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SUPOSTA VINGANÇA

O comércio da empresária localizado no bairro da Prata, foi atingido por tiros que deixaram marcas nas portas, vaso sanitário e no piso

Os três corpos apresentavam marcas de tortura e tinham perfurações de bala na cabeça

6

6 7

Facção rival 
fuzila três 

na guerra de 
traficantes

Tiroteio

Tiro no rosto

Candidato a vereador em Belford 
Roxo fuzila bar de ex-namorada
Moradores do bairro da 

Zona Norte do Rio acorda-
ram assustados na manhã 
de ontem. Muitos tiros fo-
ram ouvidos nas imedia-
ções do Morro da Serrinha. 

Um comerciante de 40 
anos morreu após ser bale-
ado em Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio. O crime acon-
teceu na esquina das Ruas 
Torres Homem e Luiz Barbo-
sa, próximo ao Túnel Noel 
Rosa.

Corpos foram encontrados em favela próximo a 
Avenida Brasil. Divisão de Homicídios da Capital in-
vestiga se crime tem dedo do Comando Vermelho.
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A empresária, que prestou depoimento na 54ª DP, acusa Jorge Luís de Souza Filho,  o Jorginho de Souza (PTN), de passar em um 
carro com dois homens que seriam seguranças de sua campanha e feito vários disparos contra o estabelecimento. Vítima suspeita 
que motivação para o crime seria o fato do político não aceitar o fim do relacionamento. Polícia Civil investiga o atentado.
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Wi-fi no ar  

Barraco 

A Avianca Brasil vai 
passar a oferecer acesso 
Wi-Fi à internet em seus 
aviões, segundo anun-
ciou ontem a campanha 
aérea. A implementa-
ção do serviço será feita 
gradualmente nas aero-
naves, com conclusão 
prevista até dezembro 
de 2017. Por enquanto, 
o sistema está disponível 
em apenas uma aero-
nave da companhia.

Um discurso infla-
mado do presidente 
filipino, Rodrigo Duter-
te, cheio de palavrões 
contra a União Euro-
peia, em reação mais 
recente às críticas in-
ternacionais sobre o 
número crescente de 
mortes em sua brutal re-
pressão ao crime, cau-
sou revolta. Ele pontuou 
seus insultos com um si-
nal grosseiro, levantan-
do o dedo médio.

Assessorado por uma equipe de cirurgiões sul-corea-
nos, Canavero operou um cachorro paralisado do pes-
coço para baixo. Após duas semanas, o cão foi capaz 
de andar. Outros experimentos foram feitos em camun-
dongos e ratos, estes ao contrário dos camundongos, 
voltaram a andar após o procedimento cirúrgico. 

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medici-
na Laboratorial (SBPC/ML), que acontece anualmen-
te e está na sua 50ª edição, reúne a maior feira de 
novidades laboratoriais da América Latina, com 100 
expositores nacionais e internacionais, mais de 400 
pôsters científicos apresentados de forma eletrônica, 
e mais de 200 conferencistas. 

O neurocientista italiano Sergio Canavero, da Univer-
sidade de Turim, afirma que que será capaz de realizar 
o transplante de cabeças em humanos já em 2017. Três 
experimentos feitos com animais e publicados na revis-
ta Surgical Neurology International, confirmaram a pos-
sibilidade de recuperar as funções da medula espinhal, 
um dos principais desafios da medicina. 

Ficção científica? II

Evento anual Ficção científica?

Conhecida por seus produtos de alta tecnologia, 
como relógios inteligentes, smartphones e computa-
dores, a Apple ingressou com pedido no Escritório de 
Marcas e Patentes dos EUA para patentear uma saco-
la de papel. O pedido requer a patente sem chips ou 
outros sensores, como as distribuídas em lojas. 

Patente 

A consultoria Internet Live Stats informou que 
existem no mundo mais de 1 bilhão de sites de 
internet registrados, mas apenas 28 foram re-
gistrados na Coreia do Norte, o que mostra o 
forte controle estatal sobre a difusão de infor-
mações no país comunista. A informação foi 
vazada na ultima terça-feira.

O editor do jornal norueguês ‘Aftenposten’, 
Espen Egil Hansen, conseguiu uma rara vitória 
sobre o Facebook em debate sobre a retirada 
do ar de publicações na rede social com a 
histórica imagem da ‘menina de napalm’, que 
foram restabelecidas, junto com um pedido 
público de desculpas da companhia. 

Desafio 

Seleção para programa de estágio 
Cerca de 40 estagiários serão selecionados pela Souza 

Cruz para vagas no Rio, São Paulo, Uberlândia (MG), Porto 
Alegre, Cachoeirinha (RS), Rio Negro (PR) e Santa Cruz do 
Sul (RS). As inscrições serão feitas pelo site da Cia de Talentos 
(www.ciadetalentos.com.br) de 26 de setembro a 26 de ou-
tubro. Outras chances podem surgir ao longo do processo. 

Hospital recebe inscrições de concurso 
 A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares está com 

inscrições abertas para 526 postos de trabalho no Hospital 
Universitário Gaffrée Guinle (Hugg), na Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), no Maracanã, na 
Zona Norte do Rio. As inscrições podem ser feitas pelo site 
do IBFC (www.ibfc.org.br) até o dia 16 de novembro. 

Fábrica de pneus oferece 115 vagas 
A Pirelli abriu inscrições para o programa de estágio 2017, com 

oferta de 115 vagas para universitários, com conclusão prevista 
para junho ou dezembro de 2018. Os aprovados vão atuar nas 
unidades fabris de Santo André (SP), Campinas (SP), São Paulo 
(SP), Feira de Santana (BA) e Gravataí (RS). Site: (https://recruta-
mento.ciadeestagios.com.br/pirelli) até o dia 14 de outubro. 

Proposta trabalhista é adiada
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse ontem que 

a proposta de reforma trabalhista deverá ficar para o segundo 
semestre de 2017. Para ele, a solução para a crise e a retoma-
da do crescimento são as prioridades do governo. A previsão 
era que a proposta de ‘modernização’ da legislação trabalhis-
ta fosse enviada ao Congresso até o final deste ano.

Estatal vai anunciar redução 
Até o fim do ano, A Petrobras deve anunciar uma redução 

no preço da gasolina. De acordo com a estatal, a redução 
do preço do combustível está em estudo na companhia. A in-
tenção é anunciar a medida junto com uma nova política de 
preços para os combustíveis, cujo critério será o alinhamento 
do preço praticado no Brasil com os do mercado internacional.

Entrada de dólare supera retirada 
O Banco Central informou ontem que a entrada de dólares 

no país superou a retirada de divisas em US$ 1,74 bilhão na 
semana passada. O resultado eleva o volume de recursos que 
entrou no país, na parcial deste mês até a última sexta-feira, 
para US$ 2,39 bilhões. Entretanto, no acumulado deste ano foi 
registrada mais saída do que entrada de recursos no país. 

Pesquisa 

SOUZA CRUZ 

PIRELLI

PARA 2017

VOLUME

‘Pororoca gigante’ assusta chineses 

Criação de emojis 
Uma adolescente de 15 anos prepara uma pro-

posta de criação de emojis femininos com véu e 
hijab, e um masculino com keffiyeh, para ser envia-
da à organização The Unicode Consortium. Atual-
mente estudando na Alemanha, Rayouf Alhumedhi 
participou de um chat ao vivo no site Reddit para 
apresentar o pedido. 

GAFFRÉE GUINLE

PREÇO DA GASOLINA

DIVULGAÇÃO

Dezenas de pessoas que se aglomeravam na grade de proteção 
para acompanhar a ‘pororoca gigante’ do rio Qiantang, em Han-
gzhou, na província de Zhejiang, na China, foram surpreendidas quan-
do se preparavam para fotografar o fenômeno. Pela imagem do fla-
grante feito pela câmara da agência Reuters é possível observar que 
a onda que se formou acabou sendo maior do que o esperado. Houve 
correria no momento, mas várias pessoas não conseguiram escapar e 
foram atingidas pela onda. Não há informações sobre feridos. 

De mal a pior 
A politica na Baixada Fluminense está indo de 

mal a pior. A pobreza nas campanhas faz com que 
os candidatos usem dos meios mais sujos e baixos 
para se promover. Em um município o candidato fo-
rasteiro, que só aparece aqui de quatro em quatro 
anos atrás de votos, agora volta como candidato 
a prefeito.  

Pulando de partido 
Depois de trair seu partido no qual esteve filiado 

por anos, pulou para o partido de um ex-ministro, 
só que agora ele consegue mentir muito mais. Pa-
rece ate que passou por uma lavagem cerebral ao 
se coligar com um partido administrado por igreja, 
e sai agredindo verbalmente todos que encontra 
pelo seu caminho, inclusive aqueles que o ajuda-
ram a eleger sua esposa. 

Ingratidão 
Dizem por lá que ela tem alguns cargos comissio-

nados em seu gabinete, e que os mesmos ao invés 
de trabalhar estão na rua fazendo campanha para 
o seu marido. Eu teria vergonha de ter cargos e ser 
contra o Governo que paga seu salário e de seus 
assessores em dia. Os candidatos a vereadores do 
seu partido e as coligações são tão abilolados e 
mentem tanto quanto ele. 

Em cima do muro 
Sabe aqueles candidatos que dizem ter um mon-

tão de votos, mais na verdade se tiver só o voto 
dele é muito. Pois é, ainda se vendem por algum 
dinheiro. Geralmente ficam em cima do muro a 
campanha toda, e não sabem para que lado vão.

Prostituta eleitoral 
Pasmem! Na reta final da campanha, o deses-

pero de um candidato é tão flagrante que já está 
incomodando até seu ‘staff’. O político estaria or-
denando seus cabos eleitorais a invadir os redutos 
adversários na busca pelo voto. E não está fácil, já 
que já existe ameaça de tomar tiro quem der um 
passo para o lado do inimigo. 
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Projeto é itinerante e percorre diversos bairros realizando, uma vez por mês, 
exames de ultrassonometria do calcâneo para diagnosticar a osteoporose.

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde 
de Nova Iguaçu, 

através de sua rede de 
atenção especializada, 
implementou o Dia D 
de Prevenção à Oste-
oporose. Com objetivo 
de prevenir e tratar a 
osteoporose (a doença 
provoca a perda da 
massa óssea), o projeto 
é itinerante e percorre 
diversos bairros do mu-
nicípio realizando gra-
tuitamente, uma vez 
por mês, exames de ul-
trassonometria do cal-
câneo, além de ofere-
cer eletrocardiograma 
e consulta com médico 
ortopedista. 

A segunda edição 

do projeto aconteceu 
na última terça-feira, 
na Policlínica Dom Wal-
mor, no Centro. Cerca 
de 120 pessoas foram 
atendidas. Todas pas-
saram por avaliações e 
receberam o laudo dos 
exames na hora.  

