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Foi dada a largada

PM  prende 
traficante 

na Chatuba

Morre mulher 
espancada 
por reagir a 

cantada

Louco invade 
clínica e 

mete a faca 
em pacientes

Lutador gringo diz que foi vítima de 
sequestro relâmpago por fardados 
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eleições 2016

União: deputado Andrê Ceciliano e o prefeito de Queimados, Max Lemos, vão caminhar juntos na campanha de André para a Prefeitura de Japeri

Agente conseguiu imobilizar o preso em frente à 76º DP

Jason Lee, que luta jiu-jitsu na Nova Zelândia, teria sido abordado por supostos policiais

Convenções partidárias para a oficialização de candidaturas à corrida eleitoral pela sucessão municipal movimentou a Baixada Fluminense. 
Em Queimados, o PMDB reuniu mais de 10 mil pessoas na quadra do Queimados Futebol Clube para homologar o nome do ex-secretário 
municipal de Fazenda e Planejamento, Carlos Vilela, e do seu vice, Machado Laz (PSDB). Já o deputado estadual André Ceciliano (PT) ganhou 
um apoio de peso na disputa pela Prefeitura de Japeri. A convenção  para confirmar seu nome acontece no próximo sábado em Engenheiro 
Pedreira. Houve eventos também em Belford Roxo e São João de Meriti.
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Detento tenta fugir  
e leva mata-leão 

de Civil em Niterói
7

Na cola de milicianos, poliçada do 
39ºBPM derruba dois tralhas do CV
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Google Street viewe

Google Street viewe II

o serviço exclusivo 
do google chamado 
street View permite 
à todos com acesso 
a internet, conhece-
rem as ruas de vários 
países através de um 
ponto de vista ami-
gável e realista. Mas 
como se trata de câ-
meras espalhadas ao 
redor do mundo, é 
claro que vários ‘fu-
ros’ são registrados.

o mais comenta-
do dos últimos tem-
pos foi o ‘supos-
to assassinato’ de 
edimburgo, na es-
cócia. a foto se tor-
nou viral e tomou 
conta da internet. 
Na verdade, tudo 
não passou de uma 
brincadeira para 
pregar uma peça a 
google. Quem diria 
heim?

existem centenas de ilhas espalhadas pelo mun-
do que estão a venda e ninguém sabe. o mais 
interessante é que quase todos podem comprar 
uma ilha por um preço bem acessível. Não é preci-
so ser  rico pra comprar. uma ilha mais barata está 
a partir de u$ 30 mil.  pechincha né?

os cavalos marinhos são totalmente mo-
nogâmicos. eles são 100% fiés as suas parcei-
ras. são tão fiéis que quando sua parceira 
morre, eles vão para um lugar para ficarem 
totalmente isolados, e esperam a morte 
chegar.

Já pensou como seria se ficássemos 5 segundos 
sem oxigênio? se ficássemos este mínimo de tempo 
sem ar, seria o suficiente para estourar nossos tímpa-
nos, toda as construções de concreto seriam reduzi-
das a pó, todas as células explodiríam e os oceanos 
secariam. Vamos cuidar mais do nosso planeta então!

Comprando uma ilha

Amante solitário Virando pó em 5 segundos

o australiano Bill Morgan foi declarado morto pelos 
médicos e ‘reviveu’ 14 minutos depois. para comemorar, 
ele comprou uma raspadinha e ganhou um carro no va-
lor de u$ 27 mil. Quando a imprensa foi divulgar, pediram 
para ele comprar outra raspadinha para tirar uma foto, e 
ela estava premiada. ele ganhou mais u$ 250 mil.

Um cara de sorte

Muitos de nós já tivemos que visitar amigos e 
parentes em unidades de terapia intensiva, onde 
os pacientes são monitorados 24 horas por dia. 
são tantos equipamentos e sons que muitas ve-
zes não sabemos o que exatamente está acon-
tecendo. Você já parou para pensar por que os 
monitores apitam e têm tantas luzes?

de acordo com estudo do psicólogo richard ste-
phens, da universidade Keele, xingar ameniza a dor hu-
mana. No estudo, o pesquisador colocava a mão dos 
voluntários em um recipiente com água muito gelada 
e permitia que eles falassem palavrões à vontade. em 
um segundo momento do teste, o pesquisador repetia 
a experiência, mas não permitia os xingamentos.

Xingar alivia a dor?

Lanchonete contrata líder de cozinha
Lanchonete habib’s abre vaga para líder de cozinha 

com experiência na função, ensino médio completo, ter fá-
cil acesso a avenida salvador allende. salário de r$1400,00, 
refeição no local, vale transporte. interessados devem en-
viar currículo no corpo do email para curriculo.habibs@
gmail.com até hoje e colocar no assunto: CuriCiCa.

Vaga para atendente
empresa de móveis abre vaga para atendente com ensi-

no médio completo, experiência como operadora de caixa, 
operação de terminal pdV.  salário de r$ 989,00 e quebra 
de caixa, vale de transporte, alimentação, assitência médi-
ca, odontológica e seguro de vida. interessados devem en-
viar currículo no corpo do email para rh@casashow.com.br.

Vendedora de cosméticos
shopping abre vaga para vendedora para trabalhar 

em quiosque na captação de clientes. Necessário ter en-
sino médio completo, experiência como vendedora  no 
segmento de cosméticos.salário de r$ 1.115,00, vale de 
transporte e bonificações. interessados enviar currículo 
para vagas.adutra@gmail.com.

Meirelles não descarta aumento de impostos
o ministro da fazenda, henrique Meirelles, voltou a defender 

ontem a aprovação pelo Congresso Nacional, da proposta 
que cria um teto para os gastos públicos e de uma reforma 
da previdência. de acordo com o ministro, se as duas medi-
das não forem aprovadas, o governo terá que fazer ‘aumentos 
pontuais’ de tributos para reequilibrar as contas públicas.

Indicador mostra avanço
a confiança do consumidor aumentou pelo terceiro 

mês seguido. o indicador da fundação getulio Vargas 
(fgV) subiu 5,4 pontos de junho para julho, passando de 
71,3 para 76,7 pontos. o índice avançou porque melho-
raram as avaliações dos consumidores sobre a situação 
atual e sobre os próximos meses.

Dólar inicia a semana em alta
o dólar operou em alta em relação ao real ontem, 

com investidores aguardando as reuniões desta sema-
na do federal reserve e do Banco do Japão, bancos 
centrais norte-americano e japonês, respectivamente. 
Às 14h40, a moeda norte-americana subia 0,96%, a r$ 
3,2895 na venda.

Por que o monitor da UTI apita?

habib’s

caxias shopping

contas do governo

Moeda aMericana

Luz azul ilumina mar de Santos

Por que o monitor da UTI apita? II
os monitores são utilizados para que as equipes médi-

ca e de enfermagem verifiquem constantemente os si-
nais vitais dos pacientes, o que é muito importante para 
perceber a evolução positiva ou negativa do estado 
clínico da pessoa avaliada ou o aparecimento de no-
vos problemas. os alarmes emitidos por esses aparelhos 
funcionam como um ‘anjo’ dos pacientes monitorados.

casa show

consuMidor

reprodução

No último final de semana, aparentemente os smurfs resolveram to-
mar um banho no mar de santos, no litoral de são paulo. isso porque as 
águas estavam com uma irradiante e curiosa luz azul, flagrada em fotos 
e vídeos (como o acima) por alguns moradores.Na verdade, tudo não 
passa de um fenômeno relativamente comum, resultado de fitoplânc-
tons com bioluminescência, que se acendem ao serem agrupados e 
agitados, e nada melhor do que as ondas quebrando perto da areia 
para isso acontecer.

Grilagem de terra à vista
o sombra recebeu a denúncia e está 

apurando mais detalhes de um susposto 
esquema de venda de terrenos ilegal em 
um município da Baixada. a grilagem de 
terras envolveria um funcionário da prefei-
tura e até um suposto policial civil. a dupla, 
que jura de pés juntos, ser tudo legal, está 
sendo acusada de se apossar de lotes e 
falsificar a documentação. 

Muita sacanagem
segundo a denúncia, os supostos gol-

pistas usam de má-fé para praticar a gri-
lagem: compram um terreno, que possui 
outros lotes como vizinhos e alegam uma 
série de irregularidades para ‘tomar’ o re-
ferido imóvel. 

Mergulhada no rombo
Com um rombo de mais de r$ 200 mi-

lhões, Volta redonda é uma cidade que 
encolhe a olhos vistos. No mês em que 
completa 62 anos, a Cidade do aço, 
como é conhecido o município do sul flu-
minense, perdeu a liderança política da 
região para resende, itatiaia e porto real. 

Assim não dá
político que se preza, evita os holofotes 

da má fama. Mas não é o que faz um par-
lamentar de uma das maiores cidades da 
Baixada. um informante do sombra reve-
lou que o moço é conhecido por gostar 
de pular a cerca, mesmo estando casado 
com uma loira estonteante. 

Será que é?
e o povo que adora uma maldade e 

não deixa passar nada já anda dizendo 
que o negócio do tal político não é um 
rabo de saia, mas os garotões sarados que 
frequentam as praias da Zona sul, point, 
que agora é o preferido do parlamentar. 



Começa disputa eleitoral por 
votos na Baixada Fluminense

terça-feira, 26 de julho de 2016 geral 3

Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

eleições 2016
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Partidos coligados realizam convenção para confirmar nomes para a disputa à sucessão municipal. 

Da direita pra esquerda, Carlos Vilela, prefeito Max Lemos e o vice na chapa da coligação que reune 23 partido Luiz Machado: unidos por Queimados

Deputado André Ceciliano participou da festa que reuniu 10 mil pessoas

diVuLgação

o último final de se-
mana na Baixada 
fluminense foi mar-

cado por diversas conven-
ções partidárias para a 
oficialização de candida-
turas, dando início a corri-
da eleitoral pela sucessão 
municipal. em três municí-
pios, os eventos reuniram 
milhares de pessoas entre 
líderes e integrantes parti-
dários e simpatizantes. 

em Queimados, a con-
venção municipal do 
pMdB realizada no sábado 
reuniu mais de 10 mil pes-
soas na quadra do Quei-
mados futebol Clube. a 
festa colorida oficializou a 
candidatura do ex-secre-
tário municipal de fazen-
da e planejamento, Carlos 
Vilela, e do seu vice, Ma-
chado Laz (psdB). a coli-
gação que conta com 23 
partidos, terá 182 candida-
tos a vereador. 

a convenção contou 
com a presença do pre-
feito Max Lemos, que 
preside o pMdB do mu-
nicípio; do deputado es-
tadual andré Ceciliano 
(pt), deputado federal e 
Ministro dos esportes, Leo-
nardo picciani; deputado 
federal e secretário de 
estado de esporte, Lazer 
e Juventude, Marco an-
tônio Cabral; presidente 
da executiva estadual do 
psdB, otávio Leite; depu-
tado federal felipe Bornier 
(pros); deputado federal 
simão sessim (pp); depu-
tado estadual Márcio pa-
checo (psC), entre outras 
autoridades. 

