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Racha partidário e contas 
reprovadas mudam disputa 

eleitoral em Nova Iguaçu

CV executa e enterra rival no Complexo da Coreia em Mesquita

Carga de R$ 4 
mi em cigarros é 
recuperada pela 
PRF em Caxias

PMs teriam 
sequestrado 

lutador

Ladrão de 
cerveja vira 
churrasco

Meriti tem 
escola de 
referência

20º BPM 
pega suspeito 

de roubo

Bornier está rindo à toa 

divulgação/prf

divulgação

bruna lemos/hora h

divulgação
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eleições 2016

Agentes federais abordaram o caminhão na Rodovia Washington Luiz

O PDT do deputado estadual Luiz Martins e o PEN do federal Walney Rocha azedaram as relações. Já o ex-vereador Marcos Fernandes pode ficar inelegível

Corpo estava enterrado próximo a uma barreira em uma cova rasa. Agentes do 20º BPM (Mesquita) e da Divisão de Homicídios fizeram perícia no local

3

Vereadores de Belford Roxo suspendem concurso 
que oferecia mais de 2 mil vagas no município

Candidato único do PMDB à reeleição, prefeito Nelson Bornier (foto), de 
Nova Iguaçu, fechou uma aliança formada por 16 partidos para as eleições 
de outubro. Ele terá o apoio, ainda, de 27 dos 29 vereadores com mandato, 
e só faz mistério para anunciar seu companheiro de chapa, o que deve acon-
tecer no dia da convenção, em 2 de agosto, às 19 horas, na Vila Olímpica 
do Colégio Municipal Monteiro Lobato, no Centro. “Será uma das maiores 
coligações de todo Estado do Rio de Janeiro, o que aumenta a responsabili-
dade de cada um de nós para garantirmos que a mudança vai continuar em 
Nova Iguaçu”, disse Bornier.

Coluna do Sombra
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Caça da 
Marinha 

mergulha no 
mar do Rio 

e piloto está 
desaparecido
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Sinistro!

Andarilho

uma forma de sáti-
ra ou mais uma teoria 
conspiracional colocou 
o templo de salomão 
da igreja universal do 
reino de deus como 
sede do anticristo. isto 
porque segundo as es-
crituras, um templo será 
construído para que o 
anticristo possa reinar 
sobre o mundo, mas se 
esquecem que o tem-
plo será em israel.

Karl bushby é um 
britânico que a 18 
anos realiza uma fa-
çanha que talvez  nin-
guém faria. ele está 
a  18 anos  tentando 
dar a volta ao mun-
do a pé. Karl passou 
pela patagônia, peru, 
darién gap, Colôm-
bia, panamá, alaska, 
rússia até chegar em 
sua terra natal, na in-
glaterra.

a polêmica agora é um vídeo divulgado re-
centemente pela nasa, onde observadores com 
olhos de águia detalhistas notaram um estranho 
objeto entre a Terra e a iss. ufólogos dizem que o 
ovni parece ter luz própria, e acreditam que as 
imagens mostram algum tipo de nave alieníge-
na bisbilhotando nossas atividades. 

algumas pessoas estão relatando que encontaram al-
guams crianças com olhos negros. Conhecidas no meio 
americano como beK 'black-eyed Kids' ou 'crianças de 
olhos negros', os relatos mencionam que essas entidades 
são sempre mais ou menos iguais: a pessoa está sozinha 
em algum lugar fechado, quando é abordada por uma 
criança ou adolescente, que pede pra entrar no local.

estamos sozinhos no universo? a velha per-
gunta parece está longe de ser respondida 
com certeza absoluta, e continua atormen-
tando miseravelmente a humanidade, com 
novos fatos surgindo a cada dia e jogando 
mais lenha nessa fogueira. agências de ufo-
logia afirmam isso.

Ovni II

Olhos negros Ovni

um novo estudo mostra que 1 em cada 
10 adultos americanos têm zumbidos persis-
tente nos ouvidos. o estudo de pesquisado-
res da universidade da Califórnia, também 
descobriu que as maiores taxas de zumbido 
relacionam-se com pessoas que foram regu-
larmente expostas a ambientes com ruidos.

Zumbido no ouvido

Cientistas não sabem com certeza. Têm sido su-
gerido que os zumbidos são o resultado dos circuitos 
neuronais do cérebro tentando se adaptar a lesão 
do ouvido através do aumento da sensibilidade do 
som. mas isso tem jeito? infelizmente, não há cura 
para o zumbido, mas existem maneiras de ajudar as 
pessoas a lidar com a condição e até evitar.

o nome 'pica' veio do latim, que significa 'pega'. 
mas a síndrome não acontece somente em mu-
lheres grávidas, ela pode ocorrer em qualquer 
pessoa, e em qualquer idade. a pessoa fica tão 
obsessiva que não pode, por exemplo, ver um pe-
daço de carvão que quer comer. É quando não 
consegue, chega a comer a própria roupa.