“A osteoporose é uma 
doença que pode pro-
vocar fraturas e deve 
ser evitada com ações 
saudáveis, tanto na ali-
mentação, com cálcio 
e vitamina D, quanto na 
atividade física pratica-
da regularmente. Quan-
do já detectada, é tra-
tada com medicação. 
Nova Iguaçu investe 
na prevenção. Prevenir 
é cuidar da saúde an-
tes que a doença che-
gue”, alerta o secretário 

municipal de Saúde de 
Nova Iguaçu, Emerson 
Trindade.

DETECÇÃO RÁPIDA DO 
AVANÇO DA DOENÇA 
De acordo com o mé-

dico ortopedista, Rena-
to Corredeira, responsá-
vel pelos atendimentos 
do projeto, a ultrasso-
nometria do calcâneo 
é um exame essencial 
que detecta em pou-
cos segundos o grau 
de avanço da doença, 
confirmada através de 
um gráfico que mede 
a densidade óssea. Se 
a pontuação for igual 
ou superior a - 1.0, não 
há motivos para preo-
cupação. A partir deste 
número até - 2.5, o exa-
me aponta osteoponia, 

o que significa que já 
existe uma diminuição 
da massa óssea. A oste-

oporose é caracteriza-
da quando o resultado 
é superior a - 2.5, os os-

sos ficam muito porosos 
e o paciente fica mais 
suscetível a ter fraturas.

Médico Renato Corredeira, responsável pelo atendimento, analisa pé de paciente

FERNANDA RODRIGUES 

Exame realizado na hora certa 
Para a aposentada 

Maria da Glória Al-
meida Andrades, de 
79 anos, o exame foi 
realizado na hora cer-

ta. “Mostrou que estou 
com osteopenia. Já sai 
daqui com a receita 
para comprar os remé-
dios e iniciar o quanto 

antes o tratamento”, 
afirma.

A próxima unidade 
a receber o Dia D de 
Prevenção à Osteopo-

rose será o Centro de 
Saúde Vasco Barcelos, 
no mês de outubro. As 
inscrições podem ser 
feitas na recepção da 

unidade, localizada na 
Bernardino de Mello, 
1.825, Centro de Nova 
Iguaçu. É preciso levar 
documento de identi-

dade, pedido médico 
indicando a realiza-
ção do exame e car-
tão do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Japeri garante salário de servidor
O prefeito Ivaldo Barbo-

sa dos Santos, o Timor, fez 
pronunciamento ontem, 
garantindo que todos os 
funcionários receberão 
seus vencimentos. A medi-
da foi adotada em virtude 
dos boatos referentes a 
possível falta de pagamen-
to dos salários aos servido-
res públicos de Japeri. 

“Qualquer funcionário 
no exercício de suas fun-
ções que ainda não rece-
beu salário ou ainda tem 
algum resíduo a receber 
pode estar certo de que o 
pagamento será efetuado. 
Podemos até ter atrasado 
em alguns dias, mas Jape-
ri está à frente de alguns 
municípios que devem 
seus servidores há três me-

ses. Podem ficar tranquilos, 
tenho o compromisso de 
zelar por tudo e por todos 
até 31 de dezembro e vou 
honrar meus compromis-
sos”, garantiu o prefeito 
Timor.

A declaração na ínte-
gra do prefeito Timor está 
à disposição nas redes so-
ciais e no site da Prefeitura. 
Acesse: www.japeri.rj.gov.
br  / www.facebook.com/
PrefeituradeJaperi

Servidor público mostra cartão magnético para o saque

Serópedica ganha nova UTI móvel 
A população de Se-

ropédica ganhou uma 
Unidade de Suporte 
Avançado (USA), mais 
conhecida como UTI 
móvel. Agora conta 
com duas ambulân-
cias disponibilizadas ao 
Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu), além das duas 
Unidades de Suporte 
Básico (USB). 

O secretário munici-
pal de Saúde e Defe-
sa Civil, César Cilento, 
informou que a Pre-
feitura busca oferecer 
equipamentos em boas 
condições e capaci-
tação aos socorristas, 
atualizando periodica-
mente às técnicas de 
salvamento. O Samu/
Seropédica possui 26 
profissionais de saúde 
treinados. 

Na última segunda-
-feira, o coordenador 
do Samu/Japeri, Antô-
nio Alves Barreto, e o 

coordenador do Samu/
Seropédica, Gilvan Telles, 
ministraram mais um trei-
namento que abordou  
técnicas de uso correto 
dos equipamentos da UTI 
Móvel.

“Estar bem capacitado 
é importante na hora de 
realizar um salvamento, 
o curso busca garantir a 
prestação de bons servi-
ços à população por par-
te dos socorristas do Samu, 
tanto de Seropédica quan-
to de Japeri, municípios 
parceiros no que se refere 
à Saúde. Todas as equipes 

têm de estar preparadas 
ao máximo quando a si-
tuação envolver a salva-
ção de uma vida”, disse 
o Dr.º César Cilento.

Por meio de um pacto 
entre Prefeituras firmado 
no mês de julho, os mu-
nicípios de Seropédica e 
Japeri estão se ajudan-
do no que diz respeito 
à Saúde. O acordo foi 
firmado em uma soleni-
dade que contou com 
a presença dos prefeitos 
Alcir Martinazzo (Seropé-
dica) e Ivaldo Barbosa, o 
Timor (Japeri). 

Profissionais atendem paciente dentro da unidade

Nova Iguaçu comemora Dia da Árvore 
O Dia da Árvore foi 

comemorado ontem 
com uma programa-
ção especial pela Pre-
feitura de Nova Iguaçu. 
Desde 2013 já foram 
plantadas 45 mil mu-
das de árvores através 
do projeto Nova Igua-
çu Mais Verde. Para 
celebrar a data, a Se-
cretaria de Urbanis-
mo, Habitação e Meio 
Ambiente (Semuham) 
montou uma progra-
mação especial no 
parque natural. 

A ação reuniu idosos 
do Espaço Municipal 
da Terceira Idade (Es-
muti) e alunos da rede 

pública de ensino para 
uma manhã educativa 
divertida e muito espe-
cial. Durante a visita, 
eles realizaram o plantio  
de espécies frutíferas 
da Mata Atlântica, vi-
sitaram uma exposição 

de animais encontra-
dos na floresta tropical 
em conserva e empa-
lhados e participaram 
ainda da inauguração 
de 53 placas indicati-
vas e informativas (em 
inglês e português).

THIAGO LOUREIRO

Programação foi realizada no parque natural

Bornier faz caminhada na Palhada
A campanha não para. 

Ontem, às 9h, o candida-
to a vice-prefeito de Nova 
Iguaçu Thiago Portela, 
caminhou pelas ruas do 
bairro Palhada, onde, em 
casa, pôde ouvir a popu-
lação e pedir votos para 
o candidato à reeleição 
Nelson Bornier (PMBD).

Recebido com muito 
carinho pelos morado-

res da região, Portela fi-
cou impressionado com 
apreço que a popula-
ção da Palhada tem 
pelo prefeito. “Esse corpo 
a corpo é o termômetro 
que precisávamos. Nova 
Iguaçu hoje é a cidade 
que mais constrói casas 
populares no Brasil. Já 
construímos mais de 14 
mil moradias, oferecendo 

melhor qualidade de vida 
à população, sem falar 
na educação. Amplia-
mos e reformamos mais 
de 60 escolas, oferecen-
do mais de 10 mil vagas. 
Construímos verdadeiros 
complexos educacionais 
com quadra poliesportiva 
coberta, sala de informá-
tica, biblioteca, entre ou-
tras melhorias”, conclui.
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A Secretaria de Defesa Civil realizou 
ontem na Escola Municipal Ernesto Che 
Guevara, na Chatuba, mais uma etapa 
do ciclo de palestras de Noções Básicas 
de Primeiros Socorros para os alunos dos 
anos finais do ensino fundamental.

O TRE-RJ julgou 
como não prestadas 
as contas do diretó-
rio regional do Parti-
do da Causa Operá-
ria (PCO) relativas ao 
exercício financeiro 
de 2015. A decisão, 
a suspensão do re-
passe de novas cotas 
do fundo partidário.

Cecília Gomes 
(PTdoB), Kellinho (PR), 
Albertinho (PMB), 
Jorge Rangel (PTB), 
Magal (PSD), Ozeias 
(PSDB), Thiago Virgí-
lio (PTC) e Migueito 
(PSL) são os parla-
mentares citados na 
ação do Ministério 
Público.

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na 
sessão da última terça-feira, o envio de Forças Federais 
para municípios do Rio, Mato Grosso, Alagoas, Rio Grande 
do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre e Pará.

O ministro Gilmar Mendes já solicitou a requisição das 
tropas para garantir a segurança da votação em Ca-
xias, Nova Iguaçu, São João do Meriti, São Gonçalo, 
Belford Roxo, Campos, Macaé, Queimados e Japeri. 

Investigados Novas cotas 

Reforço Eleições 

Eles disseram... nós publicamos!
“No Brasil, agora, temos uma estabilidade politica extraordinária, por causa da relação do 

Executivo com o Legislativo. Lá no Brasil, o que for acordado, será cumprido”. Presidente Michel 
Temer ao falar para empresários e investidores durante almoço em Nova York.

A Secretaria de Assistência Social de 
Caxias realizou ontem, uma nova opera-
ção em áreas do Centro, com o objetivo 
de cadastrar os moradores de ruas, enca-
minha-los para suas casas ou ao Centro 
de Referência Especializado.  

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai inter-
ditar, no próximo sábado, das 10h às 13h, 
as avenidas Governador Portela e Go-
vernador Amaral Peixoto e a Rua Dom 
Walmor, no Centro, para a realização do 
evento ‘Caminhada de Mulheres’.

DIRETO AO PONTO

O povo sofre. Desde o desempregado, que não 
tem o direito à esperança, ao empregado insone com 
a ameaça latente do desemprego. Além dos empre-
sários, especialmente pequenos e médios, vítimas dos 
juros, dos impostos, da recessão e com patrimônio 
ameaçado pelo alongamento das tensões que tra-
vam a retomada do crescimento e inibem o crédito. 
Os jornais estão magros, as calçadas, tomadas por 
portas fechadas. Ninguém dá um grito de alerta para 
que tudo seja resolvido a tempo e a hora. 

Multado! Jogo sujo Esquema
O prefeito de Nilópolis, 

Alessandro Calazans (PMDB), 
vai ter que pagar R$ 23.373 
de multa pela pressa em co-
locar a campanha de ree-
leição na rua. O TRE-RJ man-
teve a sentença do Juízo da 
221ª Zona Eleitoral.

Candidatos contratam em-
presas que acumulam e geren-
ciam uma quantidade gigan-
tesca de informações e dados 
para disparar vídeos e textos 
via whatsapp, a um número de 
eleitores selecionados como 
formadores de opinião.