Ceciliano será confirmado candidato de Japeri no sábado 

em um discurso emo-
cionado, Carlos Vilela 
agradeceu pela escolha 
do seu nome para con-
correr à prefeitura. disse 
ainda que pretende dar 
continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelo pre-
feito Max Lemos. “É uma 
honra ser o escolhido por 
essa massa aqui presente. 
hoje, é o início de uma 
longa caminhada. Vamos 
levar a mensagem de 
que não podemos voltar 
para o atraso, precisamos 
continuar avançando e 
desenvolvendo a cidade. 
Vamos juntos rumo à vitó-
ria”, declarou. 

ChAPA DiViDiDA eM
 Sete CoLiGAçõeS 

a chapa majoritária ‘o 
trabalho continua’ será 
dividida em sete coliga-
ções proporcionais para 
a disputa de vereador. 
segundo Max Lemos, é a 
maior coligação já vista na 
cidade. “Juntar tantos par-
tidos e tanta gente boa, 
demonstra que juntos so-
mos mais fortes e que to-
dos estão unidos pelo bem 
de Queimados. É emocio-
nante ver tantas pessoas 
envolvidas para que nossa 
cidade continue no cami-
nho certo. e o Vilela terá a 
missão de fazer com que 

Queimados continue cres-
cendo”, destacou. 

para o ministro a escolha 
de Vilela para sucessão do 

atual governo não poderia 
ter sido melhor. “Queima-
dos avançou muito nesses 
últimos anos da gestão do 

Max. ele não poderia esco-
lher alguém melhor que o 
Vilela, porque foi seu secre-
tário de fazenda”, disse.

No próximo sábado, 
o deputado estadual 
andré Ceciliano será 
confirmado candidato 

do pt à sucessão muni-
cipal de Japeri. Consi-
derado um dos políticos 
mais influentes da Bai-

Waguinho tem candidatura homologada em Belford Roxo; Sula é a próxima 

No sábado, foi a vez 
da coligação ‘unidos 
para mudar’ realizar 
convenção para homo-
logação da candidatu-

ra à prefeitura de Belford 
roxo dos deputados Wag-
ner dos santos Carneiro, o 
Waguinho, e Márcio Ca-
nella. o evento que estava 

xada, ele terá um apoio 
de peso: o prefeito Max 
Lemos caminhará com 
o candidato na batalha 

pelos votos. 
a convenção do 

partido dos trabalha-
dores, que deve reunir 

um grande número de 
militantes, acontece a 
partir das 10h, no Brizo-
lao 207 gilson amado, 

na avenida francisco 
antônio russo, 38, no 
centro de engenheiro 
pedreira. 

marcado para às 12h no 
Country Club da cidade 
reuniu milhares de pessoas.

estavam presentes no 
evento deputados esta-
duais e deputados fede-
rais como Washington reis, 
Celso pansera, rosenverg 
reis, altineu Cortes, pedro 
augusto e o secretário de 
esporte, Lazer e Juventude, 
Marco antônio Cabral.

No discurso Waguinho 
enfatizou que “o nosso 
compromisso é transfor-

mar a cidade, fazer Belford 
roxo crescer e ser um lugar 
melhor, para que a nossa 
gente tenha uma vida dig-
na, honrada e próspera”, 
disse. 

PP VAi APreSeNtAr SeUS 
CANDiDAtoS 

No próximo domingo, a 
partir das 9h será a vez do 
partido progressista (pp) de 
Belford roxo realizar sua 
Convenção Municipal. o 
evento acontece na ave-

nida retiro da imprensa, 
253, na região central da 
cidade. a agremiação vai 
apresentar seus candida-
tos escolhidos a prefeito, 

vice-prefeito e vereado-
res. sula do Carmo apre-
sentará a candidatura à 
sucessão municipal. 

Dr. João é confirmado em São João de Meriti
Já em são João de 

Meriti, o pr confirmou 
João ferreira Neto, dr. 

João, como candidato 
a prefeito. de forma ca-
lorosa, centenas de pes-

soas receberam o então 
pré-candidato e depu-
tado federal que deu 

partida à corrida eleito-
ral ao lado do seu pré-
-candidato a vice-pre-

feito gelson azevedo e 
mais de 200 candidatos 
a vereador que formam 

a coligação pr, psdB, 
pV, pdt, pMB, prp, ppL, 
peN e prB.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

vela Alba

GERAL4

a defensoria pública do rio de Ja-
neiro obteve uma liminar que obriga 
o governo estadual a depositar, em 
até 48 horas, os benefícios do pro-
grama renda Melhor referentes ao 
mês de maio.

o prefeito Nelson 
Bornier decretou fe-
riado em Nova igua-
çu no próximo dia 03, 
quando acontece a 
passagem da tocha 
olímpica que percor-
rerá vários municípios 
da Baixada até che-
gar para a cerimônia 
de abertura no rio. 

a escuridão vem to-
mando conta de um 
longo trecho da Via 
Light, na região entre 
os bairros da Luz e Ca-
naã.  sem luz na maio-
ria dos postes, quem 
anda pela região tem 
maior possibilidade de 
ser assaltado ou até 
sofrer um acidente. 

Como se não bastasse a presença de bandidos 
ao longo da Linha Vermelha, a soltura de pipas virou 
uma  ameaça para ciclistas e pedestres. o proble-
ma são linhas com cerol atravessando as duas pistas. 

a coluna faz um alerta ao 20º Batalhão de polícia  
Militar de Mesquita para a área do entorno da uni-
versidade federal rural do rio de Janeiro (ufrrJ). À 
noite, a região é um prato cheio para bandidos. 

Na escuridão Feriado à vista 

Linha da morte  Tudo deserto 

Eles disseram... nós publicamos!
"estou quase botando um canguru na frente do prédio deles, para ficar pulando e eles se sentirem em 

casa". prefeito do rio, eduardo paes, ao ironizar as críticas da delegação australina que rejeitou ficar nas 
instalações da Vila olímpica. aberta no último domingo, a vila apresenta vários problemas de instalação.  

definidos os nomes nas convenções, 
a corrida eleitoral deve começar pra 
valer. Na Baixada, os partidos já come-
çam as articulações de nomes para 
compor a base de apoio para os can-
didatos as eleições de outubro. 

e vem muita surpresa por aí. as deban-
dadas de nomes que eram dados como 
certos para alguns candidatos, pode 
surpreender nessas eleições. são as cha-
madas traições partidárias que serão 
comuns e deverão marcar a disputa. 

direto ao poNto

a dez dias das olímpiadas, o rio virou o 
planeta de diferentes raças, línguas e um só 
idioma. a festa dos povos e da adversidade. 
Com um gigantesco esquema de segurança 
já em curso, espera-se um grande evento com 
atuações esportivas brilhantes. espera-se que 
durante as competições o terror não ofusque 
a luz das estrelas que vão atuar nas mais diver-
sas modalidades, nem a alegria da festa que, 
todos nós esperamos, seja a maior do planeta. 

Alô, poliçada Ameaça de multa Pedido acatado 
Na colagem que foi espalha-

do pelo Jardim Íris o autor da 
mensagem alerta para a pre-
sença de duplas em motocicle-
tas, que tem aterrorizado a re-
gião, assaltando, principalmente 
estudantes nos pontos de ônibus 
da comunidade. 

Vinte dias é o prazo que a 
autoridade pública olímpica 
(apo), a união, o estado e 
o Município do rio têm para 
apresentar o plano de Lega-
do (pL) e o plano de uso de 
Legado (puL) das olimpíadas 
rio 2016. a decisão é liminar.

a Justiça federal acatou o 
pedido do Ministério público 
federal (Mpf) em ação civil 
pública e estabeleceu o prazo 
para apresentação dos pla-
nos, com multa de r$ 10 mil 
por dia em caso de descum-
primento da determinação. 

Pra valer 

Surpresa 
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Mais um assessor do prefeito do 
rio, eduardo paes é denunciado 
pelo 5º Juizado de Violência domés-
tica do Ministério público por agres-
são a esposa. Bernardo fellows deve 
ser denunciado nos próximos dias. 

Rio vira uma torre de Babel 

a matéria 'grupo de 
Nestor aposta na 
volta ao governo' 

veiculada no último do-
mingo, causou uma rea-
ção negativa em vários 
segmentos no município 
de Magé. Mas mesmo 
o texto revelando que 
o grupo do ex-prefeito 
está apenas apostando 
em algo que muitos ad-
vogados acham muito 
difícil de acontecer, foi 
bastante festejada por 
alguns membros da famí-
lia Cozzolino que, ansiosa 
para voltar ao poder e 
temendo a evolução nas 
ruas do nome do prefeito 
rafael santos de souza, 
o rafael tubarão, está 
torcendo pelo retorno do 

Magé reage mal a aposta 
em recurso de ex-prefeito

ex-prefeito. 
“Nós agora somos Nestor 
desde criancinha”, ironi-
zam aliados da ex-prefei-
ta Núbia Cozzolino, fazen-
do coro com membros 
do grupo de Vidal, que 
festejam um resultado 
como se tivessem bola de 
cristal. ontem, o que se 
ouviu nas ruas de piabetá 
e no centro da cidade foi 
aquela frase muito usa-
da durante a campanha 
pela eleição suplementar 
de 2011, com os objetos 
invertidos, uma forma de 
marcar como negativa 
a aliança do pMdB com 
o clã e a torcida de Co-
zzolino para o retorno de 
Nestor: “luta do mal con-
tra o bem”.

Agentes do PELC Japeri participam de capacitação
MuNdo

os encontros servem para aperfeiçoar o programa 

Moradores usam baldes para combater o incêndio na Fa-

Objetivo é melhorar funcionamento de programa do Governo Federal.

