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corrupção na pM

Marcos Paulo Gonçalves ficou ferido e Leandro Bala da Silva levou tiro e morreu. Material entorpecente foi apreendido

Dois dos quatro integrantes envolvidos na execução do policial são foragidos. Matheuzinho (d) agora está em Bangu
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Esfaqueado 

Mais Médicos 

Monstro solto 

Embalados integrante 
de bando 

que matou 
PM em Nova 

Iguaçu é 
grampeado

De volta à PM 

Trio em cana

Caos total 

Câncer na corporação.
E o remédio é a prisão!

Vigilante é assassinado a 
facadas após discussão em 
acidente de trânsito duran-
te carreata política. 

Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, anuncia renovação 
do programa do governo fe-
deral por mais três anos. 

Acusado de invadir con-
domínios de luxo no Rio e 
de estuprar as vítimas foge 
de cadeia e segue solto. 

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prende homem que 
transportava quase 8kg de 
cocaína prontos pra venda. 

Chefe de milícia na Zona 
Oeste do Rio foi reincorpo-
rado à Polícia Militar para 
ser investigado.

Adolescentes são apreen-
didos pelo 24º BPM (Queima-
dos) em operação contra o 
tráfico de drogas em Japeri. 

Forte chuva deixa o Rio 
em estado de atenção, cau-
sa transtornos e provoca vá-
rios pontos de alagamento. 

divulgação/montagem Hora H
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Policiais faziam operação para combater a ação da bandidagem em Duque de Caxias quando foram atacados a tiros.

reprodução/reage saracuruna
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Lula vira réu por corrupção

PM derruba suspeito de 
tráfico após confronto

A terceira fase da Operação Carcinoma desencadeada pelas po-
lícias Civil e Militar, com apoio do Ministério Público do Estado, 
cumpriu mandados de prisão preventiva contra oficiais acusados 
de envolvimento no desvio de verbas do Fundo de Saúde da PM 
(Fuspom). Entre eles estão os coronéis da Polícia Militar Ricardo 
Pacheco (foto), ex-Estado Maior Administrativo, e Kleber Martins, 
ex-diretor da Diretoria Geral de Administração Financeira (DGAF) 
da PMERJ, além do tenente-coronel Marcelo de Almeida Carneiro, 
ex-subdiretor administrativo do Hospital da PM de Niterói (HPM-
Nit), além de outros oficiais da corporação. Também foram cumpri-
dos dois mandados de busca e apreensão.

X Uma denúncia anôni-
ma levou a Polícia Militar a 
prender um dos quatro sus-
peitos de envolvimento no 
assassinato de um policial 
militar em Nova Iguaçu. Ele 
foi capturado no começo 
da tarde de ontem dentro 
de um ônibus que seguia 
para Mangaratiba.

O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro con-
tra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou réu pela segunda vez numa ação derivada das investigações da Lava-Jato. 
Segundo a denúncia, Lula obteve R$ 3,7 milhões pagos por empreiteira. Entre 2003 e 2015, os contratos do Grupo OAS com a admi-
nistração pública federal somaram R$ 6,8 bilhões, 76% dos quais corresponderam a negóciatas com a Petrobras.
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Os vingadores

Senhora venda

a marvel comics 
criou um grupo de 
super-heróis que 
combatem o mal e 
o crime com diversos 
integrantes de perso-
nalidades e naciona-
lidades diferentes. na 
verdade, ‘os vinga-
dores’ foi um grupo 
de judeus que rastre-
avam e matavam na-
zistas após a segunda 
guerra mundial.

imagina inventar 
um produto que faz 
tanto sucesso que 
grandes empresas 
se interessem em 
comprar sua ideia? 
foi o que aconteceu 
com uma mulher, 
que inventou os de-
liciosos cookies com 
gotas de chocolate. 
ela vendeu sua ideia 
pra nestlé em troca 
de chocolate por 
toda a sua vida.

conspiracionistas afirmam que o objeto tem 
9,5 km de diâmetro. será uma cidade flutu-
ante? lém disso, surgiram outras teorias sobre 
o estranho objeto escuro no oceano: o disco 
voador pode ser uma base alienígena suba-
quática, que se esconde sob o oceano!

Yakutsk é umas das cidades mais frias do mundo. 
as temperaturas médias anuais são de -21°c. a ci-
dade possui temperaturas muito variadas, tendo 
verões e invernos longos por torno de quatro me-
ses. no verão atinge entre 0ºc (33ºf) e 25ºc (77ºf), 
e no inverno entre -40ºc (-40ºf) e -25ºc (-13ºf). 

a nasa tem um bando de imagens em seu site 
que é aberto ao público. essas imagens são de mis-
sões de astronautas que estão na estação espa-
cial. uma dessas imagens chama atenção por mos-
trar um ovni em cima do mar. isto mesmo! um disco 
voador foi encontrado no mar do nosso planeta.

Ovni no mar II

Cidade fria Ovni no mar

uma nova pesquisa apontou que, crianças ex-
postas a violência familiar demonstram o mesmo 
padrão de atividade cerebral que os soldados 
quando expostos à combate. vamos preservar e 
cuidar de nossas crianças e oferece-las um melhor 
ambiente para crescerem fortes e saudáveis.

Guerra infantil

imagina trabalhar em uma empresa que te ‘es-
preme’ até você dar o melhor de si? foi o que acon-
teceu com o criador do ipod. Quando o primeiro 
protótipo do ipod foi mostrado para steve Jobs, ele 
jogou em um aquário e usou as bolhas para provar 
que ainda haviam espaços dentro dele, e que po-
deria ser feito em um tamanho menor.

muitos gamers sofrem com seus controles 
de seus consoles quando simplesmente eles 
param de funcionar. geralmente, eles fa-
lham na fase mais difícil, no momento mais 
decisivo. mas seus problemas acabaram. os 
controles do Xbox foram feitos para aguentar 
que aperte 3 milhões de vezes.

Controle potente

Subgerente com  experiência
multinacional suíça abre oportunidade para subge-

rente com ensino superior completo, experiência na 
função e inglês avançado. salário de r$ 2.000,00, pre-
miação e vários benefícios. interessados devem enviar 
currículo no corpo do email para selecaorio2014@
gmail.com, com assunto ‘subgerente aeroporto’.

Chance para montador de móveis
empresa no ramo de varejo abre vaga para mon-

tador de móveis com ensino fundamental completo, 
experiência em montagem e desmontagem de mó-
veis externo. salário fixo, bonificação de 20% e vários 
benefícios. interessados devem enviar currículo para 
rh@abracadabra.com.br, com assunto ‘montador’.

Vaga para vendedor
empresa no segmento de construção civil abre 

vaga para vendedor com ensino médio comple-
to, experiência em vendas de elevadores, cre-
malheira ou guindaste. salário fixo e benefícios. 
interessados devem enviar currículo para andrea-
compan@yahoo.com.br.

Investimentos em 25%
o conselho de administração da petrobras 

avaliou que seu plano de negócios e gestão 
2017-2021 será de us$ 74,1 bilhões. o valor é 25% 
menor que os us$ 98,4 bilhões previstos para o 
plano do período anterior, anunciado em janeiro 
deste ano.

Bovespa sobe 3%
o principal índice da bovespa subiu na tarde de 

ontem, com as ações da petrobras entre as prin-
cipais altas do dia, após divulgação do plano de 
negócios para o período entre 2017-2021, com re-
dução de 25% nos investimentos para o período. o 
ibovespa avançou 0,67%, a 57.736 pontos.

Dólar opera em queda
o dólar operou em queda ontem, véspera de 

decisão de política monetária dos bancos cen-
trais norte-americano e japonês e em sessão 
marcada pelo recuo dos preços do petróleo no 
exterior. a moeda norte-americana caiu 0,53%, 
vendida a r$ 3,2621.

iPod

MULTINACIONAL

CONSTRUÇÃO CIVIL

PETROBRAS

MOEDA AMERICANA

Homem encontra cidade escondida

Pena de morte
alguns países no mundo ainda adotam a 

pena de morte como punição para os atos 
de criminalidade. uma das formas de matar 
uma pessoa na Índia no século Xviii era ter 
a cabeça esmagada pela pata de um ele-
fante. isto sim que é ter uma morte horrível 
para a época.

VAREJISTA

MERCADOS

divulgação

enquanto refazia sua casa em 1963, um homem na província de nevsehir, ca-
padócia, na turquia, derrubou uma parede de seu porão. tudo parecia ocorrer 
normalmente até ele derrubar uma parede e se deparar com um túnel. o que ele 
tinha encontrado, sem saber, era a antiga cidade subterrânea de derinkuyu, que 
foi inteiramente esculpida na pedra abaixo de cappadocia, chegando a cerca 
de 60 metros de profundidade. a cidade tinha 18 níveis, e incluía residências, igre-
jas, armazéns, adegas, e até mesmo uma escola. ela foi projetada para abrigar 
cerca de 20.000 pessoas, bem como um número considerável de animais. 

Guerra na rede 
dois veículos de comunicação estão travando 

uma guerra dos diabos nas redes sociais para de-
fender seus candidatos a prefeito de um município 
da baixada fluminense. a briga recheada de tro-
ca de farpas e até supostas ameaças de ambos os 
lados tem movimentado as redes sociais e gerado 
polêmica.

Quem dá mais?
dizem que uma gorda bufunfa está em jogo. um 

político de uma família rica e tradicional teria ofe-
recido muito dindim para ter o apoio de um dos 
canais da mídia, orientando a mesma a difamar a 
outra e seu candidato. É baixaria que não acaba 
mais. e pobre do eleitor que se depara com a guerra 
medíocre que troca o bom senso pela mediocrida-
de eleitoral. 

Sola de sapato
tem candidato gastando sola de sapato na cam-

panha eleitoral, mas sabendo que as chances de se 
eleger são zero. para não ter prejuízo, um político em 
duque de caxias estaria as áreas de difícil acesso, 
onde os buracos e a poeira são pedras no sapato 
da população. 

Engolindo poeira 
comenta-se nos bastidores da sua campanha 

que muitos cabos eleitorais estão insatisfeitos porque 
estariam sendo obrigados e engolir poeira e passar 
por buracos e valões para entregar os santinhos do 
político, que só libera pagamento com atraso. 

Bem suspeito
em temporada eleitoral pela baixada, aquele 

político que comprou um luxuoso apartamento na 
barra durante seu primeiro mandato como verea-
dor, decidiu ‘fixar’ residência em um município da 
região só para causar boa impressão no eleitor. mas, 
sem perder tempo, os adversários já estão usando a 
farsa para atacá-lo na campanha. o resultado disso 
apenas será conhecido no dia 2 de outubro. Quem 
viver, verá!



Charlinho pode ganhar e não levar
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situação delicada

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Votos do ex-prefeito de Itaguaí poderão ser computados em separado. Só 
serão validados se ele conseguir assegurar seu registro em instância superior.

