas e horas, nos seus translado 
de ida e vinda do seu trajeto de casa-trabalho-casa, no dia em que ocorrerá a abertura 
oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, Rio 2016;

DECRETA:

art. 1º. fica decretado Ponto facultativo nas repartições da administração direta 
e indireta da Prefeitura Municipal de Belford roxo, no(s) dia(s) 18, 19 e 22 de agosto de 
2016 (quinta- feira, sexta-feira e segunda-feira).

art. 2º. funcionarão normalmente os seguintes serviços:

i - da área da saúde como Hospital Municipal, unidade Mista do Lote XV, saMu e 
a unidade de Pronto atendimento, 

ii - repartições de prestação continuada de serviço como coleta e remoção de lixo, 
iii - da área de trânsito, 
iV - de segurança pública,
V - os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação, a critério 

do secretário da pasta.

art. 3º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO
PORTARIA Nº 1868/GP/2016 DE 16 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 o servidor LeoNardo aLVes costa arraBaL, 
no cargo em comissão de assessor especial i, símbolo se-1, da secretaria Municipal de 
governo e desenvolvimento econômico.

PORTARIA Nº 1869/GP/2016 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

Exonerar, a contar de 15 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, LOURIVAL ARRUDA JUNIOR, do 
cargo em comissão de chefe de serviço, fg-ii, da secretaria Municipal de educação, 
esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº 1870/GP/2016 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

Nomear, a contar de 16 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, VILMA AMARAL DA SILVA, do cargo 
em comissão de chefe de serviço, fg-ii, da secretaria Municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo.

PORTARIA Nº 1871/GP/2016 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

Nomear, a contar de 21/06/2016, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº. 3954/2015, ALDENOR PEREIRA DA SILVA, para exercer 
o cargo de comissão de Função Gratificada, símbolo FG-V, da secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo. 

PORTARIA Nº 1872/GP/2016 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

Exonerar, a contar de 16/08/2016, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº. 3954/2015, MARIA CÉLIA BERNARDINO DA SILVA, do 
cargo em comissão de diretor iii, símbolo d-3, da Escola Municipal Professor Edson 
Santos da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

PORTARIA Nº 1873/GP/2016 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

Nomear, a contar de 16/08/2016, 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, ALINE THEODORICO ELIAS FRANÇA, 
para exercer o cargo em comissão de diretor iii, símbolo    d-3, na Escola Municipal Pro-
fessor Edson Santos na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

Na portaria Nº 1862/gP/2016 de 15 de agosto  de 2016, publicada em 16 /08/2016.

onde se Lê: aNdrea MoNteiro de Jesus;
Leia-se: aNdrea MoNteiro de Jesus da coNceiÇÃo.

Na portaria Nº 1865/gP/2016 de 15 de agosto  de 2016, publicada em 16 /08/2016.

onde se Lê: NataLia Brito MartiNs riBeiro;
Leia-se: NataLia Brito MartiNs duarte riBeiro.

despacho do Prefeito (Processo nº 08/0494/2016): HoMoLogo a presente disPeNsa 
de LicitaÇÃo e adjudico seu objeto à empresa VfV coMÉrcio de MateriaL Hos-
PitaLar e seViÇos, com o valor de r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), confor-
me parecer da Comissão Permanente de Licitações, Materiais e Serviços às fls. 43/52 e 
da Secretaria Municipal de Controle ás fls.54. Em 29 de julho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 44/0147/2016): HoMoLogo a presente LicitaÇÃo 
na modalidade Pregão Presencial nº 034/2016, adjudicando seu objeto à empresa: reNa-
to Morgado ProduÇÕes Ltda ePP, no valor de r$218.800,00 (duzentos e dezoito 
mil e oitocentos reais), conforme ata de julgamento/mapa de lances e ata de adjudicação/
Mapa de adjudicação da comissão Permanente de Licitações, Materiais e serviços às 
fls. 191/192 e 193/194 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em 
fls. 74/75 da Secretaria Municipal de Controle ás fls.198/199. Em 28 de junho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 08/0001997/2013
CONTRATO Nº: 042/seMus/2014
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: coNstruBase coNstruÇÕes e reforMas Ltda-Me
OBJETO: prorrogação de prazo e rerratificação, sem acréscimo de valor.
PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias. 
FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 14/07/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 08/0001997/2013
CONTRATO Nº: 042/seMus/2014
TERMO ADITIVO: 002
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: coNstruBase coNstruÇÕes e reforMas Ltda-Me
OBJETO: prorrogação de prazo de execução da obra.
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atos oficiaisGLOBO