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Incêndio atinge favela na Zona Sul
gLoBoNeWs/reprodução

o matagal avan-
ça a olhos vistos na 
rua são Cristovão, 
no bairro pirajá, em 
duque de Caxias. 
Moradores denun-
ciam que o esgoto 
corre a céu aberto 
e um trecho sem 
saída está obstruído 
pela vegetação, in-
clusive com pés de 
bananeiras. e como 
se não bastasse 
tanto problema, 
um buraco enorme 
esconde um perigo 
para quem passa 
pela região. 

Aliados de Núbia Cozzolino ironizam alianças 

diVuLgação

Custódio MartiNs

um incêndio atingiu 
barracos da favela 
alba, na região do Ja-
baquara, Zona sul de 
são paulo, na tarde 

de ontem. de acordo 
com o Corpo de Bom-
beiros, cerca de 60 ho-
mens combateram as 
chamas. o corpo de um 
menino aparentando ter 
11 anos foi localizado.

segundo os bom-
beiros, o fogo come-
çou a se espalhar 
pela favela por volta 
das 15h40. a corpora-
ção enviou 18 equi-
pes ao local para 
controlar o incêndio. 
pelo menos 40 casas 
foram atingidas.

Moradores ajuda-
vam os bombeiros. 
Com baldes, eles 
recolhiam água do 
Córrego Água es-
praiada, próximo à 
favela, e tentavam 
diminuir o fogo.

segundo o capi-
tão Marcos palumbo, 
porta-voz do Corpo 
de Bombeiros, neste 
ano já ocorreram 99 
incêndios em favelas 
apenas na cidade 
de são paulo.

Coordenadores, agen-
tes e agentes reservas do 
programa esporte e Lazer 
da Cidade (peLC) de Ja-
peri estão participando 

de uma capacitação 
que visa tornar ainda 
melhor o programa do 
governo federal, desen-
volvido no município por 
meio de uma parceria 
com a prefeitura de Ja-

peri, através da secreta-
ria de esporte, turismo e 
Lazer (seMetuLer). desde 
o último domingo, cerca 
de 40 integrantes do peLC 
recebem orientações e 
tiram dúvidas com o Mes-
tre e especialista em estu-
dos de Lazer pela univer-
sidade federal de Minas 
gerais (ufMg), Cláudio 
gualberto, membro do 
grupo Nacional de for-
madores do peLC, ligado 
ao Ministério dos esportes.

os encontros, que es-
tão sendo realizados no 
auditório da e.M. Bernar-
dino de Mello, no Centro 
de engenheiro pedreira, 
servem para aperfeiçoar 
o programa no municí-
pio. No domingo, Cláudio 

conversou com a coor-
denação de cada nú-
cleo do peLC para saber 
se as metas estão sendo 
atingidas, como o nú-
mero de participantes 
e o funcionamento dos 
núcleos.

“Na manhã de on-
tem ele esteve no bair-
ro Nova Belém e visitou 
a academia da saú-
de do Chacrinha, um 
dos núcleos do peLC. 
ele conversou com os 
beneficiados pelo pro-
grama e também com 
os agentes para saber 
quais os pontos positivos 
e também aqueles que 
podem melhorar”, expli-
cou a secretária da se-
MetuLer, Jane Carvalho.

      PArCeriA
segundo ela, Cláudio 

gualberto enalteceu a 
parceria entre a seMe-
tuLer e a secretaria de 
saúde (seMus), respon-
sável pela estrutura das 
academias da saúde do 
município. ele também 
elogiou a inserção de 
pessoas com deficiência 
em atividades que englo-
bam todos os participan-
tes do peLC.

“por conta dos Jogos 
olímpicos, fala-se muito 
em esporte de alto ren-
dimento. o Cláudio gual-
berto explicou aos nossos 
agentes a diferença en-
tre este tipo de esporte e 
aquele que é praticado 
pelo peLC, que é o es-

porte recreativo e social. 
o objetivo do programa 
não é formar atletas de 
alto rendimento, mas, 
sim, proporcionar à po-
pulação atividades pra-
zerosas no dia a dia”, 
conta a secretária.

a capacitação dos 
agentes do peLC termi-
na hoje, com um novo 
encontro do auditório 
da e.M. Bernardino de 
Mello. dentro de quatro 
meses Japeri voltará a 
receber a visita de um 
membro do grupo Na-
cional de formadores 
do peLC, para que seja 
feita uma avaliação do 
resultado obtido através 
das sugestões propostas 
durante este encontro.



sul fluminense

sábado, 16 de julho de 2016 geral 5

Assessoria de Comunicação
Editoriahorah@ig.com.br

Revezamento começa na Academia Militar com destino ao Parque das Águas.

Resende está pronta para 
receber a Tocha Olímpica
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Lista dos condutores possuem 30 nomes que foram escolhidos pelos patrocinadores da rio 2016

Trajeto da Tocha Olímpica na cidade

MarCio faBiaN - 
aCoM/pMr

resende está com 
tudo pronto para 
receber o reve-

zamento da tocha 
olímpica, na próxima 
quinta-feira. segundo 
informou o represen-
tante do Comitê rio 
2016 na cidade, Jai-
me Corrêa de Mattos, 
o evento não terá cus-
tos para o município a 
não ser o seguro de 
acidentes pessoais e 
responsabilidade civil, 
no valor de r$ 4.845,97, 
que todas as cidades 
que estão recebendo 
a tocha assumiram o 
compromisso de con-
tratar.

“isso foi feito confor-
me determina a lei e a 
seguradora escolhida 
foi a que apresentou 
o menor valor. fomos 
consultados pelos pa-
trocinadores e con-
cordamos em receber 
a tocha não só pela 
emoção que a oca-

sião irá proporcionar 
para todos os cida-
dãos, mas também 
pelo fato de não ha-
ver custo para o mu-
nicípio, a não ser esse 
seguro” ressalta Jaime 
Corrêa.

CoNDUtoreS
 DA toChA

o Comitê olímpico 
informou que a lista 
de condutores da to-
cha possui cerca de 
30 nomes em resen-
de, todos escolhidos 
pelos patrocinadores 
da rio 2016, que se 
revezarão em um per-
curso de cerca de seis 
quilômetros, saindo 
da academia Militar 
das agulhas Negras 
(aMaN) por volta das 
14h30.

para garantir a se-
gurança na passa-
gem da tocha pela ci-
dade, a polícia Militar 
irá atuar em conjunto 
com a guarda Muni-
cipal com cerca de 

a tocha sairá da 
aMaN com desti-
no ao parque das 
Águas, onde have-
rá uma apresenta-
ção do Coral infan-
tojuvenil da escola 
de Música Maestro 
Vicente aniceto 

senna, da fundação 
Casa da Cultura Ma-
cedo Miranda. Quan-
do deixar o parque 
das Águas a tocha 
seguirá pela avenida 
Marcílio dias (Jardim 
Jalisco), rua rafaela 
Maria Bruno (sentindo 

antiga Cerâmica) e 
rua do rosário até a 
avenida gustavo Jar-
dim (rodoviária Ve-
lha).

uma novidade 
anunciada ontem, é 
que a prefeitura con-
seguiu junto ao Comi-

tê olímpico incluir a 
ponte Velha no per-
curso. inicialmente 
estava previsto que a 
comitiva seguiria pela 
ponte tácito Viana 
até a avenida albino 
de almeida (Calça-
dão de Campos elíse-

os).
“a comitiva será di-

vidida e uma parte 
acompanhará a to-
cha pela ponte Velha, 
enquanto os veículos 
seguem pela ponte 
tácito Viana, seguindo 
pelo Calçadão até a 

avenida Marechal 
Castelo Branco, de 
onde o comboio 
que acompanha a 
tocha segue para 
Barra Mansa” expli-
ca o representante 
do Comitê na cida-
de.

Barra Mansa tem ‘Arraiá 
Feliz da Vida’ para idosos

Autoridades da Saúde descerram a placa inaugural

diVuLgação

Volta Redonda entrega obras 
de Unidade Básica da Família

Detran leva unidade móvel 
a vários municípios do RJ

200 policiais, além de 
80 guardas civis. Com 
relação ao trânsito, a 
superintendência de 

transporte e trânsito e 
a guarda Municipal 
farão ações pontu-
ais para interromper 

temporariamente o 
tráfego nos trechos 
por onde passará a 
tocha, orientando aos 

motoristas para que 
não estacionem nas 
vias que fazem parte 
do percurso no horário 

Quadrilha, comidas 
típicas, fogueira e mui-
to arrasta pé. o arraiá 
feliz da Vida reuniu, 
na unidade do santa 
rosa, os idosos parti-
cipantes das ativida-
des promovidas pela 
secretaria de Juven-
tude, esporte e Lazer 
de Barra Mansa, na 
noite da última sexta-
-feira. o arraiá é rea-
lizado desde o início 
do governo do prefei-
to Jonas Marins e tem 
o objetivo de integrar 
alunos de diferentes 
bairros. Cerca de três 
mil idosos são inscritos 
em atividades como 

caminhada orienta-
da, ginástica, aula de 
dança, tai chi chuan, 
zumba, entre outras. 
as aulas, que são 
gratuitas, acontecem 
nos centros existentes 
em diversos bairros e 
também em algumas 
quadras poliesporti-
vas.

o secretário mu-
nicipal de Juventu-
de, esporte e Lazer, 
diego sales, contou 
que os idosos sempre 
aguardam ansiosos 
pela festa. “o arraiá 
é a festa que eles 
mais gostam. eles tra-
zem as famílias, vêm 

caracterizados e se 
divertem muito. dá 
gosto de ver”, disse 
diego, explicando 
que tudo na festa é 
gratuito. “Nós faze-
mos os caldos, ca-
chorro quente, com-
pramos os doces e 
enfeitamos tudo com 
muito carinho. a ter-
ceira idade de Barra 
Mansa merece o me-
lhor tratamento. tem 
que ver esse pessoal 
nas aulas. Na zumba, 
a mulherada se aca-
ba. só assistindo para 
saber do que esses 
idosos são capazes”, 
disse diego.

pelo menos 21 mil 
moradores passaram 
a ser beneficiados 
com a inauguração 
da uBsf (unidade Bá-
sica de saúde da fa-
mília) José ribeiro de 
souza Junior, na Água 
Limpa, em homena-
gem a um antigo em-
presário da cidade 
que ganhou desta-
que por incentivar a 
geração de empre-
gos. são 17 ambientes 
novos, sendo três con-
sultórios destinados à 
saúde da família, ou-
tro aos atendimentos 
à saúde da Criança 
e outro à saúde da 
Mulher.

o espaço abriga 
ainda uma sala de 
espera, arquivo, al-
moxarifado, farmá-
cia, sala de coleta 
de exames, sala de 
curativos, sala de va-
cinação, sala de ne-
bulização, sala de 
observação, sala da 
gerência, sala de 
educação em saúde, 
sala de esterilização, 
depósito de materiais 
e copa. o investimen-
to foi de r$ 242.239,54 
- sendo r$ 148.789,54 
de contrapartida do 
governo municipal. a 
inauguração contou 

com a presença do 
prefeito antônio fran-
cisco Neto, da secretá-
ria municipal de saúde, 
Marta Magalhães, en-
tre outros convidados.

o aposentado Van-
der faustino de 61 
anos, que mora no Jar-
dim amália ii, foi um 
dos que comemorou 
à obra. ele disse que 
todos os acompanha-
mentos médicos são 
realizados pelo sus (sis-
tema Único de saúde), 
encaminhados pela 
uBsf Água Limpa. Van-
der completou que, na 
opinião dele, “mora-
dores da cidade não 
precisam de planos de 
saúde, pois o município 
oferta um ótimo aten-
dimento em saúde pú-

blica”.
opinião semelhan-

te foi da também 
aposentada Janice 
de almeida, mora-
dora da Água Limpa, 
que utiliza a unida-
de de saúde para 
acompanhamento 
médico de rotina. 
a aposentada dis-
se que, anualmente, 
realiza todos os exa-
mes de rotina através 
da unidade.

