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criminalidade

Imagens do flagrante: os bandidos (no alto a esquerda) já chegaram atirando contra os dois homens. PM cai ao ser atingido

Rubens Borborema comanda o Centro de Operações de Nova Iguaçu (CONIG)

Izabela Pimenta de Souza foi presa por agentes da Dcav na comunidade Uga-Uga, na Zona Norte do Rio
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Cozzolino Em cena

ArmamentoCovardão 

Munição a rodoEle e elas

Irmã de mulher que ajudou 
coronel pedófilo vai em cana

Ousadia à luz do dia

‘Burrorema’ na Conig

Integrante do clã de 
Magé critica primo por não 
ter comparecido a debate 
por falta de propostas.

Sesi de Caxias apresenta 
a peça ‘Estamira — Beira do 
mundo’ sobre catadora de 
lixo com doença crônica. 

Agentes do 20º BPM 
(Mesquita) apreendem sub-
metralhadora em poder de 
traficantes em Nova Iguaçu. 

Ministério Público denun-
cia homem que esfaqueou 
ex-mulher por não aceitar fim 
do relacionamento no Rio. 

Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu 6,6 mil mu-
nições de uso restrito na 
Rodovia Presidente Dutra. 

Prefeito Nelson Bornier 
(PMDB) é abraçado por mo-
bilização de mulheres por 
sua campanha à reeleição. 
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divulgação

fabiano rocha/extra

hora h

Numa ação ousada registrada com exclusivi-
dade pelas câmeras de segurança do Hora H, 
uma dupla de bandidos armados rendeu dois 
homens, um deles policial militar, e efetuou vá-
rios tiros de pístola calibre 40 mm numa supos-
ta tentativa de assalto em frente ao prédio do 
diário da Baixada, no bairro Rancho Novo, em 
Nova Iguaçu. Gilles Silva Souza, de 36 anos, lo-
tado no 24º Batalhão de Polícia Militar (Queima-
dos) levou dois tiros e está internado no hospital 
da corporação. A Polícia Civil investiga outras 
hipóteses para o crime, como a de tentativa de 
homicídio já que a vítima fazia a segurança de 
um político. Segundo informações de populares, 
haviam quatro homens dentro do veículo, mas 
apenas dois desceram para realizar a ação.

O Centro de Operações de Nova Iguaçu (CONIG) comandado 
pelo secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Ru-
bens Rodrigues Borborema, registrou a fuga dos criminosos, mas 
o órgão prestou um desserviço ao trabalho de apuração do Hora 
H, ao mesmo tempo que colaborou para a não prisão dos crimino-
sos, que fugiram em direção ao viaduto da Rua Dr. Barros Júnior, 
onde há câmeras de vigilância instaladas. O diário da Baixada teve 
negada a cessão das imagens, que somente podem ser disponibi-
lizadas através de ordem judicial, segundo funcionários do órgão.

O investimento de R$ 3,6 milhões para aquisição dos equipa-
mentos não parece ter sido aplicado com o objetivo de ajudar a 
polícia a prender bandidos flagrados em ações criminosas pela 
cidade, mas tão somente registrar infrações de trânsito e, na pior, 
das hipóteses, acidentes. E, quando não, funciona como indústria 
da multa. Não à toa, o Hora H reproduz o desabafo de um mo-
torista que já foi vítima de assaltos na região: “Esse ‘Burrurema’ 
deveria pegar todos os postes com câmeras de monitoramento e 
enfiar no olho do c...”, disse. 
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Química amorosa

Química amorosa II

Quando uma pessoa 
diz que ‘tem que rolar 
química’, ela está cer-
ta. tem mesmo. Quan-
do você está beijando, 
seu cérebro libera uma 
substância chamada 
dopamina, que nada 
mais é do que um hor-
mônio poderoso que 
afeta a mesma área 
do cérebro estimulada 
pelo uso de cocaína. 

a dopamina pode 
provocar sensações ex-
tremas de desejo e ân-
sia. Sem falar nos outros 
sintomas, como falta 
de sono, falta de ape-
tite e aumento nos ní-
veis de energia. Quan-
do você beija alguém 
que está com você há 
muito mais tempo, seu 
cérebro passa a liberar 
oxitocina, uma subs-
tância que tem a ver 
com a sensação de re-
laxamento. 

em 2009, o burguer King fez uma promo-
ção na qual, se você excluisse 10 amigos do 
facebook, você ganhava um whopper de 
graça. as pessoas que você excluísse rece-
beriam uma mensagem dizendo que a ami-
zade deles valia menos que um whopper.

a cidade que mais recebe turistas no mundo é 
hong Kong, uma região administrativa especial 
da china, que registrou, no período de um ano, 
27,8 milhões de visitantes internacionais. Paris foi 
por décadas a cidade mais visitada do mundo, 
mas hoje caiu para o quinto lugar.

concepção é a ação ou efeito de gerar 
um ser vivo. na rússia, eles reservam um dia 
específico pra isso. É como um feriado nacio-
nal. casais tiram o dia 12 de setembro inteiro 
para poderem fazer sexo, participando assim, 
do dia da concepção.

Quanto vale um amigo?

Cidade turística Dia da concepção

os russos foram os primeiros a começarem 
a enviar sondas ao espaço. enviaram a lai-
ka, a primeira cadela ao espaço, que foi na 
sonda Sputnik 2 em 1957. Mas, na ‘grande 
guerra’, perderam para os estados unidos em 
1969, que enviou o primeiro homem a lua.

Guerra espacial

Já aconteceu com você de estar dormindo no seu 
melhor sono, aquele que dizem que ‘estava no sétimo 
céu’ e do nada você acorda? Pois bem, isso é sinal 
que você está estressado! algumas pessoas têm um 
‘despertador natural’, que lhes permite acordar a hora 
que querem. esta é uma característica mais comum 
em pessoas que vivem em estresse constante.

Já foi comprovado inumeras vezes por pes-
quisadores que, a melhor e mais eficaz forma  
de aliviar aquela dor insuportável que sente 
quando você se machuca é falar palavrão 
sem parar. então, ao invés de simplesmen-
te tomar algo, tente antes de tudo, xingar a 
vontade para relaxar, segundo pesquisas.

Aliviando a dor

Vaga para operador de caixa
empresa seleciona para seu cliente do ramo de 

supermercado no Km 32 e cosmos, operador de cai-
xa com experiência na função. Salário de r$ 981,00, 
quebra de caixa de r$ 58,00, hora extra carga ho-
rária de 2 horas. interessados devem enviar currículo 
para rh@stratege.com.br.

Chance para ajudante de padeiro
empresa seleciona para seu cliente do ramo de 

supermercado no Km 32 e cosmos, ajudante de 
padeiro com experiência na função. Salário base, 
vale transporte e combinar carga horaria de ma-
nhã ou noite. interessados devem enviar currículo 
para rh@stratege.com.br.

Cozinheiro com experiência
empresa no ramo de hotelaria abre oportunidade 

para 3º cozinheiro com experiência na função. Salário 
de 2.150,00, refeição no local, vale alimentação, plano 
de saúde e odontológico. interessados devem enviar o 
currículo no corpo do email para wmhotel@yahoo.com.
br com o assunto: 3º cozinheiro.

Trimestre inicia com retração de 0,09%
o nível de atividade da economia brasileira registrou 

pequena contração em julho deste ano, primeiro mês 
do terceiro trimestre, segundo números divulgados on-
tem pelo banco central. o resultado veio após o tom-
bo de 0,6% de abril a junho, no que foi o sexto trimestre 
seguido de ‘encolhimento’ da economia.

Marfrig faz 1º embarque de carne para os EUA
a empresa de alimentos Marfrig realizou seu primeiro 

embarque de carne bovina in natura para os estados 
unidos, em um negócio que, segundo a empresa, é o 
primeiro do gênero no país após a recente abertura do 
mercado norte-americano, informou a companhia em 
uma nota na noite do último domingo.

Dólar opera em queda
o dólar operou em queda ontem, diante do 

avanço do petróleo e das perspectivas de que o 
federal reserve (banco central dos eua) não alte-
rará sua política monetária no encontro amanhã. 
Às 11h59, a moeda norte-americana caía 0,168%, 
vendida a r$ 3,2625.

Despertador natural

STRANGE CONSULTORIA

HOTEL

PIB

MOEDA AMERICANA

Arremeço de chupeta a distância

Brincadeira de mal gosto
Pra tudo nessa vida tem limites,principalmente 

para brincadeiras com idosos, que podem sofrer 
alguma cosequência da ação da brincadeira. 
em 1994, em los angeles, a polícia prendeu um 
homem que se fantasiava de ‘ceifador’ e ficava 
parado em frente a janela das casas de pessoas 
idosas para asusta-las.

SUPERMERCADO

EXPORTAÇÃO

Kai Pfaffenbach/reuterS

cada dia que passa, coisas acontecem ao redor do mundo em todas a áre-
as sociais como no esporte, na política, na indústria, entre outras que podem 
ser sérias, outras pavorosas, e a maioria estranha. desta vez, foi no mundo dos 
esportes. homens e mulheres participaram do campeonato Mundial de lança-
mento de chupeta em nidderau, perto de frankfurt, na alemanha, no último 
sábado. os participantes precisavam ‘cuspir’ a chupeta e vencia quem alcan-
çava a maior distância. o alemão Phillip Schiefelbein levou o título da competi-
ção masculina. no feminino, a vitória na Mundial ficou com natalie Puglisi.

Mudam-se as moscas
Mas a merda é a mesma! É assim que a po-

pulação está encarando a tentativa de um 
prefeito nota zero em gestão pública de eleger 
seu sucessor na baixada fluminense. o político, 
que tem sido achincalhado nas redes sociais, 
por conta da má administração impressa em 
seu governo, quer porque quer levar o verea-
dor à Prefeitura como última herança, maldita 
diga-se de passagem. 

Alinhavando apoio 
a determinação é tão fixa que o prefeito 

em questão faz de tudo para conseguir juntar 
apoio para seu candidato. o problema é que 
esse apoio está sendo costurado com linha 
podre e sem sustentação, o que vai acabar 
num grande fiasco e decepção. no dia 2 será 
o dia ‘d’ para os pobres dos safados.

Roeu a corda 
um ex opositor ferrenho de um prefeito da 

baixada fluminense anda de ‘namorico’ com 
o chefe do executivo e dá sinais que vai roer 
a corda e pular no barco do governo. Quem 
diria, hein? o sujeito, que gastava seu tempo 
para falar mal do político, agora está morren-
do de amores pelo ex adversário. 

E tem mais...
nas rodas de conversa, o moço em ques-

tão é chamado de ‘traidor’. também pudera! 
Quem poderia imaginar que ele se passaria 
de opositor para puxa saco? coisas da políti-
ca que nem freud teria capacidade de expli-
car. Pois é!