Oito vereadores candidatos 
à reeleição em Campos dos 
Goytacazes, e que fazem par-
te da coligação que apoia Dr. 
Chicão (PR) à Prefeitura, estão 
na lista dos 34 acusados de par-
ticiparem de um esquema de 
desvio no cheque cidadão.

Ação social 

Interdição 
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Enquanto os cariocas sofrem en-
frentando em média 4h por dia nos 
coletivos para ir e retornar do traba-
lho, a Prefeitura que deveria proteger 
os cidadãos e trabalhar por seus inte-
resses, só se preocupa com os lucros.

O povo sofre! 

Em nota divulgada hoje 
o advogado Augusto 
Werneck informou que a 
decisão tomada na últi-
ma segunda-feira pelo 
Tribunal Regional Eleitoral, 
na qual, por unanimida-
de, os julgadores da cor-
te indeferiram o registro 
do candidato do PSB a 
prefeito de Casimiro de 
Abreu, Paulo Dames, “é 
recorrível e não veda, em 
definitivo, o seu direito de 
ser votado”. Entretanto, a 
Justiça Eleitoral contabili-
za em separado os votos 
obtidos por candidatos 
que concorrem na con-
dição de ‘indeferido com 
recurso’, caso de Paulo 
e só os valida se o inde-

Prefeito segue nas ruas 
em Casimiro de Abreu

ferido conseguir reverter 
a situação em processo 
transitado em julgado. 
Pela legislação o candi-
dato do PSB pode conti-
nuar com a campanha e 
ser votado normalmente, 
o que não está garantido 
é validade dos votos que 
ele possa vir a ter.
A decisão do TRE fez 

alguns cabos eleitorais 
de Paulo Dames retirar 
os adesivos que haviam 
colado em seus carros 
e levou muitos a acredi-
tar que ele desistiria da 
campanha e declararia 
apoio ao postulante do 
PR, Wagner Heringer, que 
também se encontra na 
condição de ‘indeferido’. 

A importância da coleta seletiva
MEIO AMBIENTE 

Prefeitura de Mesquita  participa da Semana de Prevenção de Acidentes realizando palestras.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ataque à clínica deixa 13 mortos

Tudo bem que a popu-
lação precisa de melho-
rias... sempre! Mas não é 
por isso que os governos 
devem esperar a che-
gada das eleições para 
executar obras, como é 
o caso dessa ciclovia em 
Paracambi. Faltando me-
nos de dois meses para o 
pleito, a Prefeitura entre-
gou a faixa para ciclistas 
e pedestres como a maior 
maravilha do mundo. A 
população esperda que 
esse feito não seja usa-
do para arrecadar votos 
para a campanha de 
seus candidato. 

Dames perdeu de seis a zero no TRE-RJ 

DIVULGAÇÃO

PABLO HENRIQUE

Ao menos quatro pro-
fissionais de saúde morre-
ram no sul da província 
de Aleppo, na Síria, na 
noite da última terça-fei-
ra, num bombardeio por 
aviões não identificados, 
afirmou ontem a organi-
zação para a qual as víti-
mas trabalhavam.

A União de Atendimen-
to Médico e Organiza-
ções de Assistência (UOS-
SM, na sigla em francês) 
afirmou ainda que uma 
enfermeira ficou grave-
mente ferida no ataque, 
que atingiu uma clínica 
na cidade de Khan Tu-
man, no sul de Aleppo.

O Observatório Sírio de 
Direitos Humanos acres-
centou que nove com-
batentes da Frente Fatah 
al-Sham (Frente para a 
Conquista do Levante, an-
tiga Frente al-Nusra) e de 
outras milícias também 
morreram. A ONG desta-

Paracambi ganha ciclovia 
cou que foi um atentado 
perpetrado por aviões 
militares, sem precisar sua 
origem, e não descartou 
que o número de vítimas 
aumente, pois há pessoas 
gravemente feridas em 
tratamento especializa-
do, afirmou a UOSSM. 

 O encontro foi realizado no auditório da empresa Semacol, no Centro

DIVULGAÇÃO 

Caminhão da defesa civil visto após ataque aéreo 

BRUNA LEMOS/HORA H

A gerente de 
Educação Ambiental 
da Secretaria de Meio 
Ambiente e Agricultura 
de Mesquita, Rosângela 
Freitas, e a agente 
ambiental Julianne 
Lima, realizaram ontem, 
mais uma palestra 
sobre a importância da 
Coleta Seletiva para a 
preservação do meio 
ambiente. O encontro 
contou com a presença 
de funcionários de 
diferentes setores. O 
objetivo é discutir mais 
uma vez o trabalho de 
prevenção a doenças 
e acidentes de trabalho 
dentro da chamada 
Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes 
(Sipat), realizada em 
várias empresas no mês 
de setembro.

Durante a palestra, 
a gerente Rosângela 
falou sobre o pioneirismo 
de Mesquita na 
implantação do sistema 
de coleta seletiva e 
ressaltou alguns dos 
benefícios trazidos, 
como a redução do 
volume de lixo enviado 
aos aterros sanitários, a 
geração de emprego e 
renda para catadores, 
o reaproveitamento 
de materiais que 
antes eram jogados 
no lixo, a economia 
e principalmente as 
vantagens ao meio 
ambiente, que sofre 

menos depredação e 
danos.

“Nós sempre 
enfatizamos o trabalho 
de conscientização 
sobre a importância do 
armazenamento correto 
e da separação do lixo 
reciclável em escolas, 
empresas e instituições. A 
meta é mostrar como a 
reciclagem pode gerar 
renda para os catadores 
filiados à cooperativas 
que funcionam na 
cidade e auxiliar na 
luta pela preservação”, 
contou a gerente da 
Educação Ambiental.

Julianne também 
mostrou aos funcionários 
as opções de esperar 
pela passagem do 
caminhão de coleta 

ou de levar o material 
arrecadado até a 
Sala Verde ou a um 
dos quatro galpões 

de coleta espalhados 
pela cidade. Para a 
contadora Natasha 
Betta, a palestra valeu 

e vai servir para que ela 
ingresse logo na lista dos 
separadores de material 
na cidade. 
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Número de eleitores cresce e 
pode mudar cenário político

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Fundado em 1995, Porto Real tem experimentado crescimento econômico e populacional. 

Agentes das Brigada de Incêncio monitora os focos na mata

A cidade vem passando por um período de crescimeto  populacional que pode se refletir nas urnas

Restaurante Popular voltou ao movimento normal ontem

DIVULGAÇÃO

Porto Real, no 
do Sul Flumi-
nense, fundado 

em 1995, tem expe-
rimentado um perí-
odo de crescimento 
econômico e popu-
lacional sem prece-
dentes. Segundo re-
portagem do portal 
G1, se imaginar que 
há tempos uma po-
pulação de 10 mil 
crescer em 40%, é 
uma diferença mui-
to grande de pensa-
mento e na econo-
mia.

Nos últimos anos, 
município recebeu 
muitas pessoas de 
outras cidades que 
conseguiram empre-
gos nas fábricas que 
se instalaram no mu-
nicípio. São trabalha-
dores que também 
se tornaram eleito-
res. “As pessoas que 
viviam aqui há mui-
tos anos têm o pen-
samento tradcional. 
As pessoas que vêm, 

Restaurante Popular reabre 
as portas em Volta Redonda

REPRODUÇÃO/TV RIO SUL

Inea estuda mancha no Paraíba do Sul 

Incêndio é o grande vilão do 
Parque Nacional do Itatiaia

Chuva de granizo causa estragos 
em vários bairros de Barra Mansa

vêm com ideias no-
vas. Geralmente, são 
de cidades grandes. 
Então elas têm o 
pensamento total-
mente diferente e 
vai agregando valor 
à população”, disse 
uma moradora ouvi-
da pela reportagem. 

NOVOS ELEITORES
De acordo com 

a observação do 
sociólogo Gilber-
to Caldas, os novos 
eleitores podem mu-
dar o cenário polí-
tico. “Nessa região 
toda, que teve esse 
desenvo l v imen to 
econômico, esse 
‘boom’ de proces-
so de aculturação, 
de receber pesso-
as de várias outras 
partes, de grandes 
centros, politizadas, 
esse processo de co-
ronelismo acaba. A 
exigência do eleitor 
e a postura dos can-
didatos muda signi-
ficativamente, sem 
dúvida”.

Ádison Ramos/TV Rio Sul

Renan Tolentino/Arquivo Pessoal

O Restaurante Po-
pular de Volta Redon-
da, no Sul Fluminense, 
reabriu no início da 
tarde de ontem, após 
dois dias de portas fe-
chadas. Durante toda 
a manhã, ele ainda 
ficou fechado, mas 
voltou a funcionar na 
hora do almoço.

O estabelecimento 
suspendeu os serviços 
na última segunda-fei-
ra, por falta de repas-
se de verba do gover-
no estadual.

Na última terça-fei-
ra, a Prefeitura se reu-
niu com representan-
tes da empresa que 

administra a unidade 
e o impasse chegou 
ao fim. No encontro, 
um contrato emer-

gencial foi assinado 
com data de valida-
de até dia 31 de de-
zembro.

As queimadas se 
transformaram no 
maior vilão do Par-
que Nacional do Ita-
tiaia, no Sul do esta-
do. Hoje, a pena para 
quem coloca fogo 
em vegetação pode 
chegar a um ano 
de prisão. O primeiro 
parque nacional do 
país tem mais de 500 
espécies de plantas; 
15% delas só existe 
na reserva de Itatiaia 
e outros 15% estão 
ameaçados de extin-
ção. Para agravar a 
situação, os incêndios 
florestais são amea-

ças constantes.
Segundo dados, em 

2004, uma queimada 
destruiu uma área de 
600 hectares, o que cor-
responde a seis campos 
de futebol. Em 2007, um 
novo incêndio atingiu 
800 hectares; três anos 
depois, mais 1.100 hec-
tares foram queimados. 
A última grande ocor-
rência aconteceu em 
julho deste ano e os bri-
gadistas tiveram dificul-
dade para controlar as 
chamas. 

Há nove anos, o bi-
ólogo Izar Aximoff pes-
quisa o impacto desses 

incêndios. Para ele, 
a maioria tem início 
por culpa da ação 
do homem. “Em 1963, 
queimou mais de 10 
mil hectares, todo o 
campo de altitude 
queimou. Em 1988, 
todo o campo de 
altitude queimou de 
novo, num incêndio 
que durou mais de 
30 dias. Mais de 90 % 
das ocorrências de 
fogo são criminosas. 
O fogo natural ocor-
re, mas ocorre mais 
no verão e ele é um 
pouco raro”, explicou 
o biólogo.

Técnicos do Institu-
to Estadual do Am-
biente (Inea) estão 
estudando uma man-
cha branca que apa-
receu no Rio Paraíba 
do Sul, em Volta Re-
donda. Nas imagens, 

dá pra ver a mancha 
que indica um possível 
vazamento de produto 
químico. 