Charlinho está nas ruas pedindo votos para retornar ao comando do município de Itaguaí e tentar reeleição na cidade

Ex-prefeito perdeu e está fora da disputa eleitoral

Condenado pela Justiça Federal Criminal
carlo busatto Junior 

foi condenado pela 
Justiça federal crimi-
nal a 16 anos e dois 
meses de prisão. ele 

tem ainda uma conde-
nação por crime am-
biental e pendências 
com o tribunal de con-
tas da união. a senten-

ça pelo crime ambien-
tal se deu pela Justiça 
federal, em 2013 e foi 
mantida pelo tribunal 
regional federal da 

2ª região (trf2), em 
processo no qual o ex-
-prefeito foi acusado 
do uso de uma licença 
ambiental obtida de 

forma fraudulenta para 
fazer obras em sua re-
sidência de mangarati-
ba. a condenação da 
2ª vara federal criminal 

ocorreu no processo 
em que charlinho foi 
acusado de envolvi-
mento com a máfia 
dos sanguessugas.

Assistência social de Caxias realiza 
ações com moradores de rua na cidade

Justiça livra candidaturas 
de Carlão e de Alcemir

reprodução/facebook

Ambos estavam com problemas de filiação partidária

TRE deixa Paulo Dames 
fora da disputa eleitoral

com a candida-
tura impugna-
da pelo juízo da 

105ª Zona eleitoral, o 
ex-prefeito de itaguaí 
carlo busatto Junior, o 
charlinho (pmdb) con-
tinua nas ruas em cam-
panha para retornar 
ao governo, mas seus 
votos só serão valida-
dos se ele conseguir 
assegurar seu registro 
em instância superior. 
ele recorreu ao tribu-
nal regional eleitoral 
e aguarda julgamento 
do recurso. charlinho, 
que já governou tam-
bém o município de 
mangaratiba, onde 
iniciou sua vida púbi-
ca, é o candidato a 
prefeito mais rico da 
baixada fluminense: 
declarou patrimônio 
de r$ 26 milhões, uma 
evolução de 550% 
desde a sua última 
eleição (2008), quan-
do externou ter r$ 4 
milhões em bens. a 
evolução patrimonial 
do ex-prefeito só não 
é proporcionalmente 
maior que a do can-
didato a prefeito de 
magé pelo pr, o de-
putado estadual re-
nato cozzolino Harb, 

que em 2014 declarou 
ter apenas r$ 45 mil 
e este ano informou 
possuir r$ 679.477,49, 
sendo r$ 600 mil em 
dinheiro vivo, um cres-

cimento de 1.409% em 
menos de dois anos.

SItuAção 
CoMPLICADA

por estarem recor-

rendo contra a impug-
nação, todos os can-
didatos que estiverem 
com o requerimento 
de registro de can-
didatura ‘indeferido 

com recurso’ terão 
seus nomes inseridos 
nas urnas e disputam 
a eleição ‘sub judi-
ce’ e seus votos ficam 
‘congelados’ no siste-

ma, sendo validados 
só depois do trânsito 
em julgado do pro-
cesso, isso se ele tiver 
candidatura deferida 
no fim da ação.

por seis votos a zero tri-
bunal regional eleitoral 
do estado do rio de Ja-
neiro derrubou na noite 
da última segunda-feira 
decisão tomada pelo juiz 
rafael azevedo ribeiro al-
ves, da 50ª Zona eleitoral, 
que desconsiderou con-
denação em segunda 
instancia para deferir a 
candidatura do ex-prefei-
to de casimiro de abreu, 
paulo dames (psb). com 
o resultado do julgamen-
to de hoje dames está im-
pugnado e só se manterá 
candidato se a sentença 
for revertida no tribunal 
superior eleitoral (tse), o 
que membros do seu pró-
prio grupo acha muito 
difícil de ocorrer. teimoso, 
paulo foi aconselhado a 
desistir de ser candidato 
e indicar um substituto, 
mas preferiu apostar na 
estratégia de sua defesa, 
que não se revelou eficaz 
o suficiente para lhe as-

segurar o registro. como 
perdeu o prazo para fa-
zer a substituição resta 
a dames jogar a toalha 
e declarar apoio a um 
nome já inscrito ou tocar 
a campanha apostando 
em um milagre jurídico 
em brasília.

o juízo de primeira ins-
tancia havia julgado im-
procedente dois pedidos 
de impugnação contra 

ele, um do ministério pú-
blico e outro impetrado 
pela coligação vamos 
fazer Juntos, formada 
pelos partidos psdc, pv, 
psc, psl, dem, pen, 
pmdb, ptc, sd, psd e pps. 
os pedidos foram feitos 
com base em condena-
ção por improbidade ad-
ministrativa confirmada 
pelo plenário do tribunal 
de Justiça.

a Justiça eleitoral 
acaba de, finalmente,  
deferir o pedido de re-
gistro das candidaturas 
à reeleição dos verea-
dores carlão chamba-
relli, líder do governo 
bornier na câmara de 
nova iguaçu, e alce-
mir gomes, ambos do 
ptb. eles estavam com 
problemas de filiação 
partidária, agora sana-
das pelo comando do 
ptb nacional.

equipes da secreta-
ria de assistência social 
e direitos Humanos de 
duque de caixas, reali-
zaram na ontem, ações 
em duas praças da ci-
dade: Humaitá, no 25 
de agosto, e no pacifi-
cador, no centro, que 

contou com o apoio da 
guarda municipal e da 
secretaria de transpor-
tes e serviços públicos. a 
operação teve como ob-
jetivo encaminhar os mo-
radores de rua para suas 
famílias ou ao centro de 
referência especializado 

para população em si-
tuação de rua (centro 
pop).

segundo a secretária 
de assistência social e 
direito Humanos, letícia 
d’Ávila, as operações 
acontecem em todos 
os bairros da cidade. 
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a braskem, maior petroquímica das 
américas, realiza hoje, no dia da Árvo-
re, a doação de 500 mudas de espécies 
nativas da mata atlântica na praça Xv, 
centro do rio de Janeiro, que aconte-
cerá de 14h às 16h.

o programa territó-
rios culturais rJ/ fave-
la criativa está com 
10 editais abertos e vai 
ampliar sua atuação 
para 30 municípios 
da área de conces-
são da light. a inicia-
tiva oferece forma-
ção e especialização 
cultural para jovens.

a bancada do pmdb 
na câmara deve fe-
char questão na vo-
tação da proposta 
que estabelece o teto 
para gastos públicos. 
o comando partidário 
obriga os parlamenta-
res a votarem de acor-
do com o encaminha-
mento da liderança.

além da redução nos investimentos nos próximos anos, 
chama a atenção no plano estratégico da petrobras a 
sua meta para o endividamento. o indicador deve ser 
reduzido até 2018 e vai permitir à empresa pagar menos.

faz parte da estratégia vender ativos e reduzir o in-
vestimento. as parcerias vão atingir diversas áreas da 
companhia, como a de exploração e produção, e a 
expectativa é levantar us$ 19,5 bi com as vendas.

Gastos Públicos Iniciativa

Petrobras Estratégia!  

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu acho que a Lava Jato é um avanço civilizatório, mas a Lava Jato tem a responsabilidade de 

separar o joio do trigo, acabar com esse exibicionismo, fazer denúncias que sejam consistentes.” 
renan calheiros (pmdb-al), presidente do senado em entrevista na manhã de ontem.

otávio azevedo, ex-presidente da an-
drade gutierrez, confirmou ao tse que foi 
paga propina de r$ 1 milhão à chapa dil-
ma - temer na eleição de 2014. alegam 
que dilma deve responder pela a arreca-
dação por ser cabeça de chapa. 

o governo não pagou uma dívida de 
us$ 46 milhões com o banco intername-
ricano de desenvolvimento (bid). com 
isso a standard & poors (s&p) rebaixou 
o estado do rio na sua nota de crédito 
para “ccc-”, que representa calote. 

direto ao ponto

a política no brasil está passando por transfor-
mações históricas. certamente estamos evoluindo 
no combate à corrupção, o maior de todos os 
males da república. mas, se por um lado avança-
mos ao iniciarmos processos que chegaram a pu-
nir autoridades e empresários comprovadamente 
culpados por crimes, algo que há tempos atrás 
era inimaginável, por outro, o ranço da velha pres-
são política ainda lidera, o que é uma ameaça 
para a democracia nacional. 

TRE vai à escola Investigação Medidas 
o juiz gerardo carnevale da 

silva, ministrou palestra pelo 
programa ‘tre vai à escola’, 
para cerca de 40 alunos do co-
légio estadual leopoldina da 
silveira, em bangu. na ação, o 
magistrado enfatizou a impor-
tância do voto consciente.

a corregedoria geral do 
tribunal superior eleitoral 
realizou no rio de Janei-
ro, na última sexta-feira, a 
primeira série de oitivas de 
testemunhas na ação de 
investigação Judicial elei-
toral (aiJe).

o ministério público do esta-
do do rio de Janeiro (mprJ) 
expediu recomendação ao 
município de porto real para 
que sejam tomadas medidas 
para garantir o deslocamento 
dos estudantes às escolas pú-
blicas da cidade em 30 dias.

Propina 

Calote seletivo 
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BRASÍLIA

os bancários decidiram continuar 
a greve nacional, iniciada no último 
dia 6 e que completa hoje, 16 dias, 
com mais de 12 mil agências e 52 
centros administrativos fechados, já 
na terceira semana de paralisação.

A política num Brasil redemocratizado 

o vereador ama-
ro luiz, que com-
punha como can-
didato a vice a 
chapa do prb na 
disputa pela prefei-
tura de macaé de-
sistiu da candidatu-
ra. membro do psb 
ele foi orientado 
pelo comando da 
legenda para de-
sistir de seguir como 
companheiro do 
candidato a prefei-
to igor sardinha e 
declarar apoio ao 
também vereador 
francisco macha-
do neto, o chico 

Vice da chapa do 
PRB pula do barco

machado, que con-
corre ao cargo de 
prefeito pelo pdt. 
o comunicado foi 
feito durante visita 
do senador romário 
faria ao município, 
onde participou de 
caminhada ao lado 
de machado. de 
acordo com amaro, 
“só deixando as di-
vergências de lado 
e unindo forças é 
que a oposição ma-
caense se fortalece-
rá para conquistar 
a vitória e devolver 
macaé para todos 
os macaenses”.

Prefeitura realiza 2ª Jornada de Psicologia 
evento de psicologia 

O evento contou com palestrantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Levica.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Renovação do Programa Mais Médicos 

faça chuva ou sol, o 
caminhão da imagem 
flagrada pela reporta-
gem do Hora H ocupa 
uma calçada entre as 
ruas elizeu com miran-
dela, na região central 
de nilópólis. o espaço 
que deveria ser usa-
do por cadeirantes, 
idosos e carrinhos de 
bebê está obstruído, 
mas a prefeitura, que 
já foi comunicada so-
bre o abuso, parece 
fazer vista grossa para 
o problema que colo-
ca a vida da popula-
ção em risco. 