Existem pessoas que sofrem de 'pica'II

Vagas nos Jogos Paralímpicos
os Jogos paralímpicos rio-2016, que ocorrerão 

entre 7 e 18 de setembro, também têm vagas de 
emprego temporárias.para concorrer às chances, 
é preciso se inscrever no portal talentosmanpower-
group. com.br. há oportunidades para interessados 
com diversos níveis de escolaridade.

Colônia tem 400 vagas em oficinas
de 2 a 26 de agosto, a Colônia do morro são João, no en-

genho novo, na Zona norte do rio, terá oficinas e workshops.
para garantir um lugar nas aulas, os interessados devem se 
inscrever das 10h às 17h, na Comunidade em ação do mor-
ro são João, dentro do Ciep agostinho fíncias, na Travessa 
deputado Átila nunes 131, no engenho novo. 

Chance para vendedor
lojas de souvenir no Cristo redentor abrem vagas para 

vendedor de ambos os sexos com ensino médio comple-
to, experiência na função e desejável conhecimento em 
algum idioma. salário de r$ 1.006,00, vale transporte e re-
feição no local. interessados enviar currículo no corpo do 
email para vinicius.souza@afamar.com.br.

Gastos de brasileiros no exterior têm queda
os gastos de brasileiros no exterior somaram us$ 

6,53 bilhões no primeiro semestre deste ano, in-
formou o banco Central ontem. na comparação 
com o mesmo período do ano passado, quando 
somaram us$ 9,94 bilhões, a queda nos gastos foi 
de 34,3%. 

Brasil deve recuar 3,5% este ano
a economia do brasil deverá encerrar 2016 em queda 

de 3,5%, segundo estimativa divulgada em estudo da Co-
missão econômica para a américa latina e o Caribe Ce-
pal ontem. a argentina, por sua vez, deverá recuar 1,5% e 
a  venezuela, em plena crise política, terá o pior resultado, 
com uma contração esperada de 8%.

Moeda americana em baixa
o dólar opera em queda em relação ao real ontem, 

com ivestidores ainda adotando alguma cautela antes 
das decisões de política monetária desta semana do 
federal reserve e do banco do Japão, bancos centrais 
norte-americano e japonês. Às 15h40, a moeda norte-
-americana caía 0,596%, a r$ 3,2744 na venda. 

Zumbido no ouvido II

rio-2016

SoUVENir

baNco cENtral

dólar

Crianças sírias comovem gamers

Existem pessoas que sofrem de 'pica'
pica é o nome dado a um transtorno ali-

mentar, chamado também de alotriofagia ou 
alotriogeusia, que se manifesta num apetite 
estranho de querer comer coisas que não 
são alimentares, como terra, tijolos, carvão, 
plásticos, etc. as mulheres quando estão grá-
vidas costumam apresentar esse transtorno. 

FÉriaS

ProJEÇÃo

megaCurioso

o game pokémon go, como você deve saber, se transformou em uma 
verdadeira febre mundo afora com milhares de gamers percorrendo as 
ruas em busca de monstrinhos para capturar. aproveitando a proposta 
do jogo, um grupo de crianças sírias resolveu lançar uma comovedora 
campanha. de acordo com may bulman, do portal independent, os pe-
quenos estão exibindo figuras de personagens do game com a intenção 
de que pessoas os encontrem e queiram salvar as suas vidas. 

Pesadelo das eleições
o ex-vereador marcos fernandes, do solida-

riedade, terá que adiar o sonho de voltar à Câ-
mara municipal de nova iguaçu nas eleições 
de outubro. segundo uma fonte do sombra, ele 
teve suas contas relativas ao exercício de 2011, 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas do estado do 
rio de Janeiro (TCe-rJ). 

Inelegibilidade 
fernandes, que presidiu o legislativo munici-

pal durante os governos lindberg, do qual tam-
bém seria assessor do agora senador em brasília, 
e de sheila gama, ficará inelegível junto ao Tri-
bunal regional eleitoral (Tre-rJ) e, portanto, não 
poderá concorrer nas eleições de outubro. 

Relações estremecidas  
o burburinho que se ouve nos bastidores da 

política é que azedaram as relações político-
-partidárias do pdT do deputado estadual luiz 
martins e do pen do deputado federal Walney 
rocha, em nova iguaçu.  Com o racha, a coli-
gação dos dois partidos na eleição proporcional 
deste ano desceram ladeira abaixo, complican-
do ainda mais a possibilidade de uma represen-
tação de qualquer uma das duas legendas na 
Câmara de vereadores, a partir de janeiro de  
2017.

