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Dupla mantém família refém em Nova Iguaçu

No jogo sujo da eleição, 
população de Japeri sai 

perdendo

José Macedo - PMDB

José Luiz-PRJonas Aguiar-PMDB

Helder Pedro-PT do B

Kerlky Gustavo-PSD

Adriana Pereira teria sido morta durante discução com marido

Márcio José Russo-PRB Álvaro Carvalho-PSC Reginaldo Leão-PSD

Márcio Rodrigues-PR
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Carlos Moraes (PP) encabeça a chapa na qual... ... o presidente da Câmara, Cezar Melo é vice

Marcos Arruda PT do B

Presidente da Câmara de Vereadores e 
candidato a vice-prefeito de Japeri na cha-
pa encabeçada por Carlos Moraes Costa 
(PP), Cezar Melo (PT do B) estaria apostando 
no quanto pior melhor, nesmo que os mo-
radores do município mais pobre da Baixa-
da Fluminense sejam os maiores prejudica-
dos, para conquistar uma vitória nas urnas. 

Cezar, que controla a maioria dos mem-
bros da Casa, vem se negando a colocar 
em votação um pedido de suplementação 
de verbas para aquisição de remédios e in-
sumos para a rede municipal de saúde, bem 
como recursos necessários à compra de 
merenda escolar e quitação das faturas re-
lativas a limpeza urbana. Sem a aprovação 
da medida, a Prefeitura não pode usar o di-
nheiro que tem em caixa para custear essas 
despesas e sem pagamento os fornecedo-
res não entregam, o que pode ocasionar, 
inclusive, o fechamento da Policlínica Itália 
Franco, que funciona como hospital públi-
co e atende não só a população local como 
a pacientes que moram em cidades vizinhas 
como Queimados, Seropédica e Itaguaí.

Prezado editor. No fatídico dia em que foi aprovado o aumento de salários pela Câmara de Japeri 
votei contra o aumento e inclusive afirmei que abrirei mão da diferença doando para uma instituição 
de caridade. No que versa a questão da suplementação orçamentária. Ela nunca foi negada pela 
Câmara. Cobramos do executivo que especifique onde serão aplicados os recursos. Na realidade o 
problema de Japeri não é orçamentário, mas sim financeiro. A FIRJAN por meio do Índice de Gestão 
Fiscal classificou com base em dados de 2015, a situação de Japeri como crítica ou difícil. O que 
indica que a cidade tem mais restos a pagar do que dinheiro em caixa. Quanto a manifestação o 
Sepe - Japeri emitiu nota afirmando que se trata de manobra política. Obrigado. Ver. Hélder Pedro.
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Caríssimo

Buraco Azul

Todos amam mui-
to o famoso ‘preto, 
cheiroso e passado 
no saco’: o café. Mui-
tos desconhecem, 
mas o café mais 
caro do mundo vem 
das fezes de um pás-
saro chamado Jacu. 
Ele come os grãos 
inteiros de café, e 
quando defeca, suas 
fezes são separadas 
e preparadas para o 
consumo.

O buraco Azul é 
um dos maiores abis-
mos aquáticos e o 
mais belo de todos. 
Ele possue entradas 
abaixo do nível do 
mar, tem 202 metros 
de profundidade e 
está localizado em 
uma baía no oeste 
de clarence Town, 
em Long Island, nas 
bahamas.

O jogador Ronaldinho Gaúcho acaba de 
perder um contrato milionário com uma das 
maiores empresas do mundo por um erro 
bobo. Ele perdeu um contrato de U$ 750 mil 
com a coca-cola por beber pepsi em uma 
entrevista coletiva. Que falta grave!

A cervejaria filadélfia Dock Street está ven-
dendo uma cerveja um tanto diferente. Inspirada 
na série The Walking Dead, a cervejaria criou a 
chamada The Dock Street Walker. É uma cerveja 
perfeita... para zumbis. A bebida é fabricada com 
cérebros de verdade! Isso mesmo, com cérebros!

A cerveja não usa cérebros de pessoas, e 
sim de cabras. cérebros defumados. Acho 
que não ajudou muito né? Essa cerveja é do 
tipo que ou você nunca vai beber, ou então, 
vai beber muito, até pra esquecer da manei-
ra de como ela é fabricada...! Você toparia?

Que falta!

Cerveja zumbi Cerveja zumbi II

Muitos não sabem a importância de uma ami-
zade. Até onde você iria por um amigo de ver-
dade? Um homem empurrou um amigo cadei-
rante por 800km do caminho de Santiago, na 
Espanha. Vários dizem que são seus amigos, mas 
quantos fariam isso por você? 

O preço de uma amizade

Muitos desconhecem desta história, mas o 
primeiro longa-metragem da Disney foi o filme 
‘Loucura da Disney’. Na verdade foi branca de 
Neve e os Sete Anões. Este apelido foi dado, pois 
nenhuma empresa de animação se atreveu a 
lançar um longa-metragem. E foi um sucesso!

Ela fica localizada no Egito, em um lugar com o 
nome de bab El bahr. O lugar foi ocupado no ano de 
1910 por um grupo de Nômades, que são pessoas que 
catam os lixos das ruas e depois reciclam. O lugar reú-
ne um grande número de pessoas que frequentam as 
comunidades cristãs coptas e também cristãos árabes.

Igreja da Gruta II

Coordenador de suporte
O Grupo Método RH em TI está com a seguinte 

oportunidade: coordenador de suporte, com supe-
rior completo em Informática, experiência em redes. 
Salário a combinar, contratação cLT e vários bene-
fícios. Interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para rh@mtdrh.com.br.

Vaga para consultor
Imobiliária referência no Rio de Janeiro contrata 

funcionário para realizar abordagem ao cliente e 
outros serviços, com ensino médio, acima de 20 
anos e noções de informática. Salário de 1.662,00 
e benefícios. Interessados devem enviar currículo 
para vagas@admrenascenca.com.br.

Técnico de eletrônica
Hospital de grande porte abre oportunidade para 

estagiário em técnico de eletrônica que esteja cur-
sando ensino técnico em eletrônica ou eletrotéc-
nica (últimos períodos). bolsa auxílio e benefícios. 
Interessados enviar currículo para recrutamento.ma-
ternidade@yahoo.com.br.

Alta de tributos não é avaliada ‘no momento’
O aumento de tributos para reequilibrar as con-

tas públicas não está sendo considerado pela 
equipe econômica “no momento”, mas também 
não está totalmente descartado para o futuro, 
informou ontem o ministro da fazenda, Henrique 
Meirelles.

Preço do feijão cai e inflação reduz
O IPcA-15, considerado uma prévia da inflação 

oficial, perdeu força de julho para agosto, ao pas-
sar de 0,54% para 0,45%, segundo informou o IbGE 
ontem. Apesar da desaceleração observada, a 
taxa de agosto é a maior para o mês desde 2004, 
quando o indicador subiu 0,79%.

Dólar fecha em queda 
 dólar fechou em queda ontem, após o congresso 

aprovar o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2017. Investidores ainda adotam 
cautela antes do discurso da chefe do federal Reser-
ve (fed), Janet Yellen. A moeda norte-americana caiu 
0,32%, a R$ 3,2229 na venda.

‘Loucura da Disney’

Grupo Método rH eM tI

eStÁGIo

MeIreLLeS

MoedA AMerICANA

Já existe ‘Polícia Pokémon Go’

Igreja da Gruta
Uma comunidade cristã conseguiu provar 

ao mundo que para adorar ao senhor não 
é preciso luxo nem riqueza, somente since-
ridade e respeito. Aproximadamente 70 mil 
religiosos se reúnem em uma caverna, na 
qual se tornou uma linda igreja.

IMoBILIÁrIA

INFLAÇÃo

cURTO E cURIOSO

O jogo ‘Pokémon Go’ já tomou conta do mundo, e andando 
pela cidade vemos diversas atitudes pouco recomendáveis de 
usuários do joguinho. Desde atravessar a rua sem nenhuma aten-
ção, até caminhar com o celular nas mãos em locais inapropria-
dos. Isso sem contar alguns motoristas, que eventualmente come-
tem barbeiragens por causa dos monstrinhos. foi pensando nisso 
que as autoridades da Tailândia decidiram criar uma força-tarefa 
exclusiva para proteger e fiscalizar jogadores de ‘Pokémon Go’, 
que já ganhou até um apelido: ‘Polícia Pokémon Go’. A ideia é 
conscientizar os jogadores muito empolgados e pouco responsá-
veis, assim como os motoristas, a fim de evitar acidentes.

Duas caras eleitoral 
Alguém lembra daquele polêmico perso-

nagem do mundo político da baixada que 
conseguiu comprar uma casa na barra da 
Tijuca depois de eleito? Pois não é que o 
moço está a todo vapor às voltas com a 
campanha eleitoral na região. Mas até de-
funto sabe que o candidato a vereador vol-
tou à baixada só para pedir votos. 

Quer enganar quem?
E se der o azar dele ganhar, vai permane-

cer algum tempo em seu reduto eleitoral e 
depois meter o pé para o cafofo na Zona 
Oeste. corre na boca miúda que o imóvel 
comprado pelo político é coisa de primeiro 
mundo, e vale alguns milhões. Agora, a per-
gunta que não quer calar: de onde o esperti-
nho tirou tanto dinheiro para ostentar riqueza. 

Pulando a cerca 
Se um escândalo sexual envolvendo um 

candidato a vereador vir à tona, a cadida-
tura dele vai descer morro abaixo. casado, 
o tal político gosta de diversão com os garo-
tões da Zona Sul do Rio, onde vira ‘mocinha’ 
após rodadas de chope. 

Quem tem ouvidos... 
corre na boca miúda que Tarciso Pessoa, 

nome mais comentado nas rodas de conver-
sa, deve deixar o município pior do que é no 
apagar das luzes de 2016. Verdade seja: com 
um governo desses, o Sombra fica imaginan-
do o que mais pode acontecer para piorar o 
que já está ruim. 

Resistir é preciso?
Tem gente que não enxerga um palmo 

diante do nariz. E em se tratando de eleição, 
um candidato a prefeito na baixada insiste 
em continuar na disputa mesmo com uma 
penca de processos de improbidade nas 
costas. Quem será, hein? 
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População sai perdendo com as manobras do presidente da Câmara e candidato a vice-
-prefeito na chapa de Carlos Moraes, ao emperrar votação da suplementação orçamentária.