Amaro (c), Machado e o senador Romário 

divulgação

luiZ calderini

a renovação do pro-
grama mais médicos 
está assegurada. o 
ministro da saúde, ri-
cardo barros, anunciou 
ontem, com a organi-
zação pan-americana 
da saúde (opas), a 
continuidade, por mais 
três anos, do convênio 
que garante a atuação 
dos médicos coopera-
dos no país. a meta é, 
nesse período, ampliar 
a participação de bra-
sileiros com a oferta de 
4.000 vagas atualmen-
te preenchidas pelo 
acordo internacional. 
também está entre as 

novidades o reajuste da 
bolsa-formação paga a 
todos os profissionais do 
programa. o repasse, 
que era de r$ 10.570 por 
médico, será alterado 
para r$ 11.520 a partir de 
janeiro de 2017, um au-
mento de 9%.

Flagrante de desrespeito em Nilópolis 
o novo valor foi acer-

tado após reuniões com 
a opas e com represen-
tantes do governo de 
cuba em julho e setem-
bro. a partir de agora, 
será realizado, anual-
mente, um reajuste com 
base na inflação. 

o evento foi coordenado pela Assistência Social, Direitos Humanos, trabalho e Emprego

divulgação 

A renovação do Programa continuará por mais três anos 

bruna lemos/Hora H

mais uma vez o 
município de 
s e r o p é d i c a 

foi palco de um 
importante evento. 
na última semana a 
prefeitura de seropédica 
promoveu no centro 
de atenção integral à 
criança (caic) paulo 
dacorso filho, no bairro 
ecologia, em parceria 
com o laboratório de 
estudos sobre violência 
contra crianças e 
adolescentes (levica), à 
2° Jornada intersetorial 
de psicologia. o evento 
foi coordenado pela 
secretaria municipal de 
assistência social, direitos 
Humanos, trabalho e 

emprego (smasdhte).
“a psicologia é uma 

ciência complexa, e 
para entendermos como 
fazer bem o trabalho 
de assistência social é 
necessário partilharmos 
experiências entre 
diversas instituições, 
por isso a prefeitura de 
seropédica tem investido 
em programações que 
atualizem e qualifiquem 
os profissionais da área 
de assistência social, 
sobretudo no que se 
refere à psicologia, além 
disso, através desses 
eventos a população 
consegue entender 
melhor às políticas 
públicas adotadas por 
nossa gestão em relação 
à assistência social 

e direitos Humanos”, 
explicou o prefeito 
de seropédica, alcir 
martinazzo.

a mesa diretora do 
evento foi composta 
por suanny nogueira 
(psicóloga do cras 
bairro fazenda caxias), 
cássia nobre (psicóloga 
do conselho tutelar de 
seropédica) e fátima 
genário (diretora 
de proteção social 
da smashdte), que 
representou a secretária 
de assistência social, 
direitos Humanos, 
trabalho e emprego, 
neuza cezário e o 
subsecretário de direitos 
Humanos Jorge moreira.

“temos que usar 
os equipamentos de 

assistência social para 
melhorar a vida dos 
cidadãos, principalmente 
daqueles que se 

encontram em estado 
de vulnerabilidade 
social, nosso intuito é criar 
novas expectativas para 

essas pessoas através 
de políticas públicas 
eficazes”, afirmou fátima 
genário.
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Porto Real é sede da Semana 
de Negócios no Sul Fluminense

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Evento tem como objetivo debater soluções empreendedoras da indústria.

Silvio Campos critica fechamento da Aciaria Elétrica

uBM de Barra Mansa participa de evento onde várias indústrias participaram e apresentam propostas

Servidores ainda não receberam o pagamento de agosto

divulgação

a semana de 
negócios 2016 
do apl metal-

mecânico do médio 
paraíba fluminense 
foi aberta oficialmen-
te ontem, às 9h, no 
ginásio do porto real 
country clube, em 
porto real. a cerimô-
nia de abertura do 
evento contou com 
as presenças de au-
toridades estaduais 
e municipais; da pre-
sidente do metalsul 
(sindicato das indús-
trias metalmecânicas 
do sul fluminense), 
adriana silva; do pre-
sidente do sistema 
firjan, eduardo eugê-
nio gouveia vieira; 
da coordenadora re-
gional do sebrae rJ, 
ana lúcia de araújo 
lima; e do presidente 

Sindicato propõe greve na 
Votorantim em Barra Mansa

divulgação

Estudantes apresentam trabalho  
de empreendedorismo em Resende

Saúde e Educação de Barra 
Mansa realizam protesto

do cluster automoti-
vo do sul fluminense, 
adilson domingos de-
zoto.

após a cerimônia 
de abertura, aconte-
ce o fórum automoti-
vo do sul fluminense. 
com o tema ‘acesso 
ao mercado e seus 
desafios: identifican-
do oportunidades no 
setor automotivo’, a 
atividade vai reunir 
representantes de 
empresas da região 
e de fora do estado 
para debater o assun-
to. À tarde, acontece 
o encontro de negó-
cios.

a semana de ne-
gócios 2016 aconte-
ce entre os dias 20 e 
22 de setembro. os in-
teressados em visitar o 
evento podem se ins-
crever gratuitamente 
apenas no local. 

divulgação

o sindicato dos me-
talúrgicos do sul flumi-
nense fechou a entrada 
de acesso à fábrica da 
votorantim, no bairro 
saudade, no início da 
manhã de ontem por 
quatro horas. o motivo 
da manifestação foi o 
anúncio da siderúrgica 
de que vai encerrar as 
atividades da aciaria 
elétrica.

os trabalhadores de-
cidiram, em assembleia, 
esperar o posiciona-
mento da votorantim 
até o fim desta semana. 
se a empresa não se 
manifestar, ficou decidi-
do que será publicado 
um edital de greve e 
realizada uma votação 
secreta, em urna, para 
que os funcionários op-
tem ou não pela greve.

com o encerramento 
das atividades da acia-
ria elétrica, 188 postos de 
trabalho foram encerra-
dos na unidade. deste 
número, 35 estão sendo 
demitidos. outros 70 se-
rão transferidos para a 
unidade de resende; 35 
deslocados para área 
de manutenção. trinta 
para área de preserva-
ção de equipamentos 
e 18 entrarão de férias 
coletivas a partir de ou-
tubro.

“fomos surpreendi-
dos. não podemos dei-
xar fechar essa unidade 

daqui em barra mansa. 
temos que apertar as 
autoridades do gover-
no do federal, estadual 
e municipal. trabalha-
dores não são números; 
são pais de família” dis-
cursou silvio campos, 
presidente do sindicato 
dos metalúrgicos do sul 
fluminense, que conti-
nuou: “a ‘rádio peão’ 
está dizendo que a uni-
dade da cidade vai 
fechar. não vamos dei-
xar que isso aconteça 

numa fábrica histórica, 
com mais de 70 anos”.

“o sindicato sempre 
preza pelas negocia-
ções. pela falta de diá-
logo, por parte da voto-
rantim, no entanto, não 
nos restou outra opção 
a não ser a paralisação. 
eles estão demitindo em 
doses homeopática”, 
contou ele. mais de mil 
funcionários participa-
ram da manifestação, 
segundo o sindicato.

f u n c i o n á r i o s 
estatutários do 
centro de espe-
cialidades mé-
dicas (cem) de 
barra mansa, de 
unidades básicas 
de saúde (ubs) 
e do Hospital da 
mulher entraram 
em greve na ma-
nhã da última 
segunda-feira e 
se reuniram com 
servidores da edu-
cação para uma 
manifestação na 
praça da matriz, 
no centro. entre 
as reivindicações 
está o atraso do 
pagamento dos 
salários e falta de 
material para tra-
balhar e atender 
a população.

de acordo com 
a comissão da 

saúde, os servido-
res ainda não rece-
beram o pagamen-
to referente ao mês 
de agosto e o vale 
alimentação foi de 
apenas r$ 84. além 
disso, os funcioná-
rios públicos afir-
mam que o salário 
de alguns é de r$ 
726, abaixo do mí-
nimo, r$ 880.

os manifestantes 
seguiram em passe-

ata pela avenida 
Joaquim leite e 
seguiram para o 
prédio da prefei-
tura, onde será re-
alizada uma reu-
nião às 14h com 
o prefeito, Jonas 
marins, e o secre-
tário de fazenda, 
deyvison silvestre. 
o encontro estava 
agendado para 
amanhã, mas foi 
antecipado.

alunos do ensino 
médio de escolas 
estaduais e do 9º 
ano do ensino fun-
damental de es-
colas particulares 
participaram na 
manhã de ontem, 
das 10h às 13h, de 
uma feira volta-
da para o universo 
empreendedor, no 
sesi resende. com 
o tema ‘alice na 
escola empreen-
dera’, uma aluna 
representou a per-
sonagem principal 
da história clássica 
‘alice no país das 
maravilhas’ e outros 
foram o chapeleiro 
maluco e rainha 

de copas, para mos-
trar aos visitantes os 
trabalhos em exposi-
ção.

o tema da feira 
surgiu a partir do livro 
‘atitude empreende-
dora: descubra com 
alice seu país das 
maravilhas’, de mara 
sampaio, trabalhado 
em sala durante a 
aula de ‘empreende-
dorismo’. o livro mos-
tra que assim como 
alice, o empreende-
dor deve ser curioso, 
estar disposto a cor-
rer riscos e ir atrás de 
seus sonhos, e estar 
aberto a tirar bene-
fícios das situações 
que encontram pelo 

caminho.
entre as ideias 

inovadoras, está 
a mão mecânica 
para ajudar pesso-
as portadoras de 
deficiência visual a 
se locomover, com 
o auxilio de um 
gps, para chegar 
em hospitais, co-
mércio, em casa, e 
saber até se há al-
gum obstáculo pró-
ximo. no bate papo 
na varanda, os es-
tudantes entendem 
melhor o que são 
startups com pales-
tras de empreen-
dedores e apresen-
tação de produtos 
inovadores.