Na última segunda-
-feira, a situação da 
mancha que chamou 
a atenção durante o 

final de semana fez 
com que a direção 
da Usina Presidente 
Vargas, maior indústria 
do município, infor-
masse que não houve 
nenhum registro de 
vazamento.

A Defesa Civil de Barra 
Mansa avalia os estragos 
causados pela chuva que 
atingiu a cidade no fim 
da tarde do último do-
mingo. Acompanhado de 
ventos fortes e granizo, o 
temporal, que durou cer-
ca de 40 minutos, foi qua-
se quatro vezes maior do 
que era esperado, segun-
do informações da Prefei-
tura. Os bairros mais afeta-
dos foram o Metalúrgico e 
a Morada da Granja, mas 
também houve transtor-
nos em vários pontos da 
cidade.

Na Rua Osmarino de 
Oliveira Novaes, no bairro 
Vila Elmira, o asfalto ce-
deu e a via teve que ser 
interditada temporaria-
mente, segundo a Defesa 
Civil. Uma árvore de gran-
de porte caiu no local, 

atingindo a fiação.Não há 
previsão para que a tra-
vessia seja liberada.

Ainda segundo o órgão, 
uma casa no Centro ficou 
completamente destelha-
da e foi interditada. No 
bairro Eduardo Junqueira, 
outra residência teve as 
telhas levadas pelo vento 

forte. Duas famílias ficaram 
desalojadas no bairro Si-
derlândia e estão em ca-
sas de parentes.

O Corpo de Bombeiros 
informou que recebeu vá-
rios chamados por conta 
de ruas alagadas, quedas 
de árvores e destelhamen-
tos. 

No bairro Vila Elmira o asfalto cedeu e via foi interditada
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Policiais fazem operação e 
tiros assustam moradores 

AÇÃO DO BOPE

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Batalhão diz que ação é para coibir o tráfico de drogas e roubo de veículos.

Moradores de 
M a d u r e i r a , 
na Zona Nor-

te do Rio, acordaram 
assustados na manhã 
de ontem. Segundo 
eles, muitos tiros fo-
ram ouvidos nas ime-
diações do Morro da 
Serrinha. Nas redes so-
ciais, moradores con-
tam que os tiros assus-
taram quem passava 
pela Avenida Ministro 
Edgar Romero, uma 
das principais vias do 
bairro.

De acordo com os 

relatos dos morado-
res, pelo menos um 
veículo blindado do 
Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope) 
e cerca de 15 poli-
ciais militares foram 
vistos na Rua Olívia 
Maia, próximo ao Via-
duto Negrão de Lima.

O 9º BPM (Rocha 
Miranda) informou 
que o batalhão está 
realizando uma ope-
ração na comunida-
de. A ação começou 
por volta das 6h e 
tem como principal 
objetivo combater o 
tráfico de drogas e 
roubo de veículos na 

região.
“Era só o que me 

faltava. Trem atrasa-
do, lotado, e ainda 
tive que me jogar 
no chão em Madu-
reira por causa do 
tiroteio na Serrinha”, 
relata no Twitter um 
internauta identifica-
do como Jorge Hen-
rique. Outra usuária 
da rede social, iden-
tificada como Kely 
Mello, ironiza: “Algum 
candidato da Serri-
nha tem como pro-
posta a construção 
de um abrigo /alber-
gue ou algo pareci-
do?”.

PM apreende drogas no Estácio
Policiais militares e 

criminosos trocaram 
tiros no Morro do São 

Carlos, no Estácio, na 
Zona Norte do Rio, na 
última terça-feira. Du-

rante a operação, PMs 
do Batalhão de Ações 
com Cães (BAC) en-

contraram 210 quilos 
maconha e apreen-
deram uma espingar-

da calibre 12 e uma 
máquina caça-níquel. 
A droga foi levada 

para a 6ª DP (Cidade 
Nova). Não houve fe-
ridos ou presos.

Caveirão em um dos acessos ao morro da Serrinha na Zona Norte do Rio

CAVEIRAO-SERRINHA/ FABIANO ROCHA 

Comerciante é assassinado 
com tiro no rosto em Vila Isabel

O comerciante 
Francisco das Cha-
gas de Souza Melo, 
de 40 anos, morreu 
na manhã de ontem 
após ser baleado em 
Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio. O crime 
aconteceu na esqui-
na das Ruas Torres 
Homem e Luiz Barbo-
sa, próximo ao Túnel 
Noel Rosa.

Os homens que es-
tavam em uma moto 
já estariam aguar-
dando a passa-
gem de Francisco e, 
quando ele passou, 
fizeram os disparos e 
fugiram, sem roubar 
nada. Pelo menos 
dois tiros atingiram o 
rosto da vítima. Se-
gundo a polícia, o 
crime tem caracte-

rísticas de execução. 
Entretanto, as circuns-
tâncias ainda são 
desconhecidas. A víti-
ma morava no Morro 
dos Macacos.

Policiais do 6º BPM 
(Tijuca) isolaram a 
cena do crime. e a 
Delegacia de Homi-

cídios (DH-Capital) foi 
acionada, assumindo 
as investigações. Uma 
perícia foi realizada 
no local. Os agentes  
procuram por ima-
gens de câmeras de 
segurança de pré-
dios residências e de 
lojas comerciais.

Francisco foi morto enquanto seguia para o trabalho 

Bandido é preso com 32 
celulares dentro de casa

Policiais Civis 
da 72ª DP (Mu-
tuá) prenderam 
em flagrante, na 
última terça-feira, 
André Luiz Duar-
te Sueth, o Ca-
chorro Louco, de 
21 anos. Segundo 
os agentes, ele é 
acusado de assal-
tar pedestres em 
diversos bairros de 
São Gonçalo.

O acusado foi 
localizado na Rua 
Professora Maria 
Nina, no Boaçu, 
naquele muni-
cípio da Região 
Met ropo l i tana . 
Ele, que estava 
com 32 celula-
res, sete relógios 
e munições e um 
simulacro de pis-
tola, ainda rea-
giu a abordagem 
tentando desar-
mar um policial, 
mas conseguiu ser 
imobilizado.

André acabou 
sendo preso em 

flagrante por tenta-
tiva de homicídio, 
porte de munição 
de uso permitido e 
restrito, além da re-
ceptação. 

A delegada Rais-

sa Celles, titular da 
72ª DP, pede que 
as vítimas procu-
rem a delegacia 
para reconheci-
mento do suspei-
to.

‘Cachorro Louco’ assaltava pedestres em São Gonça

Trio roda em ação do 20° BPM
Policiais militares 

do 20° Batalhão de 
Polícia Militar (Mes-
quita) prenderam 
na última segunda-
-feira, três marginais 
em uma ação na 
comunidade do In-
ferninho, em Mes-
quita, suspeitos de 
envolvimento com 
o tráfico de drogas 
na região.

Após incursão na 
localidade, para 
coibir o tráfico de 
drogas, os militares 
tiveram a atenção 
voltada para quatro 
homens que tenta-
ram fugir ao avista-
rem a viatura. Após 
realizarem o cerco, 
os agentes conse-
guiram prender três 
suspeitos, um conse-
guiu escapar. 

Com eles foi en-
contrado farta 

quantidade de ma-
conha. Sendo assim, 
conduzidos à 53°DP 

(Mesquita) para 
procedimentos ca-
bíveis.

Presos durante ação na comunidade do Inferninho 

Ladrões são presos em flagrante 
com carro roubado em Rocha Miranda 

Na manhã da úl-
tima terça-feira, po-
liciais militares do 9º 
BPM (Rocha Miran-
da) realizavam pa-
trulhamento em Ben-
to Ribeiro, na Zona 
Norte do Rio, quan-
do foram alertados 
por populares sobre 
um carro que vem 
cometendo roubos 
pelo bairro circulan-
do pela localidade.

Após receberem 
esta informação, os 
agentes notaram 
um automóvel com 
características se-

melhantes e duran-
te abordagem foi 
encontrado com o 
ocupante do veícu-
lo objetos de duas 
vítimas de roubo, 
sendo dada voz de 

prisão. O automóvel 
usado para praticar 
os delitos foi apre-
endido e o acusado 
encaminhado para 
a Central de Garan-
tias.

O veículo era usado para praticar delitos na região 

DIVULGAÇÃO
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Candidato a vereador acusado de 
atirar em bar de ex em Belford Roxo

Uma mulher foi morta 
com golpes de facão 
na frente das filhas de 3 
e 5 anos em uma rua no 
centro de Itabela (557 
km de Salvador). A Polí-
cia Civil informou que a 
vítima identificada como 
Juliana Menezes foi exe-
cutada pelo ex-marido 
que não aceitava o fim 
do relacionamento. 

Juliana teria ido pres-
tar queixa de agressão 
contra ele, e no mo-
mento de voltar para 
casa foi surpreendida 
com golpes de faca e 
facão. Após o crime o 

marginal fugiu. A jovem já 
havia registrado outros bo-
letins de ocorrência contra 
o ex-marido. Juliana era 
casada com o acusado e 
tinha uma filha de 3 anos 
com ele. A outra filha, de 5 
anos, foi fruto de um rela-

cionamento anterior. As 
crianças foram deixa-
das em casas de paren-
tes. O caso foi registrado 
na delegacia de Polícia 
Civil da região que tra-
balha na tentativa de 
localizar o assassino.

Mulher é morta ao prestar queixa contra ex

Vítima está assustada

Empresária diz que ocupantes de carro passaram atirando contra o estabelecimento.

Perícia esteve ao local do ataque recolheu imagens para análises

Juliana Menezes (detalhe) chegou a ser socorrida

Um candidato a 
vereador de Bel-
ford Roxo é acu-

sado por uma empre-
sária de atirar contra 
seu estabelecimento 
no bairro Santo Antô-
nio da Prata no final 
da noite de ontem. 
Disparos não deixaram 
feridos porque o esta-

belecimento já estava 
fechado. O caso está 
sendo investigado pela 
54ª Delegacia de Polí-
cia (Belford Roxo) onde 
foi feito o registro. Ela 
acredita que o ataque 
pode ter sido motivado 
por vingança, porque 
Jorge Luís de Souza Fi-
lho, o Jorginho Souza, 
do PTN (Partido Traba-
lhista Nacional), não 
aceitou o fim do rela-

Câmeras registraram carro de acusado e ocupantes atirando 
Segundo a jo-

vem, as câmeras 
de vigilância do 
estabelecimento 
registraram o car-
ro de Jorginho de 
Souza, um Honda 
Civic, de cor pra-
ta, com os ocu-
pantes fazendo os 

disparos. Ela afirmou 
não ter dúvidas que 
o veículo, que esta-
va com o adesivo 
de propaganda po-
lítica do candidato 
na porta, era dele. 
As imagens já foram 
entregues à Polícia 
Civil para análise. 