“Venho aqui e faço 
tudo, desde um sim-
ples exame de san-
gue aos exames mais 
complexos e tam-
bém marco todas 
as minhas consultas 
com especialistas 
pela unidade”, com-
pletou a moradora.

desde ontem uma 
unidade itinerante 
do departamento de 
trânsito (detran) co-
meçou a passar pelo 
sul do rio de Janeiro 
,e segue até a próxi-
ma sexta-feira. a ini-
ciativa visa facilitar o 
atendimento a usuá-
rios que vivem em ci-
dades que não têm 
posto e, assim, evitar 
que eles se deslo-

quem até municípios 
vizinhos, explica nota 
da assessoria.

ainda de acordo 
com o comunicado, 
para ser atendido, o 
motorista deve fazer 
o agendamento pela 
internet ou pelos tele-
fones 0800 020 4040 ou 
0800 020 4041. serão 
oferecidos serviços 
como licenciamento 
anual; transferências 

de propriedade, de 
município e de jurisdi-
ção; segunda via de 
Certificado de regis-
tro do Veículo (CrV); 
inclusão e baixa de 
alienação; alteração 
de características. 
amanhã será a vez 
de itatiaia. em porto 
real, a unidade esta-
rá na quinta-feira, e 
na sexta-feira, em três 
rios.
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Homens fardados sequestram 
lutador da Nova Zelândia no Rio
Jay Lee postou que homens vestidos de policiais o roubaram.
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um lutador de jiu-
-jistu da Nova 
Zelândia relatou 

nas redes sociais que 
sofreu um sequestro 
relâmpago por ho-
mens vestidos com 
farda policial no rio. 
segundo postou Jay-
son (Jay) Lee. No úl-
timo domingo ele foi 
obrigado a entrar em 
um carro e a rodar 
por caixas eletrônicos 
para sacar dinheiro.

“o que fizeram de 
bom ontem? eu fui se-
questrado. go olym-
pics! #rio2016”, postou 
no twitter o lutador, 

que não compete na 
olimpíada, por jiu-jitsu 
não está entre as mo-
dalidades.

o crime teria ocor-
rido no último sábado 
quando ele estava a 
“cerca de 20 minutos 
do rio”, segundo es-
creveu. Lee disse que 
voltava de uma com-
petição em resende, 
sul fluminense.

Lee FAZ reFLexão 
Sobre o CriMe

No facebook, Lee 
explicou a dinâmica 
do crime. “então, no 
último sábado eu fui 
sequestrado no Brasil. 
Não por algumas pes-
soas aleatórias com 

armas, mas por poli-
ciais em serviço com 
uniforme completo. fui 
ameaçado de prisão 
se eu não entrasse no 
carro particular e os 
acompanhasse até 
dois caixas eletrônicos 
para retirar uma gran-
de soma de dinheiro 
para suborno”, escre-
veu.

o atleta fez ainda 
uma reflexão sobre o 
crime no país. “eu não 
tenho certeza o que 
é mais deprimente, o 
fato de essas coisas 
estarem acontecendo 
com os estrangeiros 
tão perto dos Jogos 
olímpicos ou o fato de 
que os brasileiros têm 

de viver em uma so-
ciedade que permite 
que essa brande bes-

teira diariamente. este 
lugar é bem e verda-
deiramente ‘f...’ em 

todos os sentidos da 
palavra que se possa 
imaginar.”

Lee diz que homens com fardas da polícia o abordaram e ameaçaram prendê-lo

reprodução

Sequestro teve repercução mundial nas redes sociais
até a publicação 

desta reportagem, as 
polícias Civil e Militar não 
haviam se posicionado so-

bre o crime relatado. 
segundo o site neoze-

landês ZN herald, Lee está 
no Brasil há cerca de um 

ano e veio ao país para 
aperfeiçoar a técnica no 

jiu-jitsu brasileiro, con-
siderado o melhor do 
mundo.

Suspeito de tráfico em Mesquita 
vai em cana durante ação da PM

policiais do 20º BpM 
(Mesquita)apreende-
ram no último sába-
do 69 papelotes de 
cocaína, seis de ma-
conha e uma quantia 
em dinheiro, na Boca 

do arrastão, na Cha-
tuba. ao realizar pa-
trulhamento, visando 
coibir o tráfico de en-
torpecentes e demais 
práticas delituosas, os 
pMs viram um grupo 

de elementos suspei-
tos, que fugiu assim 
que avistou a viatu-
ra. a ocorrência foi 
encaminhada à 56ª 
dp em Nova iguaçu 
(Centro).

Farto material de entorpecentes e uma quantia em dinheiro foram apreendidos
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PRF prende assaltante de posto 
de combustível em Nova Iguaçu

um homem de 
22 anos, foi preso 
na madrugada de 
ontem, enquanto 
assaltava um pos-
to de combustível 
na Br-116 em Nova 
iguaçu, região me-
tropolitana do rio 
de Janeiro. Montado 
em uma motocicleta 
com a placa par-
cialmente coberta, 
ele fingia estar arma-
do e exigia que os 
frentistas abasteces-
sem a moto e que 
entregassem todo o 
dinheiro. 

o assaltante foi 
rendido por policiais 

rodoviários federais 
que estavam no pos-
to de combustível no 
momento do crime. se-
gundo funcionários do 
estabelecimento, ele 

já havia assaltado o 
posto algumas vezes. 
o homem foi enca-
minhado a 52ª dele-
gacia de polícia Civil 
em Nova iguaçu.

reprodução/prf

Suspeito foi rendido por policiais rodoviários

PRF captura dupla suspeita de 
assaltar na Niterói-Manilha

uma dupla de as-
saltantes foi flagrada 
pela polícia rodoviá-
ria federal (prf) com 
uma moto roubada, 
no momento em que 
roubavam outra mo-
tocicleta, na rodovia 
Niterói-Manilha (Br-
101), em são gonçalo, 
na região Metropolita-
na do rio, na tarde da 
última sexta-feira. um 
rapaz de 19 anos foi 

preso e um adolescen-
te de 17 anos apreen-
dido, quando rendiam 
a vítima com um revól-
ver.

policiais rodoviários 
federais do moto poli-
ciamento faziam uma 
ronda na rodovia, 
quando suspeitaram 
de uma dupla numa 
motocicleta sem pla-
ca. eles passaram em 
alta velocidade pelos 

policiais e se distancia-
ram. a equipe da prf 
desconfiou da situa-
ção e resolveu segui-
-los.

Na altura do km 301, 
os policiais alcança-
ram os suspeitos, no 
momento em que esta-
vam roubando a outra 
motocicleta. um deles 
já estava montando 
na moto e com a car-
teira da vítima, quando 
os policiais chegaram 
e conseguiram rendê-
-los. a motocicleta sem 
placa em que eles es-
tavam possuía registro 
de roubo. Com a dupla 
foi encontrado um re-
vólver calibre 38, com 
a numeração raspada 
e carregado com seis 
munições.

a ocorrência foi en-
caminhada à 74 dp 
(alcântara).

Um rapaz de 19 anos foi preso e um menor apreendido
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Mulher espancada ao reagir cantada morre
após quatro meses 

de internação, uma 
diarista morreu na úl-
tima sexta-feira, em 
Niterói, região Metro-
politana do rio, víti-
ma de complicações 
decorrentes de pau-
ladas que levou na 
cabeça, segundo tes-
temunhas, após reagir 
a cantadas. Michelle 
ferreira Ventura, de 
30 anos, estava inter-
nada no hospital es-
tadual azevedo Lima 
(heal). o suspeito Le-
onardo Bretas Vieira 
Mendes foi preso e 
será julgado em agos-
to.

o enterro aconte-
ceu no último sába-
do,  no Cemitério Ma-
ruí, no Barreto, Niterói, 
e foi marcado por dor 
e indignação de ami-
gos e familiares da ví-
tima.

Michelle estava in-
ternada em estado 
grave desde o dia 14 
de março, quando 
deu entrada no hos-
pital depois de, se-

gundo testemunhas, 
ter sido golpeada na 
cabeça. Leonardo foi 
preso no início de abril 
por policiais da dele-
gacia especializada 
no atendimento à Mu-
lher (deam) de Niterói.

segundo Bruna fer-
reira, irmã da vítima, 
testemunhas contaram 
à polícia que Michelle 
foi tirar satisfação com 
o suspeito por não gos-
tar dos assédios diários 
que sofria. ele não teria 

gostado e a agrediu. 
“segundo as testemu-
nhas, ele tinha a inten-
ção de matar, só ba-
teu no lado direito da 
cabeça. ficamos bem 
tristes com a notícia da 
morte dela, porque a 
gente esperava sua re-
cuperação. É revoltan-
te saber que esses ca-
sos não têm a devida 
atenção que deveria. 
Nos outros países não 
é assim”, lamentou.