Cras Água Limpa recebe projeto ‘Bombeiro Mirim’
a secretaria muni-

cipal de ação co-
munitária (smac) em 
parceria com o 22° 
grupamento de bom-
beiros militar de volta 
redonda realiza hoje, 
às 14h, no centro de 
referência da assistên-
cia social (cras) Água 
limpa a aula inaugural 

do projeto bombeiro 
mirim. o projeto, que 
atende jovens de 7 a 
16 anos de ambos os 
sexos, é o mais antigo 
dos projetos de ação 
comunitária desen-
volvido pelo corpo 
de bombeiros militar 
do estado do rio de 
Janeiro, por meio do 

departamento geral 
de ações comunitárias 
(dgac) e o 22° gbm 
– volta redonda. des-
de 1987 eles vêm ca-
pacitando milhares de 
jovens para o enfrenta-
mento de situações de 
emergência, percep-
ção de riscos e ações 
preventivas.
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Operação Carcinoma III cumpre 
mandados contra oficiais no Rio

combate ao crime

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Sete oficiais são acusados de participar de um esquema de desvio de dinheiro.

a subsecretaria de 
inteligência da 
secretaria de 

estado de segurança 
(ssinte/seseg), o grupo 
de atuação especial 
de combate ao crime 
organizado (gaeco) 
do ministério público 
do estado do rio de 
Janeiro (mprJ) e a cor-
regedoria da pmerJ, 
deflagraram, ontem, a 
operação carcinoma 
iii. foram cumpridos três 
mandados de prisão 
preventiva. os coronéis 
da polícia militar, ricar-
do pacheco, ex-estado 
maior administrativo, e 
kleber martins, ex-dire-
tor da dgaf- diretoria 
geral de administração 
financeira da pmerJ, 
já estavam presos. Hoje 
de manhã, o tenente 
coronel da pm marcelo 
de almeida carneiro, 
ex-subdiretor adminis-
trativo do Hospital da 
pm de niterói – Hpmnit 
foi preso pelos agentes. 
também estão sendo 
cumpridos dois manda-
dos de busca e apre-
ensão e mandados de 

prisão preventiva con-
tra outros oficiais da 
corporação.

sete oficiais são acu-
sados de participar de 
um esquema de desvio 
de recursos pertencen-
tes ao fundo de saúde 
da polícia militar do rio 
de Janeiro (fuspom) e 
responderão pelos cri-
mes de corrupção pas-
siva e peculato.

NEGoCIAção
 MILIoNáRIA 

de acordo com a 
denúncia, o bando foi 
responsável pela com-
pra de 18 mil ‘kits’ de 
substratos fluorescentes 
para o Hpmnit, no va-
lor de r$ 1.786.500, por 
meio da contratação 
irregular da empresa 
megabio Hospitalar, em 
setembro de 2014. ape-
sar da formalização do 
processo licitatório, da 
emissão de nota fiscal 
e da declaração de 
recebimento do pro-
duto, datada de 3 de 
setembro, a empresa 
jamais entregou o pe-
dido. ainda assim, rece-
beu o valor da venda 
apenas um dia depois 
da pmerJ atestar o re-

Operações Carcinoma
a operação 

carcinoma iii é 
um desdobramen-
to de outras duas 
operações homô-
nimas. a primei-

ra foi realizada em 
dezembro de 2015 
e cumpriu 21 man-
dados de prisão, dos 
quais 11 contra ofi-
ciais da polícia mili-

tar e um contra uma 
funcionária adminis-
trativa contratada 
pela pm. também fo-
ram cumpridos cerca 
de 40 mandados de 

busca e apreensão, 
majoritariamente em 
bairros da Zona oes-
te, incluindo um con-
domínio de luxo na 
barra da tijuca.

deflagrada em 
março deste ano, a 
segunda cumpriu três 
mandados de prisão 
preventiva contra 
empresários do rio 

e outros dois con-
tra policiais milita-
res. também foram 
cumpridos 11 man-
dados de busca e 
apreensão.

Representantes da PM, Ssinte e Ministério Público falam sobre a operação Carcinoma III

divulgação

Menores são apreendidos 
em Engenheiro Pedreira

rprodução

Homem é preso com 7 
mil pinos de cocaína

Material apreendido na operação dos policiais 

divulgação

PMs são encurralados em tiroteio

Policiais da uPP em ação no morro da Providência 

Bandidos caem em cerco da polícia

8kg de cocaína separados em 6.800 pinos

divulgação

cebimento da carga 
por meio de declara-
ção falsa.

todo o processo foi 
fraudulento e previa o 
direcionamento para 
a empresa que viria 
a vencer a licitação. 
foram detectadas 13 
irregularidades no pro-
cesso administrativo 

aquisitivo.
o parecer favorável 

à aquisição de tama-
nha quantidade de 
substratos fluorescentes 
atestava que o insu-
mo deveria ser dirigido 
à corporação, e não 
somente ao Hpmnit. 
além de não ser prio-
ritária nem necessária, 

era também inédita, 
uma vez que não ha-
via histórico na pmerJ 
de compra do produto 
para nenhuma de suas 
unidades hospitalares.

os oficiais denuncia-
dos responderão pelos 
crimes de corrupção 
passiva, peculato e 
falsidade ideológica. 

os denunciados serão 
investigados por im-
probidade administra-
tiva pela promotoria 
de tutela coletiva, in-
fração disciplinar pela 
corregedoria da pm e 
sindicância patrimonial 
pela corregedoria ge-
ral unificada (cgu).

três menores foram 
apreendidos durante 
operação realizada na 
última segunda-feira, 
por policiais militares 
do 24º bpm (Queima-
dos), com apoio do 15º 
bpm (duque de caxias) 
e do 39º bpm (belford 
roxo), na comunidade 
do guandu, em enge-
nheiro pedreira.

os agentes foram 
até a localidade para 
reprimir o tráfico de 
drogas. na ação, os 
pms apreenderam o 

trio de adolescentes 
em posse de 01 fuzil ak 
47, 17 munições, 105 
pedras de cocaína, 01 
rádio transmissor, 11 ba-

ses para carregamento 
de rádio e artigos mili-
tares. a ocorrência foi 
encaminhada para a 
63ª dp (Japeri).

a polícia rodoviária 
federal (prf) prendeu 
na madrugada do úl-
timo sábado, na br 
101, em tanguá, um 
homem que estava 
transportando quase 
8kg de cocaína, sepa-
rados em 6.800 pinos e 
prontos para a venda. 
os papelotes estavam, 
inclusive, com o preço 
em sua embalagem.

durante atividades 
de combate ao crime, 
os agentes abordaram 
um meriva que fazia 
propaganda política, 
com adesivos e caixas 
de som. na aborda-
gem, o motorista apa-
rentava grande nervo-

sismo, o que aumentou a 
suspeita dos policiais. em 
revista ao veículo, foram 
encontrados diversos pa-
cotes com os ‘pinos’ de 
cocaína escondidos na 
forração do porta-malas 
traseiro e dentro do pai-
nel do carro.

o homem foi preso 
por tráfico de drogas e 
encaminhado para a 
polícia Judiciária para 
registro do flagrante. 
ele foi encaminhado 
para a delegacia da 
polícia federal, em ni-
terói.policiais da unidade de 

polícia pacificadora (upp) 
proviedência, foram en-
curralados em uma troca 
de tiros com bandidos no 
morro da providência, na 
gambôa.

de acordo com o co-
mando da upp, os agen-
tes foram atacados por 
bandidos armados na 
região conhecida como 
baixinha, na manhã de 
ontem. os criminosos te-
riam lançado uma grana-
da contra os pms. não há 
informações sobre feridos. 
o policiamento foi refor-

çado na região por ou-
tras upps e pelo grupa-
mento de intervenções 

táticas (git) das upps, 
que tentam localizar os 
autores do ataque.

policiais do 20° bata-
lhão de polícia militar 
(mesquita) prenderam 
na última segunda-
-feira, cinco suspeitos 
de envolvimento com 
o tráfico de drogas na 
comunidade beira, no 
bairro rosa dos ventos, 
em nova iguaçu. os 
elementos foram iden-
tificados como matheus 
de oliveira, matheus 

elias dos santos, fábio 
gonzaga da silva júnior, 
rogério de oliveira perei-
ra filho e Wilson de olivei-
ra lima. eles foram presos 
em posse de farto mate-
rial entorpecente.

cumprindo ordem de 
operações da p3 para 
coibir o tráfico de drogas 
no local, os pms aden-
traram a comunidade e 
cinco marginais tentaram 

fugir ao avistarem a via-
tura. após realizarem o 
cerco, os agentes con-
seguiram prender todos 
os suspeitos em posse 
de 98 papelotes de co-
caína, 02 rádios trans-
missores, uma arma de 
brinquedo e r$ 20,00 
em espécie. eles foram 
conduzidos à 53ª dp 
(mesquita) para realizar 
os procedimentos.
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Polícia agarra suspeito de 
matar PM em Nova Iguaçu

um vigilante de 36 
anos foi morto a faca-
das no bairro cohab i 
em belo Jardim, cida-
de distante 183 km de 
recife. 

a polícia militar infor-
mou que adriano go-
mes cavalcante esta-
va numa motocicleta 
onde participava de 
uma carreata política 
acompanhado da es-
posa quando um mo-
torista bateu na trasei-
ra de sua moto. com o 
impacto, o casal teria 
se machucado, Houve 
discussão e o suspeito 
foi embora, mas pouco 

tempo depois retornou 
armado com uma faca e 
um revólver acompanha-
do de mais outros quatro 
comparsas. 

adriano foi surpreen-
dido e atingido por dois 
golpes de faca, um no 
peito e outro no pescoço 

desferidos por um dos 
marginais que fugiram. 
os cinco envolvidos no 
crime foram localiza-
dos e presos. a vítima 
ainda chegou a ser 
socorrida a um hospi-
tal da região, mas não 
resistiu aos ferimentos.

Carreata acaba com homem esfaqueado 

Militar estava de folga quando foi reconhecido pelos criminosos em um bar.

Vítima morreu pouco depois dessa imagem

uma denúncia 
anônima levou 
a polícia militar a 

prender um dos três sus-
peitos de envolvimento 
no assassinato de um 
policial militar em nova 
iguaçu. ele foi captura-
do no começo da tar-
de de ontem dentro de 
um ônibus que seguia 
para mangaratiba, na 
costa verde fluminen-
se. o crime aconteceu 
na madrugada do dia 
23 de julho após dela-
ney da silva barbosa 
ser reconhecido pelos 
marginais dentro de 
um bar no bairro rosa 
dos ventos. ele foi atin-
gido por vários tiros e 
morreu ao dar entrada 
no Hospital geral de 
nova iguaçu (Hgni), 
na posse. 

de acordo com in-
formações do 20º bpm 
(mesquita), agentes da 
cabine instalada na 
via light, região central 
de nova iguaçu, com 
o apoio de pms do 
setor k11, receberam 
denúncia de que den-

tro de um ônibus da 
viação expresso, que 
estava parado numa 
das plataformas do 
terminal rodoviário, po-
dia ser encontrado um 
dos suspeitos de matar 
o militar, identificado 
como ‘mateuzinho’. ele 
estava na companhia 
de uma mulher.