Márcio Rodrigues - PR

Kerly Gustavo - PSD

Cezar Melo é vice na chapa do candidato a prefeito Carlos Moraes, que ja gavernou Japeri

Bornier diz no bairro da Luz que é candidato de novo porque tem responsabilidade 

candidato a vi-
ce-prefeito de 
Japeri na cha-

pa encabeçada por 
carlos Moraes costa 
(PP), o presidente da 
câmara de Verea-
dores, cezar Melo, 

Helder Pedro - PT do B

Jonas Aguiar - PMDB

José Luiz - PR

José Macedo - PMDB

Marcos Arruda - PT do B

Márcio Russo - PRB

Reginaldo Leão - PSD

Álvaro Carvalho - PSC

estaria apostando no 
quanto pior melhor, 
mesmo que os mo-
radores do município 
mais pobre da baixa-
da fluminense sejam 
os maiores prejudica-
dos, para conquistar 
uma vitória nas urnas. 
cezar, que controla a 
maioria dos membros 
da casa, vem se ne-
gando a colocar em 
votação um pedido 
de suplementação 
de verbas para aqui-
sição de remédios e 
insumos para a rede 
municipal de saúde, 
bem como recursos 
necessários à com-
pra de merenda es-
colar e quitação das 
faturas relativas a 
limpeza urbana. Sem 
a suplementação a 
Prefeitura não pode 
usar o dinheiro que 
tem em caixa para 
custear essas despe-
sas e sem pagamen-
to os fornecedores 
não entregam, o que 
pode ocasionar, in-
clusive, o fechamen-
to da Policlínica Itália 
franco, que funciona 
como hospital públi-
co e atende não só 
a população local 

como a pacientes 
que moram em ci-
dades vizinhas como 
Queimados, Seropé-
dica e Itaguaí.

ReCuRSoS 
enGeSSADoS PeLoS 

PARLAMenTAReS 
Desde junho que o 

prefeito Ivaldo barbo-
sa dos Santos, o Timor, 
vem tentando suple-
mentar o orçamento 
que, quando de sua 
aprovação, no final 
do ano passado, foi 
engessado pela câ-
mara de Vereadores, 
que, para dificultar 
as coisas para Timor 
acabou foi prejudi-
cando os moradores 
do município, limitan-
do em 2% do efetiva-
mente arrecadado 
o teto para remane-
jamento de recursos 
dentro das doações 
a provadas, postura 
que contrasta com 
as decisões tomadas 
pela casa durante 
a administração de 
prefeitos anteriores, 
todos com pelo me-
nos uma conta de 
gestão reprovada 
pelo Tribunal de con-
tas, que chegaram a 

ter autorização para 
remanejar até 50% 
do orçamento.

“Sinceramente não 
entendi esse com-
portamento da câ-
mara. Estou encer-
rando o sétimo ano 
de mandato e todas 
as minhas contas an-
teriores foram apro-
vadas pelo tribunal. 
Se os vereadores 
estão tentando me 
prejudicar erraram o 
alvo, pois isso afeta a 
população, os servi-
dores, não a pessoa 
do prefeito. Lamen-
to que um determi-
nado grupo ainda 
insista em trabalhar 
contra o município”, 
disse o prefeito no 
dia 15 dezembro de 
2015, logo após a 
sessão da câmara 
na qual o orçamen-
to de 2016 foi apro-
vado.

PoSToS e uniDADeS 
De SAúDe eM 

CoLAPSo 
Agora, oito meses 

depois da aprova-
ção do orçamento 
as palavras de Timor 
vêm se concretizan-
do: as unidades de 

saúde estão no limi-
te e podem ser fe-
chadas a qualquer 
momento, não há 
nenhuma garantia 
de que haverá me-
renda na rede muni-
cipal de ensino e de 
que o serviço de co-
leta de lixo terá con-
tinuidade.

Para algumas lide-
ranças comunitárias 
o presidente da câ-
mara e os vereado-
res que o seguem 
deveriam pensar nos 
interesses do povo 
em vez de ficarem 
trabalhando para 
piorar as coisas. “fa-
zer oposição ao go-
verno é normal e 
saudável, faz parte 
da democracia. Se 
opor ao povo é ou-
tra coisa. É um ato 
burro e mesquinho, 
coisa de pessoas in-
consequentes. Não 
há mais espaço 
para esse tipo de 
político na vida pú-
blica. Se o presiden-
te da câmara está 
preocupado com 
o futuro e quer ga-
rantir-se como futu-
ro vice-prefeito que 
vá para as ruas pe-

dir votos para carlos 
Moraes, mas deixar 
de colocar a suple-
mentação em vo-
tação é a mesma 
coisa que dizer ao 
povo: dane-se!”, en-
tende um membro 
do próprio grupo de 
oposição.

Viagem e aumento de salário como prioridades 
Desde o início do 

ano que a administra-
ção municipal de Japeri 
vem contando centavos 
para pagar as contas e 
manter os serviços bá-
sicos, fazendo cortes e 
adequações em con-
tratos por força da que-
da na receita que vem 
se acentuando a cada 

mês, mas parece que isso 
não representa nada para 
a câmara que gasta cer-
ca de R$ 6 milhões ao ano 
e não se preocupa em 
cumprir a Lei da Transpa-
rência, tornando públicos 
os seus gastos. Em março 
deste ano, por exemplo, 
supostamente para partici-
pação no 4° Encontro Na-

cional de Vereadores, reali-
zado nos dias 15, membros 
da casa viajaram à brasília 
para um debate sobre a fi-
xação dos subsídios de ve-
reador no período de 2017 
a 2020. Esta não foi a única 
viagem. Muitas já aconte-
ceram, todas bancadas 
pela população, mas os 
gastos com participação 

em congressos e encon-
tros nacionais de verea-
dores são mantidos numa 
espécie de caixa-preta e 
a população nunca fica 
sabendo o custo real des-
sas viagens, quase sempre 
para cidades do litoral do 
Norte e Nordeste. 

Outro exemplo de que 
os membros da câmara e 

o presidente não dão à mí-
nima importância ao fato 
de Japeri ser o município 
mais pobre da região está 
na resolução recentemen-
te aprovada pela maioria 
dos membros da casa (o 
único a votar contra foi o 
vereador Helder Pedro bar-
ros), aumentando o próprio 
a salário, bem como os 

vencimentos do futuro 
prefeito, seu respectivo 
vice e dos secretários 
que tomarem posse 
em janeiro. com a re-
solução os vereadores 
passarão a receber R$ 
10.500 mensais, o prefei-
to R$ 23.772,00, o vice R$ 
19.500,00 e os novos se-
cretários R$ 10.500.

cerca de 200 pes-
soas, lideranças em 
sua maioria de vários 
bairros do município, 
aplaudiram Nelson bor-
nier no momento em 
que ele, durante uma 
noite fria, no bairro da 
Luz, justificou o por-
quê de novamente 

ser candidato a pre-
feito de Nova Iguaçu: 
“O tamanho da minha 
responsabilidade com 
esta cidade foi deter-
minante na minha de-
cisão de disputar um 
novo mandato de pre-
feito”, afirmou o candi-
dato do PMDb e mais 

17 partidos numa reu-
nião patrocinada por 
Renata Magalhães, a 
Renata da Telemensa-
gem (PTc).

O prefeito fez um ba-
lanço de como herdou 
o município em janeiro 
de 2013, quando de-
cidiu fechar as portas 

da Prefeitura duran-
te 15 dias para fazer 
uma análise financeira 
e administrativa da dí-
vida de mais de R$ 1 
bilhão que seus ante-
cessores lhe deixaram. 

“ficaram coman-
dando a cidade du-
rante oito anos e não 

construíram uma só es-
cola em Nova Iguaçu. 
Deixaram milhares de 
crianças fora das sa-
las de aula. Em pouco 
mais de três anos nós 
já construímos, am-
pliamos e reformamos 
mais de 40. Não posso 
permitir que a nossa 

cidade viva de novo 
esta situação que era 
caótica. Tenho respon-
sabilidade com Nova 
Iguaçu disse bornier, 
que anunciou, ainda, 
a inauguração de mais 
seis clínicas da família 
em bairros da periferia 
nos próximos 30 dias.
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Ontem, o clima olímpico tomou 
conta do Espaço Municipal da Ter-
ceira Idade (ESMUTI) de Nova Iguaçu 
onde aconteceu a 1ª edição dos Jo-
gos Municipais da Terceira Idade. O 
evento reuniu cerca de 60 idosos.

A primeira pes-
quisa em tempo de 
campanha eleitoral 
mostra Marcelo cri-
vella (PRb) liderando 
com mais do dobro 
do segundo coloca-
do, Marcelo freixo 
(PSOL). O candidato 
passou à frente dos 
outros colocados.

Na última terça-
-feira, a dois dias do 
início do julgamento 
de Dilma, o coman-
do do PT se reuniu. 
Por 14 votos a 2, a 
cúpula petista rejei-
tou a proposta de 
Dilma de um plebis-
cito sobre novas elei-
ções.

O plenário do Tribunal de contas da União (TcU) pror-
rogou ontem o prazo para o envio da defesa da presi-
dente afastada, Dilma Rousseff, dentro do processo que 
aponta irregularidades do governo de 2015.

O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro Siro Darlan será homenageado hoje, em ca-
jazeiras, na Paraíba, com a Medalha Presidente Epitá-
cio Pessoa, a maior comenda do Estado. 

Julgamento Liderança 

Comemoração Comenda do Estado

Eles disseram... nós publicamos!
“estamos vivendo um momento no Rio de encantamento. Saímos dos jogos olímpicos e estamos entran-

do nos jogos paralímpicos com a certeza de que fizemos um bom trabalho. Resgatamos a autoestima do 
brasileiro através das competições e conquistas.” cristina Quaresma, secretária de Assistência Social.

O Plenário do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) acolheu a acusação do 
Ministério Público Eleitoral e deixou a 
vereadora Juliana do Táxi (PSD) ine-
legível por oito anos pela prática de 
abuso de poder político em 2014.

O ex-presidente da câmara de 
Resende acusado de fraudes em li-
citações, Jeremias casemiro (SDD), o 
Mirim, quer manter a cadeira na pró-
xima legislatura. Mas o Ministério Pú-
blico Estadual já o impediu.

DIRETO AO PONTO

Os prefeitos são responsáveis pela saúde básica 
da população. fazer uma gestão inteligente dos re-
cursos da saúde é impedir que uma tosse vire uma 
pneumonia, que além de perigosa é mais cara de 
tratar. A tecnologia também pode ser uma aliada 
da saúde básica. cuidar da cidade também é uma 
forma de cuidar da saúde da população. subistituir 
carros por bicicletas, mais verde e menos barulho, 
ruas limpas e locais para a prática de exercícios 
são formas de evitar que a população adoeça. 

Foragido Suspensão Finanças 
Mirim está foragido des-

de 15 de julho, quando teve 
mandado de prisão pedido 
por suspeita de ameaçar um 
dos réus no processo. Ele se-
quer apareceu na conven-
ção do partido, que confir-
mou seu nome na disputa.

O presidente do Departa-
mento de Trânsito do Rio de 
Janneiro (Detran-RJ), José car-
los dos Santos Araújo, deter-
minou ontem a suspensão da 
portaria que estabelecia a co-
brança de taxa para comuni-
cação de venda de veículos.

candidato em São João 
de Meriti, Doutor João (PR), é 
o aspira da baixada que está 
melhor amparado financei-
ramente. Ele lidera a arreca-
dação e diz ter recebido R$ 
700 mil da direção nacional 
do partido.