Melhor só...
prefeitos avaliados como péssimos gestores 

pelo desempenho negativo já estão sentindo na 
pele o sentimento de rejeição. Tudo porque can-
didatos às eleições de outubro querem distância 
deles, ou seja, nada de ter o nome associado à 
administrações suspeitas de improbidade. 

E não é pra menos!
Como gatos escaldados, esses políticos sa-

bem que podem perder uma chuva de votos se 
fizeram palanque para os prefeitos que perdem 
em popularidade tanto quanto são odiados por 
aqueles que os colocaram no cargo. 



Bornier vai para convenção 
com apoio de 16 partidos
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Câmara muniCipal de belford roxo

eleições 2016

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Prefeito fecha aliança com vereadores para reforçar eleições deste ano.

Ele terá o apoio de cerca de 200 candidatos à Câmara de Vereadores

Carlos foi prefeito por dois mandatos em Japeri

Os 25 parlamentares que integram as bancadas da Casa também votaram a favor

divulgação

CusTódio marTinsdivulgação

Candidato único 
de seu partido, o 
prefeito de nova 

iguaçu, nelson bornier 
(pmdb), fechou com um 
total de 16 partidos seu 
leque de alianças para as 
eleições deste ano, quan-
do disputará a reeleição. 
ele terá o apoio, ainda, 
de 27 dos 29 vereadores 
com mandato. “será uma 
das maiores coligações 
de todo estado do rio de 
Janeiro, o que aumenta 
a responsabilidade de 
cada um de nós para ga-
rantirmos que a mudança 
vai continuar em nova 
iguaçu”.

o grande número de 
partidos com as maiores 
bancadas de deputados 
federais na Câmara dará 
à campanha de bornier 
mais de 60% do tempo 
dos programas de tele-
visão e rádio no horário 
eleitoral gratuito. ele terá 

Parceria com 27 vereadores

MPF pede condenação de 
ex-prefeito Carlos Moraes

Duque de Caxias legaliza artesãos

Câmara de Belford Roxo 
cancela concurso público 

bornier passou os últi-
mos meses costurando 
com os dirigentes parti-
dários a aliança para as 
eleições deste ano. man-
tendo a tradição de ou-
vir todos os aliados e de 
esgotar até o último mi-
nuto o prazo para anun-
ciar oficialmente seu 
companheiro de chapa 
majoritária, bornier está 
deixando em suspense, 
pelo menos até o dia da 
Convenção ( 4 de agos-
to, 19 horas, na vila olím-

pica do Colégio munici-
pal monteiro lobato, no 
Centro), o nome do can-
didato a vice da coliga-
ção que comandará.

na campanha des-
te ano, a coligação de 
bornier será formada 
pelo pmdb,pp,dem,pTb,p
v,psd,psb,pros,psC,phs
,pmn,pTC,prp,psdC,pTn 
e psl. são 35 o número 
de partidos aptos pelo 
Tse a participarem das 
eleições municipais des-
te ano.

o ministério público 
federal quer a suspen-
são dos direitos políticos 
do ex-prefeito de Japeri 
Carlos moraes Costa de-
vido à fraude em licita-
ção de ambulâncias. Tal 
pedido foi feito pelo ór-
gão ontem.

segundo o mpf, no 
processo foram consta-
tadas práticas como a 
falta de pesquisa de pre-
ços no mercado, diver-
gência entre a licitação 
e a previsão de compra 
de ambulâncias, além 
da participação de 
apenas duas empresas 
concorrentes, o que é 
proibido já que a legis-
lação prevê um mínimo 
de três propostas.

Carlos moraes Costa, 
que foi prefeito do mu-

nicípio em duas opor-
tunidades (1993-1996 e 
2001-2004), é acusado 
de improbidade admi-
nistrativa no segundo 
mandato e pode perder 
o direito de se candida-
tar por três anos, além 
do pagamento de cer-
ca de r$ 10 mil de mul-
ta para o fundo nacio-
nal de saúde e r$ 2 mil 
para a união.