MANDADoS DE PRISão 
a guarnição foi até 

o local e conseguiu 
prender matheus fal-
cão pinheiro guima-
rães, de 19 anos, que 
recebeu voz de prisão 
e foi levado para 52ª 
dp (centro). outro sus-
peito de envolvimento 
no crime foi capturado 
no dia 27 de julho por 
agentes da divisão de 
Homicídios da baixada 
fluminense (dHbf). alex 
pereira de souza, 22, o 
lequinho, foi preso pró-
ximo ao local do ata-
que, em cumprimento 
a um mandado de pri-
são. outros dois acusa-
dos de participação na 
execução estão foragi-
dos. são eles: lucas ro-
drigues da silva falcão, 

19, conhecido como 
buchecha rosa, e 
Wallace Jefferson mari-
nho, 18, o Jogador. os 
quatro tiveram a prisão 
preventiva decretada 
pela Justiça. 

“nas primeiras dili-

gências descobrimos a 
identidade dos quatro 
autores e passamos a 
monitorá-los. pedimos à 
Justiça a prisão preven-
tiva dos quatro, mas 
até agora só encon-
tramos o alex. além do 

homicídio qualificado 
e da tentativa de ho-
micídio contra carlos 
Henrique moreira dos 
santos, que estava jun-
to com o policial militar, 
há informações que o 
grupo atuava na prá-

tica de roubos e par-
ticipava do tráfico lo-
cal”, disse o delegado 
adjunto brenno carne-
valle, designado pela 
especializada para in-
vestigar morte de poli-
ciais na baixada. 

‘Mateuzinho’, que teve prisão preventiva decretada, agiu com outros três comparsas para atacar o PM Delaney

Câmeras de vigilância ajudaram na identificação 
segundo carne-

valle, os agentes 
recolheram ima-
gens de câmeras 
de segurança que 
colaboraram com 
a identificação 
dos assassinos. ao 

ser preso, alex pres-
tou depoimento e 
teria confessado o 
crime, detalhando 
como tudo aconte-
ceu. “o policial dela-
ney foi reconhecido 
por matheus quando 

curtia sua folga no 
bar bella’s, gerando 
uma discussão entre 
o policial e os bandi-
dos. neste momento 
alex saiu do bar, pe-
gou uma arma com 
lucas e voltou para 

matar o policial”, re-
latou.

a polícia civil pede 
para que pessoas, 
que tenham alguma 
informação que aju-
de a levar a prisão 
dos foragidos, entrem 

em contato com o 
disque-denúncia, no 
número 2253-1177, ou 
através do aplicativo 
para celular ‘fala aí’. 
ambas as ferramentas 
garantem total anoni-
mato, sem que seja 

necessário informar 
nenhum dado pes-
soal. o aplicativo 
pode ser encon-
trado no play store 
em qualquer celular 
com sistema opera-
cional android.

Miliciano será investigado na PM
apontado pela polícia 

civil como o chefe da 
milícia que agia em bair-
ros da Zona oeste do rio, 
como campo grande, se-
petiba e santa cruz, toni 
Ângelo foi reincorporado 
à polícia militar para dar 
prosseguimento ao inqué-
rito no qual é investigado.

condenado a 14 anos 
de prisão por homicídio, 

formação de quadrilha 
e extorsão, toni cumpre 
pena desde 2013 em mos-
soró, no rio grande do 
norte. ele foi citado num 
processo militar e foi pre-
ciso reintegrá-lo à coor-
poração para que fosse 
investigado. neste perí-
odo, toni voltará a ter os 
benefícios de um policial 
militar.

toni Ângelo e outros 14 
réus foram condenados a 
prisão em regime fecha-
do, com penas variadas, 
por formação e organi-
zação criminosa e crimes 
hediondos em agosto 
deste ano. na época, a 
juíza da 42ª vara criminal, 
determinou a perda dos 
cargos públicos civis ou 
militares de toni.

Ladrão e estuprador foge da prisão
acusado de invadir 

condomínios de luxo na 
barra, recreio, na Zona 
oeste, e em araruama, 
na região dos lagos, 
roubar e estuprar suas 
vítimas mulheres, raimun-
do linhas gomes, de 34 
anos, fugiu do presídio 
nilton gonçalves, na 
bahia, no último dia 16, 
onde estava custodiado.

a prisão do bandido 
pela polícia civil do rio, 
em 28 de agosto, quan-
do estava em vitória da 
conquista, na bahia, foi 
resultado de investiga-
ção conjunta das dele-
gacias da barra da tijuca 

(16ª dp) e da 118ª dp (ara-
ruama). de acordo com in-
vestigações, raimundo in-
vadia as mansões entrando 
pelas matas ao fundo dos 
condomínios, amarrava os 
moradores e cometia os 
estupros na frente da famí-
lia. “ele foi preso com vários 
pingentes que roubou das 
vítimas e usava como tro-
féu. cada pingente perten-
cia a uma vítima do rio. três 
mulheres reconheceram os 
acessórios.” o criminoso foi 
reconhecido como respon-
sável por nove roubos e 
quatro estupros registrados 
no intervalo de três dias na 
16ª dp (barra da tijuca). ele 

foi localizado depois de 
roubar um motel na ave-
nida brasil com a irmã. o 
crime ocorreu logo após 
a dupla assaltar uma 
casa na barra e estuprar 
uma mulher no local. rai-
mundo conseguiu esca-
par, mas a irmã foi presa.

Raimundo está foragido

Tralha morre em confronto com polícia
um suspeito de envol-

vimento com o tráfico de 
drogas foi morto durante 
confronto com agentes do 
batalhão de polícia militar 
de duque de caxias (15º 
bpm) na manhã da últi-
ma segunda-feira. leandro 
bala da silva não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
antes de receber aten-
dimento. outro marginal 
também ficou ferido. ele foi 
identificado como marcos 
paulo gonçalves da silva. 

segundo pms do grupo 
de ações táticas (gat), a 

guarnição incursionava na 
comunidade parque das 
missões com o objetivo de 
reprimir o tráfico de drogas 
e retirar barricadas quando 
foi atacada a tiros. os mili-
tares reagiram e os crimino-
sos acabaram fugindo. 

ao realizar buscas na re-
gião, os policiais encontra-
ram os suspeitos baleados 
na rua 14. com a dupla 
foram encontrados 564 
trouxinhas de maconha, 
13 sacolés de cocaína, 27 
frascos de loló, dois apare-
lhos celulares, um caderno 

de anotações para o tráfi-
co, um cinto de guarnição, 
um rádio transmissor, uma 
pistola calibre 9 mm, com 
numeração raspada e seis 
munições intactas, uma 
pistola calibre 9 mm com 
nove munições intactas e 
adaptada com seletor de 
rajada e r$ 50.

marcos foi encaminha-
do para o Hospital muni-
cipal moacyr do carmo 
onde está sob custódia. a 
ocorrência foi registrada 
na 59ª delegacia de polícia 
(duque de caxias). 

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

DIVULGAÇÃO



Pedro acaba com uniformes por gênero

calamidade pública

quarta-feira, 21 de setembro de 2016geral8

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Passageiros não conseguiram sair da estação do metrô e cidade segue em alerta.

IRAqUE

as forças armadas 
iraquianas se preparam 
para a batalha que ten-
tará expulsar o grupo 
extremista autodenomi-
nado estado islâmico 
(ei) de mosul e tentar re-
tomar o controle da ci-
dade até o final do ano.

o ei controla a cida-
de de mais de 1 milhão 
de habitantes há dois 
anos e a considera a 
capital do califado que 
diz ter criado no norte 
do país e em partes da 
síria.

Soldados vão enfrentar EI por cidade
Há relatos, segundo a 

reuters, de que a popu-
lação da cidade enfren-
ta um drama humanitá-
rio, vivendo sob as rígidas 
regras sociais do ei, com 
pouco acesso a comida 
e diante de um aumento 
descontrolado de preços 
de bens e serviços.

aviões iraquianos estão 
lançando folhetos sobre 
mosul para pedir que seus 
habitantes se afastem de 
bases dos extremistas e 
busquem abrigo.

trata-se de uma batalha 
muito importante, pois a vi-
tória do ei em sua investida 

Chuva deixa Rio ilhado e 
causa transtorno geral

sobre a cidade foi o ponto 
de virada do grupo em sua 

cruzada para assumir o 
domínio da região.

o exercício físico 
pode ter sido es-
sencial para que 
a reversão dos 
efeitos negativos 
causados pelos 
antibióticos fosse 
notado. o exercí-
cio ja é conhecido 
como um elemen-
to importante na 
neurogênese, esses 
benefícios podem 
ter servido como 
uma ferramenta 
auxiliar aos probió-
ticos. outro ponto 
importante a se fri-
sar nesse trabalho 
é o alerta quanto 
ao uso exagerado 
de antibióticos.

Wolf frisou que 
a pesquisa pode 
ajudar na cons-
cientização quan-
to aos perigos da 
ingestão desses re-
médios. essa classe 
de medicamen-
to deve ser usada 
somente quando 

necessário. as evi-
dências sobre nível 
celular e molecu-
lar do  estudo e de 
pesquisas futuras 
destaquem os efei-
tos reais dos anti-
bióticos. com isso, 
poderemos con-
vencer os médicos 
a olharem fora da 
caixa, das pílulas, 
em busca de op-
ções de tratamen-
to...”

Fica a dica

1- nao tome an-
tibiotico por conta 
própria;

2- converse com 
seu medico, no 
caso dele passar 
antibiótico, se ele 
recomenda tam-
bém o uso de um 
probiotico, exem-
plos ; repoflor, flo-
ratil, flora 5 etc.;

3- faca exercí-
cios físicos. 

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 

USO DE PROBIÓTICOS E DIMINUICAO 
DO USO DE ANTIBIÓTICOS - Parte V

Soldados se preparam para tentar libertar Mosul

reprodução/bbc

a forte chuva 
que caiu na 
madrugada 

de ontem causou 
pontos de alaga-
mento e  transtornos 
em vários bairros do 
rio, como mostrou o 

bom dia rio. À 1h40 
da madrugada, a 
cidade entrou em 
estágio de atenção, 
segundo o centro 
de operações.

o estágio de aten-
ção é o segundo 
nível em uma esca-
la de três e significa 

Passageiros ficaram ilhados na estação Catete do Metrô, e esperaram a água baixar o nível, enquanto ônibus acaba preso pelo aguaçeiro em outro ponto

a possibilidade de 
chuva moderada, 
ocasionalmente for-
te, nas próximas ho-
ras. a cidade voltou 
ao estado de nor-
malidade às 8h10, 
como informou o 
centro de opera-
ções rio.

PASSAGEIRoS 
ILHADoS

na estação do 
metrô do catete, os 
passageiros ficaram 
ilhados. por causa 
dos alagamentos, 
o metrô teve de fe-
char um dos acessos 
da estação catete, 

em frente ao mu-
seu da república. o 
acesso ao comércio 
ficou comprometi-
do, e muitos mora-
dores enfrentaram 
na manhã de on-
tem problemas para 
chegar ao trabalho.

as pancadas de 

chuva foram regis-
tradas em diversos 
pontos do rio. em 
niterói, foi registrado 
o maior volume de 
chuva. raios e tro-
vões assustaram os 
moradores da cida-
de no início da ma-
drugada.