Golpista 
o cabo eleitoral de um candidato a ve-

reador em Mesquita vem fazendo fama de 
golpista. o moço, que parece viver de fazer 
negócios, como troca de celular, por exem-
plo, costuma tomar chá de sumiço depois de 
negociar objetos de procedência duvidosa. 



Ausência de Cozzolino em debate 
teria sido por falta de proposta
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situação delicada

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Prima de candidato a prefeito de Magé volta a falar em controle e manipulação.

Marcelle fala do controle da mãe sobre o filho candidato e sobre os escândalos e as denúncias sustentadas 

Centro Municipal de Saúde é um dos postos da campanha

divulgação

Fraude em procedimento licitatório vencido
Segundo a denún-

cia do MP menciona-
da na gravação por 
Marcelle, teria ocor-

rido fraude em pro-
cedimento licitatório 
vencido pela empresa 
ffM terra locadora de 

veículos e Máquinas. 
ainda de acordo com 
a denúncia, na licita-
ção a ffM terra teve 

como “concorrente” 
uma empresa supos-
tamente de fachada, 
a ambiental do futuro 

Soluções e Serviços de 
limpeza e locações, 
registrada em nomes 
de empregados dos 

postos de gasolina 
de Jane e seu irmão, 
renato alem cozzoli-
no.

Mulheres se mobilizam em 
apoio à reeleição de Bornier

divulgação/reProdução

Felipe Bonier (d) comanda a campanha do pai

divulgação

Caxias inicia Campanha 
Nacional de Atualização 

renato cozzolino 
faltou ao deba-
te realizado na 

quarta-feira da se-
mana passada pela 
seção Magé da or-
dem dos advogados 
do brasil, mais que 
frustrar os que preten-
diam ouvir suas pro-
postas.

Segundo sua prima, 
a advogada Marcel-
le cozzolino, o candi-
dato do Pr a prefeito 
da cidade, renato 
cozzolino harb mos-
trou sofrer manipula-
ção de sua mãe, a 
ex-deputada esta-
dual Jane cozzolino, 
que em 2008 foi cas-
sada pela alerj sob 
acusação de envol-
vimento no esquema 
de desvio de recursos 
do programa que 
garantia auxílio edu-
cação para filhos de 
assessores. Para Mar-
celle, que divulgou 

no último domingo 
nas redes sociais um 
vídeo no qual apon-
ta escândalos envol-
vendo a mãe e um tio 
do candidato, rena-
to não foi ao debate 
por não ter propostas 
e porque estaria sen-
do manipulado pela 
mãe. até o final do 
dia de ontem renato 
não havia se pronun-
ciado sobre o assun-
to.

INqUéRItO DO MP
na gravação, ci-

tando inquérito do 
Ministério Público so-
bre denúncia de frau-
de numa licitação re-
alizada em 2009 para 
locação de máqui-
nas e caminhões, no 
valor de cerca de 
r$ 22 milhões, a ad-
vogada afirmou que 
o Posto de gasolina 
fragoso, registrado 
antes em nome da 
mãe e da avó do 
candidato, teria sido 

passado para nome 
de renato, para evi-
tar que, por conta 
de a mãe ser ré no 
processo da opera-
ção terra Prometida, 
realizada em janeiro 
pelo MP, na qual ela 

e o irmão anderson 
cozzolino tiveram pri-
são preventiva de-
cretada pela Justiça, 
o bloqueio do bem. a 
operação terra Pro-
metida foi realizada 
no dia 22 de janeiro 

deste ano pelo grupo 
de atuação especial 
de combate ao cri-
me organizado, com 
o intuído de cumprir 
vários mandados de 
prisão e busca. ao 
todo 13 réus figuram 

no processo proposto 
pelo MP, acusados de 
fraude em licitação, 
peculato, corrupção 
ativa, coação, lava-
gem de dinheiro e 
formação de quadri-
lha.

duque de caxias deu 
início ontem para a 
campanha de Multivaci-
nação para atualização 
do esquema vacinal. a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, através da co-
ordenadoria de imuni-
zação, preparou um es-
quema para atender e 
atualizar a caderneta de 
vacinação das crianças 
e adolescentes de todo 
o município. todas as uni-
dades de saúde foram 
abastecidas e estão par-
ticipando da campanha 
até o dia 30 deste mês, 
das 8h às 17h. no próximo 
sábado acontecerá o 
dia d para atender todas 
as crianças no final de 
semana. um dos focos e 
novidade da campanha 
deste ano, será as me-
ninas entre 9 e 14 anos, 
com a vacinação espe-
cífica para o hPv.

estará sendo disponibi-
lizado todas as vacinas 
do calendário básico da 
criança e do adolescente 
completando as vacinas 
que eventualmente este-
jam em aberto. É neces-

sário a apresentação da 
caderneta de vacinação 
ou algum comprovante 
da situação vacinal.

“É uma ótima oportu-
nidades para que pos-
samos verificar as ca-
dernetas de vacinação, 
percebendo a falta de 
alguma vacina nesta 
fase importante da idade 
de crianças e adolescen-
tes. É uma campanha 
sem metas estabeleci-
das, onde o fundamental 
é regularizarmos o esque-
ma vacinal dos caxien-
ses”, afirmou a coorde-
nadora de imunização, 
dra. graça alana.

PúBlICO AlvO
Para crianças com me-

nos de 5 anos estarão dis-
poníveis as vacinas bcg, 
hepatite b, Pentavalen-
te, rotavírus, Pneumo 10, 
Meningo c, tríplice viral, 
varicela, dtP infantil, Po-
liomielite e hepatite a, 
entre outras. haverá apli-
cação de doses de re-
forço da vacina contra 
influenza especificamen-
te para crianças que re-
ceberam a primeira dose 
durante a campanha de 
maio, e ainda precisam 
completar o esquema 
vacinal com a segunda 
dose.

Mulheres de diver-
sos segmentos sociais 
vão se unir no próxi-
mo sábado, às 10h, 
na Praça rui barbo-
sa, em apoio à ree-
leição do candidato 
a prefeito nelson bor-
nier (PMdb). Será uma 
grande e festiva cami-
nhada nesta reta final 
da campanha, onde 
as mulheres seguirão 
pelas ruas de nova 
iguaçu estampando 
as cores “branca, rosa 
e lilás”, representando 
a força e feminilidade 
da mulher.  

o evento contará 
com representantes 
de movimentos sociais 
e profissionais que con-
tribuem com a vida da 
cidade.

Para bornier, a parti-
cipação da mulher no 
processo de fortaleci-
mento da democracia 
deve ser incentivada. 
“elas estão ocupando 
cargos de elevada 
importância das esfe-
ras pública e privada 
com muita compe-

tência. o meu governo 
está cheio de mulheres 
talentosas em todos os 
escalões. elas merecem 
meu respeito e admira-
ção”, afirma.

faltando menos de 
15 dias para a eleição, 
ontem o corpo a corpo 
foi no bairro caioaba, 
comandado pelo can-
didato a vice-prefeito, 
thiago Portela ao lado 
do deputado federal 
felipe bornier. eles ca-
minharam durante três 
horas pelas ruas ouvin-
do comerciantes e mo-
radores da região.

em caioaba, bairro 

que faz divisa com 
vila operária, bornier 
reinaugurou a escola 
Municipal alice couto 
que hoje atende mais 
de 400 alunos e conta 
com salas de educa-
ção infantil, quadra 
poliesportiva coberta, 
sanitário adaptado 
para pessoas com 
mobilidade reduzida 
e outras melhorias. 
obras de infraestrutu-
ra também chegaram 
à região. diversas ruas 
foram contempladas 
com obras de sane-
amento, drenagem e 
pavimentação.  
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Mais uma atração gratuita movimen-
tou o final de semana no centro cul-
tural Mister Watkins, em Mesquita. desta 
vez o destaque foi para Marcelo andra-
de com seu show de sertanejo universi-
tário no município.

a proposta de 
reforma da previ-
dência do governo, 
desvincula o reajus-
te salarial de quem 
está na ativa da cor-
reção das aposen-
tadorias. além dis-
so, colocaria fim ao 
pagamento de to-
dos na mesma data.

a reforma da Pre-
vidência que o go-
verno do presidente 
interino Michel temer 
(PMdb) quer imple-
mentar propõe o fim 
da paridade entre 
servidores ativos e 
inativos. a medida 
afetaria até os fun-
cionários públicos.

a greve dos bancários fechou 13.071 agências em 
todo o país, segundo a confederação nacional dos tra-
balhadores do ramo financeiro (contraf-cut), e repre-
senta 56% do total e o maior número de agências.

roni bruno aluno da escola de Música de São João 
de Meriti é o segundo aprovado para a academia Ju-
venil da orquestra Petrobras Sinfônica. o professor de 
música ivan Machado vê seu trabalho rendendo frutos.

Previdência Reajuste 

Greve Aprovado! 

Eles disseram... nós publicamos!
“Obviamente que não (houve tentativa de inflacionar os números), isso é algo correto. Os haitia-

nos estão recebendo tratamento jurídico e social exatamente idêntico ao dos outros refugiados.” o 
ministro da Justiça, alexandre de Moraes, ao negar que o governo tenha tentado inflar os números.

o vereador chico Machado (Pdt), can-
didato a prefeito de Macaé, declarou à 
Justiça eleitoral ter r$ 2 milhões em espé-
cie. ele decidirá se a Prefeitura paga ou 
não uma dívida de r$ 173 milhões que 
sua família cobra do município.

entre 2004 e 2008, o então prefeito 
riverton Mussi desapropriou mais de 
r$ 200 milhões em terras, tudo pago 
com royalties, abundantes à época. 
entre os beneficiários, as famílias de 
vários políticos.

direto ao Ponto

a situação que vem incomodando os moradores 
e populares são as condições do trânsito no centro 
de nova iguaçu. uma verdadeira bagunça! Motoris-
tas estacionam em locais proibidos, as vans param 
em qualquer lugar para pegarem seus passageiros, 
motoristas de ônibus fecham cruzamentos ou pa-
ram em cima das faixas de pedestres resultando em 
inúmeros acidentes na principal via do município, a 
via light, e pessoas não respeitam as sinalizações 
atravessando as ruas por qualquer lugar. 

Negociação Educação Contratação
também ganhou dinheiro 

na época a família do hoje 
aspira pelo Prb, igor Sardinha. 
Seu pai, antônio Sardinha, que 
ocupou cargos em governos 
passados, comprou um terreno 
por r$ 15 mil e o vendeu por r$ 
3,8 milhões à Prefeitura.

com 60 escolas já refor-
madas, ampliadas e reinau-
guradas em São João de 
Meriti, o município viu seu 
número de estudantes do-
brar de 15 mil para quase 34 
mil alunos em sala de aula. 

durante esse período, a 
Prefeitura já efetuou a con-
tratação de mais de mil pro-
fissionais para a educação 
municipal, dos quais cerca 
de 750 são professores, con-
vocados por meio de con-
cursos públicos realizados.