Michelle Ventura foi espancada após reagir a assédio

reprodução/faCeBooK
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PM vai à caça de milicianos, mas 
acha traficantes em Belford Roxo 

Presos fazem rebelião e seis morrem
uma rebelião dei-

xoui seis detentos 
mortos e outros 11 fe-
ridos na penitenciária 
Juiz plácido de souza 
em Caruaru (134 km 
de recife) no último 
sábado. o instituto de 
Medicina Legal (iML) 
informou que os cor-
pos ainda estão sem 
identificação e que 
as causas das mortes 
são desconhecidas. 

os feridos foram 
levados ao hospital 
regional do agreste 
(hra) e três deles já 
retornaram à unida-
de. em nota, o tenen-
te-coronel roberto 
galindo, comandan-
te do 4º Batalhão de 
polícia Militar, disse 
que não houve fuga 
e a situação é con-
siderada estável no 

Dois suspeitos acabaram mortos durante troca de tiros com policiais militares do 39º BPM.

presídio. 
Na manhã de on-

tem os presos deram 
início a uma nova re-
belião deixando pelo 
menos outros cinco 
detentos feridos. o 
presidente do sindica-
to dos agentes de se-
gurança penitenciária, 
João Carvalho, disse 
que o presídio tinha 

1.542 presos acima 
da capacidade má-
xima. a unidade tem 
capacidade para 
abrigar apenas 380 
detentos, mas havia 
1.922. o presidente 
disse ainda que tem 
07 agentes peniten-
ciários onde era para 
ter pelo menos 80 
agentes.

os feridos foram levados ao hospital regional do Agreste

reprodução / pLaNtão poLiCiaL

uma denúncia 
levou agentes 
do Batalhão de 

polícia Militar de Bel-
ford roxo (39º BpM) 
ao parque esperança 
para checar informa-
ções sobre a presen-
ça de um grupo de 
milicianos armados 
na região, na noite 

do último domingo. 
de acordo com o 

grupo de apoio tá-
tico (gat), seguindo 
determinação do 
comando da cor-
poração os policiais 
chegaram na traves-
sa homogênea por 
volta das 19h. Nesse 
momento avistaram 
diversos traficantes 
armados,  que passa-

ram a atirar contra os 
policiais, que revida-
ram, iniciando uma 
intensa troca de tiros. 

após cessar o con-
fronto, a guarnição 
encontrou dois sus-
peitos baleados. um 

deles estava com um 
revólver calibre 38 
mm e o outro porta-
va uma pistola 9 mm 
e próximo aos dois 
foi encontrado rádio 
transmissor e uma pis-
tola falsa. 

de acordo com 
moradores da re-
gião, os bandidos 
seriam integrantes 
da facção criminosa 
Comando Vermelho 
(CV). os dois feridos 
chegaram a ser leva-

dos para o hospital 
Municipal Jorge Júlio 
da Costa dos santos 
(Joca), mas não resis-
tiram aos ferimentos. 
o registro de ocorrên-
cia foi feito na 64ª dp 
(são João de Meriti). 

Policiais avistaram grupo de traficantes na travessa homogênia por volta das 19h quando atiraram contra os PMs

Armas foram apreendidas durante operação policial

Cabelereiro é morto em São Gonçalo
um cabeleireiro foi as-

sassinado na manhã da 
última sexta-feira por tra-
ficantes da comunidade 
santa Luzia, em são gon-
çalo, região Metropolita-
na do rio. os criminosos di-
vulgaram um vídeo numa 
rede social com duração 
de quase seis minutos que 
mostra a vítima sendo 
morta.

Maurício Cosme de aze-
vedo, de 52 anos, apare-
ce amordaçado com as 
mãos amarradas dentro 
de um veículo. após sofrer 
com o terror psicológico 
dos algozes, um dos ban-
didos descarrega por duas 
vezes uma pistola em dire-
ção à cabeça da vítima.

a polícia Civil ouviu re-
latos de testemunhas, se-
gundo os quais na noite 
da última quinta-feira, tra-
ficantes invadiram a casa 
do cabeleireiro no mesmo 
local onde ficava o seu sa-

lão, na rua Júlio Lima, e o 
levaram dentro de um re-
nault Clio prata roubado 
no dia anterior. a execu-
ção aconteceu no bairro 
de guaxindiba, bem próxi-
mo de onde morava. 

Nas imagens ainda é 
possível ouvir que o ho-
mem que fez a filmagem 
conversa com outra pes-
soa. em seguida, uma voz 
aparece na gravação 
alertando para que o ati-
rador recolhesse as cápsu-

las.
o delegado adjunto da 

divisão de homicídios de 
Niterói (dh), Marcus amim, 
tem como principal linha 
de investigação a execu-
ção. de acordo com espe-
cializada, testemunhas que 
já foram ouvidas relataram 
que o cabeleireiro era mo-
rador antigo do bairro e 
que tinha ficado chateado 
depois que os criminosos 
colocaram uma barricada 
em frente ao seu salão.

Maurício Cosme de Azevedo, de 52 anos

reprodução de VÍdeo

reprodução/Whatsapp

Bandidos atacam viatura da PM
Criminosos armados 

atacaram a tiros uma 
viatura da polícia Mi-
litar e deixaram um 
agente ferido na ave-
nida dos democráti-
cos, em Bonsucesso, 
na Zona Norte, na ma-
nhã de ontem. 

de acordo com as 
primeiras informações, 
o subtenente téo silva 
do amaral, de 41 anos, 
lotado no 22º BpM 

(Maré), estava dentro 
do carro oficial quando 
homens dentro de um 
carro do modelo gol, 
cor prata, desviaram o 
percurso assim que viram 
os pMs. a corporação 
informou ainda que os 
policiais cercaram o ve-
ículo e, após receberem 
a ordem de parar, eles 
iniciaram fuga e dispa-
raram contra a viatura, 
iniciando um confronto.

téo foi atingido na 
mão e levado para 
o hospital federal de 
Bonsucesso, onde pas-
sou por exames e ava-
liação médica, sendo 
transferido posterior-
mente para o hospital 
Central da pM. a uni-
dade informou que o 
estado de saúde da 
vítima é estável. os cri-
minosos conseguiram 
fugir.

Agentes encontram sabonete 
recheado com drogas em Cabo Frio 

um sabonete re-
cheado de drogas foi 
apreendido por agen-
tes do departamento 
geral de ações socioe-
ducativas (degase) na 
manhã de ontem em 
Cabo frio, na região 
dos Lagos. os agentes 
encontraram a maco-
nha enquanto faziam 
uma revista nos objetos 
pessoais dos menores 
infratores que retorna-
ram ao local após pas-
sarem o fim de semana 
com a família. 

o degase informou 
que o sabonete estava 
dentro de um travessei-

ro levado por um dos 
menores. os agentes 
levaram o adolescente 
para a 126ª dp (Cabo 

frio), onde a ocorrên-
cia foi registrada como 
porte de drogas para 
consumo próprio.

o sabonete estava dentro de um travesseiro

diVuLgação

Preso tenta fuga de viatura e roda em Niterói 
um preso tentou 

fugir de uma viatura 
em frente à 76ª dp 
(Centro), em Niterói, 
na região Metropo-
litana do rio, na tar-
de de ontem. 

o flagrante da 
ação foi feito por 
uma equipe do jor-
nal extra. segundo 
informações, o  ban-
dido deixava a dis-
trital para seguir em 
direção ao Comple-
xo penitenciário de 
gericinó, em Bangu, 

na Zona oeste do 
rio, quando aprovei-
tou um deslize dos 
agentes e correu 
pelo meio da aveni-
da ernani do amaral 
peixoto, provocando 
pânico em quem es-
tava na rua. 

sem ter a identida-
de revelada pela po-
lícia Civil, o marginal 
chocou com a late-
ral de um carro que 
estava parado no si-
nal e acabou recap-
turado por um dos 

policiais que faziam 
o transporte dos pre-
sos. durante a ação 
um dos policiais che-
gou a deixar uma 
pistola cair no chão. 

a arma foi rapida-
mente recuperada. 
segundo informa-
ções, o agente e o 
criminoso entraram 
em uma curta luta 
corporal, até que 
outros policiais con-
seguissem imobilizar 
o preso e levá-lo de 
volta para a viatura. 
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Dia Internacional da Mulher Negra 
Latino Americana em Nova Iguaçu
Município realiza diversas atividades para fortalecer organizações de mulheres negras.

JapÃo 

um criminoso in-
vadiu uma clínica 
para pessoas com 
deficiência em sa-
gamihara, no Ja-
pão, e atacou pa-
cientes com uma 
faca. segundo a 
emissora japonesa 
NhK, a polícia diz 
que pelo menos 15 
pessoas morreram e 
45 ficaram feridas.

um homem na 
faixa dos 20 anos 
foi preso e confes-

sou ser o autor do 
ataque. segundo o 
jornal ‘Japan times’, 
ele se entregou em 
uma delegacia por 
volta das 3h (15h em 
Brasília) e disse ser 
um ex-funcionário do 
local.

a polícia foi acio-
nada às 2h30 de 
terça (14h30 de se-
gunda no Brasil) por 
empregados da cli-
nica, que fica den-
tro de um complexo 
chamado tsukui ya-

mayuri-en.
sagamihara fica 45 

arQuiVo pessoaL/greysiaN BiZ

V

ao contrário 
do que se pensa, 
o sol do inverno 
não é tão ino-
cente assim. ele 
é rico em radia-
ção ultra-violeta 
a, que apesar 
de não provo-
car queimaduras 
(e, por isso, é co-
mum se pensar 
que não danifica 
a pele), é o prin-
cipal responsável 
pelo envelheci-
mento cutâneo.

Foto
eNVeLheCiMeNto 

portanto, mes-
mo no inverno 
é importante o 
uso de prote-
ção solar. pes-
soas com pele 
oleosa e acnei-
ca devem usar 
apenas filtros so-
lares com rótulo 
de “oil-free”, e 
o fator de prote-
ção deve sem-

pre ser igual ou 
maior que 15, 
reaplicando-se o 
protetor a cada 
2 horas em caso 
de permanência 
prolongada no 
sol.

a alimentação 
também é im-
portante para 
cuidar da pele. 
No frio bebemos 
menos água, o 
que pode cola-
borar para o res-
secamento da 
pele. recomen-
da-se a inges-
tão de cerca de 
2 litros de água 
por dia. deve-se, 
ainda, evitar a 
ingestão de ali-
mentos gorduro-
sos e aumentar 
a ingestão de 
frutas, legumes e 
verduras.

saiba mais so-
bre: renatopar-
re i ra@hotma i l .
com.

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 

E o sol? Exige cuidados
 também no inverno?