05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:51 - olimpíada 2016
09:30 - handebol Femininobrasil 
x espanha
10:45 - olimpíada 2016
11:02 - encontro com Fátima 
bernardes
11:58 - praça tV - 1ª edição
12:45 - Globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:03 - Vale a pena Ver de no-
voanjo mau
15:07 - olimpíada 2016
15:30 - Vôlei de praia masculino-
brasil x Itália
16:20 - Ginástica artística
18:30 - Êta mundo bom!
19:13 - praça tV - 2ª edição
19:29 - haja coração
20:20 - Jornal nacional
21:04 - Velho chico
22:00 - Futebol masculinobrasil x 
dinamarca
23:57 - olimpíada 2016Flashes 
Vôlei Feminino - brasil x Japão
00:27 - Jornal da Globo
01:09 - balada olímpica
03:15 - corujão Qual seu núme-
ro?

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro Impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 - Fofocando
15:15 – casos de Família 
16:15 – mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – meu coração é teu
19:45 – sbt brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:15 - carrossel
21:30 – a Garota da moto
22:15 – pra Ganhar é só 
rodar 
23:00 – programa do rati-
nho
00:30 – the noite
01:30 – Jornal do sbt
02:15 – okay pessoal
03:00 – dois homens e 
meio
03:30 – mike & molly
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

05:00-Igreja Internacional da Gra-
ça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-melhor pra Você 
12:00-Igreja universal do reino de 
deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-Igreja universal do reino de 
deus 
18:00-sem rodeios 
19:15-redetV news 
20:30-Igreja Internacional da Gra-
ça de deus. 
21:30-tV Fama 
22:30-superpop 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-Viagem cultural 
02:00-Igreja universal do reino de 
deus. 
03:00-Igreja da Graça no seu lar

06h00 - balanço Geral ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço Geral sp
14h45 - amor e Intrigas
15h15 - chamas da Vida
16h00 - olimpíadas rio 2016
18h30 - cidade alerta
19h30 - escrava mãe
20h30 - a terra prometida
21h15 - Jornal da record
22h00 - olimpíadas rio 2016
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

BAND

06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edi-
ção brasil
09:00 - diário dos Jogos olímpi-
cos - agenda
09:30 - Jogos olímpicos rio 2016
10:00 - Jogos olímpicos rio 2016 
- brasil x canadá
11:15 - Jogos olímpicos rio 2016
13:00 - Jogos olímpicos rio 2016
14:15 - Jogos olímpicos rio 2016 
- espanha X brasil
15:15 - supercopa da ueFa
17:50 - Jogos olímpicos rio 2016
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do amor
21:20 - religioso - show da Fé
22:15 - masterchef - a prévia
22:30 - masterchef
00:30 - diário dos Jogos olímpi-
cos - resumo
01:40 - Jornal da noite
02:30 - Que Fim levou?
02:35 - Jogos olímpicos rio 2016 
- compacto
03:00 - religioso - Igreja univer-
sal

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 26/07/2016.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 44/00619/2015
CONTRATO Nº: 030/seMect/2016
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: PatrÃoZiNHo coMÉrcio e serViÇo Ltda-Me,
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino da prefeitura de Belford roxo, conforme aNeXo i – termo de 
referência.

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

018 – PNAE

000 – ORDINÁ-
RIOS NÃO VIN-

CULADOS

0869 de 
25/07/2016

0868 de 
25/07/2016

62.250,00

57.450,00

PRAZO: até 120 (cento e vinte) dias, após a retirada da nota de empenho.

FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2016.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 44/00619/2015
CONTRATO Nº: 031/seMect/2016
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: c. da s. dutra coMÉrcio e serViÇos 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino da prefeitura de Belford roxo, conforme aNeXo i – termo de 
referência.