Beneficiado 

Farra do Petróleo 
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a Prefeitura de Mesquita, em 
razão da grave crise financei-
ra do país, decidiu cancelar o 
desfile cívico histórico-cultural 
que estava previsto para acon-
tecer no dia 24 de setembro.

Caos no trânsito de Nova 

em Silva Jardim, muni-
cípio governado pelo 
prefeito anderson ale-
xandre (PMdb) a falta 
de palavra e o desper-
dício de dinheiro público 
caminham juntos. a au-
sência de compromisso 
com a população está 
no não cumprimento 
das promessas feitas por 
ele durante a campa-
nha de 2012 e o des-
perdício na destruição 
de uma obra orçada 
em r$ 2,8 milhões para 
fazer outra que não saiu 
do papel, uma transfor-
mação que ficou nas 
palavras do prefeito e 

Uma gestão 
de promessas 
e desperdício

nas maquetes digitais di-
vulgadas pela Prefeitura. 
há três anos e nove me-
ses no governo, ander-
son destacou dez pontos 
importantes em 2012 e só 
executou um: o plano de 
cargos e salários dos ser-
vidores. Quanto ao povo, 
este acreditou nas pro-
messas e se deu mal.
Quem participou da i 

conferência Municipal 
de Mobilidade urbana 
realizada na cidade no 
dia 30 de março do ano 
passado foi arrebatado 
por imagens de uma ci-
dade diferente, moder-
na e cheia de atrativos. 

Nova Iguaçu comemora dia da árvore 
Meio aMbiente 

Placas indicativas e informativas serão inauguradas no Parque Natural Municipal.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Acidente de ônibus deixa 30 mortos

a reportagem do 
hora h flagrou mais 
uma placa ‘torta’ que 
está desorientando mo-
toristas na região da 
via light na altura de 
nova iguaçu. com a 
força do vento, a estru-
tura mudou de posição, 
complicando a vida de 
quem passa pela cida-
de e precisa de orien-
tação para chegar a 
determinados locais. 
várias reclamações fo-
ram feitas à Prefeitura, 
que possivelmente en-
viará uma equipe para 
resolver o problema. 

Prefeito Anderson alexandre faz obras só de maquete 

divulgação

divulgação

Pelo menos 35 pes-
soas morreram ontem 
após a queda de um 
ônibus em um lago no 
estado de bihar, no 
norte da Índia, segun-
do a imprensa local.

o acidente aconte-
ceu por volta das 11h 
locais (2h30 de brasí-
lia), quando o moto-
rista do ônibus perdeu 
o controle ao tentar 
ultrapassar uma bici-
cleta, derrubou uma 
barreira da ponte e 
caiu no lago.

o primeiro-ministro 
da Índia, narendra 
Modi, mostrou seu 

“profundo pesar” pelo 
acidente em mensa-
gem em sua conta no 
twitter, na qual afirmou 
que seus “pensamentos 
estão com as famílias 
afligidas nestes mo-
mentos de dor”.

cerca de 146 mil 

Placa desorientada em Nova Iguaçu 
pessoas morreram em 
2015 em acidentes de 
trânsito na Índia, de 
acordo com dados 
oficiais, na maior parte 
devido ao desrespeito 
às normas de condu-
ção e às condições 
ruins das estradas.

As placas indicativas estão em inglês e português para facilitar o acesso de visitantes

divulgação 

Motorista perdeu controle ao tentar ultrapassar bicicleta 

bruna leMoS/hora h

a Prefeitura de nova 
iguaçu está colhendo 
os frutos de uma 
política ambiental bem 
implantada. amanhã 
será comemorado o dia 
da Árvore. Para celebrar 
a data, a Secretaria 
Municipal de urbanismo, 
habitação e Meio 
ambiente irá inaugurar, às 
9h, 53 placas indicativas 
e informativas (em inglês 
e português) do Parque 
natural Municipal, que fica 
em uma área de 11 mil 
metros quadrados.

um plantio  de espécies 
frutíferas da Mata atlântica 
será feito com os alunos da 
rede Municipal de nova 
iguaçu e com os idosos 

do espaço Municipal da 
terceira idade – esmuti, 
na Pedreira São José. a 
programação inclui ainda 
uma exposição de animais 
encontrados na Mata 
atlântica em conserva e 
empalhados.

as placas do parque  
terão objetivo de 
informar, orientar e 
conscientizar sobre o que 
há dentro do parque. a 
sinalização apresenta 
mensagens educativas 
sobre a importância da 
preservação da sua fauna 
e do uso consciente dos 
recursos naturais.

INStAlAçõES DE 
PlACAS INDICAtIvAS 

Serão instaladas 

placas de sinalização 
indicativas nos pontos 
de interesse do Parque, 
tais como: os Poços, 
o casarão dona 
eugênia, as ruínas 
clube dom felipe e 
a sede administrativa. 
com relação à fauna 
as placas representam 
os animais mais 
encontrados  no 
Parque como a 
capivara, a preguiça 
comum, o tamanduá 
mirim, o quati, entre 
outros.

“o Parque natural 
Municipal de nova 
iguaçu é uma unidade 
de Proteção integral 
que guarda em 
seu interior um rico 
patrimônio ecológico, 

paisagístico, histórico 
e geológico. a 
colocação das placas 
irá facilitar a vida dos 

visitantes, que poderão 
apreciar cachoeiras, 
lagos e piscinas naturais 
de águas límpidas e 

refrescantes; além de 
animais”, destacou o 
secretário giovanni 
guidone.
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Volta Redonda teve ventos de 70 Km por hora

Defesa Civil avalia estragos em 
Barra Mansa depois da chuva

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Árvore caiu e asfalto cedeu em ponte no bairro Vila Elmira, diz órgão.

O Dia D de vacinação está previsto  para  o próximo sábado

Pracinha na travessa louzada, no Centro de Barra Mansa ficou tomada pelo granizo 

Restaurante Popular de volta Redonda está fechado

a defesa civil de 
barra Mansa, rJ, 
esteve na manhã 

de ontem avaliando os 
estragos causados pela 
chuva que atingiu a ci-
dade no fim da tarde 
do último domingo. o 
temporal, que durou 
cerca de 40 minutos, foi 
acompanhado de ven-
tos fortes e granizo.

na rua osmarino de 
oliveira novaes, no bair-
ro vila elmira, o asfalto 
cedeu e a via teve que 
ser interditada tempo-
rariamente, segundo a 
defesa civil. uma árvore 
de grande porte caiu 
no local, atingindo a fia-
ção.

AvAlIAçãO
 DO lOCAl

na manhã de ontem  
uma nova avaliação 
do local foi feita pelos 
agentes da defesa civil. 
ainda segundo o órgão, 

a coordenadoria 
Municipal de de-
fesa civil divulgou 
ontem um balanço 
das ocorrências re-
gistradas durante o 
temporal do último 
domingo. de acor-
do com o coorde-
nador da defesa 

civil, rubens Siquei-
ra, no total foram 
registradas 11 ocor-
rências, em diversos 
pontos da cidade.

“a chuva durou 
de 17h30 às 23h30, 
aproximadamente, 
com 49 milímetros 
de água, acompa-

Campanha de vacinação 
é iniciada em Resende

terezinha SantoS JoSÉ/arQuivo PeSSoal

Restaurante Popular de Volta 
Redonda suspende serviços

Termina hoje prazo de inscrição 
para oficinas de informática

uma casa no centro fi-
cou completamente 
destelhada e está inter-
ditada. no bairro edu-
ardo Junqueira, outra 
residência teve as telhas 
levadas pelos ventos for-
tes.

ainda de acordo com 
a defesa civil, a chuva 
de granizo também atin-
giu os bairros vila nova, 
vila Maria, ano bom, 
Santa rosa, Piteiras, boa 
Sorte e estamparia.

o corpo de bombei-
ros informou que rece-
beu vários chamados 
por conta de ruas ala-
gadas, quedas de ár-
vores e destelhamentos. 
alguns bairros chega-
ram a ficar sem energia 
durante o temporal. a 
imagem abaixo tam-
bém foi enviada para o 
Whatsapp da tv rio Sul 
por viviane emmili de 
Souza caneschi Sérpa 
e mostra a árvore que 
caiu sobre a ponte na 
vila elmira.

nhados de ventos de 
70 quilômetros por 
hora. o maior núme-
ro de ocorrências foi 
de destelhamentos, 
quedas de galhos e 
pequenos pontos de 
alagamentos” afir-
mou Siqueira.

Segundo ele, as si-

tuações que mais 
nos preocupam são 
o destelhamento do 
vila Shopping, na 
vila Santa cecília: 
“a rua 16 está com 
um trecho interdita-
do e estamos fazen-
do uma vistoria no 
local, e a ponte que 

liga volta redonda 
a barra Mansa, no 
bairro vila elmira, 
onde aparentemen-
te houve um abalo, 
por conta do volume 
de água. nós interdi-
tamos parcialmente 
a ponte e a defesa 
civil de barra Mansa 

também foi acio-
nada”, afirmou o 
coordenador da 
defesa civil, ex-
plicando que no 
caso da ponte a 
situação está sen-
do avaliada junto 
com a Secretaria 
de obras.

divulgação

a  campanha nacio-
nal de Multivacinação 
teve início na manhã 
de ontem,  com baixa 
procura em resende.  
o objetivo da campa-
nha, que acontece a 
nível nacional, é atua-
lizar  as cadernetas de 
vacinação das crianças 
e adolescentes  até os 
15 anos. o dia d de va-
cinação está previsto  
para  o próximo sábado.

a maioria das vacinas 
já é conhecida  pelos 
pais, com exceção da 
voPb, que  substituiu a 
voPt, conhecida como 
a vacina do ‘zé goti-
nha’.

“a vacina anterior era 

trivalente, mas a nova 
agora é bivalente, por-
que uma cepa foi extin-
ta no mundo. então esse 
ano não vai ter o ‘zé 
gotinha’ e aquela cam-
panha indiscriminada, 
haverá apenas a atu-
alização do cartão de 
vacinação com a va-
cina nova nas crianças 
a partir de 15 meses e 
menores de cinco anos.  
É só para quem não 
tomou, é uma vacina-
ção seletiva” explicou 
a responsável técnica 
do posto do estado, no 
centro de resende, Ma-
ria regina de Paula.

como a campanha  
é de  atualização dos  

cartões de vacinação, 
não há  uma previsão 
de vacinas a serem dis-
tribuídas. ainda assim, 
como uma  das vacinas 
aplicadas é nova, o mu-
nicípio recebeu um esto-
que da voPb, que com-
bate a poliomielite.