Assinatura 

Fraudes

quinta-feira, 25 de agosto de 2016

BRASÍLIA

Um casal de namorados foi acha-
do morto e abraçado dentro do 
box de um banheiro em uma casa 
na Região Serrana do Rio, na noite 
de ontem. Eles inalaram gás do sis-
tema de aquecimento do chuveiro.

Mais políticas públicas inteligentes  

com alto índice de 
rejeição e com medo 
de prejudicar com 
isso o candidato do 
seu partido à sua su-
cessão, fábio kiffer, 
o prefeito de casimi-
ro de Abreu, Antonio 
Marcos Lemos (PSc), 
festejou os recursos 
impetrados pelo Mi-
nistério Público contra 
dois adversários, o ex-
-prefeito Paulo Dames, 
candidato pelo PSb e 
o empresário Vagner 
Heringer, que concor-
re pelo PR. O registro 
de Dames já foi defe-
rido pelo juízo da 50ª 
Zona Eleitoral, mas o 
MP recorreu contra a 
decisão do juiz Rafael 
Azevedo Ribeiro Alves 
e, na última quinta-fei-
ra, a promotoria elei-
toral pediu a impug-

Antonio Marcos reza pela 
impugnação de adversários

nação de Heringer. Ao 
deferir o registro de 
Dames a Justiça julgou 
improcedente dois 
pedidos de impugna-
ção contra ele, um do 
MP e outro impetrado 
pela coligação Vamos 
fazer Juntos, formada 
pelos partidos PSDc, 
PV, PSc, PSL, DEM, PEN, 
PMDb, PTc, SD, PSD 
e PPS, com base em 
condenação por im-
probidade administra-
tiva confirmada pelo 
plenário do Tribunal 
de Justiça. No caso de 
Vagner Heringer, o MP 
se baseou na rejeição 
de uma prestação de 
contas do Instituto de 
Previdência dos Ser-
vidores do Município 
(IPREV), do período 
em que Heringer foi di-
retor financeiro.

Curso capacita voluntários em Duque de Caxias
SAúDE

Com 20h de duração a ação foi dividida em aulas práticas e teóricas.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Testemunhas dão depoimento no processo

Olha só quanto 
abuso! criminosos 
mantêm o controle 
da movimentação 
de moradores e da 
entrada e saída de 
veículos na Rua Os-
car Santa Maria, 
bairro Éden. O trecho 
onde as barricadas 
foram erguidas fica 
perto da igreja de 
um conhecido pas-
tor. Quem mora na 
região tem medo de 
denunciar a ação 
dos traficantes à polí-
cia e pedem socorro 
às autoridades.  

Marcos quer Justiça contra Dames e Heringer

DIVULGAÇÃO

A primeira etapa do 
julgamento será o de-
poimento das testemu-
nhas escolhidas pelos 
autores da denúncia, os 
juristas Miguel Reale Jú-
nior, Janaína Paschoal e 
Hélio bicudo, e pela de-
fesa de Dilma, capita-
neada pelo ex-ministro 
José Eduardo cardozo.

Ao todo, são oito tes-
temunhas. Duas foram 
arroladas pela acusa-
ção: o procurador Júlio 
Marcello de Oliveira, re-
presentante do Ministé-
rio Público junto ao Tribu-
nal de contas da União 
(TcU), e o auditor de fis-

calização do TcU Antônio 
carlos costa D’ávila. Os 
depoimentos das teste-
munhas estão agendados 
para hoje e amanhã, mas 
podem avançar pelo final 
de semana, dependendo 
do número de senadores 

O perigo ronda moradores do Éden que se inscreverem para 
interrogá-las. As teste-
munhas da acusação 
serão as primeiras a 
serem interpeladas pe-
los senadores. Depois, 
serão ouvidas as teste-
munhas de defesa.

Sob a supervisão de monitores, voluntários apredem a socorrer vítimas

DIVULGAÇÃO

os depoimentos podem avançar pelo final de semana
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 Rafael barreto

Atendendo cerca de 
cinco mil pessoas por 
mês, o espaço passou 
por grande transforma-
ção. A Secretaria de 
Defesa civil e Políticas 
de Segurança de Du-
que de caxias realizou 
entre a última terça-fei-
ra e ontem o curso de 
primeiros socorros para 
integrantes da Rede 
Municipal de Servido-
res, Voluntários e Ami-
gos da comunidade 
(SVAc) na Associação 
das Empresas de cam-
pos Elíseos (ASSEcAM-
PE). A capacitação faz 
parte do programa do 
centro de Treinamen-
to para Emergências e 

Desastres (cETRED), da 
subsecretaria municipal 
de Proteção comunitá-
ria.

“Trabalhamos com 
o conceito de volun-
tário profissional para 
que nos momentos de 
prevenção e resposta 
tenhamos um grupo es-
pecializado em diversas 
áreas que possa atuar 
junto com a Defesa ci-
vil”, destacou o subse-
cretário Vilson Santos.

com 20 horas de du-
ração, o curso de pri-
meiros socorros foi divi-
dido em aulas teóricas 
e práticas ministradas 
pela instrutora claudia 
Avelar. Na parte prá-
tica, os alunos partici-
param de um simulado 

com três ocorrências 
diferentes sob a super-
visão de monitores: co-
lisão com vítima com 
fratura; atropelamento 
de ciclista; e vítima de 
empalhamento (feri-
mento com objeto alo-
jado). Ao final, os vo-
luntários receberam o 
certificado.

Até o final do ano, o 
cETRED terá oferecido 
17 cursos gratuitos aos 
cadastrados da Rede 
SVAc. Segundo o co-
ordenador Luiz Hen-
rique Alves, a expec-
tativa é capacitar de 
1500 a 1600 voluntá-
rios para que possam 
atuar juntos à Defesa 
civil em situações de 
emergência.
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Volta Redonda discute últimos 
detalhes da clínica de hemodiálise

SUL FLUMINENSE

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Diretores solicitaram apoio do município para agilizar licenciamento junto à Vigilância Sanitária.

Mais qualidade de vida
Com a entrada em 

operação da clínica, 
que tem capacidade 
para atender 200 pa-
cientes por dia, cer-

ca de 100 pacientes re-
nais de Volta Redonda 
deixarão de viajar para 
municípios como Barra 
do Piraí, Valença, Vas-

souras, Angra dos Reis 
e Paracambi, para rea-
lizar a hemodiálise, pro-
cedimento muito des-
gastante, já que cada 

sessão – podem ser até 
três por semana – che-
ga a durar quatro horas. 
No total, 167 pacientes 
fazem tratamento por 

Piraí tem feira literária hoje

hemodiálise em Volta 
Redonda. Com a inau-
guração da clínica, 
pacientes de outras ci-
dades do entorno tam-

bém passarão a ser 
atendidos, já que há 
carência de clínicas 
de hemodiálise na 
região.

A reunião com os ciclistas aconteceu no comitê do PV em Volta Redonda

Arquivo/Divulgação PMP

Divulgação Semana do Varejo é realizada 
em comércios de Três Rios

Os candidatos, Jorge Serfiotes e vice, Ailton Marques, formam a coligação mais forte

Flipir é realizada com parceria entre secretarias

O prefeito Antô-
nio Francisco 
Neto (PMDB) re-

cebeu na tarde da últi-
ma terça-feira em seu 
gabinete, diretores da 
Clínica de Hemodiáli-
se de Volta Redonda, 
que já está concluída 
no bairro Retiro, um in-
vestimento privado de 
R$ 7 milhões feito pelo 
grupo CDR, do Rio de 
Janeiro. O grupo solici-
tou ao prefeito apoio 
para agilizar o creden-
ciamento da unidade 
pela Vigilância Sanitá-
ria do Estado do Rio, e 
a posterior habilitação 
junto ao Ministério da 
Saúde, últimos passos 
para que a clínica en-
tre em operação.

“Essa clínica em Vol-
ta Redonda é a mais 
moderna e mais bem 
feita que temos conhe-
cimento no Brasil, com 
certeza não há nada  
igual no Estado do Rio. 
Os equipamentos são 
de última geração, 
americanos e alemães, 
e tudo foi feito pensan-

Samuca Silva assina compromisso 
com os ciclistas de Volta Redonda

do na manutenção, ver-
satilidade, segurança e, 
principalmente, no bem 
estar dos pacientes” 
afirmou o diretor médi-
co da Clínica de Hemo-
diálise de Volta Redon-
da, Murilo Tatagiba, que 

estava acompanhado 
do diretor do grupo 
CDR, Eufrânio José de 
Almeida, e da arquiteta 
responsável pelo proje-
to da unidade, Mila Ta-
tagiba. Também acom-
panharam a reunião a 

secretária municipal de 
Saúde, Marta Maga-
lhães, e assessores da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS).

CLINICA FINALIZADA
Tatagiba afirmou ain-

da que a clínica está 
totalmente concluída, 
com todos os equipa-
mentos necessários ins-
talados.

“Estamos aguardan-
do o relatório da Vigi-
lância Sanitária do Es-

tado do Rio para dar 
andamento no cre-
denciamento junto à 
Secretaria de Estado 
de Saúde, e a posterior 
habilitação no Ministé-
rio da Saúde”explicou.

O prefeito Neto afir-
mou que vai se em-
penhar pessoalmente 
para dar agilidade ao 
processo de liberação 
da clínica, e já entrou 
em contato com o se-
cretário de Estado de 
Saúde, Luiz Antônio de 
Souza Teixeira Júnior, 
para agendar uma vi-
sita dele à clínica, até 
o início da próxima se-
mana.

“Vamos fazer de 
tudo para agilizar este 
processo junto à Vi-
gilância Sanitária do 
Estado e ao Ministério 
da Saúde. É um desa-
fio, mas tenho certeza 
que se as pessoas que 
tem o poder de resol-
ver soubessem o sofri-
mento dos pacientes 
que têm que sair de 
Volta Redonda para 
fazer a hemodiálise, 
nos atenderiam muito 
rapidamente” afirmou 
Neto.

O candidato à Pre-
feitura pelo Partido 
Verde, Samuca Silva, 
assinou na noite da úl-
tima terça-feira, a car-
ta compromisso com 
movimentos de ciclistas 
da cidade. A principal 
reivindicação deles é 
o cumprimento das leis 
municipais já existentes. 
A reunião com os ciclis-
tas aconteceu no co-
mitê do PV, na Avenida 
Beira Rio, no bairro Vila 
Mury.