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

000 – ordiNÁrios 
NÃo ViNcuLados

018 – PNae

018 – PNae

018 – PNae

000 – ordiNÁrios 
NÃo ViNcuLados

018 – PNae

000 – ordiNÁrios 
NÃo ViNcuLados

018 – PNae

0858 de 
25/07/2016

0859 de 
25/07/2016

0860 de 
25/07/2016

0861 de 
25/07/2016

0862 de 
25/07/2016

0863 de 
25/07/2016

0864 de 
25/07/2016

0865 de 
25/07/2016

86.350,00

83.300,00

263.230,00

256.177,00

115.950,00

114.498,50

129.300,00

127.914,00

PRAZO: até 120 (cento e vinte) dias, após a retirada da nota de empenho.

FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2016.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 44/00619/2015
CONTRATO Nº: 032/seMect/2016
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: queBraMar iNdustria e coMercio de carNes e deriVados 
Ltda 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino da prefeitura de Belford roxo, conforme aNeXo i – termo de 
referência.

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de Em-
penho

   Valor R$

44.01.12.361.016.2.039.000

44.01.12.361.016.2.039.000

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

018 – PNAE

000 – ORDINÁRIOS 
NÃO VINCULADOS

0866 de 
25/07/2016

0867 de 
25/07/2016

382.300,00

375.750,00

PRAZO: até 120 (cento e vinte) dias, após a retirada da nota de empenho.

FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2016.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 42/00001/2016
CONTRATO Nº: 001/seMPoPu/2016
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: Luis HeNrique B Peris coNstruÇÕes e reforMas - Me
OBJETO: objeto aquisição de Materiais de pintura, para eventuais reformas, pequenos 
reparos e adaptação em âmbito local nas áreas administrativas e dos limites territoriais 
das subprefeituras da Prefeitura Municipal de Belford roxo, relacionados no termo de 
referência – aNeXo i.

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de Em-
penho

   Valor R$

42.01.04.122.011.2.053.000 3.3.90.30.00 000 – Ordinários 0910 de 
11/08/2016

100.737,30

PRAZO: 12(doze) meses, conforme solicitação feita pela seMPoPu.

FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2016.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 42/00002/2016
CONTRATO Nº: 001/seMPoPu/2016
CONTRATANTE: MuNicÍPio de BeLford roXo.
CONTRATADA: Luis HeNrique B Peris coNstruÇÕes e reforMas - Me
OBJETO: objeto aquisição de Materiais para eventuais reformas, pequenos reparos 
e adaptação em âmbito local nas áreas administrativas e dos limites territoriais das 

subprefeituras da Prefeitura Municipal de Belford roxo, relacionados no termo de 
referência – aNeXo i.

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

42.01.04.122.011.2.053.000

42.01.04.122.011.2.053.000

3.3.90.30.00

4.4.90.52.00

000 – Ordi-
nários

000 – Ordi-
nários

0909 de 
11/08/2016

0907 de 
11/08/2016

8.009,00

392.402,40

PRAZO: 12(doze) meses, conforme solicitação feita pela seMPoPu.

FUNDAMENTO: Na Lei federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1933/2016.
PARTES: o Município de Belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de 
saúde e a empresa INBEL – INSTITUTO NEFROLOGICO BELFORD ROXO (cNPJ: 
72.141.187/0001-57).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de he-
modiálise durante o período compreendido do mês de abril de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 24.603,57 (vinte e quatro mil, seiscentos e três reais e cinqüenta e sete 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

PORTARIA N.º 821 DE 12 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da Lei com-
plementar nº. 014, de 31.10.1997.        
   RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, 
matrícula 10/6074, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo – seMect. o tempo de serviço de 1.738 (Hum 
mil, setecentos e trinta e oito) dias, correspondendo a 04 (quatro) anos, 09 (nove) 
meses e 08 (oito) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em anexo ao processo n°.04/4543/1999. a 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

Republicado Por Incorreção

PORTARIA N.º 333 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da Lei complementar nº. 
014 de 31/10/1997, e artigo 64, da Lei complementar n.º. 083 de 27/12/2006,  
    