“recebemos um esto-
que de 2.300 doses da  
polio” acrescentou  a 
coordenadora do Pro-
grama de imunização 
de resende, dalva regi-
na lomeu de almeida.

o movimento nos  
postos de saúde estava 
normal durante a ma-
nhã de ontem, embora 
as pessoas soubessem 
da campanha.

o governo do esta-
do do rio, através da 
fundação de apoio 
à escola técnica (fa-
etec), oferece 90 va-
gas em oficinas de 
Windows, Word bási-
co, digitação, excel, 
Power Point, redes 
Sociais e tecnologias 
digitais e de utiliza-
ção da internet com 
Segurança, em sua 
unidade arrozal, no 
município de Piraí. as 
oficinas são gratuitas 
e os interessados têm 

até hoje, para efetuar 
sua inscrição, na pró-
pria unidade (rua val-
demiro gonçalves, 61), 
das 8h às 20h.

“todos os participan-
tes das oficinas pode-
rão dar continuidade à 
sua qualificação profis-
sional em qualquer um 
dos cursos oferecidos 
pela unidade faetec 
Piraí, sem necessidade 
de inscrição e sorteio” 
adianta o secretário 
de estado de ciência, 
tecnologia e inovação, 

gustavo tutuca.
Para se inscrever, é 

necessário ter acima 
de 15 anos e apre-
sentar os seguintes 
documentos (original 
e cópia): cPf, identi-
dade e certidão de 
nascimento ou ca-
samento, compro-
vante de residência 
e comprovante de 
escolaridade, além 
de uma foto 3×4. Mais 
informações: cdarro-
zal@gmail.com, (24) 
3333.1972 / 2431.1167.

o restaurante Popu-
lar de volta redonda, 
no Sul do rio de Janeiro, 
não abriu as portas para 
o público ontem. Quem 
foi ao local para tomar 
café durante a manhã 
foi pego de surpresa.

a unidade está fecha-
da por causa da falta de 
repasse de verba do go-
verno do estado. a Pre-
feitura informou que vai 
se reunir hoje com a dire-
ção do restaurante para 
tentar negociar uma for-
ma de reabrir o local.

além de volta redonda, 
em resende e barra Man-
sa também tem unidade 

do restaurante popular, 
mas elas estão funcio-
nando normalmente.

reprodução/tv rio Sul
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Tiroteio na porta do Hora H
troca de tiros  

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Numa ação ousada, dos criminosos renderam um policial militar e dispararam 
vários tiros contra a vítima. Câmeras de segurança do jornal registraram tudo.

dois criminosos 
em um hon-
da fit dx cvt 

2015/2016 de cor cin-
za, placa lMg 3199, 
suposto produto de 
roubo, desceram 
do veículo e rende-
ram dois homens 
em uma tentativa 
de assalto às 10h52 
de ontem na porta 
do hora h, no bair-
ro rancho novo, em 
nova iguaçu. cerca 
de quatro tiros foram 
disparados. Segun-
do informações de 
populares, haviam 
quatro homens den-

tro do veículo mas 
apenas dois desce-
ram para realizar a 
ação.  

o militar identifica-
do como gilles Silva 
Souza, de 36 anos, é 
lotado no 24º bata-
lhão de Polícia Mili-
tar (Queimados). o 
agente reagiu e foi 
baleado com um tiro 
na perna e outro na 
barriga. ele foi enca-
minhado para o hos-
pital geral de nova 
iguaçu (hgni) e foi 
transferido à tarde 
para o hospital cen-
tral da Polícia Militar 
(hcPM) no estácio 
de Sá, zona norte do 
rio, com estado de Imagens das câmeras mostram os bandidos no momento da ação

Conig dá uma ‘mãozinha’ para bandidagem 

horas após a 
suposta tentati-
va de assalto, o 
hora h entrou em 
contato com a 

Prefeitura de nova 
iguaçu para solici-
tar imagens das câ-
meras de monitora-
mento do centro de 

operações de nova 
iguaçu (conig), 
que podem ter re-
gistrado a movimen-
tação dos suspeitos 
depois do ataque 
ao policial militar em 
frente ao prédio do 
hora h. 

Mas, infelizmente, 
o órgão comandado 
pelo secretário de 
transporte, trânsito e 
Mobilidade urbana, 
rubens rodrigues 
borborema (foto), 
prestou um desser-
viço ao trabalho de 
apuração do jornal 

ao mesmo tempo 
que colaborou para 
a fuga dos crimino-
sos, que fugiram em 
direção ao viaduto 
da dr. barros Júnior, 
onde há câmeras 
instaladas. o diário 
da baixada recebeu 
como resposta que 
não seria possível a 
cessão das imagens, 
exceto através de 
uma ordem judicial. 

impressiona o fato 
da conig adotar tal 
postura quando in-
forma que o centro 
está integrado para 

dar uma “resposta 
imediata às ocorrên-
cias”, seja policial, 
acidentes naturais 
como deslizamentos 
e de trãnsito. 

o centro de ope-
rações custou aos 
cofres do governo 
federal r$ 3,6 mi-
lhões, com contra-
partida de r$ 700 
mil da Prefeitura. no 
total são 76 câmeras 
espalhadas por pon-
tos estratégicos, mas 
que funcionam mais 
como indústria de 
fabricar multa, ao 

monitorar 24 horas 
acidentes e infra-
ções no trãnsito, 
do que como sis-
tema de seguran-
ça para registrar a 
ação da bandida-
gem.

“esse borborema 
deveria pegar to-
dos os postes com 
cãmeras de moni-
toramento e sentar 
em cima ou enfiar 
no c...”, disse um 
motorista que já foi 
assaltado diversas 
vezes no rancho 
novo. 

Quarteto cai em cerco da PM

6,6 mil munições foram apreendidas dentro de veículo pela corporação

divulgação

Seis mil munições são 
apreendidas na Dutra

Acidente deixa feridos em estação 

quarteto capturado em ação da PM em comunidade de Meriti

divulgação Prf

saúde estável. 
o outro homem, 

ainda não identifica-
do saiu ileso e passa 
bem. os criminosos 
conseguiram fugir. 
Policiais do 20° bPM 
(Mesquita) suspei-
tam de tentativa de 
assalto e homicídio, 
sem descartar ne-
nhuma das hipóteses. 
o caso foi registrado 
na 58ª dP (Posse). em 
nota o hospital ge-
ral de nova iguaçu 
(hgni) informou que 
a vítima foi atendida 
pela equipe médica 
de plantão, passou 
por exames e segue 
com o estado de 
saúde estável. 

Policiais militares do 
21° batalhão de Polí-
cia Militar (São João 
de Meriti) em ação na 
comunidade do di-
que, na zona norte do 
rio, na noite do último 
sábado, prenderam 4 
suspeitos de envolvi-
mento com o tráfico 
de drogas no local. os 
marginais foram iden-
tificados como Jean 
renato Pereira, carlos 
daniel da Silva lima, 

luiz fernando ferreira 
teixeira e antonio car-
los tibúrcio.

em patrulhamen-
to pela localidade, 
a equipe do 21° bPM 
deparou-se com 4 
homens armados em 
ponto de venda de en-
torpecentes. ao avista-
rem a viatura os mar-
ginais tentaram fugir, 
mas foram alcançados 
pelos policiais. após 
abordagem realizada 

pelos agentes, foram 
apreendidos 290 pinos 
de pó branco, 350 pi-
nos de crack, 520 trou-
xinhas de maconha, 
uma pistola calibre 9 
mm de marca sarsil-
maz de fabricação tur-
ca com 7 munições e 
um rádio transmissor.

os marginais e o 
material apreendido 
foram encaminhados 
à 54ª dP (belford roxo).

Mais de 6 mil muni-
ções de calibre restri-
to foram apreendidas 
pela Polícia rodoviá-
ria federal (Prf), em 
uma abordagem na 
rodovia Presidente 
dutra (br-116), em 
lavrinhas, São Paulo, 
na tarde da última 
sexta-feira. a apreen-
são ocorreu durante 
a ‘operação olimpí-
adas’ da Prf, que re-
força o policiamento 
nas fronteiras do país, 
nas divisas e região 
metropolitana do rio 
de Janeiro. o destino 
das munições seria a 
capital carioca.

os policiais aborda-
vam suspeitos, quan-
do desconfiaram do 
motorista de um carro 
que seguia no sentido 
rio e decidiram abor-

dá-lo. ao ser parado, o 
homem ficou bastante 
nervoso, o que aumen-
tou a desconfiança da 
equipe. então, os poli-
ciais começaram uma 
revista minuciosa no 
automóvel e acaba-
ram encontrando as 
munições escondidas 
em um compartimento 
no interior do veículo.

havia 4.745 muni-
ções de 9 mm, 1.810 
de calibre .40 e 78 
para calibre 7,62mm, 
totalizando 6.633 muni-
ções. o suspeito aca-
bou confessando que 
entregaria o material 
no rio de Janeiro, mas 
não deu mais deta-
lhes. a ocorrência foi 
encaminhada à Polí-
cia civil, em cruzeiro/
SP.

na madrugada do 

último sábado, um 
homem de 39 anos 
que estava sendo 
procurado pela justi-
ça por ter sido con-
denado pelo crime 
de estupro foi preso. 
o fato ocorreu na 
dutra (br 116), em 
itatiaia.

durante aborda-
gem a um ônibus, 
agentes da Prf iden-
tificavam os passa-
geiros quando cons-
tataram que havia 
um mandado de pri-
são para um homem. 
o criminoso cometeu 
o estupro em 1998 e, 
no julgamento do cri-
me, foi condenado a 
cumprir 13 anos de pri-
são. o homem foi pre-
so e conduzido para a 
polícia civil para regis-
tro da ocorrência.

um ônibus articulado 
do brt se envolveu em 
um acidente, por volta 
das 5h30 de ontem, pró-
ximo à estação Merck 
do brt na taquara, zona 
oeste do rio. o veículo 
colidiu com um outro 
ônibus que ficou atra-
vessado na pista da es-
trada dos bandeirantes.

o ônibus estaria cru-

zando a pista do brt 
quando foi atingido na 
lateral. de acordo com 
o corpo de bombei-
ros, 10 pessoas tiveram 
ferimentos leves. algu-
mas foram atendidas 
e liberadas no local do 
acidente, outras foram 
encaminhadas para o 
hospital lourenço Jorge, 
na barra da tijuca, pelos 

bombeiros do Quartel 
de Jacarepaguá.

o acidente deixou o 
trânsito lento na estrada 
dos bandeirantes e ain-
da havia reflexos na re-
gião por volta das 7h25. 
a estação Merck do brt 
estava interditada para 
embarque e desembar-
que em torno do horá-
rio.
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Trio roda com submetralhadora 
e muita droga em Nova Iguaçu

um homem foi 
morto a tiros pelo 
ex-marido de sua 
namorada, em Mi-
nas gerais, por volta 
das 4h da manhã 
do último domin-
go. guilherme elias 
veisac, de 32 anos, 
estava na casa da 
companheira quan-
do o suspeito in-
vadiu o local e os 
ameaçou, antes de 
baleá-lo. 

guilherme e a na-
morada estavam 
juntos há cerca de 
três meses. ele dor-
mia na casa da 
mulher, que havia 
terminado em de-

zembro do ano passa-
do com o ex-marido, 
quando o homem, 
que não aceitava o 
fim do relacionamen-
to, invadiu o imóvel. 

o suspeito é ex-
-sindico do prédio e 
teria acesso às cha-
ves da residência da 
ex-companheira. o 

homem invadiu o 
quarto onde o ca-
sal estava e amea-
çou a companhei-
ra. o namorado 
dela tentou intervir 
e acabou baleado 
na região do pei-
to. em seguida, o 
suspeito agrediu a 
ex-mulher, tomou-
-lhe o celular e a 
ameçou de morte 
caso pedisse ajuda. 
depois, ele fugiu da 
casa. Quando o ser-
viço de emergência 
chegou ao aparta-
mento, guilherme já 
estava morto. o cor-
po foi encaminha-
do para o instituto 
Médico legal (iMl) 
da região.