Pedestres devem procurar local seguro
a prefeitura do 

rio recomenda 
que a população 
permaneça ou 
procure um local 

seguro, evite áreas 
sujeitas a alagamen-
tos ou deslizamentos. 
eles alertaram tam-
bém os moradores 

que vivem em áreas 
de risco.

ontem, o tempo fi-
cou instável na cida-
de devido à atuação 

de uma frente fria so-
bre o estado do rio. 
de acordo com o 
alerta rio, a previsão 
foi de céu nublado a 

encoberto com chu-
va fraca a moderada 
isolada ao longo do 
dia. a temperatura 
máxima prevista foi 

de 26°c e mínima 
de 17°c, com pos-
sibilidade de ventos 
de intensidade mui-
to forte à noite.

reprodução/ tv globo

o colégio pedro ii 
aboliu a distinção do 
uniforme escolar por 
gênero. ou seja, não 
há mais especifica-
ção do que é um uni-
forme feminino e mas-
culino. a decisão foi 
divulgada na última 
segunda-feira, pela 
portaria nº 2449/2016, 
que trata de normas 
e procedimentos dis-
centes e, segundo a 
escola, tem por ob-
jetivo manter a iden-
tidade e igualdade 
entre os alunos.

com isso, os alunos 
poderão escolher o 
uniforme que dese-
jar. a flexibilização do 
uniforme  atende aos  
parâmetros da reso-
lução nº 12 do conse-

lho nacional de com-
bate à discriminação 
e promoção dos direi-
tos de lésbicas, gays, 
travestis e transexuais 
(cncd/lgbt).

em texto publicado 
no site do colégio, o 

reitor oscar Hallack 
disse que  procura 
“de alguma maneira 
contribuir para que 
não haja sofrimento 
desnecessário entre 
aqueles que se colo-
cam com uma iden-

tidade de gênero di-
ferente daquela que 
a sociedade deter-
mina”. e diz que a es-
cola não deve estar 
desvinculada de seu 
tempo e momento 
histórico.

Não há mais especificação do que é um uniforme feminino e masculino

reprodução/ facebook do grêmio estudantil do colÉgio pedro ii



9Entretenimento

Fonte: http://climatempo.com.br

quarta-feira, 21 de setembro de 2016

Fonte: http://climatempo.com.br

GLOBO
05:02 - Hora um
05:58 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - mais você
10:16 - bem estar
10:57 - encontro com fátima ber-
nardes
11:57 - praça tv - 1ª edição
12:34 - globo esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos df
13:10 - Jornal Hoje
13:56 - vídeo show
15:03 - vale a pena ver de novo-
cheias de charme
16:07 - vale a pena ver de novo-
anjo mau
17:38 - malhação: pro dia nascer 
feliz
18:13 - sol nascente
19:07 - praça tv - 2ª edição
19:29 - Haja coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos df
20:40 - Jornal nacional
21:01 - velho chico
21:45 - futebol
23:47 - profissão: repórter
00:28 - Jornal da globo
01:03 - programa do Jô
01:45 - castle
02:29 - corujãoHistórias cruzadas

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
08:00 – carrossel anima-
do
08:30 – mundo disney
10:30 – bom dia e cia
13:00 – Horário eleitoral
13:10 – bom dia e cia
14:15 - fofocando
15:15 – casos de família 
16:15 – mar de amor 
17:15 – abismo de paixão
18:15 – a gata
19:45 – sbt brasil
20:30 – Horário eleitoral
20:40 – cúmplices de um 
resgate 
21:30 - chiquititas
22:15 – pra ganhar é só 
rodar 
22:45 – programa do 
ratinho
00:30 – the noite
01:30 – Jornal do sbt
02:15 – sbt notícias

REDE TV

eXibição

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 rei-
no de deus 
13:00-Horário eleitoral gratui-
to 
13:10-igreja universal do rei-
no de deus. 
15:10-a tarde é sua 
17:10-igreja universal do rei-
no de deus 
18:10-sem rodeios 
19:25-redetv news 
20:30-Horário eleitoral gratui-
to 2 
20:40-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:40-tv fama 
22:30-superpop 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-igreja universal do rei-
no de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

Boneca cacheada
bento é preso e beatriz culpa 

luzia. bento se recusa a falar so-
bre o dossiê com santo. o advo-
gado de encarnação pede para 
conversar com a família dela. 
santo confidencia a beatriz que 
irá procurar por martim. bento 
afirma a Queiroz que se afastará 
das investigações. iolanda deixa 
a mansão dos de sá ribeiro. pie-
dade confronta afrânio.

Bento é preso e 
Beatriz culpa Luzia

Aruna termina 
relacionamento com Josué

aruna diz que o relacionamento entre 
ela e Josué está terminado. o guerreiro 
hebreu a questiona. ela diz que ainda 
não pode revelar o motivo. adara ame-
aça léia e samara dizendo que todos 
devem pensar que ela é uma hebreia. 
marek procura pela rainha no palácio. 
na estalagem, kalesi fica furiosa ao ser 
convidada por farduk para trabalhar.

RESUMOS DAS NOVELAS

shirlei não esconde sua tristeza ao di-
zer a cris que nunca ninguém a rejeitou 
como vitória. vitória avisa a felipe que 
tem os seus motivos para não ter falado 
com shirlei. safira insinua que doará suas 
ações para quem for ao seu quarto du-
rante a noite. penélope comenta com 
tamara que beto terá que aceitar seu 
relacionamento com Henrique.

Tamara conta a Penélope 
que está apaixonada

Paola se apresenta 
para Laura e Sandro

o prefeito manda os criminosos 
pararem de despejar veneno na 
mata para abafar a desconfiança 
criada em seus eleitores. os crimi-
nosos pagam suborno para que o 
prefeito siga não proibindo eles de 
seguir com o trabalho ilegal. vicen-
te descobre que alguém mexeu em 
seu computador e vai atrás de indí-
cios de quem tenha adulterado as 
informações de seu computador. 

procurando por um 
brinquedo que pudesse 
incentivar suas duas fi-
lhas pequenas a terem 
orgulho de sua beleza 
negra, a mãe angelica 
sweeting só se deparava 
com bonecas barbie, loi-
ras de olhos azuis. então 
ela resolveu criar uma 
boneca negra exclusiva, 

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
14h45 - amor e intrigas
15h45 - vidas em Jogo
16h15 - chamas da vida
17h00 - cidade alerta
19h30 - escrava mãe
20h30 - Horário político
20h40 - a terra prometida
21h45 - Jornal da record
22h45 - gugu
00h15 - programa do porchat
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Volta Redonda realiza a 
10ª Primavera dos Museus
Serão workshop, teatro, sarau, música e jogos de tabuleiro. 

a angelica, feita com 
cabelos naturais, todo 
cacheado! e o cabelo 
pode ser lavado e per-
mite que se faça vários 
tipos de penteado, re-
presentando a beleza e 
a confiança da mulher 
afro. uma verdadeira 
lição de autoestima e 
empoderamento! 

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 - Horário político
13:10 - os donos da bola
15:00 - Qual é o desafio?
16:15 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:20 - sila: prisioneira do 
amor
20:30 - Horário político
20:40 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - religioso - show da fé
22:20 - pré - factor
22:30 - X factor
00:35 - Jornal da noite
01:20 - Que fim levou?
01:23 - mundo miss - boletim
01:25 - copa do mundo de 
futsal da fifa 2016
03:00 - religioso - igreja uni-
versal

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

manter o costume de 
andar de mãos dadas, 
um acompanhando o 
outro, se mostrou eficaz 
para felicidade do casal. 
esse hábito tão comum 
do começo de namo-
ro faz diferença por de-
monstrar companhei-
rismo e cumplicidade. 
Desavenças: não impor-
ta quão tarde da noite 
seja ou quão tensa te-
nha sido a briga, casais 
que sempre resolvem 
seus conflitos antes de 
dormir são mais felizes!

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

divulgação

camila coelHo

o sul fluminense 
recebe a 10ª 
edição da pri-

mavera dos museus, 
que tem reunido uma 

extensa programa-
ção cultural desde a 
última segunda-feira, 
em volta redonda. o 
evento, com entrada 
de graça, é realiza-
do no centro cultural 

fundação csn, na 
rua 21, nº 402, vila 
santa cecília. as ativi-
dades seguem até o 
próximo sábado.
com o tema ‘museus, 
memórias e econo-

mia da cultura’, serão 
realizados workshop 
de desenho, teatro, 
sarau, música e jo-
gos de tabuleiro. de 
acordo com nota da 
assessoria de comuni-

cação, não há idade 
mínima para partici-
par.
não deixe de par-
ticipar das oficinas 
variadas nos dias do 
evento.

Workshop de desenho é uma das atividades oferecidas de graça
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Trabalho: procure tornar 
o seu objetivo uma 
fonte inspiradora para 
produzir tudo o que você 
precisa para deslanchar 
sua atividade. Finanças: 

serviços extras aumentarão sua 
renda. Amor: invista em relações 
baseadas em sentimentos, pois terão 
vida-longa. Acredite na pessoa 
amada.

Áries

Trabalho: com 
perseverança alcançará 
seus objetivos. Você 
precisa de positividade 
para seguir em frente, 
então, deixe de lado quem 

não acrescenta nada. Finanças: chance 
de ganhar dinheiro com serviço extra. 
Amor: o romantismo estará em alta. 

Touro

Trabalho: você tem 
muito talento para 
liderar, mas precisa 
não exigir demais das 
pessoas. Flexibilidade 
agora contará pontos! 
Finanças: fase de sorte 

pode pintar um negócio lucrativo 
ou um aumento de salário. Amor: o 
romance estará cheio de afeto. 

Gêmeos

Trabalho: procure 
respeitar seus limites, 
equilibrando os seus 
serviços de maneira mais 
harmoniosa. Não assuma 
tantas tarefas ao mesmo 

tempo. Finanças, dinheiro virá lentamente. 
Amor: felicidade à vista! Poderá viver um 
romance inesquecível. 

Câncer

T r a b a l h o : 
produtividade marcará 
o seu dia profissional. 
Boa qualidade do 
seu serviço garantirá 
negócios rendosos. 
Finanças: coloque em 

ação projeto viável e ficará perto 
da prosperidade financeira. Amor: 
problemas familiares podem tirar a 
sua paz.

Leão

Trabalho: você 
esbanja disposição e 
criatividade. Poderá 
produzir acima da 
média e se destacar 
p r o f i s s i o n a l m e n t e. 

Finanças: cuidado com o setor 
financeiro. Saiba aplicar o seu 
dinheiro para não amargar prejuízo. 
Amor: preserve a harmonia na vida 
familiar.