Tal condenação pode 
pôr fim ao desejo de 
Costa, filiado ao partido 
progressista (pp), de se 
eleger à prefeitura de 
Japeri neste ano.

o mpf também pede 
punição ao ex-presi-
dente da Comissão de 
licitação do município, 
marcos gasiglia alves 
mattos, pelo mesmo mo-
tivo.

a crise bateu à 
porta de belford 
roxo. em sessão na 
noite de ontem, a 
Câmara municipal 
aprovou, por unani-
midade, projeto de 
lei que suspende o 
concurso público em 
andamento para o 
preenchimento de 
2.461 vagas em car-
gos de níveis funda-
mental, médio e su-
perior. 

os 25 parlamenta-
res que integram as 
bancadas da Casa 
também votaram a 
favor da suspensão 
temporária do mu-

nicípio realizar novos 
concursos por um pe-
ríodo de 1 ano. agora, 
a proposta será envia-
da ao prefeito den-
nis dauttmam, que 
terá um prazo de 15 
dias para sancionar 
ou vetar a medida. a 
votação foi acompa-
nhada por dezenas 
de servidores da pre-
feitura, que lotaram o 
plenário. eles também 
planejam entrar com 
uma ação coletiva na 
Justiça para cancelar 
o concurso. 

em entrevista ao 
hora h, o presiden-
te da Casa, marco 

aurélio de almeida 
gandra, o markinhos 
gandra (pdT) decla-
rou que o legislativo 
é contra o desem-
prego, entretanto o 
município, diante da 
crise que afeta todo 
o país, não possui 
suporte financeiro 
para contratar novos 
servidores. “os ve-
readores alegaram 
que os salários atra-
sados dos servidores 
justificam a medida. 
Quem não paga em 
dia seus funcionários, 
não pode contratar 
novos servidores”, 
afirmou. 

a prefeitura de duque de 
Caxias, em parceria com o 
sebrae, promoveu na últi-
ma terça-feira, no cinema 
i do shopping unigranrio, 
no Centro, um mutirão de 
legalização com oficina de 
controle de dinheiro para 
os artesãos da cidade. a 
atividade foi organizada 
pelas secretarias munici-
pais de Trabalho, emprego 
e rende e desenvolvimen-
to econômico; e de Cultura 
e Turismo com o objetivo 
de formalizar os profissionais 

da área que trabalham no 
município.

a secretaria de Cultura 
e Turismo, destaca a impor-
tância para o artesão da 
formalização.  por isso, tem 
apoiado a iniciativa, que 
trará a este trabalhador 
inúmeras vantagens, atra-
vés do mei.  

moradora do Jardim 
anhangá, a artesã maria 
damiana, 45 anos, partici-
pou do mutirão e decidiu 
se formalizar após saber 
dos benefícios que terá 

com o programa do micro-
empreendedor individual 
(mei). “o curso é muito im-
portante, traz conhecimen-
to técnico. espero que com 
a formalização possa cres-
cer e formar uma marca”, 
planeja a artesã que traba-
lha com tapetes, almofa-
das, crochê.

duque de Caxias possui 
atualmente cerca de 300 
artesãos. o próximo passo 
da prefeitura é cadastrá-los 
no programa estadual de 
artesanato. 

o apoio de cerca de 200 
candidatos à Câmara de 
vereadores, cujo número 
de cadeiras foi reduzido 
para 17 nas eleições des-

te ano.

MAIs PARTIDOs
 O APOIAM

na última eleição, em 

2012, bornier elegeu-se 
prefeito com o apoio 
de oito partidos. foi uma 
eleição que confirmou a 
força política e eleitoral 

do atual prefeito: ele der-
rotou 10 candidatos que, 
abandonados pelo elei-
torado no primeiro turno, 
optaram em apoiar a en-
tão prefeita sheila gama 
(pdT-pT), no segundo tur-
no. bornier ganhou de to-
dos eles, com 55,3% dos 
votos válidos.

 entre os candidatos a 
prefeito que bornier der-

rotou em 2012, dois de-
les vão fazer dobradinha 
com o seu nome este 
ano: o ex-pagodeiro Wa-
guinho( atualmente can-
tor de músicas gospel ), 
que era do pC do b na-
quele ano,  e o ex-depu-
tado estadual Xandrinho 
(pv), ambos candidatos 
agora à Câmara de ve-
readores.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

são João de meriti é a única ci-
dade no estado a contar com uma 
escola pública especializada no en-
sino de alunos autistas e referência 
na educação de estudantes com 
Transtorno do espectro do autismo. 

uma liminar do juiz 
da 7ª vara empresa-
rial do rio, fernando 
viana, determinou 
que os Correios re-
estabeleça os ser-
viços firmados com 
as empresas do gru-
po oi, sob pena de 
multa diária no va-
lor de r$ 1 milhão. 

os criminosos arma-
dos têm como alvo 
principal os estudantes 
que deixam o campos 
pelo acesso lateral. a 
coluna recebeu a de-
núncia de que à noi-
te o trecho fica ainda 
mais perigoso por cau-
sa da fraca iluminação 
das luzes do poste. 

a estatal suspendeu seus serviços alegando que as 
dívidas com as empresas sobre os valores faturados 
após 20 de junho, data do pedido de recuperação 
judicial, não estariam sujeitos à recuperação judicial.

o estado do rio, 3º maior colégio eleitoral do país, 
possui 12.414.879 eleitores aptos a votar em outubro. 
os dados indicam uma alta de 2,2% no eleitorado em 
relação ao pleito de 2014, segundo o Tse. 