A empresária rela-
ta que numa outra 
ocasião presenciara 
o então companhei-
ro e sócio armado. 
Ao ser questionado, 
ele teria dito que se 
tratava da arma de 
um amigo a quem 
pedira emprestado. 

A vítima disse que 
pretende denunciar 
o caso à Promotoria 
Eleitoral de Belford 
Roxo. E desabafou: 
“Ele tem um primo 
que é policial militar, 
e deve estar imagi-
nando que vai sair 
impune desse crime. 

Quero que a justiça 
seja feita”, disse. 

O delegado Luiz 
Henrique Ferreira 
Guimarães, titular 
da 54ª DP (Belford 
Roxo) solicitou medi-
da protetiva para a 
jovem proibindo que 
o agressor se aproxi-

me da ex-compa-
nheira e de seus 
familiares a uma 
distância de 500 
metros e também 
de manter contato 
por qualquer meio 
de comunicação 
com a ex-compa-
nheira. 

Estudante mata cunhado no Sul Carnificina na guerra do tráfico 
deixa mortos no Subúrbio do Rio 

Três corpos foram encontrados na Favela Eternit, no bairro de Guadalupe

PMs são atacados no Morro da Coroa

Bruna Lemos / Hora H / Reprodução
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Jorginho de Souza é apontado como o autor

cionamento. 
De acordo com o 

depoimento prestado 
pela jovem, em no-
vembro do ano pas-
sado, ela comprou um 
bar de propriedade do 
acusado. Após fechar 
negócio, os dois teriam 
iniciado um relaciona-
mento, que chegou 
ao fim depois de cinco 
meses. Entretanto, se-
gundo a vítima, Jorgi-

nho aceitou comprar 
uma lanchonete em 
sociedade com a en-
tão namorada no mes-
mo bairro. 

A empresária conta 
que passou a se rela-
cionar com outra pes-
soa, o que gerou ciú-
mes no acusado, que 
teria decidido pôr fim 
a sociedade. Por vol-
ta das 23h da última 
terça-feira, segundo o 
depoimento da jovem, 
Jorginho e outros dois 
homens, que seriam se-

guranças do candida-
to, foram até sua casa 
procurá-la para con-
versar sobre a divida 
no valor de R$ 17 mil 
que ainda restava pela 
compra do bar. 

TIRO ATRAVESSOU 
PORTA E DESTRUIU 

VASO SANITÁRIO 
Logo depois de dei-

xarem o imóvel, pas-
sados cerca de cinco 
minutos, ela afirma ter 
ouvido diversos dispa-
ros. Mas somente na 

manhã de ontem, a 
empresária soube que 
os tiros, um total de 
quatro disparados de 
uma pistola 9mm, ti-
nham atingido seu es-
tabelecimento. Havia 
marcas de tiros nas 
portas (uma das balas 
atravessou a porta do 
banheiro e destruiu o 
vaso sanitário), mesa 
de sinuca e parede. 
“Por sorte não havia 
ninguém no local. Mi-
nha mãe, que costuma 
ficar lá até mais tar-
de, já estava em casa. 
Mas uma senhora que 
reside numa casa dos 
fundos teve uma crise 
nervosa”, disse a em-
presária, ainda assusta-
da com o ataque. 

O assassinato de um  
motorista, de 34 anos, 
está elucidado após a 
prisão do suspeito de ser 
autor do crime no região 
Sul Fluminense. Segundo o 
delegado titular da 89ª DP 
(Resende), Marcelo Nunes 
Ribeiro, a vítima foi morta 
na última segunda-feira, 
com uma facada na per-
na que teria sido dada 

pelo cunhado, um estu-
dante, de 34 anos.

Ribeiro informou que os 
dois discutiram na casa 
da namorada da vítima, 
no bairro Morada da Mon-
tanha. Ele chegou a ser 
socorrido e levado para 
o Hospital de Emergência 
do município, mas não 
resistiu aos ferimentos. O 
suspeito se apresentou e 

alegou que matou em le-
gítima defesa.

Ele disse que a confusão  
começou quando interfe-
riu na briga do cunhado 
com a namorada. Ainda 
de acordo com ele, foi 
ameaçado pela vítima e 
se armou para se defen-
der. O estudante não ficou 
preso e vai responder pelo 
crime em liberdade.

A guerra entre facções 
rivais acena para um ca-
minho sem fim. Imagens 
de três corpos fuzilados 
foram postadas nas re-
des sociais com um texto 
indicando que as vítimas 
pertenciam facção ADA 
(Amigos dos Amigos), que 
controla o tráfico de dro-

Dois agentes da Unida-
de de Polícia Pacificadora 
(UPP) Coroa/Fallet/Fogue-
teiro foram baleados e 
socorridos para o Hospital 
Central da Polícia Militar 
(HCPM), no Estácio, na 
Zona Norte do Rio, onde 
permanecem internados. 

Não foram divulgadas in-
formações sobre o estado 
de saúde dos militares. 

Segundo a PM, eles fo-
ram atacados, no início da 
tarde de ontem, por ban-
didos da comunidade da 
Coroa, em Santa Teresa. 
Ainda segundo a UPP, ou-

tro policial sofreu uma tor-
ção no joelho e também 
foi socorrido para o HCPM. 
O policiamento foi refor-
çado na área e PMs de 
outras UPPs e do Batalhão 
de Operações Policiais 
Especiais (Bope) realizam 
buscas na comunidade.

gas na Favela Eternit, no 
bairro de Guadalupe, Zona 
Norte do Rio.

De acordo com a pos-
tagem, os suspeitos teriam 
sido executados por in-
tegrantes do Comando 
Vermelho, que detém o 
domínio da maioria das co-
munidades do Rio, Baixada 

e Região Metropolitana. 
O local onde os corpos 
foram encontrados com 
marcas de tiros principal-
mente na cabeça fica em 
frente ao Shopping Jardim 
Guadalupe, próximo ao 
Jardim Brasil. A Divisão de 
Homicídios (DH-Capital) 
investiga as mortes. 

DIVULGAÇÃO
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O programa oferece ensino fundamental e qualificação profissional.

ACRE

A fraude em crédi-
tos florestais por meio 
de emissões e recebi-
mentos fraudulentos 
de documentos de ori-
gem florestal (DOF) no 
Acre movimentou uma 
quantia de R$ 3 milhões, 
segundo informou a Po-
lícia Federal no Acre 
(PF-AC). A Operação 
Corpo e Alma foi de-
flagrada ontem e as 
investigações iniciaram 
ainda no início de 2015.

O DOF representa 
a licença obrigató-
ria para o controle do 
transporte de produto e 
subproduto florestal de 
origem nativa e preci-
sa acompanhar o pro-
duto desde a origem 
até seu destino final. O 
documento poderia ser 
retirado através do Ins-
tituto Brasileiro do Meio 

Fraude em documentos movimentou R$ 3 mi
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma).

O delegado responsá-
vel pela operação, Victor 
Negraes, explicou como o 
esquema funcionava no 
Acre, com ramificações 
também em Rondônia 
(RO) e Espírito Santo (ES).

“Começamos a investi-
gar uma atuação de de-
terminadas associações, 
que estavam transacio-
nando créditos florestais. 
Então, obtinham madeiras 
ilícitas de locais de proibi-
ção de exploração sem a 
licença. Com esses crédi-
tos, conseguiam ‘esquen-
tar’ essas madeiras, de tal 
forma que aos olhos do 
mercado parecia lícita”, 
explica.

Negraes esclarece ain-
da que a fraude ocorria 
nesse documento virtual 
e “maquiava” a derruba-
da de árvores em áreas 

Programa Projovem Urbano 
forma 200 alunos em Meriti

preservadas. “O nome da 
operação se deu porque 
a gente percebeu que 
os envolvidos negocia-
vam a madeira ilícita de 
uma forma. Ao se referir 
ao papel (documento), 
eles chamavam de alma 
e a madeira era o corpo”, 
destaca. 

As quatro pessoas pre-
sas devem responder por 

associação criminosa, 
falsidade ideológica, 
lavagem de capitais e 
crimes ambientais. Poli-
ciais estiveram em cin-
co madeireiras do Acre. 
Em Rondônia, foram 
cumpridos dois manda-
dos de prisão. No Espíri-
to Santo, foi uma con-
dução coercitiva e um 
mandado de prisão.          

Não há forma me-
lhor para começar 
o dia que bebendo 
um suco natural. Eles 
são uma forma agra-
dável de ingerir uma 
boa dose de nutrien-
tes. Combinando os 
alimentos certos, po-
demos chegar a um 
suco revitalizante e 
com propriedades 
terapêuticas impor-
tantes, como é o 
caso desta receita 
que lhe darei, que 
combate inflama-
ções e dores nas ar-
ticulações

O açafrão-da-ter-
ra, também conhe-
cido por cúrcuma, 
é uma especiaria 
muito usada como 
um poderoso an-
tioxidante e anti-
-inflamatório natural. 
Várias pesquisas su-
gerem ainda ser um 

elemento importan-
te para combater e 
prevenir o câncer, 
graças ao seu com-
ponente ativo, a cur-
cumina, que atrasa 
o crescimento de 
células anormais no 
nosso organismo. Por 
outro lado, o abaca-
xi e o gengibre tam-
bém têm proprieda-
des anti-inflamatórias 
e ajudam no alívio 
da dor em doen-
ças como artrites. 
O abacaxi tem um 
componente ativo, 
a bromelina, presen-
te no tratamento de 
doenças autoimunes 
e desequilíbrios da ti-
reoide. 

E lembre-se, falo 
sempre no consultó-
rio para minhas pa-
cientes: você é aqui-
lo que você come. 
Boa semana. 

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 

Suco anti-inflamatório 

Operação da Polícia Federal desarticulou fraude 

REPRODUÇÃO 

A educação de São 
João de Meriti está 
em festa. Na últi-

ma segunda-feira, mais 
200 alunos se formaram 
no Programa Projovem 
Urbano do município. Em 
uma cerimônia repleta 
de alegria e emoção, 
os jovens, que são par-
ticipantes da edição de 
2014 do programa, rece-
beram seus certificados 
e comemoraram bas-
tante mais essa impor-
tante etapa concluída. A 
formatura aconteceu na 
quadra da Escola Muni-
cipal Professora Lígia da 
Silva França, que ficou 
lotada de familiares e 
amigos dos formandos.

 O Projovem Urbano é 
um programa do Gover-
no Federal realizado em 

parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer. Com 18 meses de 
duração, o curso é uma 
excelente oportunidade 
de conclusão dos estu-
dos e de preparação 
para o mercado de tra-
balho.

Outro ponto funda-
mental e de destaque 
do programa são as cha-
madas Salas de Acolhi-
mento, espaços criados 
para atender os estu-
dantes que têm a neces-
sidade de frequentar as 
aulas acompanhados de 
seus filhos. Enquanto os 
alunos assistem às aulas, 
as crianças com até oito 
anos de idade partici-
pam de atividades edu-
cativas desenvolvidas 
por educadores especia-
lizados. 