“Uma das nossas 
prioridades de Gover-
no será a mobilidade 
urbana e isso passar 
pelos ciclistas. Vamos 
criar uma cultura na 

população de deixar 
os veículos em casa e 
deslocarem a pé, de 
bicicleta ou de ônibus” 
disse Samuca Silva, res-
saltando a importân-
cia da gestão técnica 
para os investimentos 
em mobilidade e na re-
estruturação da Suser. 
“É preciso debater a 
instituição do Plano Mu-
nicipal Cicloviário com 
planejamento transpa-
rente e real sobre as 
condições financeiras 
do município e futuro 
da cidade. Volta Re-
donda não possui preo-
cupação rotineira com 
a questão da acessibili-
dade, sendo necessária 

a adoção de medidas 
prévias com intuito de 
evitar anomalias enxer-
gadas nos últimos anos. 
Nossa cidade cresceu, 
os bairros não são mais 
os mesmos e a popula-
ção migrou para várias 
partes da cidade, sen-
do necessário a revisão 
de todas as linhas mu-
nicipais e um diálogo 
aberto e franco com 
os atuais contratos de 
concessão”   

Representantes de to-
dos os grupos organiza-
dos de ciclistas, filiados 
ao UCB (União Ciclistas 
Brasileira), participaram 
da elaboração da car-
ta. 

Começa hoje a 
segunda edição da 
Feira Literária de Pi-
raí (Flipir), a partir das 
19h, na Praça da Pre-
guiça, no Centro. O 
evento segue com 
programação até sá-
bado e contará com 
stands de livrarias e 
publicações a preços 
populares, além de 
atividades de valori-
zação à literatura e 
de incentivo ao hábi-
to da leitura.

Na programação 
estão previstas diver-
sas oficinas, palestras 
com autores, música 
ao vivo e feira de ar-
tesanato. No sábado, 

às 18 horas, no encer-
ramento da Flipir, acon-
tecerá a etapa Prata 
da Casa do Festival de 
Música Popular de Piraí 

(Femupi), com o can-
tor Renato Vargas, 
famoso pela série de 
discos ‘O Som do Bar-
zinho’.

A Semana do Va-
rejo começou desde 
a  última terça-feira, 
em Três Rios, RJ. Serão 
diversas atividades 
voltadas para o for-
talecimento do setor. 
A abertura saconte-
ceu, no Cine 3D Rios, 
na Praça São Sebas-
tião, nº 330, no Centro, 
com a palestra ‘Opor-
tunidades em tempo 
de crise’, ministrada 

por Lúcio Macedo, mes-
tre em administração e 
planejamento. As infor-
mações são da assesso-
ria do Sebrae, que orga-
niza o evento junto com 
a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL).

Ontem, o tema da pa-
lestra foi “Comunicação 
empresarial: construin-
do relacionamento e 
fidelidade com o clien-
te. Hoje, terá ‘Inadim-

plência, como evitar?’ 
amanhã, ‘Aumentan-
do as vendas com 
cartões de crédito’ 
fechando a progra-
mação. Essas três pa-
lestras serão realizadas 
no auditório da CDL, 
na Avenida Alberto da 
Silva Lavinas, nº 14, no 
Centro. Os interessa-
dos podem se inscre-
ver pelo telefone (24) 
2252-1671.



polIcia6 quinta-feira, 25 de agosto de 2016

Mulher 171 roda por roubo 
na em ação na Rio-Magé 

atrás das gradEs

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Agentes da PRF constataram que o registro do veículo fazia parte de um lote roubado na Ciretram 

Uma mulher foi 
presa por rou-
bo e falsifica-

ção de documento 
público na Rio-Magé 
(bR-116), na última 
terça-feira. A suspei-
ta, que foi detida por 
policiais da Polícia 
Rodoviária federal 
(PRf), se identificou 
como proprietária 
do veículo e estava 
trabalhando numa 
oficina mecânica às 
margens da rodovia, 
apresentou aos po-
liciais o certificado 
de Registro e Licen-
ciamento de Veículo 
(cRLV) com sinais de 
adulteração.

Os policiais faziam 
ronda na altura do 
km 142 quando des-
confiaram de um 
fiat/Strada com pla-

Faxineira é morta a 
facadas em Nilópolis 

Adriana teria dito que não iria mais manter relacionamento 

Polícia prende traficante no Buraco do Boi 

PM prende suspeito de 
tráfico no Buraco do Boi

Segundo a PRF, o Fiat/Strada foi comprado em 2014 por R$ 30 mil e não foi feita transferência de proprietário

Colisão na Via Light, Centro de Nova Iguaçu

Bandidos fazem família refém

REPRODUÇÃO/fAcEbOOk
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cas do Espírito Santo 
estacionado na pis-
ta lateral da rodovia. 
Na fiscalização, os 
agentes percebe-
ram que apesar dos 
elementos identifi-
cadores do veículo 
não apresentarem 
sinais de adultera-
ção, eles não eram 
compatíveis com 
a numeração de 
chassi indicada no 
cRLV.

Os policiais cons-
tataram que o do-
cumento fazia parte 
de um lote rouba-
do na ciretram (cir-
cunscrição Regional 
de Trânsito) de Ser-
ra, cidade a 27 qui-
lômetros de Vitória 
(ES), e que o veículo 
havia sido roubado 
em 2012 também na 
cidade de Serra. Ao 
consultarem os siste-

mas de Segurança, 
foi verificado que 
o motor do veículo 
pertencia a um ou-

tro veículo.
De acordo com a 

mulher, ela comprou 
o veículo em 2014 

por R$ 30 mil reais 
e não fez a transfe-
rência de proprieda-
de porque o antigo 

dono havia falecido. 
Ela foi presa e enca-
minhada à 60ª DP 
em campos Elíseos.

ASSIMP MERITI/GLáUcIO bURLE

PRF prende dois jovens e um idoso foragido na Dutra 
Em outra ação 

da PRf, dois jo-
vens foram presos 
por porte ilegal de 
arma durante fisca-
lização na Rodovia 
Presidente Dutra 
(bR-116), altura de 
Nova Iguaçu. Logo 
em seguida, o pai 

de um deles também 
foi preso. Ele estava 
foragido da justiça 
há aproximadamente 
quatro anos.

Agentes do Grupo 
Tático da 1ª Delega-
cia (Duque de ca-
xias) faziam uma ron-
da na pista sentido 

São Paulo, quando 
suspeitaram dos ocu-
pantes de um carro e 
decidiram abordá-los. 
O automóvel era con-
duzido por um rapaz 
de 22 anos, acom-
panhado de outro jo-
vem, de 18 anos. Em 
uma revista, a equipe 

encontrou uma arma 
dentro do porta-luvas 
do veículo.

Ao serem ques-
tionados, os jovens 
negaram saber da 
existência da arma. 
Tratava-se de uma 
pistola calibre 9mm, 
de uso restrito e fa-

bricação italiana. A 
arma estava carrega-
da com 15 munições, 
destravada e pron-
ta para uso. O dono 
do carro, pai de um 
dos rapazes, foi até 
o local e, quando 
chegou, também foi 
preso. O homem, de 

65 anos, possuía um 
mandado de prisão 
em aberto há cerca 
de quatro anos, ex-
pedido pela Justiça 
do Estado de Minas 
Gerais. A ocorrência 
foi encaminhada à 
52ª DP (Nova Igua-
çu).

A Delegacia de Homicí-
dios da capital (DH-capi-
tal) investiga o assassinato 
da empregada doméstica 
Adriana Pereira da Silva, 
de 43 anos, moradora de 
Olinda, em Nilópolis. O prin-
cipal suspeito é o marido 
da vítima. Ele não teve o 
nome divulgado para que 
o inquérito não seja preju-
dicado. O crime ocorreu 
no último fim de semana.

De acordo com as pri-
meiras informações, na 
noite de sábado Adriana 
e o esposo estavam em 
um pagode no bairro Ma-
dureira, no Subúrbio do 
Rio, quando houve uma 
discussão entre o casal 
motivada por ciúmes. Ela 
voltou para casa e, por 
volta das 7h da manhã de 
sábado, o homem che-
gou, mas foi impedido de 

Policiais do 20° 
bPM (Mesquita) 
prenderam na últi-
ma segunda-feira, 
um homem identifi-
cado como Renan 
felipe Gomes dos 
Santos, de 24 anos, 
suspeito de envol-
vimento com o trá-
fico de drogas na 
comunidade bura-
co do boi, em Nova 
Iguaçu.

Os agentes foram 
até a comunidade 
e prenderam o mar-
ginal em posse de 
uma pistola calibre 
9 mm, dois carrega-
dores, 21 munições 
intactas 9 mm, um 
rádio transmissor, R$ 
640,00 em espécie, 
71 trouxinhas de 
maconha, 81 cigar-
ros da mesma dro-
ga e 72 sacolés de 
cocaína. Ele foi con-
duzido junto com 
o material apreen-
dido para a 53ª DP 
(Mesquita).

E na mesma co-

munidade policiais do 
20° bPM (Mesquita) fi-
zeram uma operação 
para coibir o tráfico 
de drogas. Segundo 
informações dos PMs 
do DPO de Miguel 
couto, ao entrarem 
na localidade con-
seguiram apreender 
um adolescente de 
17 anos, que portava 
uma pistola calibre 9 

mm, dois carrega-
dores, 21 munições 
intactas, um rádio 
transmissor, 152 trou-
xinhas de maconha, 
72 sacolés de coca-
ína e uma quantia 
em espécie.

O menor e o ma-
terial foram condu-
zidos para a 53 DP 
(Mesquita) central 
de flagrantes.

entrar. Adriana teria dito 
que não iria mais manter o 
relacionamento.

Um parente da vítima 
afirma que o marido dela 
retornou, por volta de 12h, 
e conseguiu entrar em 
casa. A mulher dormia 
quando foi esfaqueada no 
peito. Ela ainda foi socorri-
da e levada para o Hospi-
tal carlos chagas, em Ma-

rechal Hermes, mas morreu 
já no fim da noite.

O corpo de Adriana foi 
sepultado na última segun-
da-feira, no cemitério de 
Olinda. Segundo uma pri-
ma da vítima, ela não dei-
xa filhos e planejava pedir 
a separação do homem 
com quem viveu nos últi-
mos oito anos. O suspeito 
está foragido. 

Policiais Militares do 
20º bPM prenderam, na 
noite da última segun-
da-feira, dois homens 
por invasão de domi-
cílio. Segundo informa-
ções, os PMs estavam 
em patrulhamento no 
bairro Santa Eugenia, 
em Nova Iguaçu, quan-
do foram abordados por 
um morador que infor-
mou ter visto os suspeitos 

invadindo uma casa.
Os policiais foram até 

o endereço informado e 
fizeram o cerco. Um dos 
homens tentou fugir pela 
porta da frente da casa, 
mas foi surpreendido por 
outro policial militar, que 
lhe deu voz de prisão. O 
outro homem foi captu-
rado logo em seguida. 
Os suspeitos foram identi-
ficados como Júlio césar 

Lima, de 43 anos, e Leo-
nardo Rosa da Silva, de 
34 anos.

Júlio cesar informou 
onde teria jogado um 
revólver calibre 38, com 
seis munições intactas. 
Os suspeitos foram con-
duzidos até a 53ª DP 
(Mesquita), junto com 
as vítimas que estavam 
sendo mantidas reféns 
dentro da casa.