Virgem

Trabalho: essa é 
uma fase de muitas 
responsabilidades e 
realizações, por isso pode 
sobrar pouco tempo para 
diversão. Finanças, ótimo 
período para negócios e 

aplicações financeiras. Amor: fase de 
muita felicidade com a pessoa amada. O 
amor está no ar! 

Libra

Trabalho: não deixe 
passar a oportunidade 
de concretizar seus 
objetivos. Com 
ação e dinamismo 
atingirá suas metas 

profissionais. Finanças: fique alerta 
para não gastar demais e comprometer 
o orçamento. Amor: aventuras afetivas 
não estão descartadas.

Escorpião

Trabalho: a fase favorece 
crescimento profissional. 
Existem chances de 
realizar bons negócios 
ou até de receber uma 
promoção. Finanças: 

reveja sua situação econômica. E veja 
se ela comporta mais gastos. No amor, 
dê mais atenção a quem lhe quer bem.

Sagitário

Trabalho: evite falar de 
negócios que pretende 
começar, pois poderá 
atrair inveja e secar 
os seus projetos e 

iniciativas. Finanças: há chance de 
aumento de faturamento ou renda. 
Amor: romance no ar! Um novo 
relacionamento poderá ter início 
em breve. 

Capricórnio

Trabalho: bom 
momento para 
investir em 
pequenos negócios. 
Eles prometem 
vida-longa. Alguns 

acontecimentos poderão 
beneficiar suas atividades. 
Finanças: êxito nas atividades 
profissionais aumentará sua 
poupança. Amor: felicidade na 
vida amorosa. 

Aquário

Trabalho: possibilidade 
de fazer novas parcerias 
e crescer nas suas 
atividades. Êxito lhe 
aguarda, lá na frente. 
Finanças: tendência a 

ganhar muito dinheiro, pois você 
estará muito empreendedor. Amor: 
pode ser um dia inesquecível na vida 
amorosa. 

Peixes
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atos oficiais
PORTARIA Nº 2023/GP/2016 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 1978/GP/2016 de 01/09/2016, publicada em 
02/09/2016.

PORTARIA Nº 2024/GP/2016 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

EXONERAR, a contar de 21 de agosto de 2016, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da lei orgânica municipal, JACIARA OLIVEIRA DOS SANTOS 
do cargo em comissão de diretor ii, símbolo d-2, da diretoria Geral da Policlínica 
regional de saúde i - Neuza Goulart brizola da secretaria municipal de saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 08/2973/2016): autoriZo: a prorrogação do 
contrato firmado entre o Município de Belford Roxo e a empresa SMARTHECNOLO-
GY comÉrcio e assistÊNcia de eqiuP. mÉdicos ltda., pelo período de 12 
(doze) meses, com base nos pareceres da douta Procuradoria Geral do município e 
da secretaria municipal de controle. em 12 de abril de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: e-23/001/1107/2013
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio da Secretaria Municipal de 
assistência social e direitos humanos e o comitato iNterNaZioNale Per lo 
sViluPPo dei PoPoli e o ceNtro de deseNVolVimeNto criatiVo se 
essa rua fosse miNha.
RESUMO DO OBJETO: PROJETO BAIXADA PARA CIMA! que rege a implan-
tação do Projeto BPC, cofinanciado pela União Européia no Município de Belford 
Roxo. 1) Colaboração no diagnóstico do funcionamento de 1 centros de referencia 
de assistência social – CRAS no bairro Vale do Ipê, município de Belford Roxo. 2) 
criação de um obserVatÓrio social iNtermuNiciPal - osi com uma me-
todologia de formação de jovens pesquisadores; coleta e levantamento, análise e 
divulgação de dados na Baixada Fluminense. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis meses).
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H de 17/03/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2084/2016.
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 
hemodiálise durante o período compreendido do mês de maio de 2016, sem a per-
tinente 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$ 10.724,43 (dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2016.
  

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2083/2016.
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 
hemodiálise durante o período compreendido do mês de maio de 2016, sem a per-
tinente 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$519. 443,47 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e três 
reais e quarenta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2016.
  

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2125/2016.
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 
hemodiálise durante o período compreendido do mês de junho de 2016, sem a per-
tinente 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$517.841,29 (quinhentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e um 
reais e vinte e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2016.
  

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2153/2016.
PARTES: O Município de Belford Roxo, por intermédio da Secretaria Municipal de 
saúde e a empresa RENALFORD HOSPITAL DE CLINICA MÉDICA E NEFROLO-
GIA LTDA (cNPj: 06.281.272/0001-93).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de 
hemodiálise durante o período compreendido do mês de junho de 2016, sem a per-
tinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 016 - SUS 
VALOR: r$536.735,45 (quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e quarenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

PORTARIA N.º 377 DE 14 DE SETEMBRO DE 2016

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, 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 coelho 
Pires do Nasci-
meNto

37/4749/2016 20.024 Gari 90 17/08/16 a 
14/11/16

arlete correia 
de souZa

37/4751/2016 5563 Prof. ciÊN-
cias

17 21/08/16 a 
06/09/16

ariadNe ViaNa 
reis Gomes

37/4673/2016 57.375 Profes-
sor ii

15 29/08/16 a 
12/09/16

bruNa alVerNaZ 
de Paula

37/4637/2016 52.883 Profes-
sor ii

04 26/08/16 a 
29/08/16

carla cristiNa 
batista da silVa

37/4746/2016 22.336 Profes-
sor ii

30 16/08/16 a 
14/09/16

carla Wilma de 
moraes PiNto

37/4722/2016 25.362 Nutricio-
Nista

30 01/09/16 a 
30/09/16

elisaNGela 
braNdÃo de 
araujo

37/4738/2016 25.774 auX. eN-
fermaGem

02 30/08/16 a 
31/08/16

elleN de oliVei-
ra abreu

37/4648/2016 15.608 Prof. ciÊN-
cias

30 29/08/16 a 
27/09/16

fraNcisco car-
los NoGueira 
maciel

37/4672/2016 20.139 deseNhis-
ta

60 19/08/16 a 
17/10/16

GiuliaNo Pedro 
GraciliaNo de 
lima

37/4723/2016 18.577 aGeNte de 
traNsito

03 23/08/16 a 
25/08/16

joZiValdo silVa 
dos saNtos 

37/4677/2016 58.555 aGeNte de 
traNsito

15 23/08/16 a 
06/09/16

joNas dos saN-
tos miNerViNo

37/4725/2016 58.551 aG. Guar-
da muNici-

Pal

07 25/08/16 a 
31/08/16

lidiaNe de 
aGuiar barce-
los

37/4750/2016 53.043 Profes-
sor ii

61 25/08/16 a 
24/10/16

luZia duarte 
ProcÓPio car-
Valho

37/4752/2016 10.747 mereNdei-
ro

60 01/09/16 a 
30/10/16

luciaNa Pereira 
de oliVeira

37/4643/2016 58.109 Profes-
sor ii

20 29/08/16 a 
17/09/16

luciaNa ferrei-
ra da silVa

37/4671/2016 15.000 Profes-
sor ii

30 01/09/16 a 
30/09/16

marYlaNd lou-
reNÇo caVal-
caNte

37/4737/2016 19.842 auX. eN-
fermaGem

15 22/08/16 a 
05/09/16

maria lucia Por-
tela

37/4644/2016 17.703 tec. eN-
fermaGem

01 25/08/16

maria foNseca 
Vieira

37/4641/2016 5227 Prof. his-
toria

15 30/08/16 a 
13/09/16

maria de lour-
des iassiuK Ver-
Gast teiXeira

37/4706/2016 5973

54.538

Profes-
sor ii

09 29/08/16 a 
06/09/16

mariNa fortes 
ramos

37/4754/2016 47.797 Prof. 
educ. es-

Pecial

30 31/08/16 a 
29/09/16

serGio ceriNo 
Vieira

37/4726/2016 19.562 Gari 15 03/09/16 a 
17/09/16

sirleNe rodri-
Gues PereZ

37/4207/2016 28.365 auX. eN-
fermaGem

11 21/07/16 a 
31/07/16

simoNe Glauce 
de jesus car-
Neiro

37/4627/2016 15.662

10.156

Profes-
sor ii

60 15/08/16 a 
13/10/16

talita Goes dias 37/4721/2016 44.587 Prof. 
educ. fi-

sica

30 28/08/16 a 
26/09/16

ViViaNe silVa de 
lima

37/4681/2016 44.528 Profes-
sor ii

06 01/09/16 a 
06/09/16

WesleY maia oli-
Veira de souZa 

37/4719/2016 25.761 maqueiro 15 30/08/16 a 
13/09/16

Wilma salles da 
costa mariNho 
barreto

37/4753/2016 5855 Profes-
sor ii

13 01/09/16 a 
13/09/16

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 378 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

O Secretário municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da lei complementar n.º. 
014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a KELLY SOUZA GOMES CORREA, no cargo de Auxiliar Administra-
tivo, lotada na secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - se-
mect, matrícula n.º 10/15.187, LICENÇA MATRIMÔNIO, de 08 (oito) dias, à contar 
de 31/08/2016 e término em 07/09/2016, conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 37/4762/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 379 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016           

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

R E S O L V E:

conceder a PRISCILA MEDEIROS DOS SANTOS, ocupante do cargo de Supervi



QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2016 11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

RAP DE ATUM LIGHT

1 lata de atum ralado li-
ght (uso o coqueiro)/1/2 
cenoura média/3 colheres 
de sopa de maionese light 
(uso hellmann's)/3 unida-
des de rap 10 integral/2 
folhas de alface/1 pita-
da de pimenta-do-reino/
azeite-extra virgem ao seu 
gosto

Corte ao meio cada uni-
dade do Rap 10, enrole-
-o em formato de cone 
(foto) e firme com meio 
palito, para que não abra
Rale a cenoura e reserve
Corte o alface em tirinhas 
e reserve.
Misture o atum (sem a 
água), a cenoura ralada, 
a maionese light e a pi-
menta do reino até que 
vire um patê.
Encha cada cone com a 
mistura, intercalando com 
o alface.
Pronto! Sirva com azeite 
extra virgem ao seu gosto!

BRIGADEIRO DE 
COPINHO

1 lata de leite con-
densado/1 lata de 
creme de leite/3 
colheres (sopa) de 
chocolate em pó/1 
colher (sopa) de 
margarina

Ingredientes

Em uma panela, mis-
ture o leite conden-
sado, a margarina e 
o chocolate em pó.
Leve ao fogo baixo 
e mexa sem parar, 
até ficar no ponto 
de brigadeiro mole.
Retire do fogo e mis-
ture o creme de lei-
te, incorpore bem e 
distribua nos copi-
nhos.
Enfeite com granula-
do ou com bolinhas 
de chocolate
Sirva com mini co-
lheres.