Intimidação Liminar

Muitas dívidas Levantamento 

Eles disseram... nós publicamos!
"Atletas estrangeiros vão nadar literalmente em excremento humano, e correm o risco de ficar doente. É 

triste, mas também preocupante’. médico daniel becker, ao falar sobre as competições na baía de gua-
nabara durante os Jogos olímpicos no rio de Janeiro, em reportagem do jornal The new York Times. 

uma medida provisória flexibiliza o ho-
rário de transmissão do programa a voz 
do brasil durante a realização dos Jo-
gos olímpicos e paralímpicos rio 2016 e 
passa a valer no período de 5 de agos-
to a 18 de setembro.

de acordo com o texto 742, cada 
emissora de rádio poderá escolher 
entre as 19h e 22h para veiculação 
do programa, sem precisar interrom-
per a transmissão dos jogos olímpicos 
e paralímpicos.

direTo ao ponTo

Com tantos pontos negativos como queda de 
ciclovia, baía de guanabara poluída e tiroteios, 
o rio amplia sua fama com a ação de supostos 
policiais militares envolvidos no sequestro de um 
lutador neozelandês. a notícia, que repercutiu 
em todo o mundo mancha ainda mais a ima-
gem da 'capital dos Jogos olímpicos e nos faz, 
brasileiros, perguntar: porquê? Com episódios 
como esse, infelizmente, muitos turistas têm afas-
tado de si a ideia de vir ao brasil conhecer o rio. 

Treinamentos Permissão Arrastão
o rio abre hoje a série de trei-

namentos e capacitações dos 
cartórios extrajudiciais para vali-
dação de documentos para uso 
no exterior. o workshop acon-
tece entre 10h e 12h30 no mar 
place Copacabana hotel, em 
Copacabana, Zona sul do rio. 

a série permitirá aos cartórios 
validarem documentos como 
certidões de nascimento e de 
óbito, diplomas escolares e 
procurações e é uma iniciativa 
do Conselho nacional de Jus-
tiça e da associação dos no-
tários e registradores do brasil. 

estudantes da unig, morado-
res e comerciantes do entorno 
do campus nova iguaçu, es-
tão apavorados com a pre-
sença de bandidos na região. 
os arrastões numa das ruas 
de acesso a universidade são 
mais comuns do que parece. 

MP nos jogos 

Escolha de horário 
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frança

no primeiro dia de operação do vlT 
com cobrança de tarifa, uma falha 
no abastecimento de energia atra-
sou em uma hora o início da opera-
ção, que deveria ter começado às 
7h, mas só começou às 8h de ontem. 

Rio manchado até o talo

no próximo sá-
bado milhões 
de pares de 

olhos estarão vol-
tados para a pas-
sagem da tocha 
olímpica pelo mu-
nicípio de guapimi-
rim, uma pequena 
cidade do estado 
do rio de Janeiro, 
e os da fiscalização 
da Justiça eleitoral 
também, estes fo-
cando nos “papa-
gaios de pirata”, 
como estão sendo 
chamados os can-

Pressão sobre servidores 
para receber a tocha

didatos a cargos 
eletivos nas elei-
ções deste ano que 
tem comparecido 
a eventos e cha-
mando de suas as 
realizações custea-
das com o dinheiro 
do povo, principal-
mente no setor de 
educação, onde a 
máquina pública, 
de acordo com de-
núncias feitas por 
professores e fun-
cionários de apoio, 
estaria sendo usada 
para fins eleitorais. 

Mostra de Artes agita Centro Cultural Mister Watkins
CulTura

Crianças encenando um espetáculo no centro cultural Mister Watkins

O padre Jacques Hamel, de 84 anos, foi morto. 

Alunos das escolas municipais de Mesquita se apresentam em dois horários até quinta-feira.
antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Padre é morto após ser feito refém 

reprodução/g1

uma área na es-
quina da rua pana-
má com a rodovia 
presidente dutra está 
virando um lixão. no 
local são jogados to-
neladas de lixo, inclu-
sive orgânico como 
restos de comida que 
atraem animais de 
rua e até ratos e ba-
ratas. Quem mora ou 
trabalha na região re-
clama do mau cheiro 
e moscas. uma placa 
indicando ser proibido 
jogar detritos no local 
é ignorada pelos 'su-
jões' de plantão .