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NoMe Processo Mat. cargo dias PerÍodo

adriaNa coe-
LHo Pires do 
NasciMeNto

37/4226/2016 20.024 gari 16 26/07/16 a 
10/08/16

BruNa dos saN-
tos MeNeZes

37/4220/2016 25.404 auX. eNfer-
MageM

30 03/08/16 a 
01/09/16

cLaudio fer-
reira foNseca

37/4244/2016 19.402 gari 07 06/08/16 a 
12/08/16

ceZar adriaNo 
da siLVa

37/4204/2016 43.793 ag. guarda 
MuNiciPaL

60 29/07/16 a 
26/09/16

erica aLVes de 
souZa

37/4273/2016 46.373 Professor 
ii

10 11/07/16 a 
20/07/16

eLiZaNe goMes 
da siLVa

37/4268/2016 6077 Professor 
ii

60 11/08/16 a 
09/10/16

fraNcisco 
Peres caVaL-
caNte

37/4234/2016 22.504 Prof. educ. 
artÍstica

60 28/07/16 a 
25/09/16

giNa caNdida 
da siLVa

37/4274/2016 4763 auX. eNfer-
MageM

15 06/08/16 a 
20/08/16

gLoria Pires 
ViLeLa

37/4205/2016 10.650 Prof. LÍN-
gua Portu-

guesa

60 31/07/16 a 
28/09/16

HeLoisa BoMfiM 
PiNto

37/4245/2016 25.578 ag. guarda 
MuNiciPaL

30 29/07/16 a 
27/08/16

JaqueLiNe go-
Mes da siLVa

37/4212/2016 17.577 odoNtoLo-
go

60 31/07/16 a 
28/09/16

iLtoN Jesus do 
NasciMeNto

37/4248/2016 5452 Prof. LÍN-
gua Portu-

guesa

30 20/07/16 a 
18/08/16

Jose fraNcis-
co teiXeira

37/4231/2016 18.359 gari 60 24/07/16 a 
21/09/16

Jessica BriZa-
Mar oLiVeira 
de oLiVeira

37/4229/2016 44.266

52.950

Professor 
ii

12 30/07/16 a 
10/08/16

KÁtia ferreira 
de freitas Bo-
teLHo rodri-
gues

37/4232/2016 47.425 assisteNte 
sociaL

30 25/07/16 a 
23/08/16

KeLY cHristiNa 
da siLVa costa 

37/4235/2016 20.866 ag. adMiNis-
tratiVo

30 01/08/16 a 
30/08/16

Maria das gra-
Ças ferreira 
da siLVa

37/4206/2016 17.067 Prof. LÍN-
gua Portu-

guesa

30 26/07/16 a 
24/08/16

MoNica tHaissa 
riBeiro saNtos

37/4227/2016 48.087 Professor 
ii

03 18/07/16 a 
20/07/16

Marisa MaHede 
de souZa

37/4225/2016 17.790 Pediatra 20 29/07/16 a 
17/08/16

Marcos foN-
tes 

37/4238/2016 13.273 traBaLHa-
dor BraÇaL

15 23/07/16 a 
06/08/16
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Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM REQUEIJÃO

1 kg de frango à passari-
nho/1/2 kg de batata
alho/1 cebola/1/2 copo 
de maionese/1/2 copo de 
requeijão/queijo ralado a 
gosto/sal a gosto.

tempere o frango com o 
alho, cebola e sal.
enquanto isso deixa o for-
no preaquecer por cerca 
de 10 minutos.
misture a maionese com o 
requeijão e unte o frango
coloque em uma forma e 
cubra com papel alumí-
nio.
leve ao forno médio por 
cerca de 30 minutos.
enquanto isso cozinhe as 
batatas por 5 minutos.
unte com a mistura de 
maionese com requeijão, 
retire o papel alumínio e 
coloque as batatas.
deixe por mais ou menos 
.1 hora ou até que fique 
dourado, virando de vez 
em quando.
antes de apagar o fogo, 
jogue queijo ralado em 
cima e deixe por mais 5 
minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM BATATA

1 frango inteiro ou em pe-
daços/5 ou 6 batatas/sal 
a gosto/1 sachê de tem-
pero/vinagre/2 dentes de 
alho/1 cebola/1 colher 
(sopa) de margarina.

coloque o frango em uma 
forma.
prepare o tempero assim: 
coloque o sal, sachê de 
tempero de sua prefe-
rência, vinagre, alho e a 
cebola no liquidificador e 
bata.
pique as batatas e tempe-
re junto com o frango.
agora já pode colocar no 
forno, asse até dourar o 
frango.
também dá para colocar 
cenoura.