Suspeito mata namorado da ex-mulher 

Marginais foram abordados por agentes do Batalhão de Polícia Militar.

Guilherme Elias veisac 

reProdução / facebooK

uma submetralha-
dora foi apreen-
dida por agentes 

do 20º batalhão de Po-
lícia Militar (Mesquita) 
em poder de três suspei-
tos de tráfico de drogas 
no bairro ambaí, em 
nova iguaçu, no último 
domingo. eles também 
estavam com carga de 
cocaína e maconha. o 
caso foi registrado na 
central de flagrantes da 
53ª dP (Mesquita). 

de acordo com in-
formações da PM, a 
guarnição seguia pela 
estrada do ambaí para 
atender uma ocorrên-
cia. e ao chegar pró-
ximo a comunidade 
buraco do boi teve a 
atenção voltada para 
o trio suspeito, um deles 
menor de idade, por-

tando bolsa e mochila. 
ao fazerem a aborda-
gem, os policiais encon-
traram na bolsa dois rá-
dios transmissores, uma 
submetralhadora 9 mm, 
um carregador com 14 
munições, e na mochila 
farto material entorpe-

cente: 207 tubos de pó 
(cocaína), 400 sacolés 
da mesma droga, 407 
sacolés também de 
cocaína, 60 tabletes 
de maconha de e 283 
cigarros da droga já 
prontos pro uso. 

os dois marginais 

maiores de idade iden-
tificados como rafael 
ferreira dias e leonar-
do Monteiro da Silva, e 
o adolescente vão res-
ponder por tráfico de 
drogas e associação 
para o tráfico, além de 
porte ilegal de arma. A ação aconteceu perto da comunidade Buraco do Boi

Submetralhadora, munição, cocaína e maconha foram apreendidos com o trio

PM apreende 110 quilos de erva no Acari 
agentes do 41° 

bPM(irajá) apre-
enderam 110 qui-

los de maconha e 
um fuzil durante uma 
operação na comu-

nidade de acari, na 
zona norte do rio, 
no último sábado. 

os agentes che-
garam a entrar em 
confronto com os 

suspeitos, que con-
seguiram fugir. o ma-
terial foi encontrado 

próximo uma área 
conhecida como 
beira rio.

Ministério Público recebe denúncia 
de suspeito de esfaquear ex-mulher

o homem acusa-
do de assassinar a 
ex-mulher débora 
bittencourt chaves, 
de 32 anos, a faca-
das, foi denunciado 
por feminicídio pelo 
Ministério Público do 
estado do rio de 
Janeiro (MPrJ), que 
também pediu a pri-
são provisória dele. 
a denúncia foi feita 
pela 30ª promotoria 
de Justiça de investi-
gação Penal.

Segundo as investi-
gações, nilton da Sil-
va, de 27 anos, teria 
cometido o crime no 
dia 1º de setembro, 
na casa da vítima, no 
bairro do Jardim ca-

rioca, na ilha do go-
vernador. o acusado 
desferiu cinco faca-
das, no abdômen e 
no tórax de débora. 

de acordo com 
a denúncia, ele te-
ria ameaçado a ex-
-esposa horas antes. 

a denúncia diz ain-
da que nilton tinha 
anotações criminais 
por ameaças à ex 
com uma faca e 
que cumpria regime 
semiaberto, usando 
tornozeleira eletrôni-
ca.

Nilton da Silva, de 27 anos, suspeito de assassinato

divulgação

Dcav pega irmã de suspeita 
de levar criança para militar

izabela Pimenta de 
Souza, foi presa por 
policiais da delega-
cia da criança e do 
adolescente vítima 
(dcav), na manhã 
de ontem, na comu-
nidade uga-uga, em 
ramos, na zona norte 
do rio. ela é irmã de 
thuanne Pimenta dos 
Santos, acusada de 
entregar uma criança 
de 2 anos nas mãos 
do coronel reformado 
da Polícia Militar Pe-
dro chavarry duarte, 
que foi preso por es-
tupro de vulnerável 
ao ser flagrado com 
a menina nua em seu 
carro. o coronel e 
thuanne já estão pre-
sos.

o objetivo da espe-
cializada é apurar a 
suposta participação 
de izabela no caso, já 
que ela foi a primeira 
a chegar ao local do 
crime e, segundo poli-
ciais militares, afirmou 
que o pai da menina 
estava morto e a mãe, 
presa, com o objetivo 
de ludibriá-los. contra 
izabela, que nega en-

volvimento no caso, foi 
expedido um manda-
do de prisão temporá-
ria por 30 dias.

a mulher acabou 
de prestar depoimen-
to no início da tarde e 
foi levada para a car-
ceragem provisória da 
delegacia. Às 13h40, 
ela foi conduzida para 
a cadeia Pública Joa-
quim ferreira de Souza, 
no complexo Peniten-
ciário de gericinó, em 
bangu.

o oficial da reserva, 
que foi preso no último 
dia 10, recebeu a pri-
meira punição discipli-
nar por ter se envolvido 
no episódio. o coman-

dante geral da Polí-
cia Militar, coronel edi-
son duarte dos Santos 
Júnior, determinou a 
revogação do porte 
de arma do oficial 
reformado. além dis-
so, o comando da 
corporação também 
mandou recolher a 
carteira funcional de 
chavarry, que terá 
um documento tem-
porário emitido em 
seu nome, informan-
do que ele não tem 
mais permissão para 
portar arma. a deci-
são foi publicada no 
boletim oficial da cor-
poração, na última 
quinta-feira.

Izabela foi levada para Complexo de Gericinó 

fabiano rocha
v

Carro de rapper é coberto por cascas de banana
conhecido no meio 

musical como o rapper 
dughettu, Marcello Silva 
se deparou com uma sur-
presa desagradável ao 
sair de uma clínica onde 
seu cão foi sacrificado por 
conta de uma doença ter-
minal, na tarde do último 
domingo, em São cristo-
vão, na zona norte do rio: 

seu carro estava coberto 
por cascas de banana. 

“hoje fui vítima de um 
ataque racista. fui junto 
com meu irmão fazer a 
eutanásia do meu cão. 
Parei meu carro em um 
estacionamento de rua ao 
lado de uma fileira de 15 
carros. fiquei por 30 minu-
tos na clínica e ao retornar 

me deparei com meu car-
ro desenhado com cascas 
de banana”, relatou o ra-
pper. 

ainda de acordo com 
Marcello, ele fez um bole-
tim de ocorrência na 17 ª 
dP (São cristóvão). entre-
tanto, a identidade do au-
tor do ato ainda é desco-
nhecida. 
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Objetivo é desafogar o trânsito da  Avenida Presidente Tancredo Neves.

SÃO PAULO

o instituto butan-
tan, em São Paulo, 
deve ter uma fábri-
ca dedicada à pro-
dução da vacina 
contra dengue até o 
final de 2016, segun-
do anunciou o dire-
tor do instituto, Jorge 
Kalil, ontem. até junho 
de 2017, a unidade 
deve estar equipada 
e preparada para a 
produção da vaci-
na, desenvolvida em 
parceria entre o bu-
tantan e os institutos 
nacionais de Saúde 
dos estados unidos 
(nih). o produto ain-
da está em teste: dos 

Fábrica contra dengue está em teste
17 mil voluntários previs-
tos para participar dos 
testes clínicos de fase 
3, última fase de estu-
dos antes que a vacina 
possa ser submetida à 
avaliação da anvisa 
para registro, 1,2 mil já 
receberam doses.

a fábrica, que tam-
bém poderá ser usada 
na produção de uma 
futura vacina contra o 
vírus da zika, terá ca-
pacidade de produzir 
30 milhões de doses de 
vacina de dengue por 
ano. hoje, o instituto bu-
tantan já produz as va-
cinas de dengue que 
vêm sendo usadas nos 
testes clínicos por uma 
fábrica menor, com 

Prefeitura cria 15 vagas de 
estacionamento para ônibus 

capacidade de 500 mil 
doses por ano.

testes começam em 
quatro estados ainda 
ontem, foi anunciado o 
início dos testes clínicos 

da vacina contra den-
gue em mais quatro 
centros de pesquisa: 
em brasília (df), cuia-
bá (Mt), recife (Pe) e 
belo horizonte (Mg).

Reposição
em uma série de 

outros experimentos, 
os investigadores re-
solveram se concen-
trar no ly6chi e na 
ligação dele com 
a neurogênese. Per-
ceberam em ratos 
com níveis baixos 
da célula de defesa 
as mesmas deficiên-
cias de memória de 
roedores que perde-
ram as bactérias do 
intestino devido à 
ingestão de antibió-
ticos. 

além disso, ao 
repor os níveis de 
ly6chi em cobaias 
tratadas com o 
medicamento, a 
memória e a neu-
rogênese delas 
apresentaram me-
lhoras. alguns estu-
dos apontaram de-
sequilíbrios na flora 
intestinal com a do-
ença de Parkinson 
também.

terapia à base 
de probióticos 
e exercícios

em uma segunda 
etapa da pesquisa 
alemã, os investi-
gadores resolveram 
analisar se o efeito 
causado pelos anti-

bióticos no cérebro 
poderia ser revertido 
ou evitado.

dessa forma, os ra-
tos que haviam sido 
medicados com a 
substância passaram 
a receber probióti-
cos (bactérias que 
melhoram a saúde 
do intestino) e a rea-
lizar atividades físicas. 
as duas intervenções 
melhoraram a capa-
cidade de renova-
ção das células neu-
rais, a neurogênese.

os cientistas tam-
bém realizaram 
transplantes fecais 
para restaurar as 
bactérias intestinais, 
mas não obtiveram 
o mesmo efeito. a 
magnitude da ação 
de probióticos so-
bre a neurogênese 
e a cognição im-
pressionou. foi sur-
preendente que 
o transplante re-
cuperou a flora in-
testinal, mas não 
recuperou a neu-
rogênese. 

os probióticos 
podem equilibrar 
a plasticidade do 
cérebro e devem 
ser considerados 
como uma opção 
de tratamento real.

dr. renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela faculdade unig-rJ. fez residência em 
cirurgia no hospital Municipal Miguel couto-rJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho regional de Medicina do es-
tado do rio de Janeiro (creMerJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo Mec (Ministério da educa-
ção), além de membro do colégio brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 
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Fábrica que produz vacina no Instituto Butantan

Mariana lenharo/g1

a Prefeitura de nova 
iguaçu, através da 
Portaria de nº 270, 

publicada no do do últi-
mo sábado, criou 15 va-
gas de estacionamento 
para os ônibus do termi-
nal rodoviário de nova 
iguaçu, na avenida go-
vernador amaral Peixo-
to, lado esquerdo da 
via, entre a avenida go-
vernador roberto Silveira 
e a travessa elói Muniz 
barreiros, no centro. o 
objetivo é desafogar o 
trânsito da avenida Pre-
sidente tancredo neves, 
onde o estacionamento 
passou a ser proibido. a 
pintura de toda sinaliza-
ção está prevista para 

terminar amanhã.