Modo de preparo

COXINHA 
DE MANDIOCA

2 copos (americano) 
de leite/2 colheres 
(sopa) de margari-
na/1 cubo de caldo 
de galinha/2 copos 
(americano) de fari-
nha de trigo/1/2 kg 
de mandioca cozi-
da/Recheio: Carne 
seca refogada com 
cebola e cheiro ver-
de, desfiada (retire o 
sal antes)

Ingredientes

Modo de preparo

Leve ao fogo: leite, 
margarina, caldo.
Quando ferver junte 
toda farinha.
Mexa até cozinhar 
bem.
Desligue
Misture a mandioca 
e sove para agregar
Modele as coxinhas 
colocando o re-
cheio.
Passe no ovo, fari-
nha de rosca e frite.

são Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção, Esporte, Cultura e Turismo - SEMECT, matrícula nº. 
10/52.803, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a 
contar de 20/08/2016 e término em, 17/12/2016 confor-
me o contido nos autos do Processo n.º. 37/4689/2016. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.              

PORTARIA N.º 380 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Servi-
ços Públicos, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do Artigo 8º da 
Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :

Conceder a LUCIA AUGUSTO DA COSTA ANDRA-
DE, ocupante do Cargo de Professor II, matrícula nº 
10/5572, LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, com 
início em 02/09/13 e término em 01/12/13, correspon-
dente ao período aquisitivo de 01/11/05 a 31/10/10, con-
forme o contido nos autos do Processo nº 37/1738/2013. 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 381 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições le-

gais, e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Município.

R E S O L V E:

Excluir da portaria nº 319 DE 03 DE SETEMBRO DE 
2014, publicada no Jornal Hora H de 05/09/2014, o pro-
cesso nº 04/3358/2014, Assunto: Licença Para Trata-
mento de Saúde, formulado pela servidora Elaine dos 
Santos Cordeiro.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Serviços Pú-

blicos

ERRATA:

Na portaria nº 320 de 29 de julho de 2015, publicada 
no Jornal Hora H de 04/08/2015, referente à Marcia 
de Lima Buarque Bretas.

Onde se lê: Período 01/08/15 a 31/10/15.

Leia-se: Período 01/08/15 a 13/09/15.

Na portaria nº 333 de 16 de agosto de 2016, publica-
da no Jornal Hora H de 17/08/2016, referente à Moni-
ca Thaissa Ribeiro Santos.

Onde se lê:  Matrícula 48.087

Leia-se: Matricula 49.087

Na portaria nº 376 de 10 de agosto de 2015, publica-
da no Jornal Hora H de 14/08/2015, referente à Argé-
lia Magalhães da silva.

Onde se lê:  Período Aquisitivo 13/11/00 a 12/12/05

Leia-se: Período Aquisitivo 13/11/00 a 12/11/05

Na portaria nº 301 de 25 de julho de 2016, publicada 
no Jornal Hora H de 27/07/2015, referente à JAQUE-
LINE DA COSTA RIGOR.

Onde se lê:  Período Aquisitivo 25/07/16 a 27/07/10

Leia-se: Período Aquisitivo 25/07/05 a 27/07/10

Na portaria nº 301 de 25 de julho de 2016, publicada 
no Jornal Hora H de 27/07/2015, referente à LUCIA 
HELENA DO NASCIMENTO.

Onde se lê:  Período Aquisitivo 21/08/16 A 20/01/2016

Leia-se: Período Aquisitivo 21/08/2010 A 20/01/2016

Na portaria nº 267 de 30 de junho de 2016, publicada 
no Jornal Hora H de 02/07/2015, referente à PATRI-
CIA MOREIRA PIRES.

Onde se lê:  Processo 37/2731/2008

Leia-se: Processo 04/2731/2008

CONCESSÃO DE LICENÇA

HOTEL MUNDO NOVO LTDA --- ME ---- CNPJ 
28.710.895/0001-77 torna publico que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente -- SEMAS , atraves do proces-
so nº 28/0000053/2015 a licença de operação nº 0520 com 
validade ate 25/07/2018 para atividade de HOTEL, BAR E 
RESTAURANTE na Rua : Alameda das Flores nº 76 --- Santa 
Amelia --- Belford Roxo

CONCESSÃO DE LICENÇA

MULTIMIDIA DIGITAL LTDA -- ME --- CNPJ 
14.683.362/0001-39 torna publico que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente -- SEMAS, atraves do proces-
so nº 28/0000052/2015 a licença de operação nº 0521 com 
validade ate 25/07/2018 para atividade de IMPRESSÃO DE 
MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO na Av. Joaquim da 
Costa Lima, nº 2991 loja 07 --- Santa Amelia ---- Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Mesquita
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/3126/15

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 21/2016
LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
utensílios para cozinha e refeitórios escolares, à pedido da Secretaria 
Municipal de Educação, descritos e especificados no ANEXO II – Projeto 

Básico.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05/10/2016 às 10:00h,  no endereço 
eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e 

aquisição no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br; podendo 
ser alternativamente retirado na sala da CPL, situada na Rua Arthur de 
Oliveira Vecchi, nº 120, Centro, Mesquita, RJ, mediante a apresentação 
do carimbo do CNPJ e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, de 2º à 
6º feira no horário comercial,  das 10:00h às 16:00h.
Telefone: (21) 2696-2126.

LEVY SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Mulher pode amamentar, mesmo sem ter engravidado
C U R I O S I D A D E S
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São muitas as his-
tórias de mamíferos 
que adotaram ou-
tros animais filhotes 
que não são de sua 
espécie como por 
exemplo cadelas 
que amamentaram 
gatos e até onças! 
Mas, o que pouca 
gente sabe é que, o 
mesmo pode acon-
tecer com qualquer 
mulher, que não pre-
cisa necessariamen-
te ter engravidado. 
Recentemente médi-
cos descobriram que 
mães adotivas po-
dem, sim, amamen-

tar da forma tradicional. A 
constatação dos especia-
listas começa a ganhar os 
lares de famílias adotivas e 
se transformar numa reco-
mendação de saúde para 
as mães que estão dispos-
tas a adotar. A produção 
de leite espantosa fun-
ciona assim: o bebê suga 
seu peito e, quanto mais 
suga, mais leite aparece. 
Quando o bebê mama, é 
como se um carteiro levas-
se uma mensagem para a 
cabeça da mãe avisando 
que lá embaixo tem gen-
te precisando de leite. Se 
a criança reclama: “Mãe, 
aqui não está saindo lei-

te”, o mensageiro trans-
mite nova ordem ao 
cérebro materno: “Solte 
o leite”, no que é logo 
obedecido.

Mesmo que não co-
nheçam a mãe bioló-
gica dos filhos do co-
ração, todas as mães 
adotivas podem tentar 
amamentar, recomen-
da a pesquisadora do 
Instituto de Saúde de 
São Paulo e uma das 
principais referências 
em amamentação 
do País, Marina Ferrei-
ra Réa. “Não dá para 
atestar que todas te-
rão sucesso.

Fusão nuclear: físicos estão 
mais perto do que nunca de 
conseguir energia infinita

Físicos de todo o mun-
do têm competido para 
construir uma máquina 
de fusão nuclear que 
possa replicar o proces-
so de fusão do átomo 
que tem alimentado o 
nosso Sol durante os últi-
mos 4,5 bilhões de anos, 
em uma tentativa de for-
necer para a humanida-
de uma energia limpa, 
segura e praticamente 
ilimitada. Agora, o go-
verno dos Estados Unidos 
acaba de apoiar planos 
para físicos construírem 
um novo tipo de dispo-
sitivo de fusão nuclear 
que poderia ser o proje-
to mais viável e eficiente 

para isso. A fissão nucle-
ar, que é o que nossas 
instalações nucleares 
atuais fazem, gera ener-
gia através da divisão 
do núcleo de um áto-
mo em nêutrons e em 
núcleos menores. Ener-
gia da fusão nuclear fi-
nalmente é alcançada. 
Enquanto este processo 
é bastante eficiente, a 
quantidade de energia 
que ele libera é milhões 
de vezes mais eficiente 
por massa do que os 
processos baseados no 
carvão, ele exige uma 
gestão extremamente 
cara de resíduos radio-
ativos perigosos. 

REPRODUÇÃO
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Bayer e Fogo Azul classificados para 
final do campeonato no sub-15

Anderson Luiz

38

baixada

em belford roxo, 
em uma gran-
de partida o 

bayer com melhor 
campanha que seu 
adversário, empa-
tou em 1 x 1 com o 
galácticos ficando 
com a vaga na de-
cisão. na partida de 
ida as duas equipes 
também empata-
ram em 3 x 3, e a 
melhor campanha 
assegurou ao bayer 
a vaga.

na outra semifinal 
disputada no cam-
po do esperança 
fc, o fogo azul que 
jogava pelo empa-
te levou a melhor 
derrotando o nova 
iguaçu pelo placar 
de 1 x 0, gol marca-
do por João pedro 
na etapa final se 
classificando para 
decisão do cam-
peonato sub 15. na 
partida de ida as 
duas equipes empa-
taram em 0 x 0.

a final do campe-
onato iguaçuano de 

futebol sub 15 entre 
bayer ec e fogo azul 
fc, será disputada 
em jogos de ida e 
volta nos dias 24 de 
setembro e 01 de 
outubro. o jogo de 
ida será disputado 
no próximo sábado 
no campo do bayer, 
e a volta no estádio 
do Heliópolis. tupy sc 
e nova iguaçu na 
decisão do sub-17.

a final do cam-
peonato iguaçuano 
de futebol sub 17 
será disputada entre 
nova iguaçu x tupy 
sc que garantiram 
classificação no ulti-
mo sábado em par-
tidas de ida e volta.

em paracambi o 
tupy que havia ven-
cido o jogo de ida 
por 1 x 0, derrotou 
a escola de futebol 
olé desta vez por 4 
x 1 chegando pela 
primeira vez a final 
da competição sub 
17. os gols da vitória 
do tupy foram mar-
cados por luiz clau-
dio, george e igor 
mateus que marcou 

duas vezes, descon-
tando alexandre 
apara o futebol olé.

na outra semifinal 
nova iguaçu e mor-
ro agudo empata-
ram novamente em 
2 x 2, mesmo placar 
do confronto de ida 
com o nova igua-
çu que fez melhor 
campanha em toda 
competição fican-
do com a vaga na 
decisão da compe-
tição.

a final do campe-
onato sub 17 terá no 
próximo sábado a 
partida de ida dispu-
tada em paracambi 
entre tupy x nova 
iguaçu, e o jogo de 
volta no ct laranjão 
dia 01 de outubro. 
as duas equipes en-
trarão na fase final 
em igualdade de 
condições, e quem 
conquistar o maior 
numero de pontos 
será o campeão, em 
caso de dois empa-
tes levará a decisão 
para às cobranças 
de pênaltis.   

Competições da base organizadas pela LDNI estão pegando fogo e agitando a cidade

divulgação

As equipes já se preparam para a grande final da temporarada.