Três veículos coli-
diram na Via Light, 
na subida do viadu-
to Dom Adriano Hi-
pólito, sentido bairro 

da Luz, na manhã 
de ontem. Houve 
lentidão na pista. 
Agentes da Secre-
taria Municipal de 

Transporte, Trânsito 
e Mobilidade Urba-
na (SEMTMU) libe-
raram o tráfego no 
local.
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PM é baleado na Mangueirinha 

Um estudante de 
17 anos foi morto a 
tiros após recusar a 
entregar a bicicle-
ta em que estava 
para os assaltantes 
no setor Jardim céu 
Azul em Valparaíso 
de Goiás (190 km de 
Goiânia), entorno 
do Distrito federal. 

Segundo a Polí-
cia Militar, a vítima 
identificada como 
Nathan Damasce-
na Gonçalves havia 
acabado de sair da 
escola e seguia para 
casa em sua bicicle-
ta quando foi sur-
preendido por dois 
criminosos. Segundo 

relatos de testemu-
nhas, o garoto teria 
negado a entregar 
sua bicicleta e entrou 
em discussão com os 
assaltantes que alve-
jaram Nathan. Após 
o crime a dupla fu-
giu do local com o 
celular do garoto. Na 
última terça-feira um 

adolescente de 14 
anos foi apreendi-
do pela Polícia civil 
acusado de matar 
Nathan. Ele foi re-
conhecido por uma 
testemunha como 
o autor do crime e 
confessou aos poli-
ciais a autoria dos 
disparos. 

Menor não entrega ‘bike’ e morre

Cerimônia de inauguração da unidade de Polícia Pacificadora na comunidade da Mangueirinha

DIVULGAÇÃO

Agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) ficou ferido durante 

Um agente da 
Unidade de 
Polícia Pa-

cificadora (UPP) foi 
baleado na comuni-
dade da Manguei-
rinha, em Duque de 
caxias, no final da 
manhã de ontem. 
De acordo com in-
formações da cor-
poração, os agentes 
faziam patrulhamen-
to pela Rua boa Via-
gem, no Morro do 
Sapo, quando foram 
recebidos a tiros por 
criminosos armados.

Durante o confron-
to com os traficantes, 
o policial, que não 
teve o nome divulga-
do, foi atingido por 
estilhaços na perna. 
Ele foi socorrido para 

a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 
do Parque Lafaiete, 
onde foi medicado e 
liberado.

ouTRoS DoiS 
PoLiCiAiS FeRiDoS 
eM MAnGuinHoS

Segundo o bata-
lhão, por volta das 
15h, dois policiais 
também foram bale-
ados quando faziam 
uma blitz no viaduto 
de Manguinhos, na 
Zona Norte do Rio. De 
acordo com as pri-
meiras informações, 
os tiros partiram de 
dentro da favela. Os 
PMs foram levados 
para o Hospital Muni-
cipal Souza Aguiar e, 
até o momento, não 
há informações so-
bre o estado de saú-
de deles.

DRFC estoura laboratório 
de skunk na Zona Norte

A Delegacia de Rou-
bos e furtos de car-
gas (DRfc) estourou 
um laboratório de uma 
espécie de maconha 
modificada, conhecida 
como skunk, na tarde 
de ontem, na altura do 
Rocha, na Zona Norte 
do Rio. Segundo o de-
legado Marcelo Martins, 
a droga era distribuída 
para venda na Zona Sul 
do Rio.

Após investigações, os 
policiais passaram três 
dias monitorando o lo-
cal em sigilo. Eles perce-
beram que o endereço 
havia sido abandona-
do. A quantidade en-
contrada ainda não foi 
mensurada pela Polícia 
civil, porém, segundo 
o delegado, foram en-

contradas “quantidades 
industriais” da droga.

Segundo o Marcelo, 
os grãos do skunk eram 
importados de países 
do exterior, através da 
internet. O delegado de 
mostrou impressionado 
com a estrutura do labo-
ratório. “O laboratório é 
altamente técnico, com 
capacidade de cultivo 

que certamente repre-
senta uma distribuição 
de enorme volume”, afir-
mou Marcelo.

como o local estava 
vazio, não foi efetuada 
nenhuma prisão. A pe-
rícia foi feita e a DRfc 
seguirá investigando o 
caso. Outros detalhes da 
investigação estão sob 
sigilo.

Semente da droga era comprada do exterior

REPRODUÇÃO

Trio roda após fazer reféns 
em fármacia no Subúrbio

Um trio acusado 
de fazer duas pesso-
as reféns na Praça 
da Apresentação, 
foi preso em Irajá, na 
Zona Norte do Rio. O 
crime ocorreu no fi-
nal da noite da última 
terça-feira. A polícia 
informou que Daniel 
conceição da Silva, 

Alexandre de Araujo e 
Robert Jesus Magalhães 
caetano tentavam as-
saltar uma farmácia, 
mas os PMs chegaram 
ao local e viram os fun-
cionários sendo feitos re-
féns. Um dos criminosos 
foi rendido e os outros 
dois se entregaram. Os 
policiais vasculharam o 

interior do estabeleci-
mento e encontraram 
uma pistola 9 mm em 
uma caixa de pape-
lão. com os assaltantes 
foi encontrada uma 
chave de um fox pra-
ta, placa kYJ-5677. Os 
criminosos e o veículo 
foram levados para a 
cidade da Polícia.

Daniel, Alexandre e Robert Magalhães foram presos em flagrante

o estudante levou um tiro dado pelo assaltante

Chefe do tráfico roda em São Gonça
Os agentes do 35º ba-

talhão de Polícia Militar 
(Itaboraí) prenderam, na 
tarde de ontem, o chefe 
do tráfico de drogas das 
comunidades do Plano e 
Monjolos, em São Gon-
çalo, em Região Metro-
politana, o traficante 
Rodrigo Jaccoud, de 37 
anos, conhecido pelos 
apelidos de Gordinho da 
Mangueira ou Robozinho 
ou Robô. Os agentes fize-
ram a prisão com infor-
mações repassadas pelo 
aplicativo de mensagens 
do Whatsapp dos Procu-
rados (96802-1650).

O traficante foi preso 
no bairro de Aldeia Ve-
lha, no município de Silva 
Jardim, Norte fluminense, 
após ser detido circulan-
do, junto com menor de 
17 anos, em uma moto 
sem placa. O Portal dos 
Procurados oferecia uma 
recompensa de R$ 1 mil 
por informações que le-
vassem a sua captura. 
Ele era considerado um 
dos criminosos mais peri-

gosos de São Gonçalo e 
uma das principais lide-
ranças do cV na região.

Rodrigo Jaccoud foi 
libertado do sistema pe-
nitenciário no ano de 
2009, após oito homens 
armados com fuzis entra-
rem na Polinter, no Gra-
jaú, Zona Neste do Rio 
e libertarem 30 homens, 
entre eles o Rodrigo, sem 
disparar sequer um tiro. 
Ele teria ido para o com-
plexo do Alemão em 
2010 e acabou fugindo 
após a ocupação por 
forças de seguranças 
do Estado, sendo pre-
so em Itaboraí poucos 

dias depois, após uma 
denúncia anônima. Ele 
também chegou a ge-
renciar pontos de drogas 
no Morro da Mangueira, 
Zona Norte do Rio.

Entre seus crimes estão 
o assassinato de Denil-
son carola dos Santos, o 
‘Denilson do Parapente’, 
mais conhecido como 
‘Primo’, em março de 
2015, o qual mantinha 
uma pensão no alto da 
Serra do camburi, no 
bairro Pindobas, em Ma-
ricá, e teria denunciado 
a instalação de um pon-
to de drogas pelo trafi-
cante. 

Rodrigo Jaccoud é conhecido por ‘Gordinho’

REPRODUÇÃO

patrulhamento no Morro do Sapo, localidade do tráfico em Duque de Caxias. 
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Olimpíada do PELC agita o dia 
dos alunos e da equipe de Japeri
Secretaria reúne alunos para realizar várias atividades ‘olímpicas’.

ItÁLIA

Pelo menos 159 
pessoas morreram, e 
agências internacio-
nais falam em mais 
de 100 desapareci-
dos após um forte 
terremoto de magni-
tude 6,2 que atingiu 
o centro da Itália na 
madrugada de on-
tem, horário local.

O impacto foi 
maior perto de Peru-
gia, região localiza-
da a menos de 200 
km de Roma, segun-
do o Serviço Geoló-
gico dos Estados Uni-
dos (USGS, na sigla 

Terremoto mata mais de 100 pessoas

equipes de resgate buscam vítimas nos escombros

A Prefeitura de 
Japeri, por meio 
da Secretaria 

de Esporte, Turismo 
e Lazer (SEMETULER), 
reuniu na última terça-
-feira, na quadra do 
cIEP brizolão 207 Gil-
son Amado, os alunos 
e a equipe de todos 
os núcleos do Progra-
ma Esporte e Lazer da 
cidade (PELc). Apro-
veitando o clima olím-
pico que tomou con-
ta do país, o evento 
repleto de animação, 
competições esporti-
vas e torcidas orga-
nizadas, celebrou o 
sucesso do projeto no 
município.

O PELc muito mais 
que uma oportunida-

de para que a popu-
lação tenha acesso a 
atividades esportivas 
e de lazer, tem por 
objetivo promover a 
inclusão social. funcio-
nando há seis meses 
em Japeri, o projeto é 
sucesso total e já con-
ta com cerca de 2.400 
pessoas inscritas.

DiA oLÍMPiCo
O Dia Olímpico teve 

direito a caminhada 
no centro de Enge-
nheiro Pedreira, reve-
zamento da tocha e 
a cerimônia para que 
fosse acesa a pira olím-
pica. Alunos e equipe 
de todos os núcleos 
do programa, estavam 
felizes e ansiosos para 
que os jogos começas-
sem.

Durante o dia, ativi-
dades diversas movi-
mentaram e animaram 
todos os participantes 
como: zumba, ballet, 
natação, partidas de 
vôlei e futsal. Mesmo 
com premiações fei-
tas aos vencedores 
de cada modalidade, 
o clima que tomou 
conta do evento foi a 
competição do bem.

A integração e a 
alegria de todos os 
envolvidos neste proje-
to fazem a equipe do 
Poder Executivo, que 
vem trabalhando ardu-
amente, reafirmar que 
se está no caminho 
certo. “É extremamen-
te gratificante ver o su-
cesso do PELc em todo 
o município. Sinto que 
a população abraçou 

a ideia e que como 
o projeto tem contri-
buído para promover 
melhor qualidade de 
vida aos cidadãos ja-
perienses. Tudo isso tem 

sido possível, graças ao 
trabalho e dedicação 
de todos os envolvidos 
nesta iniciativa”, disse 
Jane carvalho, secre-
tária da SEMETULER.

O projeto funciona 
em seis núcleos em 
todo o município, são 
eles: Laranjal, Alecrim, 
Marabá, Mucajá, Nova 
belém e cIEP 207.

o Dia olímpico teve direito a caminhada em engenheiro Pedreira e revezamento

em inglês), organismo 
que registra os tremo-
res em todo mundo.