Ingredientes

Modo de preparo

GALINHA COM QUIABO

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
reserve.
aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
coloque o quiabo picado
mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
retire do fogo.
sirva ainda quente com 
arroz branco.

roseLaiNe Ba-
tista JustiNo

37/4155/2016 17.652 tec. eNfer-
MageM

01 29/07/16

rosaNgeLa de 
carVaLHo Be-
LÉM

37/4233/2016 15.756 secretario 
escoLar

30 22/07/16 a 
20/08/16

rosaNgeLa Vi-
toria dos saN-
tos rufiNo

37/4210/2016 17.843 auX. eNfer-
MageM

30 04/08/16 a 
02/09/16

roBerta Brit-
to Pereira

37/4223/2016 22.218 estiMuLa-
dor Mater-

No

60 30/07/16 a 
27/09/16

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

PORTARIA N.º 334 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procuradoria geral 
do Município.

R E S O L V E:

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, ao servidor VALDEMIR DE CASTRO 
SANTOS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo Motorista, Matricula 10/19.710, por 3 (três) 
meses a contar de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde 
que, apresente a secretaria Municipal de administração e serviços Públicos, o seu com-
petente registro de candidato junto ao tribunal regional eleitoral, na forma do dispositivo 
no §2°, art. 86, da Lei complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 1997. a publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 335 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procuradoria geral 
do Município.

R E S O L V E:

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, ao servidor PEDRO PEREIRA DE 
SOUZA FILHO, ocupante do cargo Gari, Matricula 10/18.229, por 3 (três) meses a contar 
de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde que, apresente a 
secretaria Municipal de administração e serviços Públicos, o seu competente registro de 
candidato junto ao tribunal regional eleitoral, na forma do dispositivo no §2°, art. 86, da 
Lei complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 1997. a publicação deste ato visa cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 336 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas atri-
buições 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 FLAVIA CRISTINA BARBOSA, ocupante do cargo de Professor II, lotada na 
secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect, matrícula nº. 
10/52.381, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a contar de 02/08/16 e término em, 
29/11/2016 conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/4213/2016.  a publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 337 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 208, da Lei complementar 
n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E :

conceder a ERNANDES COUTO DE FARIAS, no cargo de agente da guarda Municipal, 
lotado na secretaria Municipal de segurança Publica - seMseP, matrícula n.º 10/24.689, 
LICENÇA PATERNIDADE, de 05 (cinco) dias, à contar de 01/08/16 e término em 05/08/16 
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/4247/2016.  a publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 338 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da Lei com-

plementar nº. 014, de 31.10.1997.       
   RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor MARIA DE FATIMA SOARES DIONIZIO, matrí-
cula 10/6486, ocupante do cargo de Professor Língua Portuguesa, lotado na secretaria 
Municipal de educação, esporte e turismo – seMest. o tempo de serviço de 1.369 
(Hum mil, trezentos e sessenta e nove) dias, correspondendo a 03 (três) anos, 09 
(nove) meses e 01 (um) dia, conforme certidão de tempo de serviço expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo nº. 
37/2758/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assenta-
mentos funcionais. 

PORTARIA N.º 339 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de JAVERT DO CARMO AZEVE-
DO FILHO, ocupante do cargo de Medico Cirurgião, matrícula nº. 10/17.698, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, por ter infringido os artigo 138 da Lei 
complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos do Processo nº 08/1762/2016.

PORTARIA N.º 340 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de LEANDRO OLIVEIRA DA SIL-
VA, ocupante do cargo de Supervisor Escolar, matrícula nº. 10/22.626, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo - SEMEST, por ter 
infringido os artigo 118 da Lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 09/0968/2015.