A secretária municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Eneila 
de Lucas, vibrou com 
mais uma formatura do 
programa na cidade 
e ressaltou o excelen-
te trabalho da equipe 
de profissionais. “Quero 
parabenizar a todos os 
alunos que se dedica-
ram muito e se supera-
ram para chegar até 
aqui. Parabenizo tam-
bém toda a equipe de 
professores, educadores 
e coordenadores pelo 
belíssimo trabalho de-
senvolvido no programa. 
Desde 2012, ano em que 
iniciamos o Projovem na 
cidade, já formamos 660 
jovens. O sucesso desse 
programa é resultado da 
dedicação e do com-
promisso de vocês. Muito 
obrigada”. Os jovens participantes da edição de 2014 recebem seus certificados 

LUIZ ALBERTO 

Vencedora do concurso Miss Baixada desfila para Bornier
O prefeito Nelson Bor-

nier recebeu em seu gabi-
nete na última terça-feira 
a vencedora do concur-
so Miss Baixada Fluminen-
se 2016, Victória Lessa, 
18 anos. Durante a visita, 
a Miss que é moradora 
de Comendador Soares, 
em Nova Iguaçu realizou 
um desfile especialmente 
para o prefeito de sua ci-

dade.
“Acredito que uma Miss 

ao longo dos anos cons-
titui valores experientes 
que são necessários para 
carregar o título. Quero ser 
referencial para outras jo-
vens que assim, como eu, 
tem buscado realizar os 
seus sonhos. Sei que pos-
so contar com o apoio 
do meu município. É um 

turbilhão de sentimentos. 
Quando soube que tinha 
vencido foi a sensação de 
um dever cumprido”, disse 
emocionada, Victoria Les-
sa.

Victoria disputou a co-
roa e o cetro com outras 13 
meninas e ganhou um ano 
de procedimentos estéti-
cos e um kit de cosméticos. 
Recebeu também uma co-

letânea de livros de Pedro 
Ferreira, poeta da região.

A publicitária e criadora 
do evento Patrícia de Pau-
la, contou que essa é a 5º 
edição do concurso e que 
esse ano as etapas tiveram 
que ser encurtadas por 
conta das olimpíadas e das 
eleições. Ela disse ainda, 
que recebeu neste ano 182 
inscrições, mas que já che-

garam a ter 300 inscritas em 
outras edições.

Bornier, que é candida-
to à reeleição está com a 
agenda cheia por conta 
da campanha e infelizmen-
te não pôde comparecer 
ao evento. Ele ficou lison-
jeado com a visita da miss 
em seu gabinete. 

O concurso que aconte-
ceu no último domingo, na 

Riosampa e reuniu aproxi-
madamente 1.700 pessoas, 
tem por objetivo identificar, 
valorizar e eleger, entre as 
candidatas dos 13 municí-
pios da baixada, uma re-
presentante da beleza da 
mulher. Os critérios avalia-
dos são: beleza, desenvol-
tura, simpatia e o principal, 
o orgulho de morar na Bai-
xada Fluminense.

Mesquita realiza curso sobre manipulação 
Donas de casa e pro-

fissionais da Vigilância 
Sanitária de Mesquita 
participaram ontem, 
de um curso sobre hi-
giene e manipulação 
de alimentos, ministra-
do por uma equipe 
técnica da Universida-
de Federal Fluminense 
(UFF). A capacitação, 

que teve o apoio da 
Prefeitura da cidade, 
foi realizada no Auditó-
rio Zelito Viana, no Cen-
tro.

A palestra abordou 
questões sobre o ma-
nuseio, armazenamen-
to e modo correto de 
preparo dos alimentos 
para evitar a contami-

nação por bactérias, 
fungos, vírus e vermes. 
“Os microorganismos 
estão em todo lugar, 
então a prevenção é 
fundamental”, disse Ju-
liana Rodrigues, uma 
das palestrantes.

Para o diretor do De-
partamento de Vigilân-
cia Sanitária e Controle 

de Zoonoses de Mes-
quita, Benedito Pinto, 
o curso é de extrema 
importância. “Muitas 
pessoas não têm co-
nhecimento sobre a 
importância da higieni-
zação correta dos ali-
mentos e do ambiente 
de manipulação de-
les”, comentou.
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GLOBO
05:02-Hora Um
05:59-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:16-Bem Estar
10:58-Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:57-Praça TV - 1ª Edição
12:33-Globo Esporte
13:00-Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10-Jornal Hoje
13:56-Vídeo Show
15:06-Vale a Pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
16:06-Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:43-Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:19-Sol Nascente
19:13-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Haja Coração
20:30-Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40-Jornal Nacional
21:17-Velho Chico
22:27-justiça
23:12-Adnight
23:55-Jornal da Globo
00:34-Programa do Jô
01:15-Castle
01:52-CorujãoVingança entre As-
sassinos
03:21-CorujãoO Caminho das Nu-
vens

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO 
08:00-CARROSSEL ANIMADO 
08:30-MUNDO DISNEY 
10:30-BOM DIA E CIA
13:00-HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO
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 
GRATUITO
20:40-CÚMPLICES DE UM 
RESGATE
21:30-CHIQUITITAS
22:00-PROGRAMA DO RATI-
NHO
23:00- A PRAÇA É NOSSA
00:30-THE NOITE COM DANI-
LO GENTILI

REDE TV

EVENTO

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Igreja Universal do Reino de 
Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:10-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
18:10-Sem Rodeios 
19:25-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:40-TV Fama 
22:45-Documento Verdade 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury Jr 
01:30-Igreja Universal do Reino de 
Deus. 
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

Beatriz e Padre Benício lideram 
os encontros políticos para atender 
às demandas da população. Luzia 
garante a Piedade que Bento está 
mais seguro na prisão. Santo encon-
tra um envelope deixado na sua 
porta. Olívia discute com Miguel. 
Santo leva as fotos tiradas por Mar-
tim até Bento. Dalva decide deixar 
a mansão dos de Sá Ribeiro. Cícero 
conversa com Afrânio sobre Dalva.

Santo encontra 
um envelope

Darda tenta 
acalmar Sama

Deus fala com Josué. O Senhor avi-
sa que a humilhação vivida pelo povo 
de Israel no Egito foi removida. Os 
guerreiros hebreus repousam em suas 
tendas depois de terem sido circun-
cidados. Calebe se preocupa com a 
tristeza de Josué. O marido de Noe-
mi estranha o anel que o líder hebreu 
guarda. Darda tenta acalmar Sama.

RESUMOS DAS NOVELAS

Apolo e Tancinha levam Tito 
ao veterinário. Aparício finge que 
escuta a voz de Teodora para se 
livrar da negociação com Safira. 
Dinalda se surpreende ao ver Le-
onora e Rebeca se divertindo no 
apartamento vizinho. Penélope 
exige que Beto aceite seu relacio-
namento com Henrique.

Giovanni se assusta 
com Camila

Otávio vai tomar 
café com Paola

Após invadir a loja de computado-
res, os Cúmplices de Um Resgate con-
seguem provas para mostrar dados 
sobre a alteração no computador de 
Vicente. Otávio vai tomar café com 
Paola, que na verdade é Regina dis-
farçada. Paola finge que vai falar so-
bre uma proposta filantrópica. Sabrina 
tranca os amigos para que não de-
nunciem seu avô. Rebeca fica saben-
do da existência de Paola. 

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Rede Record
13h00-Horário Político
13h10-Faixa Regional 
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h15-Chamas da Vida
17h00-Cidade Alerta
18h00-Programação Local
19h30-Escrava Mãe
20h30-Horário Político
20h40-A Terra Prometida
21h45-Jornal da Record
23h00-Câmera Record
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Mesquita realiza festão de 
aniversário de emancipação
Três dias de festa irão animar o município com shows de estrelas.

BAND
06:00-Local
08:00-Café com Jornal - Edição 
Brasil
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Local
15:00-Qual é o Desafio?
17:15-Brasil Urgente
18:50-Local
19:20-Jornal da Band
20:20-Sila: Prisioneira do Amor
20:30-Horário Político
20:40-Sila: Prisioneira do Amor
21:25-Show da Fé
22:25-Polícia 24h - Melhores Mo-
mentos
22:45-Polícia 24H
00:25-Os Simpsons
00:50-Jornal da Noite
01:40-Que Fim Levou?
01:40-Mundo Miss - Boletim
01:45-Copa do Mundo de Futsal 
da FIFA 2016
03:25-Religioso - Igreja Universal

F r e q u e n t e m e n t e , 
quando parceiros sentem 
que suas necessidades 
emocionais não estão 
sendo correspondidas 
no relacionamento, eles 
simplesmente param de 
conversar um com o ou-
tro. Eles podem falar so-
bre trabalho, crianças e 
se convidam ou não os 
amigos para o almoço 
no domingo, mas os re-
ais problemas, alegrias e 
ansiedades um do outro, 
frequentemente, não são 
alvo de conversação.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

Neste mês o mu-
nicípio de Mes-
quita come-

mora o 17º aniversário 
de emancipação. 
Para comemorar a 
data, a Prefeitura 
preparou três dias de 
muita festa. O Paço 
Municipal irá receber 
diversos cantores que 
prometem animar a 
galera! Barracas de 
comida e bebida se-
rão disponibilizadas 
no local.
 A festa começa 
amanhã às 19h, com 
show gospel de Fer-
nanda Brum e Ma-
riana Valadão . No 
sábado, a cantora 
Ludmilla e o grupo 
Tá na Mente serão as 
principais atrações. E 
no último dia, Alexan-
dre Pires e o grupo 
Imaginasamba, fe-
cham a grande festa 

com chave de ouro. 
 As secretarias de 
Trabalho, Desenvol-
vimento Econômi-
co e Ordem Pública 

(Setrades), Seguran-
ça Pública, Saúde, 
Transporte e Trânsito 
(Setrans), Meio Am-
biente (Semuam), 

Mobilização Social 
e Direitos Humanos 
(Semosdh), Cultura, 
Comunicação Social 
e a Defesa Civil se-

rão responsáveis pelo 
suporte logístico do 
evento e vão garantir 
o conforto e a como-
didade do público.

O evento também contará com a participação dos grupos Imaginasamba e Tá na Mente
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Trabalho: dinamismo 
e produtividade serão 
as palavras que ditarão 
as regras neste dia. 
Saberá como alcançar 
suas metas profissionais 

e desenvolver suas tarefas com 
facilidade. Finanças: prosperidade 
à vista! Amor: clima de alegria na 
vida a dois. 

Áries

Trabalho: não haverá 
limitações nas suas 
atividades, pois você não 
estará dispersivo e fará 
seu serviço com muita 
satisfação. Finanças: 

faturará mais dinheiro, pois saberá como 
produzir e negociar o que faz. Amor: 
ciúmes podem tumultuar o romance. 