REClAMAçõES 
DEMASIADAS

Segundo rubens bor-
borema, secretário de 
transporte, trânsito e Mo-
bilidade urbana, a ideia 
de criar as vagas veio 
após reclamações de 
motoristas, passageiros, 
pedestres e moradores. 
“os motoristas dos ônibus 
costumam estacionar os 
carros na tancredo ne-
ves para fazer hora, isso 
acaba atrapalhando 
demais o trânsito, o direi-
to de ir e vir dos pedes-
tres por conta das cal-
çadas ocupadas, entre 
outros problemas. agora, 
temos a certeza que o 
problema vai acabar”, 

destaca.
as vagas de carga 

e descarga na aveni-
da governador amaral 
Peixoto, entre a aveni-
da governador rober-
to Silveira e a travessa 
elói Muniz barreiros, fo-
ram extintas. “criamos 
três vagas de carga e 
descarga na avenida 
governador roberto Sil-
veira, entre a via light e 
a avenida governador 
amaral Peixoto. com 
isso, as vagas de esta-
cionamento rotativo na 
avenida governador 
amaral Peixoto, entre 
a avenida governador 
roberto Silveira e a tra-
vessa elói Muniz barreiros, 
também acabaram”, 
explica borborema. Ideia veio após reclamações de motoristas, passageiros, pedestres e moradores

reProdução

Outros estacionamentos foram extintos na região
as vagas de esta-

cionamento rotativo 
na avenida gover-
nador roberto Silvei-

ra, entre a via light e 
a avenida governador 
amaral Peixoto tam-
bém foram extintas. 

fica proibido estacio-
nar, em ambos os lados, 
na avenida tancredo 
neves, entre a avenida 

governador roberto 
Silveira e a travessa elói 
Muniz barreiros.

“a pintura da sinaliza-

ção termina na quarta-
-feira. após isso, vamos 
montar uma fiscaliza-
ção da SeMtMu no lo-

cal para verificarmos 
o cumprimento dessas 
novas regras”, finaliza 
rubens borborema.

Mutirão irá legalizar artistas de Duque de Caxias
a Prefeitura de du-

que de caxias, através 
da Secretaria munici-
pal de cultura e turis-
mo, em parceria com 
o Sebrae irá realizar no 
dia 30 de setembro, 
um mutirão para lega-
lizar artistas da cidade. 
o evento acontecerá 

de 9h às 13h, no Mu-
seu ciência e vida, 
no bairro Jardim 25 de 
agosto, e irá oferecer 
palestras e oficinas ao 
público. Para se forma-
lizar, será necessário 
apresentar identida-
de, cPf, iPtu, título de 
eleitor e declaração 

do imposto de renda 
(caso seja declarante).

o objetivo da ação 
é tirar artistas como 
músicos, atores, bai-
larinos da cidade da 
informalidade e dar a 
oportunidade de rece-
berem os benefícios re-
ferentes ao Microem-

preendedor individual 
(Mei), como o previ-
denciário (ex.: auxílio 
doença, morte e apo-
sentadoria), possível 
acesso à linhas de cré-
dito para comprar ma-
térias, compras com 
cnPJ para expandir os 
negócios, entre outros.

Picciani investe em esporte de inclusão como prioridade
o ministro do esporte, 

leonardo Picciani, elo-
giou a participação do 
brasil na Paralimpíada do 
rio que, segundo ele, ga-
rantiu melhores resultados 
do que nos Jogos de lon-
dres, em 2012, e Pequim, 
em 2008. o representante 
da pasta disse, em coleti-
va de imprensa no último 
domingo, no rio Media 
center, na cidade nova, 
que o esporte paralímpico 
será prioridade no esporte 
neste governo.

“na verdade temos 

duas prioridades: preparar 
atletas de alto rendimento 
com o auxílio de progra-
mas como o bolas atleta 
e bolsa Pódio e parceria 

com as forças armadas e 
incrementar o esporte de 
inclusão social e educa-
cional. o orçamento para 
2017 é de r$656 milhões, 

30% maior que o anterior. 
e isso já descontado a 
verba não precisaremos 
dispor para construir equi-
pamentos  que ja estão 
prontos e vão ficar como 
legado”, disse o ministro.

além disso, Picciani dis-
se também que vai incre-
mentar e divulgar mais a 
lei de incentivo ao espor-
te, que este ano, segundo 
ele, disponibilizou r$ 400 
milhões. apesar disso, o 
ministro afirmou que desse 
total somente r$ 250 mi-
lhões foram usados.

Picciani diz que esporte de inclusão será prioridade

alba valÉria Mendonça/g1
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GLOBO
05:02 - hora um
05:59 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:15 - bem estar
10:56 - encontro com fátima ber-
nardes
11:55 - Praça tv - 1ª edição
12:33 - globo esporte
13:00 - horário políticopara todos 
os estados menos df
13:10 - Jornal hoje
13:49 - vídeo Show
14:50 - Sessão da tarde
16:23 - vale a Pena ver de novo-
anjo Mau
17:37 - Malhação: Pro dia nascer 
feliz
18:10 - Sol nascente
19:05 - Praça tv - 2ª edição
19:27 - haja coração
20:30 - horário políticopara todos 
os estados menos df
20:40 - Jornal nacional
21:25 - velho chico
22:23 - Justiça
23:22 - Por toda Minha vida
00:34 - Jornal da globo
01:09 - Programa do Jô
01:50 - Plantão noturno
02:44 - corujão

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
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

duQue de caxiaS

05:00-igreja internacio-
nal da graça de deus 
08:30-te Peguei 
09:00-tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
13:00-horário eleitoral gra-
tuito 
13:10-igreja universal do 
reino de deus. 
15:10-a tarde é Sua 
17:15-igreja universal do 
reino de deus 
18:15-Sem rodeios 
19:30-redetv news 
20:30-horário eleitoral gra-
tuito 2 
20:40-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:40-tv fama 
22:45-luciana by night 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-Programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
Seu lar

luzia, bento e Santo questio-
nam Piedade sobre a conversa 
com encarnação. Padre bení-
cio vai ao encontro de encar-
nação. Queiroz convence car-
los a poupar a vida de bento. 
luzia revela a germano que 
bento esconde algo da polícia. 
germano pede que bento con-
fie nele. iolanda anuncia a afrâ-
nio que deixará a mansão.

Germano pede 
que Bento confie nele

Ruth conversa 
com Boã

o líder hebreu encontra Quemuel 
e faz elogios à fé de aruna. adara se 
veste como uma hebreia. léia e Sa-
mara fazem compras na tenda de 
elias. adara tranquiliza aruna dizendo 
que se explicará para Quemuel e léia. 
aruna estranha o fato de adara já co-
nhecer Quemuel. ruth conversa com 
boã e diz gostar de alguém. 

RESUMOS DAS NOVElAS

beto e henrique brigam por causa 
de Penélope. carol explica a Murilo 
que teme ser enviada para um abri-
go. Penélope estranha que beto te-
nha a chave da casa de henrique. 
camila acorda no momento em que 
bruna tenta lhe aplicar uma substân-
cia. Shirlei se preocupa ao saber que 
Jéssica se encontrará com vitória. 

Felipe apresenta 
Shirlei para Vitória

Neuza acorda 
do desmaio

o prefeito e avô de Sabrina diz que 
não é mais para ela, Matheus e téo to-
caram no assunto sobre a barraca ile-
gal com produtos tóxicos. neuza acor-
da do desmaio. Matheus conta para 
o pai sobre o ocorrido e luis decide ir 
averiguar. Manuela conta para isabe-
la que Joaquim lhe pediu em namoro, 
mas que ela ainda não conseguiu acei-
tar. Manuela confessa para a irmã que 
está com medo do primeiro beijo. 

06h00 - balanço geral Manhã
07h30 - SP no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço geral SP
13h00 - horário Político
13h10 - balanço geral SP – con-
tinuação
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h45 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - horário Político
20h40 - a terra Prometida
21h45 -Jornal da record
22h45 - batalha dos cozinheiros
00h15 - Programa do Porchat
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - Programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Sesi recebe o espetáculo 
‘Estamira – Beira do Mundo’
Peça é inspirada no documentário de Marcos Prado sobre Estamira, catadora de lixo.

BAND
06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:10 - dia dia
10:10 - os Simpsons
12:30 - Jogo aberto debate
13:00 - os donos da bola
15:00 - Qual é o desafio?
16:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - Sila: Prisioneira do 
amor
21:10 - religioso - Show da 
fé
22:05 - Masterchef - a prévia
22:30 - Masterchef
00:30 - Jornal da noite
01:15 - Que fim levou?
01:20  o Melhor da liga
01:55 - os Simpsons
02:50 - Só risos - pegadinhas
03:00 - religioso - igreja uni-
versal

todos vivemos alguns 
fracassos que afetam 
nosso ânimo e autoesti-
ma. faça com que seu 
companheiro sinta o seu 
apoio e compreensão. 
assim, tudo fica mais fácil 
e seu parceiro irá se sentir 
muito melhor. dê também 
atenção aos desejos e 
necessidades de quem 
está ao seu lado. você 
deve aceitar que o outro 
não é um reflexo seu nem 
sua propriedade. trate os 
desejos dele ou dela com 
compreensão.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

divulgação

o Sesi cultural pro-
move o circuito da 
peça ‘estamira – 

beira do Mundo’ no rio de 
Janeiro em setembro. no 
dia 23, às 20h, o espetá-
culo faz parada no teatro 
Sesi duque de caxias, na 
rua arthur neiva, número 
100, bairro 25 de agosto. a 
montagem é uma adap-
tação do documentário 
do diretor Marcos Prado 
e revela a história de uma 
catadora de lixo do Jar-
dim gramacho, bairro da 
baixada fluminense, onde 
funcionou o maior lixão da 
américa latina. com uma 
percepção surpreendente 
do mundo, estamira é ins-
piração de uma das mais 
elogiadas peças teatrais 
dos últimos anos e traz a 
atriz dani barros na pele 
da ‘Profetisa do lixão’. a 
apresentação tem ingres-
sos a r$ 22 (inteira) e r$ 11 
(meia-entrada).

o espetáculo é o segundo 
solo da atriz dani barros e 
resultado da parceria com 
a diretora beatriz Sayad 
(ambas atuaram no proje-
to ‘doutores da alegria’ e 
na peça teatral ‘inventário 

– aquilo que seria esque-
cido se a gente não con-
tasse’). ‘estamira – beira do 
Mundo’ estreou no rio de 
Janeiro em 2011 e, desde 
então, participou de festi-
vais nacionais e internacio-

nais de teatro e venceu di-
versos prêmios, entre eles: 
Questão de crítica, Shell, 
aPtr e aPca na categoria 
‘Melhor atriz’ (dani barros). 
foi ganhador também do 
funarte Myriam Muniz (2011 

e 2012) e do edital fate 
2012. além disso, a peça fi-
gurou na lista de melhores 
em diversos meios de co-
municação, sendo eleita a 
peça do ano de 2012 pela 
veja São Paulo.