Homem invade clínica e deixa 15 mortos

Ambulância é vista chegando ao tsukui Yamayuri-en

a prefeitura de 
Nova iguaçu 
realizou ontem 

diversas atividades 
em comemoração 
ao dia internacio-
nal da Mulher Negra 
Latino americana e 
Caribenha.  a come-
moração da data 
tem como objetivo 
ampliar e fortalecer 
organizações de mu-
lheres negras, cons-
truir estratégias para 
a inserção de temá-
ticas voltadas para 
o enfrentamento ao 
racismo, sexismo, dis-
criminação, precon-
ceito e demais for-
mas de opressão.

pela manhã, a se-
cretaria de ação so-
cial (semas) realizou 
na esquina da Cida-
dania declamação 
de poemas e ver-
sos, doação de livros 
através da Biblioteca 
Municipal Cial Brito, 

apresentação musi-
cal da Cantora dinha 
pinheiro e do Músico 
tony ribeiro, mostra 
de dança com o 
bailarino antônio Ca-
rioca e os idosos do 
esMuti, roda de Ca-
poeira com o Mestre 
Jamaica, oficina de 
turbantes e brincos, 
além de corte de 
cabelo feminino.

“esse dia é mar-
cado por comemo-
rações, discussões e 
palestras que dão 
visibilidade a nossa 
luta. homenagear 
a mulher negra na 
pessoa de tereza 
de Benguela mostra 
que a luta não tem 
idade e nem cor. te-
reza é uma mulher 
à frente do seu tem-
po e que conseguiu 
nas entranhas da es-
cravidão iniciar essa 
luta que perdura até 
hoje. tornou-se sím-
bolo contra o racis-
mo e o machismo na 

construção de uma 
sociedade mais justa. 
para nós é de extre-
ma importância co-
memorar esta data”, 
destacou a secre-
tária de assistência 
social, Cristina Qua-
resma.

iGUALDADe
para a coorde-

nadora de políti-
cas para Mulheres, 
patrícia xavier, os 
eventos promovem 
a igualdade racial 
e de gênero. “Vive-
mos uma luta diária 
para conquistarmos 
uma sociedade mais 
igualitária e sem pre-
conceito. Celebrar o 
dia da Mulher Negra 
Latino americana 
e Caribenha é mui-
to importante para 
destacarmos e valo-
rizarmos a importân-
cia delas na socie-
dade”, disse.

À tarde, o Con-
selho Municipal em 

o evento contou com várias atividades em comemoração ao dia

pauL saKuMa/ap

O dia é um marco internacional da luta e da resistência
a data foi insti-

tuída pela Lei nº 
12.987/2014, inspira-

da no dia da Mulher 
afro-Latina-america-
na e Caribenha, cria-

do em julho de 1992 
como um marco in-
ternacional da luta e 

resistência da mulher 
negra no mundo. essa 
data também é o 

dia Nacional de tere-
za de Benguela, líder 
quilombola que viveu 

no atual estado de 
Mato grosso duran-
te o século xViii. 

Secretário visita maternidade

quilômetros a oeste 
de tóquio.

Caxias desocupação em escolas municipais
Dr. emerson aproveitou para conversar com pacientes

defesa dos direitos 
do Negro (CoM-
dediNe) realizou na 
Casa de Cultura, no 
teatro sylvio Montei-
ro um debate com 
o tema: Violência: 
quando a mulher é 
o alvo. houve ainda 

apresentação cultu-
ral, entrega de mo-
ção e “feijão amigo” 
para degustação.

“hoje abordamos a 
questão da igualda-
de racial e também 
da violência. essa é 
uma oportunidade 

para homenagea-
mos as mulheres de 
destaque na socie-
dade de Nova igua-
çu. É uma forma de 
valorizá-las”, disse a 
secretária dos Con-
selhos Municipais, 
Cristina penna.

o atendimento na Ma-
ternidade Municipal Ma-
riana Bulhões foi acom-
panhado de perto pelo 
secretário de saúde de 
Nova iguaçu, emerson 
trindade, durante o final 
de semana e na manhã 
de ontem.

“serei implacável com 
os funcionários para que 
os pacientes tenham sem-
pre um ótimo atendimen-
to”, afirmou emerson trin-

dade.
durante a visita o se-

cretário aproveitou para 
conversar com pacientes, 
tirar dúvidas, acompanhar 
a rotina da unidade e se 
reunir com funcionários.

a Mariana Bulhões con-
ta com 79 leitos de aloja-
mento conjunto para as 
mães com seus recém-
-nascidos e  unidade de 
tratamento intensivo (uti) 
Neonatal. 

a secretaria de 
defesa Civil e políti-
cas de segurança 
de Caxias realizou 
em duas unidades 
da rede municipal 
de ensino exercício 
simulado de desocu-
pação.  a ação faz 
parte do programa 
escolas seguras, alu-
nos resilientes, promo-

vido pela secretaria 
em parceria com a 
secretaria de edu-
cação do municí-
pio, que visa treinar 
alunos, professores e 
funcionários a deixar 
a escola em caso de 
situação de emer-
gência. participaram 
do treinamento as 
escolas Vila operária 

e santo izidro, no pri-
meiro e quarto distritos 
respectivamente.

 Na escola Muni-
cipal Vila operária, 
que atende alunos 
da educação infantil 
até o 3º ano do ensino 
fundamental, partici-
param da atividade 
84 estudantes que fo-
ram acompanhados 

por equipes da defe-
sa Civil da cidade.

 Já na unidade de 
ensino de xerém, a 
escola Municipal san-
to izidro, o exercício 
teve a participação 
de 60 alunos. a uni-
dade tem estudantes 
da educação infantil 
e do 1º,3º e 4º anos do 
ensino fundamental.
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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 fátima Ber-
nardes
12:00 - praça tV - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - Vídeo show
15:12 - sessão da tarderio assiste 
a 'o amor de um pai'
16:44 - Vale a pena Ver de Novo-
anjo Mau
17:51 - Malhação: seu Lugar no 
Mundo
18:23 - Êta Mundo Bom!
19:14 - praça tV - 2ª edição
19:33 - haja Coração
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - Velho Chico
22:17 - Mister Brau
22:59 - Liberdade, Liberdade
23:42 - Jornal da globo
00:21 - programa do Jô
01:02 - agentes da s.h.i.e.L.d.
01:47 - uma família da pesada
02:11 - Corujão
03:25 - Corujão

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impaco
07:00 – Carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e Cia
14:30 – Casos de família
15:30 – a Mentira
16:30 – Mar de amor 
17:30 – abismo da paixão
18:30 – Meu Coração é 
teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – Cúmplices de um 
resgate
21:30 – Carrossel anima-
do
22:00 – programa do 
ratinho
23:15 – Cine espetacular
01:00 – the Noite
01:45 – Jornal do sBt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e 
Meio
04:00 – Jornal do sBt
05:00 – Jornal do sBt

REDE TV

teatro

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 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do reino 
de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetV News 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-tV fama 
22:45-Luciana By Night 
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

MODA
Casaco com estampa camuflada

JustLia

tereza confronta afrânio sobre seus 
planos contra a cooperativa. Cícero re-
lata as ações de afrânio e Carlos para 
encarnação. sophie pensa em sair da 
casa de santo, mas Miguel não acom-
panha os planos da namorada. tere-
za acusa Carlos de tramar um golpe 
contra a cooperativa. sophie, isabel, 
piedade e Josefa comemoram as boas 
notícias de seus negócios. Miguel se 
culpa por estar distante de sophie.

Santo flagra Luzia com 
carta de Tereza

Samara escuta 
Aruna e Ioná

sem ser notada, samara escu-
ta aruna e ioná conversando sobre 
ana, a ex-esposa de Josué. a vilã co-
menta com Léia que tem um novo 
plano para conquistar seu amado. 
ela pega informações sobre ana 
com inês. ioná incentiva elói a ver a 
luz do dia. Josué, eleazar e Calebe fa-
lam sobre a situação dos espiões. 

RESUMOS DAS NOVELAS

araújo teme ser preso caso 
testemunhe contra sandra. filo-
mena pede que Cunegundes 
não interfira na vida amorosa 
de Mafalda. Candinho acon-
selha Zé dos porcos a lutar por 
Mafalda. Maria acredita que 
severo e diana estão se apaixo-
nando um pelo outro. 

Araújo testemunhará 
em favor de Anastácia

Safira alerta
 Arthur

omar diz para a mãe que sente ver-
gonha dela. otávio vai atrás do paradei-
ro da enfermeira Marta Lobo, que fez o 
parto de Manuela. safira diz para arthur 
que a gravadora sofreu um rombo finan-
ceiro ainda maior do que suspeitavam e 
que geraldo desviava o dinheiro dos im-
postos para uma conta no exterior. safira 
alerta arthur para tomar cuidado com 
regina, pois acredita que ela tenha con-
tinuado com os desvios. 

Nesse inverno a ten-
dência militar voltou e eu 
tava com muita vontade 
de usar algo. tenho uma 
calça, uma jaqueta e 
uma camisa… mas nada 
serve! então me apai-
xonei por esse casacão 
camuflado da Colcci. ele 
também vai ficar lindo fe-
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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
16h30 - Cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - Batalha dos Cozinheiros
00h15 - heroes reborn – estreia 1ª 
temporada
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universa

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Caxias abre inscrições para 
o 13º Festival de Teatro
Concurso no Teatro Raul Cortez irá premiar as categorias adulto e infantil.

chadinho futuramente 
quando eu não tiver 
mais formato de bola!o 
vestido preto dafiti tem 
uma malha super ma-
cia e bem grossa, estou 
usando muito nos últi-
mos dias, pois ele sozi-
nho já dá uma esquen-
tada nos braços.

Será ampliado o acesso para apresentação de grupos e coletivos em formação

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
11:00 - Jogo aberto
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - os simpsons
16:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - religioso - show da 
fé
22:10 - Maratona rio 2016
22:15 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - Bate & Volta
01:05 - Jornal da Noite
01:55 - Que fim Levou?
02:00 - the Walking dead
02:55 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - religioso - igreja 
universal

diVuLgação

o festival Nacio-
nal de teatro 
de duque de 

Caxias chega a sua 13ª 
edição transcendendo a 
produção artística e ele-

vando a instancias a ideia 
de formação de plateia 
e intercâmbio cultural 
artístico. o festival movi-
menta, por edição, cerca 
de 15 mil espectadores e 
300 profissionais de todo 
o Brasil. as inscrições para 

os grupos e companhias 
participarem do even-
to, que acontece em 
outubro, estão abertas 
gratuitamente até o dia 
31 de agosto nas cate-
gorias adulto e infantil. a 
premiação total será de 

r$ 30 mil. o festival conta 
com o apoio da secreta-
ria Municipal de Cultura e 
turismo em parceria com 
o Centro de pesquisas te-
atrais de duque de Ca-
xias (Cpt).