Touro

Trabalho: vá à luta 
com toda garra e 
atingirá seus objetivos. 
A dedicação ao 
que faz será o fator 
decisivo para ter êxito 
profissional. Finanças: 

você conta com estímulos astrais 
para crescer financeiramente. Amor: 
flexibilidade a dois gerará harmonia. 

Gêmeos

Trabalho: espere por um 
período bastante agitado, 
porém, com muita 
produtividade profissional. 
Finanças: a Lua, regente 
deste signo, aumenta 

sua imaginação. Saberá tirar partido da 
criatividade para ganhar muito dinheiro. 
Amor: querer é poder! Ame!

Câncer

Trabalho: disposição, 
ousadia e vontade de 
vencer são ingredientes 
que os astros 
estimulam para você 
crescer e se realizar 
p ro f i s s iona lmente. 

Finanças: o Sol aumenta sua 
criatividade e capacidade de 
negociar bem. Amor: um novo 
amor pode surgir. 

Leão

Trabalho: boa 
disposição astral 
pode beneficiar suas 
atividades profissionais. 
Sucesso em negócios 
não estão descartados. 

Finanças, êxito em transações 
comerciais e financeiras. Amor: a 
cumplicidade e a afetividade serão 
essenciais para a felicidade. 

Virgem

Trabalho: busque 
acrescentar melhor 
qualidade ou originalidade 
no que faz para crescer 
p r o f i s s i o n a l m e n t e . 
Inovação valoriza sempre 
serviço ou produto. 

Finanças: os astros prometem bons 
momentos financeiros. Amor: cuidado 
com atitudes impulsivas.

Libra

Trabalho: saberá 
conduzir o seu serviço 
com eficiência. O que 
produzir poderá ter 
maior aceitação. Vida 
social: promete felizes 

momentos. Finanças: novos recursos 
financeiros não estão descartados. 
Amor: busque pela harmonia em sua 
vida afetiva. 

Escorpião

Trabalho: dê a si, a 
oportunidade de iniciar 
um novo negócio que 
lhe proporcione mais 
satisfação e chance de 
aproveitar melhor os seus 

talentos. Finanças: perspectivas de se 
dar bem financeiramente. Amor: se 
estiver, só alguém poderá surgir na 
sua vida. 

Sagitário

Trabalho: não projete 
nada que não tenha 
perspectiva de rápido 
retorno. Segurança é 
a palavra de ordem 

do momento. Finanças: você 
saberá desviar de negócios que 
não têm futuro e preservar o seu 
dinheiro. Amor: momentos felizes 
fortalecerão romance. 

Capricórnio

Trabalho: o 
dinamismo será 
fundamental para 
você desenvolver 
com muito êxito 
suas atividades 

profissionais. O astral do 
momento favorece trabalho e 
produtividade. Finanças: possível 
êxito financeiro. Amor: há 
previsão e uma grande alegria 
amorosa. 

Aquário

Trabalho: seu jeito de 
apresentar o seu serviço 
vai despertar o interesse 
das pessoas. Finanças: 
sua simpatia irá lhe 
ajudar atrair atenções 

das pessoas e fechar bons negócios. 
Amor: momentos quentíssimos 
e envolventes incendiarão o 
relacionamento!

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

 PORTARIA Nº 2428  DE 13 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXTINGUIR,  por término de prazo, o contrato de trabalho do servidor  
abaixo relacionado:

•	 CARLOS SILAS BERNARDO DA SILVA, a partir de 09/09/2016, função 
Operador de Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Infra Estrutura, a vista do Processo nº 3978/16.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

        José Roberto Pereira da Silva
          Prefeito em Exercício

                                       

PORTARIA Nº 2429 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXONERAR,  a pedido, a partir de 12 de Setembro de 2016 ,a servidora 
abaixo relacionado:

•	 DANIELA NESTI FERREIRA, matrícula 2378, ocupante do cargo de 
Médica Ginecologista, do quadro permanente, da Secretaria Municipal de 
Saúde, a vista do Processo 3970/16.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

   José Roberto Pereira da Silva
 Prefeito em Exercício

                                       

PORTARIA Nº 2431 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período de 
06 (seis)) meses, a servidora abaixo relacionado, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e 
classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2016(SMS), a vista do 
processo administrativo nº 746/16:

A partir de 12/09/2016     Função

Jessica Gomes Pereira Fernandes  Médica Pediatra Plantonista

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

                                       

PORTARIA Nº 2432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, até 31/12/2016, os contratos de trabalho dos servidores 
abaixo relacionados, em razão de ainda existirem excepcional necessidades dos 
serviços dos mesmos:

Nomes                     Função

Amanda Aparecida de Carvalho Lima Costa  Docente I – Ens. Fundamental
Delma Cristina Godofredo da Silva   Docente IV – Geografia
Erica Cassimiro Teobaldo    Docente I – Ens. Fundamental
Gabriele Ribeiro Soares dos Santos   Docente I – Educação Infantil
Gessika Belan Correa Tarcisio   Docente I – Ens. Fundamental
Jennifer Marinho     Docente I – Ens. Fundamental
Munich de Vasconcellos                 Orientador Educacional
Maria Lucia da Conceição Pereira da Silva  Docente I – Ens. Fundamental
Patricia Fernanda Monteiro Xavier   Docente I – Ens. Fundamental
Rosangela Maria de Jesus Rezende  Docente I – Ens. Fundamental
Silvana Gonçalves Teixeira    Docente I – Ens. Fundamental
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

    José Roberto Pereira da Silva
  Prefeito em Exercício

                                       

PORTARIA Nº 2434 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, até 31/12/2016, os contratos de trabalho dos servidores 
abaixo relacionados, em razão de ainda existirem excepcional necessidades dos 
serviços dos mesmos:

Nomes      Função

Adriana Candida de Oliveira dos Santos               Docente I – Educação Infantil
Bruna Teixeira de Araujo Martins da Silva         Docente I – Educação Infantil
Caroline Campos Duque    Docente I – Educação Infantil
Cileze Eurico Araujo    Docente IV – Português
Elaine Cristina de Paula Sousa Araujo  Docente I – Educação Infantil
Flavia Juliana de Souza Dias   Docente I – Educação Infantil
Giane Aparecida Gioia    Docente IV – Português
Izabelli Machado  Graciani Faulstich  Docente I – Educação Infantil
Marcela de Paula Junqueira   Docente I – Educação Infantil
Michele Moura da Silva Nascimento                Docente IV – Matemática
Nathalia de Oliveira Batista Mateus                      Docente I – Educação Infantil

Poliane da Silva Marinho Alves   Docente I – Educação Infantil
Priscila Martins Lunardi    Docente I – Ens. Fundamental
Regina Celia da Silveira Oliveira   Docente I – Ens. Fundamental
Rita de Cassia Gomes    Docente IV – Português
Simone Lima Maciel    Orientador Pedagogico
Symara Cristina da Silva Souza   Docente i – Educação Infantil
Veirilane dos Santos Brum Peixoto                Docente I – Educação Infanti
Wivianne Gonzaga Carvalho    Docente I – Educação Infantil

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2435 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art.1o. – Designar os servidores abaixo indicados para compor a Comissão de 
Acompanhamento do Concurso Público, a ser realizado pela Prefeitura Municipal 
de Porto Real no vigente ano, sendo o primeiro nome relacionado presidente da 
Comissão.

- André Luiz Neves da Fonseca – Matrícula 5196
- Maria Madalena Ferreira de Souza – Matrícula 7773
- Hélcio Guimarães de Souza Cunha – Matrícula 2096
- Augusto César Serfiotis Rodrigues – Matrícula 7769
- Luiz Fernando Curty Jardim – Matrícula 5620

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

Folhas 635

À FAZENDA E PLANEJAMENTO 

                Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 4°, 
inciso XXII da Lei 10.520/02, art. 43, VI do Estatuto das Licitações Lei nº 8.666/93 
e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMOLOGO o resultado 
da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2016, que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO NO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO NA IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal 
de Fazenda e Planejamento (SMFAP) processo administrativo n° 2950/2016 à:

Empresa: MV&P Tecnologia em Informática Ltda

CNPJ: 03.012.197/0001-77

Valor R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Porto Real, 14 de Setembro de 2016.

Flávio Dias Fernandes Marinheiro
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016-FMS.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

A Pregoeira informa que a licitação acima citada esta revogada. Maiores informações 
no Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua. Hilario Ettore, 
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08:00 às 17:00 hs e pelo telefone 
(0XX24) 3353-4998.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016-FMS.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo Odontológico.

A Pregoeira informa que a licitação acima citada esta adiada sine die. Maiores 
informações no Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua. 
Hilario Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08:00 às 17:00 hs e 
pelo telefone (0XX24) 3353-4998.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016-FMS.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/ Material Permanente.

A Pregoeira informa que a licitação acima citada esta adiada sine die. Maiores 
informações no Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua. 
Hilario Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08:00 às 17:00 hs e 
pelo telefone (0XX24) 3353-4998.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO

Ficam suspensos os trabalhos da Tomada de Contas Especial, criada através da 
Portaria nº 1988 de 07/04/2016, a partir da data desta publicação.

Aloísio Antônio Ridolphi Cortat

Comissão de Tomada de Contas Especial

Presidente

Matrícula 5551
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

BOLINHOS DE CHUVA

1 xícara de farinha de tri-
go/1 xícara de amido de 
milho/1/2 xícara de leite
2 ovos/4 colheres de açú-
car/1 colher (sopa) de fer-
mento em pó

Bata o açúcar com os 
ovos e junte os demais in-
gredientes.
Em uma panela, esquente 
o óleo e frite às colhera-
das em fogo baixo.
Depois de frito, passe os 
bolinhos em açúcar com 
canela.

PERNIL ASSADO 
COM BATATA

2,5 kg de pernil de-
sossado/1 copo de 
vinagre branco/1 pi-
mentão verde
1/2 xicara de suco 
de limão/1/2 xícara 
de azeite/2 cebo-
las médias/6 dentes 
de alho/2 cubos de 
caldo de carne/1 
xícara de agua/6 
batatas médias/Pi-
menta-do-reino e sal 
a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque o pernil em 
uma vasilha onde as 
bordas sejam maiores 
que a altura do mes-
mo.
Jogue o vinagre sobre 
o pernil, reserve.
Bata no liquidificador 
o pimentão, o limão, 
o azeite, a cebola, o 
caldo de carne, o sal, 
a pimenta-do-reino e a 
água, bata até formar 
uma pasta.
Reserve
Lave o pernil com 
água corrente para re-
tirar o vinagre.
Dê diversos furos com 
faca no pernil.
Jogue a pasta sobre 
o pernil, o tempero 
deverá cobrir toda a 
peça da carne.
Reserve por 12 horas 
em geladeira com a 
vasilha coberta, de 
preferência com filme 
plástico.
Leve ao forno por 1 
hora com papel alu-
mínio a carne com 
um pouco do tempe-
ro usado (a carne já 
deve estar no ponto 
de cozimento e com 
um pouco de caldo).
Depois desse tempo, 
coloque as batatas 
e leve para assar por 
mais 30 minutos, ainda 
com papel alumínio.
Após, retire o papel 
alumínio e deixe no 
forno para dourar por, 
mais ou menos, mais 1 
hora.
O tempo de cozimento 
pode variar de acordo 
com a potência do 
forno.