PORTARIA N.º 341 DE 16 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 
aquisitiVo

PerÍodo da Li-
ceNÇa

PauLo ro-
Berto de 
souZa

37/1270/2016 18.419 traBaLHa-
dor BraÇaL

25/05/05 a 
26/05/10

01/08/16 a 30/10/16

seBastiÃo 
oLegario 
da siLVa

37/1083/2016 18.210 traBaLHa-
dor BraÇaL

23/05/16 a 
22/07/16

01/08/16 a 30/10/16

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

PORTARIA N.º 342 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da Lei complementar nº. 
014 de 31/10/1997, e artigo 64, da Lei complementar n.º. 083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NoMe Processo Mat. cargo dias PerÍodo

LeoNardo fide-
Lis BarBosa de 
aLcaNtara

37/4341/2016 19.532 gari 30 09/08/16 a 
07/09/16

NiLMar saNta-
Na de Maga-
LHaes

37/0928/2016 18.563 traBaLHa-
dor Bra-

ÇaL

233 11/11/15 a 
30/06/16

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

PORTARIA N.º 343 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

o secretÁrio MuNiciPaL de adMiNistraÇÃo e serViÇos PuBLicos, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da Lei complementar 
n.º. 014 de 31/10/97,

conceder a CLAUDIO MARCOS BRAGA BARREIRA, no cargo de Agente da Guarda 
Municipal, lotado na secretaria Municipal de segurança Publica – seMseP, matrícula 
nº 10/57.401, LICENÇA NOJO, de 08 (oito) dias, a contar de 12/08/16 e término em, 
19/08/2016, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/4327/2016. a publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 344 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

o secretÁrio MuNiciPaL de adMiNistraÇÃo e serViÇos PÚBLicos, no uso 
de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

tornar sem efeito a Portaria n° 0392, de 09 de junho de 2004, publicada no Jornal Hora H 
de 23/06/2004, referente a servidora Maria Aparecida Gonçalves da silva.                                             

ERRATA:

Na portaria nº 302 de 25 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 27/07/2016, 
referente à Olga Silva .

Onde se lê: Período da Licença 06/04/16 a 05/07/16
Leia-se: Período da Licença 06/06/16 a 05/09/16

Na portaria nº 301 de 25 de julho de 2016, publicada no Jornal Hora H de 27/07/2016, 
referente à Benildes Cardoso da Silva .

Onde se lê: Período da Licença 06/04/16 a 05/07/16
Leia-se: Período da Licença 06/06/16 a 05/09/16

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

PORTARIA Nº 012/SEHURB/2016 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais: 

•	 Considerando a necessidade do princípio da ecoNoMicidade e a diminuição 
de recursos financeiros do município de Belford Roxo;

•	 Considerando haver mais de 25.000(vinte e cinco mil) inscritos no Programa 
Minha casa Minha Vida(McMV) no município de Belford roxo, sendo que 
nunca foram saneados os já sorteados dos ainda remanescentes na listagem 
final, tampouco dada a publicidade necessária aos cidadãos;

•	 Considerando que a transparência é um dever do Poder Público em todas as 
esferas da administração e devemos divulgar as ações governamentais para 
ciência de toda a população;

•	 Considerando que as práticas adotadas até então, necessitam de 
aperfeiçoamento e da utilização de mecanismos tecnológicos, totalmente 
disponíveis e que facilitem o acesso universal ao McMV;

•	 Considerando que necessitamos melhorar e ampliar o atendimento de 
cidadãos que estejam dentro dos critérios prioritários do programa McMV, 
conforme estabelecem as regras nacionais e municipais;

RESOLVE

Art. 1º - comunicar aos cidadãos que o atendimento do PROGRAMA MINHA CASA MI-
NHA VIDA(MCMV) no município de Belford roxo, a partir do dia 16 de agosto de 2016, 
NÃO SERÁ MAIS REALIZADO na rua itapiranga, 54 Nova Piam - ceP: 26165-400, 
considerando o princípio da ecoNoMicidade.

Parágrafo Único – O atendimento dos beneficiários do MCMV no município de Belford 
roxo será realizado nas dependências da seHurB, cito a rua Manicoré, 125 Barro 
Vermelho – ceP: 26167-003.