Com o amadureci-
mento adquirido nas edi-
ções anteriores o Centro 
de pesquisas teatrais de 
duque de Caxias (Cpt), 
optou por ousar nos obje-
tivos este ano. Nesta edi-
ção serão abertas novas 
frentes de atuação am-
pliando o acesso para 
apresentação de grupos 
e coletivos em forma-
ção. além de iniciar dis-
cussões pontuais com 
representantes do poder 
público e da sociedade 
civil acerca da forma-
ção profissional e artísti-
ca dos agentes culturais 
da cidade e das ações 
pretendidas no município 
nos próximos anos.              

os espetáculos serão 
apresentados no teatro 

Municipal raul Cortez, no 
Centro. serão r$ 30 mil 
reais em prêmios, dividi-
dos em duas categorias; 
adulto e infantil.

Melhor espetáculo: tro-
féu e r$ 7.000,00 (sete mil 
reais); segundo Melhor 
espetáculo: troféu e r$ 
5.000,00 (quatro mil reais); 
terceiro Melhor espetá-
culo: troféu e r$ 3.000,00 
(dois mil reais).

os interessados deve-
rão encaminhar o for-
mulário com toda do-
cumentação exigida no 
edital – disponível no site 
http://cptdc.blogspot.
com.br/ - do festival aos 
cuidados do diretor do 
Cpt, guedes ferraz, no 
teatro Municipal arman-
do Melo, na avenida frei 
fidelis, s/n – Centro, Cep 
25011-060. Mais informa-
ções no telefone no (21) 
2671-3056 (horário co-
mercial) e nos e-mails: 
cptdc@hotmail.com e 
cptdc.teatro@gmail.com.
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Esse é um tempo de 
encontros, esperanças 
e encantamentos. Não 
tenha medo de seguir o 
caminho do sonho. O 
período é dos melhores 

e por isso todas as oportunidades 
devem ser aproveitadas. Esta fase é 
de ascensão no trabalho. Cor: azul-
turquesa. Número: 02.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. Criatividade e 
ambição. Você terá boas 

inspirações. As viagens e mudanças vão 
aquecer sua vida de uma forma muito 
intensa e como nunca tinha acontecido 
antes. Cor: bordeaux. Número: 06.

Touro

Momento de exibir 
suas qualidades e 
provar para todos 
que você tem muitos 
recursos materiais 
para vencer na vida. 
Faça tudo com 

muita inteligência. O amor sem 
receios e um bom andamento no 
trabalho só dependem de você. 
Cor: laranja escuro. Número: 10.

Gêmeos

Muita movimentação 
e acontecimentos 
inesperados, vão 
temperar o seu dia. 
Esteja preparado(a) 
para tudo. Hoje 

você terá uma nova visão do 
desenvolvimento concreto e 
consciente. Todas as oportunidades 
estarão renovadas e ampliadas. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 14.

Câncer

Sua carreira necessita 
de uma revisão e você 
sabe como fazer isso. 
Busque novas chances 
e possibilidades de 
evolução. Ótimas 
perspectivas no 

plano profissional e financeiro. 
Momento propício para realizar as 
esperanças que você guarda dentro 
de si. Cor: rosa. Número: 18.

Leão

Procure se comunicar 
de todas as formas. 
De vez em quando, é 
preciso atualizar o nosso 
arquivo de informações. 
Período de parceria e 

afinidade em seus relacionamentos. 
Busque ambientes mais reservados 
para compartilhar bons momentos. 
Cor: havana. Número: 22.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: 
Vênus. O céu está a 
seu favor, fazendo 
com que tudo pareça 

mais fácil e prático. Além disso, ele 
deverá reforçar sua autoconfiança, 
ajudando você a correr atrás daquilo 
que deseja. Cor: bege. Número: 26.

Libra

Elemento: água. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Touro. Regente: Plutão. 
Grandes novidades no 
lar e até uma visita de 

última hora. Não comente um assunto 
que está em andamento. Mais alguns 
dias e seus caminhos estarão abertos ao 
sucesso. Vá se preparando, desde já para 
assumir uma grande responsabilidade. 
Cor: amarelo-canário. Número: 30.

Escorpião

Esta é uma ótima 
fase para investir na 
carreira. Faça planos, 
pois esses poderão 
se realizar em breve. 
Excelente bom humor, 

muita afetividade, que facilitará 
enormemente as suas relações 
sociais. De um modo geral, o 
período lhe é favorável. Cor: 
verde-claro. Número: 34.

Sagitário

O amor estará em uma 
fase, de reconciliações 
e novas perspectivas 
de uma maior 
harmonia. Propostas 

perfeitas demais e oportunidades 
mirabolantes devem ser encaradas 
com desconfiança. Não tire os 
pés do chão. É mais prudente. 
Bom momento no campo social. 
Número: 38.

Capricórnio

Espere bons 

acontecimentos nesse 

período. O momento 

está muito favorável 

para a vida cotidiana e 

pessoal. Seu entendimento das coisas 

está favorecido. Use sua capacidade 

de compreender as situações 

externas e como elas afetam a sua 

vida. Cor: azul-escuro. Número: 42.

Aquário

O céu promete 

novidades e estimulará 

você a deixar para trás 

tudo que já não lhe 

agrada. Seu encanto e 

sua personalidade serão reforçados. 

Você encontrará o apoio de pessoas 

amigas. Além disso, podem surgir 

boas oportunidades de trabalho. Cor: 

violeta. Número: 46.

Peixes
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EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 030/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med distribuidora de 
Medicamentos e Materiais hospitalares ltda Me
03 - OBJETO: aquisição de Medicamentos
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 044/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.041/ 33903001- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 196, datada de 08/07/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$4.404,60 (quatro mil, 
quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 487/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 06 ( seis ) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:08 de julho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 031/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Malva defensivos e equipamentos 
fito e domissanitarios ltda
03 - OBJETO: aquisição de inseticidas 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 017/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.305.106.2.096/ 33903003 e 
05.02.10.301.2.034/ 33903003
06 - NOTA DE EMPENHO: 175, datada de 10/06/2016, 
no valor de r$1.950,00 (um mil, novecentos e 
cinquenta reais) e 176, datada de 10/06/2016, no valor 
de r$18.279,50 (dezoito mil, duzentos e setenta e nove 
reais e cinquenta centavos)
07 - VALOR GLOBAL: r$20.229,50 (vinte mil, duzentos 
e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 865/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA:22 de julho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 032/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: jMG representações, comercio 
e serviços Me
03 - OBJETO: aquisição de inseticidas 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 017/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.305.106.2.096/ 33903003 
06 - NOTA DE EMPENHO: 173, datada de 10/06/2016, 
no valor de r$10.265,72 (dez mil, duzentos e sessenta 
e cinco reais e setenta e dois centavos) e 174, 
datada de 10/06/2016, no valor de r$2.784,28 (dois 
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito 
centavos)
07 - VALOR GLOBAL: r$13.050,00 (treze mil, 
cinquenta reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 865/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA:22 de julho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 033/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: s t iraja agricola ltda
03 - OBJETO: aquisição de inseticidas 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 017/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.101.2.034/ 33903003 e 
05.01.04.122.101.2.034/ 33903003
06 - NOTA DE EMPENHO: 212, datada de 22/07/2016, 
no valor de r$13.585,46 (treze mil, quinhentos e oitenta 
e cinco reais e quarenta centavos), 213, datada de 
22/07/2016, no valor de r$8.219,54 (oito mil, duzentos 
e duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro 
centavos) e 214, datada de 22/07/2016, no valor de 
r$123,00 (cento e vinte e três reais)

07 - VALOR GLOBAL: r$21.928,00 (vinte e um mil, 
novecentos e vinte e oito reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 865/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA:22 de julho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016-FMS.

OBJETO: aquisição de Material de consumo pra uso 
nos banheiros do hospital Municipal são francisco 
de assis. retirada do edital em horário comercial. 
local: departamento de licitações do fundo Municipal 
de saúde de Porto real localizado na rua hilario 
ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro 
– rj – cep 27570-000, maiores informações pelo 
telefone (0XX24)3353-3520. abertura da proposta 
dia 05/08/2016 às 10:00 horas no endereço acima. 
informações gerais: o interessado deverá trazer 02 
(duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2016-FMS.

objeto: aquisição de Material de consumo 
hospitalar. retirada do edital em horário comercial. 
local: departamento de licitações do fundo Municipal 
de saúde de Porto real localizado na rua hilario 
ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro 
– rj – cep 27570-000, maiores informações pelo 
telefone (0XX24)3353-3520. abertura da proposta 
dia 05/08/2016 às 14:00 horas no endereço acima. 
informações gerais: o interessado deverá trazer 02 
(duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

  Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

rePublicado Por iNcorreçÔes
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Ingredientes

Modo de preparo

PERNIL RECHEADO 
COM BACON REGADO 

NA CACHAÇA DE 
LARANJA DA THALITA

1 pernil de 2 kg/1 peça 
de bacon/1/2 copo de 
cachaça de laranja/3 
batatas inglesas/pimenta-
-do-reino a gosto/cheiro 
verde a gosto/pimenta 
calabresa a gosto/man-
jericão a gosto/sal a gos-
to/1 caldo knorr de bacon 
e louro/1 caldo knorr de 
carne/orégano a gosto/2 
dentes de alho/2 colheres 
de óleo/cebola de cabe-
ça picada a gosto/caso 
queira pode trocar ou 
acrescentar temperos.

faça furos no pernil e fer-
va ele por 15 minutos em 
fogo alto.
faça uma pasta com os 
temperos (pimenta-do-
-reino, pimenta calabresa, 
cheiro verde, manjericão, 
sal,caldo knorr de bacon 
e de carne, os dentes de 
alhos amassados, orégano 
e a cebola), a cachaça 
de laranja e o óleo.
retire o pernil da água em 
que ele foi ferventado e 
lave-o.
Coloque na travessa onde 
ele será assado.
passe a pasta de tempe-
ro nele todo(se os furos 
fecharem faça outros no-
vamente com a faca,furos 
fundos).
Corte o bacon em tiras ou 
em cubos como preferir.
Nos furos feitos no pernil 
coloque o bacon.
regue com um pouco de 
cachaça.
enrole em papel alumínio 
e leve ao fogo por 1 hora 
e 30 minutos.
retire do fogo, retire o pa-
pel alumínio, acrescente 
ao redor as batatas pica-
das em rodelas, polvilhe 
nelas orégano e regue-as 
com o caldo da bandeja
deixe assar por mais 30 mi-
nutos ou até que esteja a 
gosto.
assar em fogo alto.