Guapimirim obriga servidores a comparecerem a evento

divulgação

pablo henriQue

o primeiro dia 
da mostra de 
artes de mes-

quita, que reúne di-
versos trabalhos cul-
turais de alunos da 
escolas municipais 
da cidade, lotou na 
última terça-feira, o 
Centro Cultural mis-
ter Watkins, no Cen-
tro. apresentações 
de trabalhos audiovi-
suais, peças teatrais, 
números de dança 
e exposições marca-
ram o primeiro dia do 
evento, que se esten-
de até amanhã, em 
dois horários, às 9h e 
às 14h.

“o principal obje-
tivo é reunir a comu-
nidade escolar em 
torno da cultura e 
incentivar cada vez 
mais a utilização des-
se espaço”, explicou 
o diretor do Centro 
Cultural, rogério ma-
galhães. estudantes 
da escola municipal 
presidente Castelo 
branco, no bnh, fo-
ram os primeiros a 
participar, apresen-
tando um vídeo sobre 
preservação do meio 
ambiente.

   APREsENTAçãO 
      DE DANçA
em seguida alunos 

do Ciep municipali-

zado padre nino mi-
raldi, em Jacutinga, 
fizeram a apresen-
tação de um núme-
ro de dança sobre 
a utilização racional 
da água, seguindo a 
mesma temática de 
preservação do meio 
ambiente. mas o pon-
to alto do evento ficou 
mesmo com a ence-
nação da peça ‘o 
mágico de oz’, uma 
adaptação de letícia 
prado, professora de 
teatro da escola Cas-
telo branco, que arran-
cou aplausos do públi-
co presente. a peça 
foi encenada por alu-
nos dos anos finais do 
ensino fundamental.

dois homens ar-
mados com facas 
fizeram reféns um 
padre, duas freiras 
e dois fiéis em uma 
igreja de saint-etien-
ne-du-rouvray, na 
região da norman-
dia, no norte da 
frança, na manhã 

de ontem. o padre, 
Jacques hamel, de 
84 anos, foi morto. 
outros três reféns fica-
ram feridos, um deles 
em estado grave.

o estado islâmico 
reivindicou a autoria 
do atentado, que ter-
minou após a polícia 
matar os dois terroris-
tas. "eles responderam 

aos chamados para 
atacar os países da 
coalizão internacio-
nal [que luta contra 
o estado islâmico no 
iraque e na síria]", 
afirmou a amaq, 
agência ligada ao 
grupo jihadista.

poucos minutos 
antes, o presiden-
te francês, françois 
hollande, já tinha 
declarado que os 
criminosos disseram 
pertencer ao grupo 
terrorista. hollande, 
que foi até o local 
do crime, qualificou 
o ato como "um ig-
nóbil atentado".
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Município se organiza para passeio da chama olímpica na cidade amanhã.

Volta Redonda realiza reunião pra 
acertar passagem da Tocha Olímpica
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Lista dos condutores possuem 30 nomes que foram escolhidos pelos patrocinadores da Rio 2016

Trajeto completo

reprodução/pmvr

uma última reunião 
para esclarecer 
detalhes sobre a 

passagem da Tocha 
olímpica em volta re-
donda, amanhã, foi re-
alizada de ontem no 
gabinete do prefeito, 
antônio francisco neto. 
Com a presença de 
representantes do Co-
mitê rio 2016, além de 
órgãos da prefeitura. in-
formações sobre como 
acontece o revezamen-
to foram destacadas na 
coletiva de imprensa 
coordenada pelo as-
sessor de comunicação 
do comitê igor Cardoso. 
estiveram reunidos tam-
bém alguns dos condu-
tores selecionados pela 
prefeitura e patrocina-
dores oficiais das olimpí-
adas rio 2016.

a secretária de espor-
te, rose vilela, afirmou 
que o comboio está 
previsto para chegar à 
cidade precisamente 

às 17h18, após passar 
por barra mansa. o tra-
jeto terá como ponto 
de partida a avenida 
almirante adalberto de 
barros nunes, a beira rio, 
em frente à av. Jaraguá, 
e percorrerá até a pra-
ça brasil, onde será ace-
sa a pira olímpica. serão 
ao todo 50 condutores 
que percorrerão, cada 
um, 200 metros ao longo 
do percurso.

uma réplica oficial da 
Tocha foi adquirida pela 
prefeitura e será coloca-
da em exposição per-
manente no estádio da 
Cidadania. a previsão é 
de que ela seja coloca-
da no local hoje.