Art. 2º - Prorroga o prazo estabelecido na Portaria nº 11/seHurB/2016 de 21/07/2016, 
publicada em 22/07/2016 no Jornal Hora H em mais de 20(vinte) dias úteis considerando 
a mudança do endereço de atendimento dos beneficiários do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida(McMV) no município de Belford roxo.

Art. 3º - esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES RODRIGUES
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo
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Ouro histórico no boxe 
robson massacra francês e leva 1ª medalha dourada do brasil no ringue.

Anderson Luiz

38

ol mp adas

O derrotado e o campeão: juis ergue o braço de Robson Conceição

Acabou sonho do ouro no futebol feminino
acabou o sonho 

do ouro olímpi-
co para a sele-

ção brasileira de fu-
tebol feminino. após 
empate sem gols no 

tempo normal e na 
prorrogação, a derro-
ta para a suécia veio 
do mesmo jeito que 
a vitória sobre a aus-
trália embora com 

números diferentes: 
nos pênaltis, por 4 a 
3 (nas quartas, ven-
ceu por 7 a 6). o brasil 
pressionou o tempo 
inteiro, finalizou muito 

mais, atacou, mas es-
barrou numa boa re-
tranca montada pela 
técnica bicampeã 
olímpica pia sundha-
ge e não foi capaz 

de vencer o jogo. nas 
penalidades, brilhou 
a estrela da goleira 
sueca lindahl, que 
pegou as cobranças 
de andressinha e cris-

tiane. bárbara, heroí-
na contra a austrália, 
ainda defendeu uma 
cobrança, mas não 
deu. a vaga para a 
decisão é das suecas. 

o pavilhão 6 do 
riocentro, na 
barra da tiju-

ca, foi palco de fei-

to histórico: robson 
conceição superou 
o francês sofiane ou-
miha na final do peso 
ligeiro (60kg) do boxe 
e conquistou a primei-

ra medalha de ouro 
olímpica do brasil na 
modalidade.
o brasileiro entrou 
mais ativo no comba-
te, buscou o ataque 

e dominou o centro 
do ringue. o francês 
apostava nos contra-
-ataques ao jogar na 
defensiva. a postura 
de robson conquistou 
os juízes, que deram 
a vitória por 10 a 9 no 
primeiro round. a tôni-
ca da luta se manteve 
nos demais assaltos e 
o lutador baiano saiu 
do ringue com a vitó-
ria por decisão unâni-
me dos árbitros.
robson conceição 
conquistou a primeira 
medalha olímpica de 
sua carreira na tercei-
ra participação em 
olimpíadas. nas duas 
anteriores, em pequim 
2008 e em londres 
2012, o lutador não 
obteve bons resulta-
dos, perdendo logo 
na primeira luta.
Foi a quinta medalha 

brasileira no boxe em 
Jogos olímpicos. antes 
de robson, servílio de 
oliveira foi bronze no 
peso-mosca (cidade 
do méxico 1968), es-
quiva Falcão foi prata 
no peso-médio (lon-
dres 2012), Yamagu-
chi Falcão e adriana 
araújo foram bronze 
no meio-pesado e no 
peso-leve, respectiva-
mente (londres 2012).

AlvARez enTAlADO 
nA GARGAnTA

o primeiro adversário 
do baiano foi hurshid 
tojibaev, do uzbequis-
tão. a expectativa era 
de combate parelho, 
mas robson mostrou 
que seu favoritismo 
no combate não era 
em vão. seguro e téc-
nico, controlou o rival 
e venceu por deci-

são unânime, com 3 
a 0 (30-27, 29-28 e 30-
27), sacramentando o 
duelo mais esperado, 
contra seu grande ri-
val lazaro alvarez.
alvarez estava entala-
do na garganta de ro-
bson. nas duas vezes 
que se enfrentaram, 
uma vitória para cada 
lado. no duelo mais di-
fícil da campanha, ele 
teve dificuldades no 
primeiro assalto, quan-
do dois juízes pontua-
ram para o cubano, 
mas robson, com a 
tranquilidade que foi 
sua marca na olimpí-
ada, mostrou poder 
de reação e garantiu 
a vaga na final com 
outro 3 a 0 (29-28, 29-
28 e 30-27). depois da 
luta, ainda criticou o 
adversário ao chamá-
-lo de marrento.
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