O jornal italiano 
“corriere della Sera” 
afirma que há 270 feri-
dos. O Itamaraty infor-
mou que não há regis-
tro de brasileiros entre 
as vítimas.

Os municípios de 
Amatrice, de 2 mil ha-
bitantes; Accumoli, de 
700 habitantes; e Nor-
cia, de 4 mil habitan-
tes, sofreram os maio-
res danos.

“A metade da ci-
dade já não existe. As 
pessoas estão sob os 
escombros”, afirmou 

o prefeito de Amatri-
ce, na província de 
Rieti, Sergio Perozzi, à 
emissora privada ‘Sky’. 

REMO cASILLI/REUTERS

DIVULGAÇÃO

Os benefícios 
da atividade física 
para a saúde do 
organismo somam 
uma lista extensa. 
Dizer não ao se-
dentarismo signifi-
ca afastar de perto 
doenças como a 
obesidade, hiper-
tensão, doenças 
cardiovasculares, 
diabetes, hiperten-
são, além de dar 
mais disposição e 
energia. Para co-
lher todos esses be-
nefícios, basta an-
dar. Uma pesquisa 
da faculdade de 
Medicina de Ribei-
rão Preto (fMRP), 
da USP, comprovou 

que a caminha-
da reduz a pressão 
arterial na primei-
ra hora e, o que é 
melhor ainda, essa 
queda se mantém 
nas 24 horas subse-
quentes. O cérebro 
também fica mais 
afiado. Um estudo 
norte-americano re-
cente, publicado na 
revista Neuroscien-
ce, mostrou que du-
rante os exercícios o 
corpo produz uma 
substância que esti-
mula o nascimento 
de novos neurônios, 
o que melhora nos-
sas atividades cog-
nitivas, em especial 
a memória. 

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 

Mexa-se: atividade física 

‘Os danos são nu-
merosos’, afirmou o 
prefeito de Norcia, 
Nicola Alemanno.

Google terá que desligar 
IURD da imagem anticristo 

A Justiça de São Pau-
lo determinou na última 
terça-feira que o Goo-
gle retire os termos de 
busca ‘anticristo’ e ‘si-
nagoga de Satanás’, 
que levam o usuário 
que procura um ende-
reço Maps ao Templo 
de Salomão da Igreja 
universal do Reino de 
Deus. Ao digitar as duas 
expressões no buscador 
do Google Maps, o usu-
ário é direcionado para 
o endereço da igreja, 
Avenida celso Garcia, 
605, no brás, em São 
Paulo.

caso o Google não 

cumpra com a ordem 
em até 48 horas, será 
cobrada uma multa di-
ária de R$ 5 mil. A de-
cisão do juiz fernando 
José cúnico, da 12 Vara 
cível, foi publicada on-
tem, no Diário da Jus-
tiça. Ainda de acordo 
com o texto dá deci-
são, o gigante das bus-
cas também terá que 
disponibilizar os dados 
do líder regional, que 
é um usuário certifica-
do pelo Google e que 
aprova, modera e revi-
sa qualquer alteração 
dos termos na platafor-
ma de mapas. 

Nova Iguaçu perde ‘seu Oswaldo’
O secretário de 

Trabalho e Renda de 
Nova Iguaçu, Oswal-
do cruz Montena-
ro, o ‘seu Oswaldo’ 
como era tratado 
ca r i nho samen te , 
morreu ontem, aos 
76 anos, no Hospital 
da Posse, onde esta-
va internado desde 
segunda-feira com 
problemas de cora-
ção.

O diretor do hos-
pital da Posse, Joé 
Sestello, que o aten-
deu pessoalmente, 
disse que Oswaldo 
cruz foi vítima de in-

suficiência cardíaca. 
“O problema dele era 
gravíssimo, por isso o 
coração dele não re-
sistiu”, explicou.     

Segundo o assessor 
direto do secretário, 
João Luiz de Souza, 
Oswaldo cruz vinha 
se queixando, há al-
gum tempo, de forte 
cansaço e falta de 
ar. “Na segunda-feira, 
pela manhã, ele co-
meçou a passar mal 
e foi socorrido pelo 
diretor do Hospital da 
Posse, doutor Joé (Ses-
tello). Ainda chegou a 
fazer alguns exames, 

mas hoje (ontem), por 
volta de 13 horas, ele 
deu um longo suspiro 
e morreu”, contou o 
auxiliar.

Natural de cata-
guases (MG), Oswaldo 
cruz começou a car-
reira política em 1988, 
pelo Partido Social Li-
beral (PSc), do qual 
foi do Diretório Munici-
pal entre 1992 e 2012. 
Era, atualmente, pre-
sidente do Partido So-
cial cristão (PSc) e do 
centro de Mobilização 
comunitária (cemoc).

Para o prefeito Nel-
son bornier, que de-

cretou luto oficial por 
três dias na cidade, 
Oswaldo cruz era 
um grande amigo e 
parceiro na vida pú-
blica.

oswaldo tinha 76 anos

DIVULGAÇÃO

Marcelo Crivella apresenta plano de governo 
ao arcebispo do Rio cardeal Dom Tempesta

O senador Marcelo 
crivella (PRb), candi-
dato à sucessão do 
prefeito Eduado Paes, 
se reuniu ontem de 
manhã com o arce-
bispo do Rio, cardeal 
dom Orani João Tem-
pesta. O encontro, a 
pedido do político, 
aconteceu por volta 

de 9h, na Arquidio-
cese do Rio. crivella, 
acompanhado da es-
posa, Sylvia crivella, 
do seu vice, Mac Do-
well, e alguns verea-
dores do seu partido 
e de legendas aliadas, 
entregou cópia de seu 
plano de governo ao 
cardeal.

A exemplo do mes-
mo encontro, em 2014, 
crivella, segundo seus 
correligionários, se dis-
se satisfeito com a reu-
nião, na qual aprovei-
tou para “colocar suas 
propostas de governo 
de forma mais deta-
lhas” ao líder da Igreja 
católica no Rio, com 

quem diz ter sempre 
um bom diálogo. Dom 
Orani, por sua vez, não 
se manifestou sobre o 
encontro. De acordo 
com sua assessoria, 
porém, o cardeal está 
sempre de “braços 
abertos” para receber 
os candidatos, sejam 
de que partidos forem.
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GLOBO

05:00 - Hora Um
06:00 - bom Dia local
07:30 - bom Dia brasil
08:50 - Mais Você
10:10 - bem Estar
10:50 - Encontro com fáti-
ma bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edi-
ção
12:47 - Globo Esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:09 - Vídeo Show
15:13 - Sessão da TardeA-
mizade Inesperada
16:47 - Vale a Pena Ver de 
NovoAnjo Mau
17:51 - Malhação: Pro Dia 
Nascer feliz
18:22 - Êta Mundo bom!
19:15 - Praça TV - 2ª Edi-
ção
19:35 - Haja coração
20:30 - Jornal Nacional
20:56 - Velho chico
21:45 - futebol
23:45 - Profissão: Repórter
00:26 - Jornal da Globo
01:03 - Programa do Jô
01:44 - Plantão Noturno
02:26 - corujãoO Desertor
03:41 - corujãocomo Ela 
Dança

TV RECORD

SBT
06:00 – Primeiro Impacto
07:00 – carrossel Anima-
do
08:30 – Mundo Disney
10:30 – bom Dia e cia
14:15 - fofocando
15:15 – casos de família
16:15 – Mar de Amor
17:15 – Abismo de Paixão
17:45 – A Gata
18:15 – Meu coração é 
Teu
19:45 – SbT brasil
20:30 – cúmplices de um 
Resgate
21:30 - carrossel
22:15 – Pra Ganhar é só 
Rodar
22:45 – Programa do 
Ratinho
00:30 – The Noite
01:30 – Jornal do SbT
02:15 – Okay Pessoal

REDE TV

PARA OS PAPAIS

05:00-Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
18:00-Sem Rodeios 
19:15-RedeTV News 
20:30-Igreja Internacional 
da Graça de Deus. 
21:30-TV fama 
22:30-SuperPop 
00:00-Leitura Dinâmi-
ca 
00:30-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Viagem cultural 
02:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar Vestidos estampados

REPRODUÇÃO

Luzia pede uma chance a 
Piedade. Os cooperados dis-
cutem com Miguel sobre suas 
novas ideias de plantio. Santo 
tenta se lembrar do que acon-
teceu após levar os tiros. Tereza 
fica preocupada com um avi-
so que recebe da curandeira. 
Afrânio pede a Martim para 
jantar com a família. Dalva fica 
com ciúmes de cícero. 

Santo volta 
para a casa

Milah agradece a 
ajuda de Farduk

O povo xinga e pressiona Raabe. Um 
homem se aproxima para atingir a me-
retriz com uma pedra. Sandor chega e 
impede a atrocidade. Apavorada, Ra-
abe admira a atitude do rapaz. Sandor 
fica impressionado com sua beleza e 
a ampara. Milah agradece a ajuda de 
farduk. Orias se assusta ao ver o dono 
da estalagem em sua casa. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Apolo fica emocionado por 
poder voltar para casa e ver 
Tancinha. beto se sente aliviado 
ao saber que encontraram Apo-
lo. felipe diz a Jéssica que não 
deseja mais se casar com ela e 
a expulsa da Peripécia. Apolo 
avisa à família que está bem e 
pede notícias de Tancinha.

Felipe diz a Jéssica que 
não quer mais se casar

Raul e Otávio vão 
até a mansão

Helena pensa no tecido para seu ves-
tido de noiva na confecção. Ela canta 
a música “banho de Lua”. fiorina espia 
e decide ir atrás de um terno para que 
Pedro chame mais atenção que a noi-
va. Pedro diz que não irá usar o terno 
carnavalesco azul. Manuela e Joaquim 
compõem uma música pelo celular. 
Raul e Otávio vão até a mansão para 
explicar para Isabela que ela não pode 
continuar a morar sozinha. 

Não importa a estação 
que esteja acontecendo, 
os vestidos são sempre 
ótimas alternativas para 
atualizar qualquer tipo 
de estilo. Os florais e es-
tampas de bichos, como 
dissemos anteriormen-
te, são grandes hits das 
próximas estações. Aqui, 
vários looks são ideias 
para quem faz a linha 

06h00 - balanço Geral 
Manhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - fala brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - balanço Geral SP
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - chamas da Vida
16h45 - cidade Alerta
19h30 - Escrava Mãe
20h30 - A Terra Prometida
21h30 - Jornal da Record
22h15 - Gugu
00h15 - Programa do Por-
chat – ESTREIA
01h15 - fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00 - Programação Uni-
versal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

CineMaterna estreia no 
Shopping de Nova Iguaçu
Lançamento terá sessão gratuita para mães com seus bebês de até 18 meses.

romântica, porém, com 
os acessórios modernos, 
você pode transformar a 
produção. Outras peças, 
como blazer, também 
podem dar outra cara 
ao seu visual. Quem está 
à procura de alongar 
a silhueta, deve optar 
por fundos mais escuros, 
como o azul e o verde 
da imagem.