ALTERAçõEs 
NO TRâNsITO

haverá algumas res-
trições provisórias em 
ruas e pontos da cida-
de, quanto ao trânsito 
e estacionamento de 
veículos. os locais onde 
não será permitido o 
estacionamento serão 

Com início na 
avenida almirante 
adalberto de bar-
ros nunes, a bei-
ra rio, em frente 
à av. Jaraguá, o 
revezamento se-

guirá pela rua la-
ranjeiras, av. retiro, 
av. sávio gama, av. 
nossa senhora do 
amparo, em niterói, 
e dará continuidade 
pela ponte pequeti-

to amorim, av. paulo 
de frontin, rua neme 
felipe, av. lucas 
evangelista, rua José 
fulgêncio neto, em 
frente ao palácio 17 
de Julho (prefeitura), 

segue até o viaduto 
heitor leite franco e 
desce a rua gusta-
vo lira, onde dobra 
pela rua são João e 
percorre a av. amaral 
peixoto. a partir daí, o 

percurso terá a vila 
santa Cecília como 
destino pela av. dos 
Trabalhadores, vira no 
início da rua 33 e se-
gue pela rua 12 até 
o escritório Central. 

por fim, o reveza-
mento contornará 
o prédio e chegará 
até a praça brasil, 
onde será acesa a 
pira olímpica, pela 
rua 14.

Parque Nacional de Itatiaia 
abre parcialmente para turistas

Cristina Braga se apresentará na Fazenda Florença

fabríCio Conde/Tv rio sul

14º Festival Vale do Café será 
realizado em oito cidades

Um incêndio antigiu a parte alta da reserva de Itatiaia na última sexta-feira

divulgação/assessoria de imprensa

Jonas Marins pede reinstalação de 
iluminação pública em Barra Mansa

monitorados desde a 
noite anterior hoje, além 
de sinalização indican-
do a interdição. ao lon-

go do trajeto, depois da 
passagem da tocha, 
as restrições serão reti-
radas. os veículos que 

estiverem nos locais res-
tritos serão rebocados. 
durante o evento, não 
será permitido o co-

mércio ambulante, por 
medidas de segurança 
e também para evitar 
tumultos.

a entrada de turis-
tas na parte alta do 
parque nacional do 
itatiaia, no sul do rio 
de Janeiro, foi par-
cialmente liberada 
na manhã de ontem. 
segundo a direção, 
a área de camping 
e o abrigo rebouças 
permanecem fecha-
dos até amanhã, 
para apoio aos bri-
gadistas que estão 
utilizando as estrutu-
ras para pernoite e 
alimentação.

um incêndio atigiu 
a parte alta da re-

serva na última sexta-
-feira. segundo a di-
reção do parque, o 
fogo começou em 
quatro pontos, na 
área do estado de 
minas gerais, espa-
lhados em um terri-
tório de mil hecta-
res, equivalente a mil 
campos de futebol. 
as chamas foram 
controladas no último 
domingo, por equi-
pes de brigadistas.

o parque nacional 
do itatiaia foi criado 
em junho de 1937 e 
foi o primeiro parque 

nacional do país, de 
acordo com o iCm-
bio, que administra o 
local.

i n i c i a l m e n t e 
abrangendo uma 
área de aproxima-
damente 12 mil hec-
tares, o parque foi 
ampliado para 28 
mil hectares em de 
setembro de 1982. 
ele é caracterizado 
por montanhas e ro-
chas, sendo o pico 
das agulhas negras 
o ponto mais alto, 
com altitude de 
2.790m.

mais um furto de cabea-
mento elétrico foi registrado 
em barra mansa. dessa vez 
o crime aconteceu no Cor-
redor Cultural, no Centro, 
onde 150 metros de cabos, 
que ficavam em uma rede 
subterrânea, foram retirados. 
atos de vandalismo têm pre-
judicado o município. só no 
mês de junho 2.520 metros 
de cabos foram furtados, 
deixando vários pontos sem 
iluminação. para restabe-

lecer o serviço nos lugares 
afetados será necessário um 
investimento de cerca de r$ 
17 mil. o prefeito Jonas marins 
pediu prioridade dos setores 
responsáveis para a reinsta-
lação do cabeamento elé-
trico.