Ingredientes

Modo de preparo

ESCONDIDINHO DE 
CARNE SECA

600 g de mandioca cozi-
da/500 g de carne seca 
dessalgada, cozida e des-
fiada/1 cebola cortada 
em rodelas finas/2 colhe-
res (sopa) de manteiga 
ou margarina/200 g de 
requeijão cremoso/cheiro-
-verde a vontade/sal a 
gosto/queijo ralado para 
gratinar (mussarela, coa-
lho, padrão).

dessalgue e desfie a carne 
seca em panela de pressão.
Cortar a carne seca em 
cubos e levar na panela de 
pressão coberta com água
Quando começar a pres-
são, contar 30 minutos.
repetir o processo nova-
mente, mas utilizar água 
já quente para colocar na 
pressão novamente.
escorrer a água, fechar a 
panela e chacoalhar a pa-
nela, em movimentos rápi-
dos para cima e para baixo 
por mais ou menos 1 minuto
a carne ficará desfiada, 
caso ficar alguns pedaços, 
bater com uma colher.

DECRETO N.º 4093 DE 25 DE JULHO DE 2016.

“dispõe sobre extinção, exoneração e dá outras provi-
dências”.

  o Prefeito do Município de belford roxo, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento do 
disposto no artigo 88, da lei orgânica Municipal e 
consubstanciado no art. 28, da lei complementar nº 
148 de 14 de junho de 2013,

 considerando o que determina a lei comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000, e ainda,

 considerando a necessidade de prossegui-
mento ao plano de contingência de despesas com gas-
tos com pessoal, 

    DECRETA:

art. 1º - ficam exonerados todos os cargos em comis-
são de: 
i – secretário Municipal adjunto de educação, esporte, 
cultura e turismo; 
ii - subsecretário Municipal de esportes e lazer;
iii – da assessoria de Gabinete do Gabinete da secre-
taria Municipal adjunto de educação, esporte, cultura 
e turismo;
iV – da assessoria especial;
V – da coordenadoria de esportes e lazer;
Vi – da coordenadoria de eventos e Projetos esporti-
vos;
Vii – da coordenadoria de Preservação e controle dos 
espaços Públicos:
VIII – da Assessoria Técnica de Esportes Olímpicos.
art. 2º – a secretaria Municipal de administração e ser-
viços Públicos adotará as medidas necessárias ao fiel 
cumprimento deste decreto.
art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos à contar de 01 
de julho de 2016. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4094 DE 25 DE JULHO DE 2016.

 “dispõe sobre Ponto facultativo que menciona, e dá 
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO, estado do rio de janeiro, no 
uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que ocorrerá nos 
Município de belford roxo o evento denominado de 
“revezamento da tocha olímpica” para as olimpíadas 
do “rio 2016” no dia 03 de agosto de 2016, oportunidade 
em que serão percorridos com a tocha olímpica cerca 
diversos pontos de nossa cidade, visando fomentar e 
divulgar, ao mesmo tempo, o potencial de nossa cidade 
e aproximar a população de tão importante símbolo 
olímpico;

CONSIDERANDO que a 
dinamicidade do evento exige medidas complexas para 
garantir a preservação da ordem pública e incolumidade 
das pessoas e do patrimônio durante todo o percurso, 
conforme os trabalhos de inteligência e operacional 
em pleno desenvolvimento pela secretaria de estado 
de segurança Pública – sesP/rj, pela secretaria 
Municipal de segurança e, ainda, pela secretaria 
Municipal de transporte, trânsito e segurança 
institucional,

D E C R E T A:

art. 1º. fica decretado Ponto facultativo nas reparti-
ções da administração direta e indireta da Prefeitura 
Municipal de belford roxo, no dia 03 de agosto de 2016 
(quarta-feira).

art. 2º. funcionarão normalmente os seguintes servi-
ços:

i - da área da saúde como hospital Municipal, unidade 
Mista do lote XV, saMu e a unidade de Pronto aten-
dimento, 

ii - repartições de prestação continuada de serviço 
como coleta e remoção de lixo, 

iii - da área de trânsito, 

iV - de segurança pública,

  V - os expedientes nos órgãos cujos 
serviços não admitam paralisação, a critério do Secre-
tário da pasta.

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1710/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica 
Municipal, KellY ferNaNda cristiNa souZa 
barreto, do cargo em comissão de assessor 
administrativo iV, símbolo das-7, da assessoria de 
apoio administrativo, da secretaria Municipal de Meio 
ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1712/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo do cargo em comissão 
de Assessor Técnico IV, símbolo DAS-7, na Assessoria 
Técnica da Coordenadoria de Licenciamentos Ambien-
tais, Planejamentos e Projetos da secretaria Municipal 
de Meio ambiente e saneamento.

reNato rodriGues sorsoNas

eriValter de oliVeira liMa

      ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº 1719/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

eXoNerar, a contar de 12 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, rodrigo levoni Gonçalves, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, 
da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1720/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

eXoNerar, a contar de 13 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, bruno lima, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assesso-
ria de limpeza urbana, da secretaria Municipal de ad-
ministração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1721/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

eXoNerar, a contar de 16 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, José Moço Eustáquio, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Munici-
pal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1722/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

eXoNerar, a contar de 18 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, leandro Gondim da rocha, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, 
da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1723/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

eXoNerar, a contar de 20 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, leiz Victor dos santos Pereira, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1724/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1644, de 15/07/2016, 
publicada no jornal hora h em 16/07/2016 – edivaldo 
Pereira barcelos

PORTARIA Nº 1725/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1646, de 15/07/2016, 
publicada no jornal hora h em 16/07/2016 – leandro 
do Nascimento canêdo.

PORTARIA Nº 1726/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1645, de 15/07/2016, 
publicada no jornal hora h em 16/07/2016 – leandro 
dos santos Macêdo

PORTARIA Nº 1727/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1501, de 29/06/2016, 
publicada no jornal hora h em 30/06/2016 – iomar da 
silva ferreir.

PORTARIA Nº 1728/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 19 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâ-
nica Municipal, rômulo fernandes de souza, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1729/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 19 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâni-
ca Municipal, Marcos Paulo rempem ribeiro, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-

missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1730/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 21 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâ-
nica Municipal, Célia de Oliveira, e ainda, consubstan-
ciado no que restou estabelecido pela comissão criada 
pelo decreto nº 3954/2015, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Munici-
pal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1731/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 22 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, cristian0o sebastião campos toledo, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1732/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 22 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, José Erivaldo Rodrigues dos Santos, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de limpeza urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1733/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 22 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, Rogério Oliveira de Almeida, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1734/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 22 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâni-
ca Municipal, tarcisio bella Muniz, e ainda, consubstan-
ciado no que restou estabelecido pela comissão criada 
pelo decreto nº 3954/2015, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Munici-
pal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1735/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

NoMear, a contar de 22 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâ-
nica Municipal, Vanderson agostinho da silva, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1736/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1638/GP/2016, 
de 15/07/2016, publicada no jornal hora h em 
16/07/2016 – joanderson cabral teixeira.

PORTARIA Nº 1737/GP/2016 DE 25 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, JULIANA DA COSTA SPALLA, do 
cargo em comissão de assessor administrativo i, sím-
bolo das-10, da assessoria especial de Gabinete, da 
Procuradoria Geral do Município.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATAS:
Na Portaria Nº 1713/GP/2016 de 22 de julho de 
2016, publicada em 23/07/2016.

onde lê-se: adenailton Marques de oliveira;

leia-se: Ademilton Marques de oliveira.

onde se lê: cleyton barros da silva;

leia-se: cleyton barros da Silveira.

Na Portaria Nº 1663/GP/2016 de 19 de julho de 
2016, publicada em 20/07/2016.

oNde se le: Matricula 43.672;

leia-se: Matricula 46.372.
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baixada

anderson Luiz

União Eterna é o novo campeão
De virada, clube do Corumbá conquista o título da Copa Resenha 
em jogo emocionante no Cobrex em cima do rival Milícia.

união eterna e 
Milícia se en-
frentaram pela 

grande decisão da 
Copa resenha, em 
partida realizada no 
estádio do Cobrex. 
a presença maciça 
das duas torcidas 
deu um clima a mais 
ao jogo. Cerca de 
mil pessoas estiveram 
prestigiando o espe-
táculo que teve por 
três vezes a bola es-
tufando a rede.

o Milícia abriu o 

marcador com thia-
guinho, aos 14 mi-
nutos do primeiro 
tempo, explodindo a 
torcida. a equipe ain-
da teve chance de 
ampliar, mas pecou 
nas finalizações.

o castigo veio aos 
27 minutos, quando a 
bola que foi alçada 
na área encontrou 
dogão, o atacante 
do união eterna do-
minou e colocou no 
lado direito do ar-
queiro adversário que 
nada pôde fazer, em-
patando o jogo para 

o delírio do torcedor.
após um primei-

ro tempo corrido, a 
etapa complemen-
tar aguardava mais 
emoção. a partida 
ficou no lá e cá com 
as duas equipes des-
perdiçando lances 
incríveis e inflamando 
o torcedor que grita-
va de forma esfuzian-
te empurrando sua 
equipe.

Mas, aos 42 minu-
tos, o união eterna 
vibrou por último. 
após falta cobrada 
na área, Wellington 

se antecipou e, de 
cabeça, virou para o 
união eterna: 2 a 1.

o Milícia partiu 
para o ataque em 
busca do empate, 
mas não conseguiu 
devido ao bom posi-

cionamento defensi-
vo da zaga do união 
que segurou até o 
apito final.

após o árbitro er-
guer o braço deter-
minando o fim do 
jogo e a conquis-

ta do título para o 
união eterna, a festa 
tomou conta dos tor-
cedores e jogado-
res que ergueram a 
taça. união eterna, 
campeão da Copa 
resenha 2016.

o jogo contou com a presença em peso das duas torcidas que comemoram vitória

torcedores e jogadores festejaram a conquista da Copa resenha 
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