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 Deba-
te
13:00 - Os Donos da bola
15:00 - Os Donos da bola - 
edição nacional
15:15 - Liga dos campeões 
da UEfA
19:20 - Jornal da band
20:25 - Sila: Prisioneira do 
Amor
21:10 - Religioso - Show da 
fé
22:05 - Polícia 24h - Melho-
res Momentos
23:00 - Sessão Especial
00:55 - Jornal da Noite
01:40 - Que fim Levou?
01:45 - O Melhor da Liga
02:20 - Os Simpsons
03:00 - Religioso - Igreja Uni-
versal

o CineMaterna, é uma onG patrocinada por natura Mamãe e Bebê 

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

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

REPRODUÇÃO

Divulgação

As mamães da 
baixada flumi-
nense têm mui-

to o que comemorar. 
O cineMaterna,  que 
realiza sessões espe-
ciais para as mães le-
varem seus bebês de 
até 18 meses, chega 
ao kinoplex do Shop-
ping Nova Iguaçu na 
próxima terça-feira. 
A sessão, às 14h, será 
gratuita para as 50 
primeiras mães que 
chegarem com seus 
bebês de até 18 me-
ses. Os pais e demais 
acompanhantes tam-
bém são muito bem-
-vindos.

O filme em exibição 
será ben-Hur, com Ro-
drigo Santoro no pa-
pel de Jesus, escolhido 
pelas próprias mães 
por meio de enquete 
no site da Associação 
cineMaterna, www.ci-

nematerna.org.br.
“Para as mães no 

pós-parto, não impor-
ta se é o primeiro ou 
o terceiro filho, este é 
sempre um momento 
especial e sensível. O 
cineMaterna conhe-
ce profundamente 
este universo e pro-
move o retorno dessas 
mulheres à vida social, 
além de proporcionar 
entretenimento e cul-
tura. No cinema, elas 
desfrutam de um mo-
mento de relaxamen-
to e diversão”, conta 
Irene Nagashima, uma 
das fundadoras do ci-
neMaterna que estará 
presente na estreia.

A sessão cineMa-
terna no kinoplex do 
Shopping Nova Igua-
çu está sendo progra-
mada especialmente 
para proporcionar um 
ambiente amigável 
para mães e bebês, 
com som e ar condi-

cionado suaves, sala 
levemente iluminada 
e tapete emborra-
chado para os nenéns 
que já engatinham. 
Haverá também tro-

cadores dentro da 
sala de exibição, 
equipados com fral-
das, pomadas e len-
ços umedecidos, que 
podem ser utilizados 

gratuitamente, bem 
como um ‘estaciona-
mento’ de carrinhos 
de bebês.  Mães vo-
luntárias vão recep-
cionar o público. 

Venha conhecer a barbearia do Luiz Fernando. corte: máquina, te-
soura, navalha, reflexo, barba, sobrancelha. De terça-feira á sexta-fei-
ra à partir de 1:00h, sábado a partir das 9:00h e domingo de 9:00 ás 
12:00h. Endereço: rua Estrada Guarita, 119, em sua própria residência 
(ao lado do mercado novo mundo). Mais informações (9914-96014)

‘BARBeARiA oLiveiRA’ trabalho com excelência. 

REPRODUÇÃO/HORAH



De acordo com eles, 
a capacidade dos qui-
miossensores de influen-
ciar os julgamentos so-
ciais de outros indivíduos 
tem implicações impor-
tantes para interações 
sociais e relações profis-
sionais e pessoais.

Neste estudo mostra-
ram a grupos de mais 
de 100 homens e mulhe-
res uma série de vídeos 
curtos, em que as mo-
ças apareciam fazendo 
atividades normais e en-
quanto observavam, os 
homens foram instruídos 
a sentir o odor de almo-
fadas embebidas no 
suor que tinha sido re-
colhido de 44 mulheres 
em situações estressan-
tes, assim como suor de 
momentos não estres-
santes, colhidos durante 
exercícios físicos.

Um novo estudo 
científico encomenda-
do pela Procter and 
Gamble, empresa que, 
além de subempresas, 
produz produtos de hi-
giene, sugere que as 
mulheres que cheiram 
a suor são avaliadas 
como menos compe-
tentes e menos confiá-
veis por seus colegas de 
trabalho.

DO
Entretenimento

10 geral

Curiosidades sobre as vitaminas
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Internautas fazem campanha para 
Pedro Bial não deixar o 'BBB': “Fica”

Neymar faz festinha para o filho, 
Davi Lucca, após medalha olímpica

Depois de conquistar a medalha 
de ouro olímpica, Neymar foi curtir a 
família. Na noite da última segunda-
-feira, o filho do craque, Davi Lucca, 
postou foto ao lado do paizão e da 
mãe, carol Dantas, no Instagram. Sim, 
Davi Lucca já tem Instagram. Na ima-
gem, eles estão comemorando ante-
cipadamente o aniversário do meni-
no, que acontece hoje.

A notícia da substituição de Pedro bial por 
Tiago Leifert à frente do ‘bbb’ está movimen-
tando a web. De acordo com o jornal O Glo-
bo, sai bial e entra Tiago no comando do re-
ality show já a partir do ‘bbb17’. Grande parte 
dos internautas usou apenas “#ficabial” para 
se manifestar contra a mudança na timeline 
do apresentador no Instagram. Outros, resolve-
ram usar o espaço para um desabafo maior. 
Diversas fotos publicadas na rede social foram 
usadas como painel para a campanha.

Gracyanne Barbosa postou uma foto 

na última terça-feira, em dia de praia 

com o marido, o cantor Belo. A musa 

fitness aparece em um biquíni rosa 

que deixa em evidência o corpaço 

bronzeado. Para celebrar o momen-

to, ela recorreu a um poema de Cora 

Coralina. "Basta ser colo que acolhe, 

braço que envolve, palavra que con-

forta, silêncio que respeita e amor que 

promove", disse ela na legenda.

Após 40 anos de 
pesquisa, não há evi-
dências conclusivas 
para dizermos que a 
suplementação com 
vitaminas melhora o 
desempenho físico 
em indivíduos bem 
nutridos. Alguns es-
tudos demonstram 
que as necessidades 
diárias de algumas 
vitaminas, podem 
ser aumentadas em 
determinadas práti-
cas esportivas, ape-
nas sob condições 
especiais. As vitami-
nas são substâncias 

orgânicas que não forne-
cem energia, nem contri-
buem para o aumento da 
massa muscular. Suas fun-
ções estão relacionadas 
à utilização dos nutrientes 
pelo organismo. Portanto, 
propagandas dizendo que 
Vitamina c é pura energia, 
na verdade é pura ilusão.

Existem somente 13 vita-
minas conhecidas como 
necessárias na nossa die-
ta, classificadas em dois 
grupos, as Hidrossolúveis ( 
vitaminas do complexo b 
e a vitamina c ). Em geral 
as vitaminas Hidrossolúveis 
não são tóxicas, justamen-

te por serem solúveis 
em água, seu excesso 
acaba sendo eliminado 
principalmente através 
da urina. 

O outro grupo com-
preende as Vitaminas 
Lipossolúveis ( Vitami-
nas, A, D, E, k ), Em 
excesso acumulam-
-se no tecido adipo-
so, podendo ser tóxi-
cas. Os sintomas mais 
comuns ligado a sua 
toxidade são: Anore-
xia, cefaléia, Diarréia, 
calcificação renal e 
em alguns casos pode 
até levar à morte.

DIVULGAÇÃO

quinta-feira, 25 de agosto de 2016
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Gracyanne Barbosa posa de biquíni 

em dia de praia junto com Belo

A maior aeronave 
do mundo 

voa pela primeira vez

O Airlander 10, maior 
aeronave do mundo, de-
colou pela primeira vez no 
dia 17 de agosto. O voo 
inaugural deveria acon-
tecer no domingo, mas 
por causa de problemas 
técnicos ele teve que ser 
adiado para a quarta-
-feira. E desta vez, apre-
ciadores de aeronaves 
do mundo todo puderam 
apreciar a decolagem 
no aeroporto cardington, 
perto de Londres, o mes-
mo lugar em que este tipo 
de aeronave era cons-
truída durante e depois 
da Primeira Guerra Mun-
dial. com seus motores a 
toda, o Airlander 10, com 
92 metros, decolou para 
um voo de uma hora a 

penas. Segundo o fabri-
cante, a Hybrid Air Vehi-
cles, ele pode voar a até 
4.900 metros de altitude, 
e desenvolver 148 km/h. 
O veículo foi desenvol-
vido para atender uma 
encomenda do exército 
americano, que acabou 
desistindo do projeto, 
sendo então bancado 
pelo governo inglês e 
investidores particulares. 
Por enquanto ele é ca-
paz de levantar 10 tone-
ladas de carga ou pes-
soas, gastando menos 
combustível que aerona-
ves convencionais, mas o 
fabricante tem planos de 
fazer um Airlander maior, 
capaz de carregar 50 to-
neladas, até 2020.

REPRODUÇÃO
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de Janeiro

atos oficiais

ERRATA:

Na Portaria 1818 de 9 de Agosto de 2016, publicado no jornal Hora H dia 10 de 
agosto de 2016.

onde se lê: sHirLeY gaLLo Marins

Leia-sê: sHirLei gaLL Marins

C O N T R A T O  N º 0 1 4 / S E M A S D H / 2 0 1 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03/00483/2015

PARTES: o Município de Belford roxo e PatrÃoZinHo coMÉrcio e serViÇo 
Ltda-Me

RESUMO DO OBJETO: aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados 
por esta secretaria, bem como para a execução e atendimento aos programas da 
Proteção social Básica, Proteção social especial e gestão, de acordo com as con-
dições e especificações de previsibilidade futura de consumo fornecida pelas unida-
des administrativas vinculadas à secretaria, ANEXO I – Termo de referência.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

03.02.08.244.045.2.024.000

03.02.08.244.045.2.024.000

03.02.08.243.045.2.023.000

03.02.08.243.045.2.023.000

4.4.90.52.00

3.3.90.16.00

4.4.90.52.00

3.3.90.30.00

017 – FNAS

017 – FNAS

017 – FNAS

017 – FNAS

0153 de 
17/08/2016

0152 de 
17/08/2016

0151 de 
17/08/2016

0150 de 
17/08/2016

942,87

81.399,04

314,29

39.692,91

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo de fornecimento do objeto é de até 12 (doze) 
meses, após a retirada da nota de empenho.