DECRETO Nº 4125, de 21 de setembro de 2016.

Dispõe sobre substituição de Membro da sociedade 
civil e Governamental no Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo e dá 

outras providências.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

                                              DECRETA:

Art. 1º- Fica designado para compor o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Belford Roxo, o seguinte membro:

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS.

Suplente : LEDA ROCHA PINHEIRO
Em substituição a ELZA SANTOS SILVA

Titular: ELZA SANTOS SILVA
Em substituição a ELISSON DA SILVA PERES 

REPRESENTANTES  GOVERNAMENTAIS.

Titular: EDUARDO DOS SANTOS 
Em substituição a LUCIANO LIMA

Suplente: CARLA MEDEIROS DE ARAÚJO
Em substituição a ABRAÃO FRANÇA DUARTE

Titular: JONAS BARBOSA DE MELLO
Em substituição a ELENICE ARAUJO VIEIRA

Titular: SILVESTRE ALESSANDRO L. BRANDÃO
Em substituição a ANGELINA SANTOS DA SILVA

Suplente: MARCIA MELO GUIMARÃES 
Em substituição a CARLA DA SILVA BARROS

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação quando são revogadas as disposições em 
contrario

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

PORTARIA Nº 2025/GP/2016 DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2016.

EXONERAR, ANDRÉ CORREA, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico I, símbolo DAS-10 e NOMEAR: 
ANDRESSA DE SOUZA ALPORGES, com fundamen-
to do disposto no inciso V do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal e Decreto Municipal 4.123 de 15/09/2016, na 
Assessoria de Apoio Técnico da Subsecretaria de Pla-
nejamento da Secretaria Municipal de Educação, Es-
porte, Cultura e Turismo, a contar de 01/09/2016.

PORTARIA Nº 2026/GP/2016 DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2016.

EXONERAR, CLAUDIA DA SILVA MACHADO, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico I, símbolo 
DAS-10 e NOMEAR: CLAUDIA DA MOTA CARLOS, 
com fundamento do disposto no inciso V do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal e Decreto Municipal 4.123 de 
15/09/2016, na Assessoria de Apoio Técnico da Sub-
secretaria de Planejamento da Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, a contar de 
01/09/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD ROXO 

CONVOCATORIA

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Belford Roxo), no uso de suas 

competências regimentais e ainda o disposto nas Leis 
Municipais nº 1382/2010, 1528/2015, 1392 e Lei Fede-
ral nº 8.069/90, com a presença da Promotora Dra Flá-
via Monteiro de Castro Brandão CONVOCA todos os 
Conselheiros titulares e suplentes para reunião ex-
traordinária no dia 27 de Setembro de 2016, as 10:00 
hs na sede dos conselhos, caso de não comparecimen-
to o mesmo responderá penalidades administrativas 
das quais compete as Leis.   

Pauta:

	 Leitura da ata anterior
	Oficio ABRACE  
	Renovação de certificado (APAE)    
	 Aprovação do Plano de ação Estratégicas do 

PETI  
	 Aprovação do Plano de Ação  
	 Informes Gerais.

 
     SIMONE MARIA DE ALCANTARA ROSA

Presidente CMDCA-BR

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Educação – 
CME de Belford Roxo no uso de suas atribuições le-
gais, CONVOCA os Senhores Conselheiros Titulares 
e Suplentes designados  através do Decreto nº 4.124, 
de 19 de setembro de 2016 para participarem de Reu-
nião de Solenidade de Posse a ser  realizada no Dia 
23/09/2016(sexta-feira) as 09h na Sede do CIEP Mu-
nicipalizado Constantino Reis, sito a Avenida Joaquim 
da Costa Lima s/nº - São Bernardo – Belford Roxo - RJ.

Belford Roxo, 21/09/2016
Wagner Luiz Rodrigues Turques

Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME

Protetor solar diário previne câncer?
C U R I O S I D A D E S
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Uma revisão de pes-
quisas concluiu que 
não há muitas evi-
dências para provar 
conclusivamente que 
o uso de protetor so-
lar diariamente pode 
prevenir a maioria dos 
cânceres de pele. Mas 
isso não significa que 
não devemos usar 
protetor solar, dizem 
os médicos. Significa 
apenas que não é éti-
co fazer experimentos 
testando a eficácia 
do protetor solar atra-
vés do uso ou do não 
uso dele por algumas 
pessoas. “A falta de 

evidência experimental de 
alta qualidade não deve 
ser equiparada à evidên-
cia de que tais interven-
ções são ineficazes e é im-
portante que os pacientes 
e os consumidores não pa-
rem proteger sua pele até 
que melhores evidências 
de qualidade surjam”, dis-
seram os autores Dra. Ingrid 
Arevalo-Rodriguez e Dr. 
Guillermo Sanchez, do Insti-
tuto de Evaluación Techno-
loica en Salud em Bogotá, 
na Colômbia, à agência 
de notícias Reuters. Dra. 
Laura Ferris, dermatolo-
gista na Universidade de 
Pittsburgh, nos EUA, que 

não estava envolvida 
na revisão de pesquisa, 
aponta que é difícil me-
dir o efeito de proteção 
do sol na prevenção do 
câncer de pele, “parti-
cularmente porque não 
é ético ou prático ran-
domizar a população”. 
Arevalo-Rodriguez, San-
chez e seus colegas tra-
balharam para avaliar o 
quanto nós já sabemos 
sobre se o protetor so-
lar e outras medidas de 
proteção, como o uso 
de chapéus ou óculos 
de sol ou mesmo ficar 
na sombra podem pre-
vinir o câncer de pele.

Árvores que brilham no 
escuro um dia poderão 

iluminar nossas ruas

Depois de criar es-
tradas e parques que 
absorvem partículas po-
luidoras, a equipe do 
designer holandês Daan 
Roosegaarde está fo-
cando sua atenção 
em bactérias biolumi-
nescentes. Ao unir essas 
bactérias com plantas, 
o grupo pretende ilumi-
nar cidades com árvores 
que brilham no escuro. 
O conceito de plantas 
que brilham no escuro já 
existe há algum tempo. 
Pesquisadores da Univer-
sidade de Cambridge 
(Reino Unido) modifica-
ram o material genéti-
co de vaga-lumes e de 

bactérias luminescentes 
Vibrio fischeri para au-
mentar a produção de 
enzimas que retêm luz 
e que podem ser inseri-
das em genomas, isso foi 
chamado de 'biotijolos' 
(BioBricks). Uma campa-
nha do Kickstarter para 
criar plantas que bri-
lham sem eletricidade 
foi lançada em 2015, e 
em setembro de 2016 foi 
anunciada a ideia de 
utilizar algas que arma-
zenam energia produzi-
da durante o dia atra-
vés da fotossíntese na 
iluminação pública. Cla-
ramente, este é um as-
sunto de interesse geral.

REPRODUÇÃO
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Definidos semifinalistas da Copa
Anderson Luiz

38

BAIXADA

Foram realizados 
no último fim de 
semana os jogos 

de volta das quartas 
de final da Copa TMJ 
3º Distrito, competição 
organizada pela Liga 
Independente de San-
ta Rita. O Cabuçu con-
seguiu sua classifica-
ção para a semifinal 
após empatar em 1 a 1 
com o Barros. Na parti-
da de ida, empate em 
0 a 0, e a vantagem fi-
cou com o Cabuçu. Já 
o Juventus, que ven-
ceu no jogo de ida por 
1 a 0, voltou a vencer, 
mas agora por 2 a 1, 
e também carimbou 
seu passaporte à semi-
final. Em outra partida 
de muitas emoções, 
o Amizade reverteu 
a vantagem vencen-
do o Barroca por 2 a 

0. No jogo de ida, o 
Barroca havia vencido 
por 2 a 1. Batata e Vic-
tor marcaram os gols 
da vitória do Amizade. 
Fechando a rodada, 
o BNH, com show de 
Dogão, goleou o Beira 
Rio por 7 a 0. Dogão 
(três vezes), Vinicinho 
(duas vezes), Ricardo 
e Felipe, marcaram os 
gols da vitória do BNH. 
A competição reuniu 
dez equipes e movi-
mentou vários torce-
dores de Vila de Cava, 
Santa Rita, Tinguá, Car-
mari, Cabuçu, Corum-
bá, Cobrex e Miguel 
Couto. O campeona-
to chega a mais uma 
grande semifinal, sem-
pre com a união dos 
clubes que lutam pelo 
crescimento do fute-
bol na região, onde a 
cada jogo, a amizade 
prevalece. Amizade, BNH, Juventus e Cabuçu estão na semifinal da Copa TMJ 3º Distrito organizada pela Liga Independente

Em outra partida de muitas emoções, o Amizade reverteu a vantagem 
vencendo o Barroca por 2 a 0 e movimentou torcedores na Baixada.

Encontros definidos
A semifinal será re-

alizada no próximo 
domingo, com jogos 

de ida e volta. No Mar-
celão, BNH e Amizade se 
enfrentam e o Cabuçu 

recebe o Juventus. Com 
a realização das eleições, 
os jogos de volta somente 

serão realizados no dia 8. 
Vale ressaltar que o gran-
de campeão recebe a 

quantia de R$ 20 Mil Reais. 
A Copa TMJ 3º Distrito é 

organizada pela Liga In-

dependente de Santa 
Rita, do presidente Car-
linhos BNH.    

ANDERSON LUIZ

America festeja 112 anos de glórias no Estádio Giulite Coutinho
Nos braços de seus 

torcedores, no princi-
pal cenário do fute-
bol rubro, o America 
Football Club come-
morou 112 anos de 

sua fundação. Abra-
çado simbolicamen-
te em um almoço de 
confraternização no 
Estádio Giulite Couti-
nho, o clube da Rua 

Campos Sales foi ho-
menageado com 
música, bolo e festa 
neste 18 de setem-
bro. Com a presen-
ça marcante de sua 

diretoria e de um de 
seus principais ído-
los, Luizinho Lemos, 
o America festejou a 
importante data em 
Mesquita. “É uma sa-

tisfação muito gran-
de poder participar 
dessa festa de 112 
anos do America. En-
contrei muitos ami-
gos, como o presi-

dente Léo Almada. 
Esse clube é tão que-
rido pelo Brasil afora 
e representa muito 
para mim”, relatou 
Luizinho.