O espetáculo é o segundo solo da atriz Dani Barros e resultado da parceria com a diretora Beatriz Sayad
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Elemento: fogo. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Muita esperança e 
otimismo daqui pra 

frente, pois novidades no amor e 
nas finanças vão surgir. Grande 
possibilidade de receber notícias a 
respeito de alguém muito especial. 

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. Um 
relacionamento com 

jeitão de seriedade pode ganhar força 
nestes dias, mas é preciso confiar, porque 
os rumos não serão determinados por 
você. Cor: marrom. Número: 06.

Touro

O Sol traz boa clareza 
de mente e uma 
abertura de visão em 
você hoje. Faça sua 
parte e colabore sendo 
mais flexível para o 
novo. Dia típico para 

encontrar amigos e se divertir sem 
restrições. A Lua agita seu astral e 
você prefere passar o dia pensando 
em diversão.

Gêmeos

Generosidade é uma 
característica do seu signo 
– até exagerada às vezes. 
Chegou a hora de pensar 
mais em você mesmo(a). 
Ame seus receios, mas 

será preciso usar a razão e analisar bem 
as relações amorosas. Bom momento no 
campo profissional. Cor: caqui. 

Câncer

Os relacionamentos 
amorosos estão em 
primeiríssimo lugar 
nestes dias. Para ser 
feliz agora não é 
preciso muito. Não 
mude as regras do 

que está dando certo no meio do 
caminho. É hora de dar vazão a 
seus sentimentos, dizer a quem 
você ama tudo que tem vontade.

Leão

Você mobiliza e articula 
as pessoas, o que o(a) 
torna um referencial 
para elas. Reúna 
os amigos para se 
divertirem e aproveite o 

bom momento. Sua mente está clara 
e o raciocínio rápido e penetrante. 
Favorável para debates com amigos. 
Cor: laranja escuro. Número: 12.

Virgem

Se o desejo de expressar 
a sensibilidade estiver 
acompanhado do 
romantismo, é provável 
que tenha em mãos a 
receita infalível para 
encontros memoráveis. 

De qualquer forma, tenha a certeza 
de que o objetivo será alcançado 
plenamente. Cor: azul-celeste. Número: 
15.

Libra

Muito entusiasmo e 
vontade de ser feliz, 
curtir as boas coisas 
da vida, disposição 
de conhecer pessoas, 
trocar ideias e afeto. 

É um momento para movimentar 
seu círculo social, sempre com a 
cooperação e outras pessoas. Aproveite. 
Bom momento no campo afetivo. 
Número: 18.

Escorpião

Com vários planetas 
ainda no seu signo estão 
trazendo um período de 
sorte para você, em que 
muitos dos seus sonhos se 
realizarão. O pensamento 

está claro, você está muito objetivo nas 
suas decisões, indo diretamente ao que 
é importante. Cor: verde-esmeralda. 
Número: 21.

Sagitário

Elemento: terra. 
M o d a l i d a d e : 
Impulsivo. Signo 
complementar: Câncer. 
Regente: Saturno. A 

energia do céu está mexendo com 
todos os seus relacionamentos e 
o amor pode surpreender você. 
Os astros podem, sem que você 
perceba, transformar uma conversa 
despretensiosa num encontro com 
a magia. 

Capricórnio

Dê uma atenção 
toda especial para a 
sua vida espiritual, 
para o papel que 
você desempenha 
neste mundo. No 

momento, você poderá contar 
com a ajuda muito proveitosa 
de pessoas honestas e otimistas. 
É possível que à tarde haja uma 
onda de tensão emocional e 
passageira.

Aquário

Possíveis novidades no 
setor afetivo pode ser o 
começo de um romance. 
Bom momento para 
repensar seus valores e 
desapegar-se de velhos 

conceitos. Abra-se ao novo, mas 
sem radicalismos. Fortaleça suas 
emoções. Bom momento no campo 
sentimental. Número: 27.

Peixes
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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 2433 DE 19 DE SETEMBRO 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 19/09/2016 MARCELO 
AUGUSTO KIELING CARDONA PEREIRA, para o cargo 
em comissão cc2 de assessor de Gabinete do Gabinete 
do Vice-Prefeito. 

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

aviso de licitação
Pregão Presencial nº 059/2016

contratação de empresa para fornecimento de pneus, 
atendendo a solicitação efetuada pela secretaria municipal 
de educação, cultura, esporte e lazer  (smecel). retirada 
do edital em horário comercial. local: departamento de 
licitação da Prefeitura municipal de Porto real localizado 
na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio 
de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então através do 
portal de transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/
transparencia/. abertura da proposta dia 04/10/2016 às 
09:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite 
modelo A4, procuração com firma reconhecida em cartório 
e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de licitação
Pregão Presencial nº 060/2016

Contratação de empresa para fornecimento de refeitório 

infantil, espelho e mesa para reunião, atendendo a 
solicitação efetuada pela secretaria municipal de 
educação, cultura, esporte e lazer  (smecel). retirada 
do edital em horário comercial. local: departamento de 
licitação da Prefeitura municipal de Porto real localizado 
na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio 
de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então através do 
portal de transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/
transparencia/. abertura da proposta dia 04/10/2016 às 
14:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite 
modelo A4, procuração com firma reconhecida em cartório 
e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de licitação
Pregão Presencial nº 061/2016

contratação de empresa para fornecimento de scanners, 
atendendo a solicitação efetuada pela secretaria municipal 
de administração  (sma). retirada do edital em horário 
comercial. local: departamento de licitação da Prefeitura 
municipal de Porto real localizado na rua hilário ettore, 
442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 
27570-000 ou então através do portal de transparência 
link http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura 
da proposta dia 05/10/2016 às 09:00 h no endereço acima. 
as sociedades empresariais interessadas deverão trazer: 
1 (uma) resma de papel sulfite modelo A4, procuração 
com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de licitação
Pregão Presencial nº 062/2016

contratação de empresa para fornecimento de máquina 

fotocopiadora, atendendo a solicitação efetuada pela 
secretaria municipal de administração  (sma). retirada 
do edital em horário comercial. local: departamento de 
licitação da Prefeitura municipal de Porto real localizado 
na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio 
de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então através do 
portal de transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/
transparencia/. abertura da proposta dia 05/10/2016 às 
14:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite 
modelo A4, procuração com firma reconhecida em cartório 
e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de licitação
tomada de Preços nº 007/2016

contratação de empresa para realizar serviço de 
demolição de tanque metálico e estrutura de concreto nas 
instalações antigas da unidade de tratamento de água do 
bairro bulhões, para atender a solicitação efetuada pela 
secretaria municipal de meio ambiente (smma). retirada 
do edital em horário comercial. local: departamento de 
licitação da Prefeitura municipal de Porto real localizado 
na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio 
de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então através do 
portal de transparência link http://www.portoreal.rj.gov.
br/transparencia/. abertura da proposta dia 10/10/2016 
às 09:00 h no endereço acima. informações gerais: as 
sociedades empresariais interessadas que retirarem o 
edital no departamento de licitação deverão trazer: 3 (três) 
resmas de papel sulfite modelo A4, procuração com firma 
reconhecida em cartório e contrato social autenticados.

leticia Klotz de almeida
Presidente da comissão de licitação

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
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Ingredientes

Modo de preparo

SUCO DE 
lIMÃO,GENGIBRE E 

CAPIM CIDREIRA

2 limões taiti ou siciliano 
sem a casca e sementes/6 
folhas frescas de capim ci-
dreira ( 1 /2 xícara )/1 co-
lher ( sopa ) de gengibre 
picado/1 litro de água
açúcar a gosto

bater todos os ingredientes 
no liquidificador.
coar e servir gelado.

MASSA BÁSICA 
PASTEl MAIS 

FÁCIl DO MUNDO

3 xícaras de farinha de tri-
go/2 colheres de óleo ou 
azeite/1 copo de água 
morna (mais ou menos 250 
ml)/1 colher rasa de sal

Ingredientes

Modo de preparo

coloque a farinha em 
uma vasilha.
adicione a água morna 
e o óleo aos poucos me-
xendo sempre, o sal pode 
ser colocado no início da 
receita.
Sove a massa até que fi-
que bem homogênea
importante deixar a massa 
descansar por 30 minutos, 
senão a receita não fun-
ciona.
abra a massa com rolo de 
macarrão ou cilindro, re-
cheie e frite normalmente
fica uma delícia, igual a 
qualquer outra massa de 
pastel.

MACARRÃO COM 
MOlHO BRANCO 

RÁPIDO

300 g de macarrão da 
sua preferência/2 colheres 
(sopa) de óleo/1 colher 
(sopa) de margarina/100 
g de requeijão/1 lata de 
creme de leite/1/2 cebola 
pequena picada/1/2 litro 
de leite/pimenta-do-reino 
e sal a gosto/queijo ralado 
a gosto para decorar

Ingredientes

Modo de preparo

Para cozinhar o macarrão, 
coloque água para fer-
ver na panela de pressão 
com as 2 colheres de óleo 
e 1 colher de sopa de sal
depois que começar a 
ferver a água coloque o 
macarrão
Quando o macarrão esti-
ver quase molinho, come-
ce a fazer o molho branco
Pegue uma outra panela 
e coloque a margarina, 
quando estiver derretido 
acrescente a cebola, o sal 
e a pimenta
fique por 1 minuto mexen-
do essa mistura para pe-
gar gosto
coloque o leite e mexa, 
logo depois acrescente 
todo o creme de leite
continue mexendo sem 
parar, até que o molho 
fique numa consistência 
mais firme
escorra o macarrão
coloque em um refratário
retire o molho da panela 
e coloque direto em cima 
do macarrão
Polvilhe com queijo ralado 
por cima

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2048 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor secretaria municipal de educação, crédito suplementar 
no valor global de r$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro 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$ 424.000,00 
(quatrocentos e vinte e quatro 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 424.000,00
TOTAL 424.000,00

  

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 - 0500

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  0,00

decretos de excesso abertos  200.000,00
decreto nº 2038 de 
16/08/2016  200.000,00

Excesso de Arrecadação  424.551,89

 

José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito municipal –

em exercício

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 4124, de 19 de setembro de 2016.