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 
- SEMECT

PORTARIA Nº. 29/GS/SEMECT DE 12 DE AGOSTO DE 2016

 “Termo de Ocupação Temporária de Imóvel”.                                                          

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT da ci-
dade de Belford roxo, estado do rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica cedida em caráter de ocupação temporária em favor do Estado do 
rio de janeiro, representado pela secretaria de estado de assistência social e 
Direitos Humanos, para fins de realização de obras diversas, 1586,82 m2 (Hum 
mil, quinhentos e oitenta e seis e oitenta e dois metros quadrados) da área de 
terra com 5.781,00 m2, da quadra 01, situada no loteamento denominado “Bairro 
das Graças”, área esta de domínio público, nos termos do Decreto nº. 3.899 de 18 
junho de 2015;

Art. 2. A presente ocupação temporária se dará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, destinada realização de obras públicas de interesse coletivo;    

Art. 3. O objetivo do presente instrumento encontra-se registrado sob a transcrição 
322 de 19/19/1955, livro 8K, à fls. 105, do Registro de imóveis da 2ª. Circunscrição 

da Comarca de Nova Iguaçu;

Art. 4. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Wagner Luiz Rodrigues Turques
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT

Republicado por incorreções

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 

RESOLUÇÃO Nº 001/CME/2016, de 17 de agosto de 2016.

“Dispõe sobre as Inscrições das Instituições da Sociedade Civil Organizada para a 
candidatura de vaga no Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo para o 

biênio 2016/2018 e dá outras providências.”

 o Presidente do conselho Municipal de educação de Belford roxo, no uso 
de suas atribuições legais e:

° Considerando o que dispõe o inciso II, do artigo 3º da Lei Municipal nº 019/1993;

° Considerando o que dispõe o § 2º do artigo 4º do Decreto Municipal nº 819/1997;

° Considerando o que dispõe o Edital de Convocação nº 01/CME/2016 de 30/07/2016 
e Edital de Prorrogação de Inscrição do CME/2016 de 10/08/2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Tornar público a relação de Instituições da Sociedade Civil Organizada que 
através de suas inscrições se candidataram a terem vaga no Conselho Municipal de 
educação de Belford roxo:

001- Sociedade de Ensino Superior Professora Fernanda Bicchieri Soares – FABEL

002- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Belford Roxo

003- Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro Núcleo de 
Belford Roxo – SEPE

004- associação dos amigos de shangri-lá (aas-LÁ)

005- ong aMBsuBLiMe

006- Federação Municipal das Associações de Moradores e Entidades Afins de Bel-
ford Roxo – FEMAB

007- Federação Intermunicipal dos Estabelecimentos de Ensino da Baixada Flumi-
nense – FENEN/BF-RJ

008- escola comunitária tia aline

009- Escola Comunitária Tia Aline Filial

010- instituto Luz e Vida 

011- Associação Beneficente Vida e Amor – ABENVA

012- ong instituto são sebastião

013- Associação Comunitária da Cidadania Fluminense – ACOCIF

Art. 2º- A eleição de Conselheiros Titulares e Suplentes representantes das Institui-
ções dispostas no artigo 1º, acontecerá no dia 25 de agosto de 2016 às 14 horas na 
sede dos Conselhos Municipais de Belford Roxo, sito a Avenida Retiro da imprensa 
s/nº - Praça do Farrula – Heliópolis, Belford Roxo – RJ.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Wagner LuiZ rodrigues turques
Presidente do conselho Municipal de educação - cMe

Ingredientes

Modo de preparo

Frango gratinado

1 kg de frango em 
cubos/1 colher (sopa) de 
vinagre branco/3 dentes 
de alho triturados/pimen-
ta do reino e sal a gosto/1 
cebola picada/1 talo de 
alho poró picado/100g de 
queijo provolone ou mus-
sarela/Azeite de oliva/Mo-
lho bechamel: 1 l de leite 
integral/60g de manteiga 
sem sal/60g de farinha de 
trigo/pitada de noz mos-
cada

1- Tempere os cubos de fran-
go com vinagre, alho, sal 
e pimenta do reino. cubra 
com filme plástico e deixe 
na geladeira para penetrar 
o sabor.
2- Enquanto isso para o mo-
lho bechamel: Na panela 
adicione a manteiga, quan-
do derreter acrescente a fa-
rinha de trigo e misture bem. 
Siga despejando o leite em 
temperatura ambiente aos 
poucos e misturando. Tem-
pere com noz moscada e 
sal.
3- Retire o frango da ge-
ladeira e em uma panela 
com um fio de azeite doure 
os cubos de todos os lados. 
Adicione a cebola, o alho 
poró, um fio de azeite e dei-
xe refogar.
4- Em uma travessa untada 
com azeite despeje o fran-
go dourado, por cima acres-
cente o molho bechamel. 
finalize com fatias de pro-
volone e leve ao forno pré 
aquecido a 180° por aproxi-
madamente 30 minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

Nuggets de frango

250g de frango moído/3 
dentes de alho tritura-
dos/1 gema/suco de 1/2 
limão/2 colheres (sopa) de 
salsinha verde picada/3 
dentes de alho triturados/
sal e pimenta do reino a 
gosto/1/2 colher (chá) de 
páprica doce/1 colher 
(sopa) de manjericão pi-
cado/Para empanar: 1 
clara, farinha de trigo e 
farinha de rosca ou Panko

1- corte o filé de frango em 
cubos.
2- No processador adicione 
o frango, o suco de limão, o 
alho, o sal, a pimenta do rei-
no, a páprica doce e bata 
bem. Adicione  a salsinha, o 
manjericão, a gema do ovo 
(reserve a clara para usar 
depois) e bata.
3- Pegue porções de massa, 
faça uma bolinha, achate 
um pouquinho e modele o 
Nuggets, repita esse proce-
dimento até finalizar a mas-
sa.
4- Para empanar passe pri-
meiro na farinha de trigo, 
depois na clara e depois na 
farinha panko ou farinha de 
rosca.
5- Para preparar no fOR-
NO: Siga colocando cada 
bolinho em uma forma anti 
aderente, regue com azeite. 
Levo ao forno pré aquecido 
à 200º por 20 minutos, paran-
do na metade do tempo 
pata virar e regar com azei-
te.
6- Para fRITAR: Em uma pa-
nela com óleo adicione os 
bolinhos. Deixe dourar de um 
lado e vire para dourar do 
outro. 



qUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2016  12 esporte

Com goleada, Nova Iguaçu 
e Tupy avançam no Sub-17
Equipes mostram bom futebol e conseguem classificação.

Anderson Luiz

baixada

O campeona-
to Iguaçuano 
de futebol 

Sub-17 teve a realiza-
ção das partidas de 
volta validas pelas 
oitavas de final que 
definiu a classifica-
ção de seis equipes 
para fase quartas de 
final.

O Geração futu-
ro, beneficiado pela 
exclusão do ARS Ay-
moré da competi-
ção, por ter incluído 
em sua equipe atle-
ta sem condição de 
jogo, foi a primeira 
equipe classificada.

O Nova Iguaçu, 
que havia conquis-
tando grande vitó-
ria por 7 x 1, fora de 
casa, venceu nova-
mente o Nova cida-
de, pelo placar de 5 
x 2, em partida dis-
putada em seu cen-
tro de Treinamento.

Em Paracambi o 
Tupy jogando em 
seu Estádio, não en-
controu dificuldades 
para se classificar 
derrotando o clube 
Gospel Iguaçu por 4 
x 0. No jogo de ida 
o Tupy também ven-

cera por 2 x 1.
Em partida dispu-

tada no campo do 
Adrianópolis, Projeto 
biriba e Estrela Ver-
melha empataram 
novamente em 2 x 
2, repetindo o placar 
do jogo de ida com 
o Projeto biriba pas-
sando às quartas de 
final, por ter melhor 
campanha no cam-
peonato.

Outra partida, que 
terminou empatada 
em 2 x 2, aconteceu 
no campo do Gran-
de Rio, em belford 
Roxo, onde fogo Azul 
e If chatuba fizeram 
um grande jogo. 
com a vitória por 3 
x 2 no jogo de ida, o 
If chatuba está na 
quarta de final.

Em comendador 
Soares, o Morro Agu-
do com o gol marca-
do nos minutos finais, 
ficou com a vaga 
após empatar com 
o Galácticos em 1 x 
1. No jogo de ida as 
duas equipes ficaram 
no 2 x 2, e a melhor 
campanha do Mor-
ro Agudo, definiu-o 
como classificado.

No campo do 
Éden, em São João 

de Meriti, o Ec Ota-
ciano quase conse-
guiu reverter a van-
tagem da Escola de 
futebol Olé, ao ven-
cer por 3 x 0. como 
perdeu o jogo de ida 
pelo placar de 4 x 
0, a vaga ficou com 
a Escola de futebol 
Olé.

A última vaga nas 
Quarta de final do 
campeonato Igua-
çuano de futebol 
Sub- 17, será definida 
entre Diante do Pai e 
bayer. Na partida de 
ida, disputada em 
belford Roxo, o Dian-
te do Pai saiu vence-
dor por 2 x 1, com o 
bayer apresentando 
'Noticia de Infração', 
apontando 4ª roda-
da dia 20 de agosto 
de 2016 cfPN/Sero-
pédica 1 x 1 Proje-
to biriba, campo de 
uma suposta inclusão 
de atleta irregular 
cometida pelo seu 
adversário. A Liga de 
Desportos de Nova 
Iguaçu vai decidir, no 
decorrer da semana, 
a situação do con-
fronto, com a marca-
ção ou não da parti-
da de volta.

DIVULGAÇÃO

em Paracambi o Tupy jogando em seu estádio, não encontrou dificuldades

Sub-15 também tem rodada agitada
com a realização das 

partidas de volta, válidas 
pela 2ª fase do campe-
onato Iguaçuano de fu-
tebol Sub-15, o Tupy Sc e 
a Escolinha do Artsul con-
quistaram às duas últimas 
vagas para fase quartas 
de final da competição.

 No campo do brasil 
Industrial em Paracambi, 
o Tupy Sc, de virada, der-
rotou o celecau por 2 x 
1, e, agora vai enfrentar 
na próxima fase ao fogo 
Azul. Na partida de ida o 

Tupy havia vencido por 1 x 
0.

 A Escolinha do Artsul, 
jogando no centro de Trei-
namento em Austin, ficou 
no empate em 3 x 3 com 
a equipe do Estrela Verme-
lha. No jogo de ida as duas 
equipes empataram em 2 
x 2, e, como a Escolinha do 
Artsul tem melhor campa-
nha ficou com a vaga nas 
quartas de final, quando 
terá pela frente o bayer.

 Os outros confrontos 
da fase quartas de final, já 

estavam definidos, com 
o bNH fc enfrentando o 
Nova Iguaçu, e, o Ga-
lácticos tendo como ad-
versário o Aymoré. A fase 
quartas de final será dis-
putada em jogos de ida 
e volta nos dias 27 de 
agosto e 03 de setembro.

 com melhor campa-
nha que seus adversários 
na 1ª fase do campeo-
nato: bayer, fogo Azul, 
Nova Iguaçu e Aymoré 
terão a vantagem de 
dois empates.