 “dispõe sobre a designação de membros para compor 
o conselho municipal de educação de belford roxo, 

no biênio 2016/2018 e dá outras providências.” 

o Prefeito do muNicÍPio de belford roXo, 
estado do rio de jaNeiro, no uso de suas atri-
buições legais e :

° considerando o que dispõe a lei municipal nº 019, de 
13 de janeiro de 1993, artigo 3º, § Único e artigo 5º da 
mesma lei;

° considerando o que dispõe o decreto municipal nº 
819, de 30 de junho de 1997;

° considerando o que dispõe a Portaria nº 005, de 09 de 
dezembro de 1998, que homologa o regimento interno 
do conselho municipal de educação.

DECRETA:

art. 1º - ficam designados par compor o conselho 
municipal de educação de belford roxo, no biênio 
2016/2018 os seguintes membros:

i- representantes  do Poder executivo municipal:
titular – antonio carlos lustosa
suplente – joelma milão
titular – franci rose jacintho de oliveira araujo
suplente –clayton carneiro silva
titular – celia domingues da silva
suplente – damião ferreira da silva

ii- representantes do Poder legislativo:
titular – micheline soares Pereira
suplente – heloisa do Nascimento
titular – josé  mauricio  ribeiro
suplente – lucia helena oliveira silva banny
titular – cirlene silva ferreira
suplente – sergio martins Pimenta

iii- representantes da sociedade civil:
titular – Katia maria soares – fabel
suplente – marcio emerson santana da silva – fabel
titular – maria josé rodrigues carvalho – sePe
suplente – fernando carlos soares – feNeN/bf
titular – adriel dias marinho da silva – oNG iNstitu-
to sÃo sebastiÃo
suplente – andré silva Prata – iNstituto luZ e Vida
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada as disposições em con-
trário.

adeNildo brauliNo dos saNtos
Prefeito

PORTARIA Nº 2022/GP/2016 DE 19 DE SETEMBRO 
DE 2016.

o Prefeito do município de belford roxo, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a decisão judicial 
nos autos nº 0027492-84.2013.8.19.0008 e 0004166-
61.2014.8.19.0008, nada obstante, haver no judiciário 
pendente de julgamento ação Popular nº 0004185-

38.2012.8.19.0008 e 0013959-92.2012.8.19.0008, em 
Caráter Precário,

RESOLVE:

NOMEAR, a contar desta publicação, para ocupar o 
cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal II, os 
candidatos abaixo relacionados, aprovado em concur-
so Público para preenchimento de cargos vagos, do 
quadro de pessoal da secretaria municipal de fazenda. 
o nomeado deverá comparecer no prazo de 30 dias, a 
partir da data da publicação de 9:00 às 17:00 h.,na Pre-
feitura municipal de belford roxo – assessoria especial 
de recursos humanos – aerh, sito à av. floripes ro-
cha nº 378 sala 107 -  centro – belford roxo, portando 
os documentos abaixo relacionados. o não compareci-
mento do candidato no prazo acima mencionado acar-
retará sua eliminação no concurso Público.

Original e Cópia autenticada dos seguintes docu-
mentos:

identidade
cPf
diploma do ensino médio completo 
comprovante de residência
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 10 anos
Declaração de escolaridade dos filhos a partir de 07 
anos
título de eleitor
comprovante da última votação
certidão de nascimento ou casamento
Pis ou PaseP
declaração de imposto de renda completa / situação 
cadastral do cPf
Certificado de reservista
atestado médico admissional expedido pelo médico do 
trabalho do município
02 fotos 3X4
comprovante de conta corrente do itaú
certidão negativa de antecedentes criminais (estadual 
e federal)
comprovante de inscrição do concurso

OBS: Para a realização do exame médico admissio-
nal, o candidato deverá comparecer na policlínica 
portando os exames de Hemograma completo, RX 
do Tórax (PA/Perfil) e eletrocardiograma.

local endereço dia e horário

Policlínica esp. 
da Prata

tel: 2761-6298

av. josé mariano 
dos Passos, 948 – 
Prata – belford roxo

5ª as 14h. (chegar 1 hora 
antes, atendimento por 
ordem de chegada)

Classificação

Nome

26 luiZ feliPe ProcÓPio da silVa

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1662/2016
PARTES: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa HOS-
PITAL INFANTIL DE BELFORD ROXO LTDA (cNPj: 
02.254.512/0001-84).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços assistência hospitalar fae 
durante o período compreendido do mês de março 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$229.728,36 (duzentos e vinte e nove mil, 
setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1852/2016
PARTES: o município de belford roxo, por intermédio 
da secretaria municipal de saúde e a empresa SEMOX 
– SERVIÇOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DA XA-
VANTE LTDA (cNPj: 35.934.082/0001-26).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços assistência ambulatorial du-
rante 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$ 243.001,93 (duzentos e quarenta e três mil, 
um real e noventa e três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos 
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELFORD 
ROXO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente do conselho municipal de saúde vem res-
peitosamente cancelar a reunião ordinária do dia 20/09 
e CONVOCAR todos conselheiros titulares e suplen-
tes a participarem da reunião extraordinária que acon-
tecerá no dia 23 de setembro de 2016, às 10 horas no 
ceo com a seguinte pauta:

•	 LOAS 2017;
•	 Plano Municipal de Enfrentamento da Sífilis 

Congênita;
•	 Relatório de Gestão 2º quadrimestre
•	 Informes gerais;

belford roxo, 19 de setembro de 2016.

Célio Davi de Souza Calado
Presidente do cms-br
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Palmares e Raça lideram Iguaçuano
Competição pega fogo e a cada rodada as emoções vão aumentando e 
agitando as quartas de finais do campeonato para os clubes em Nova Iguaçu.

Anderson Luiz

38

baixada

a 4ª rodada do cam-
peonato iguaçuano 
de futebol 1ª divisão 

foi disputada e garantiu a 
classificação do raça, Pal-
mares e iguaçu para fase 
quartas de final, com as 
cinco vagas restantes sen-
do definidas na última ro-
dada no próximo domingo.

Pela chave a, o raça 
jogando no campo do xv 
de novembro na vila car-
mary, assumiu a lideran-
ça isolada com 10 pontos 
após vencer por 1 x 0 o 
horizonte gol marcado por 
vitor.

o iguaçu fc em seu 
campo recebeu o Miguel 
couto com a partida ter-
minando em 0 a 0. com 
o empate o iguaçu se ga-
rante na próxima fase, e o 
Miguel couto ficando pró-
ximo da classificação.

no campo do ec Miguel 
couto, o revelação con-
quistou sua primeira vitória 
na competição ao vencer 
o carmary pelo placar de 
2 x 1 somando agora 5 
pontos em quarto lugar en-
trando na zona de classifi-
cação para fase seguinte 
do campeonato.  depois 
de um primeiro tempo 
sem gols, com o carmary 
perdendo pelo menos três 

grandes oportunidades de 
abrir o placar, o revelação 
voltou para etapa final 
determinado e com mais 
vontade marcando duas 
vezes com diego, e já nos 
minutos finais o carmary 
descontou com edinho.

as duas equipes com 
chances de classificação 
para quartas de finais, o 
revelação que jogará no 
campo do esperança com 
uma vitória sobre o hori-
zonte ficará com uma das 
vagas restantes na chave 
a. o carmary com a der-
rota se complicou, e ago-
ra vai precisar vencer o 
Miguel couto por três gols 
de diferença para se clas-
sificar sem depender de 
outros resultados.

a chave b tem o Pal-
mares já classificado dis-
parado na ponta com 12 
pontos e a única equipe 
a vencer os quatro jogos. 
tradição, ferrari, ferroviá-
rio, aymoré e cabuçu irão 
para última rodada no do-
mingo brigar pelas três va-
gas restantes.

no estádio Severino pe-
reira, cabuçu e ferroviário 
empataram em 2 x 2 um 
partida bastante movi-
menta. o resultado não foi 
bom para o cabuçu que 
precisava vencer para 
subir na tabela de classi-

ficação e agora terá que 
vencer o aymoré na última 
rodada e torcer por uma 
combinação de resultados. 
o ferroviário vai depender 
de um empate para ficar 
com a vaga.

o Palmares garantiu por 
antecipação o primeiro lu-
gar com 12 pontos, derro-
tando por 2 x 1 o tradição 
em partida disputada na 
manhã do último domingo 
no campo do aymoré. o 
resultado deixou o tradição 
em situação delicada de-
cidindo a vaga na última 
rodada fora de casa com 
o ferroviário necessitando 
da vitória para não depen-
der de outros resultados.

no estádio do Miguel 
couto, o aymoré de virada 
venceu o ferrari pelo pla-
car de 2 x 1 se recuperan-
do na competição dando 
passo importante para ga-
rantir classificação às quar-
tas de final.

Mesmo saindo perden-
do por 1 x 0, daniel abriu o 
placar em favor do ferrari, 
o aymoré partiu em busca 
da virada chegando ao 
empate com dick em co-
brança de falta ainda no 
primeiro tempo. o gol da 
vitória aconteceu logo no 
início da etapa final com 
o zagueiro bizoi escoran-
do para o fundo das redes 

após rebote do goleiro bi-
rinha.

na última rodada o fer-

rari vai ter que vencer o 
Palmares para chegar as 
quartas, e o aymoré com 

uma vitória sobre o cabu-
çu também ficará com a 
vaga.

Classificação e próxima rodada
a classificação nas 

chaves a e b após a 
realização da quarta 
rodada ficou assim:

chave a: 1º raça 
fc 10 pontos, 2º igua-
çu fc 8, 3º ec Miguel 
couto 6, 4º revelação 
fc 5, 5º carmary fc 3 
e 6º horizonte 0.

chave b: 1º Palma-
res 12 pontos, 2º fer-
roviário, ferrari e tradi-

ção 5, 5º aymoré 3 e 6º 
cabuçu 2.

no próximo domingo 
teremos a realização 
da 5ª rodada que vai 
definir os classificados 
e os confrontos das 
quartas de final com 
a tabela marcando as 
seguintes partidas:

chave a: raça fc x 
iguaçu fc (Miguel cou-
to às 12:30), revelação 

fc x ac horizonte 
(esperança às 13:30) 
e ec Miguel couto x 
carmary fc (Miguel 
couto às 15:00 hs).

chave b: ferroviário 
fc x tradição fc (fer-
roviário às 11:00), fer-
rari fc x Palmares ec 
(heliópolis às 13:00 hs) 
e arS aymoré x ca-
buçu fc (aymoré às 
11:00 hs).

Iguaçu e Miguel Couto empataram em jogo onde a bola não balançou a rede

divulgação