Jonas afirmou que já de-
cretou a compra do mate-
rial em regime de urgência. 
“fico chateado com esta si-
tuação, porque a segurança 
de nossa população é indis-

pensável. além disso, neste 
momento de crise, teremos 
que desembolsar recursos 
próprios, que poderiam ser 
investidos em outras áreas, 
para recolocar os cabos. 
pedi atenção total dos ór-
gãos responsáveis para nor-
malizar a iluminação pública. 
acredito que, com o esforço 
de nossos funcionários, o pro-
blema esteja resolvido até o 
final da próxima semana”, 
disse Jonas.

será realizada entre os 
dias 21 de julho e 3 de agos-
to a 14ª edição do festival 
vale do Café. vassouras, 
barra mansa, barra do piraí, 
paty do alferes, valença, 
Três rios, rio das flores e vol-
ta redonda serão palco de 
apresentações em igrejas, 
casarões, praças e fazen-
das, além de oficinas, cursos 
e gastronomia. o evento 
deste ano homenageia os 
100 anos do samba. nomes 
como Jorge aragão, Teresa 
Cristina, Carlinhos de Jesus e 
a Cor do som farão shows 
especiais.

de acordo com a asses-
soria de comunicação, as 
cidades participantes tam-
bém receberão o projeto 
“espaço Cultura dos sabo-
res”. Chefs embaixadores do 

senac promoverão aulas-
-shows abertas ao público. 
nos oito municípios haverá 
um ponto de informações 
turísticas no dia em que o 
espaço estiver na cidade.

outra novidade desta 
edição é a criação de um 
circuito de visitação às ca-
chaçarias da região. de sex-

ta-feira a domingo, sempre 
às 11h, o festival disponibi-
lizará duas vans para o pú-
blico. os produtores partici-
pantes do circuito terão um 
espaço de apresentação, 
degustação e venda dos 
produtos nas fazendas onde 
acontecem os concertos do 
festival vale do Café.
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PMs são suspeitos de 
sequestro de lutador 
Neozelandês Jason Lee foi levado por homens uniformizados na Rodovia Washington Luís.

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Acidente aconteceu quando piloto voltava de exercícios

dois policiais mi-
litares suspeitos 
de participação 

no sequestro do luta-
dor de jiu-jitsu da nova 
Zelândia

Jason ‘Jay’ lee fo-
ram presos adminis-
trativamente pela pm. 
segundo relatos, no 
último sábado o atleta 
voltava de um evento 
esportivo em resen-
de, no sul fluminen-
se, quando ao seguir 
as orientações de um 
aplicativo, foi parar 
por engano na rodo-
via Washington luíz, 
que liga petrópolis ao 

rio.
o lutador dirigia um 

carro alugado e foi 
abordado por dois ho-
mens fardados, que 
usavam motocicletas 
com giroflex. a equipe 
sequestrou a vítima e 
a forçou a sacar r$ 2 
mil em dois caixas ele-
trônicos. de acordo 
com a polícia militar, 
caso seja comprova-
da a participação dos 
militares no crime, eles 
serão submetidos a um 
conselho de disciplina 
e poderão ser expulsos.

PREsTOU DEPOIMENTO 
NO DEAT 

no domingo, Jason 
lee prestou depoi-

mento na delegacia 
especial de apoio ao 
Turismo (deaT) e con-
tou o que aconteceu. 
a especializada já so-
licitou à corregedoria 
da pm o envio da iden-
tificação dos agentes 
suspeitos. 

em entrevista a um 
jornal neozelandês, o 
lutador, que está no 
rio há um ano, contou 
que os pms o aborda-
ram, e ao perceberem 
que era estrangeiro, 
alegaram que ele não 
poderia dirigir sem pas-
saporte. Jason prestou 
depoimento na deaT 
e usou as redes so-
ciais para denunciar o 
caso. PMs suspeitos de sequestrar lutador no Rio são presos administrativamente

Desabafo nas redes sociais critica o Brasil 
ele relatou ainda 

que os pms disse-
ram que ele pre-
cisaria pagar r$ 2 
mil, ou seria levado 
para a polícia fede-
ral. Com medo, Jay 
foi com os supostos 

pms em um carro par-
ticular até dois caixas 
eletrônicos, onde rea-
lizou os saques.

nas redes sociais, 
a vítima desabafou: 
“então, ontem (sába-
do) eu fui sequestra-

do no brasil. não por 
algumas pessoas ale-
atórias com armas, 
mas por homens de 
serviço no uniforme 
completo. fui amea-
çado se eu não en-
trasse em seu carro 

particular a acompa-
nhá-los até dois cai-
xas eletrônicos para 
retirar grande soma 
de dinheiro para su-
borno. eu não tenho 
certeza o que é mais 
deprimente, o fato 

disso estar aconte-
cendo com estran-
geiros tão perto dos 
Jogos olímpicos ou o 
fato dos brasileiros te-
rem de viver em uma 
sociedade que per-
mite que essa boba-

gem absoluta em 
uma base diária. 
este lugar é verda-
deiramente f... em 
todos os sentidos 
da palavra que se 
possa imaginar, es-
creveu o lutador.”

Chefão da Furquim é capturado 
marcelo Carlos fer-

reira, de 39 anos, co-
nhecido como anal, 
foi preso por agentes 
da polícia rodoviária 
federal (prf) na ma-
drugada de ontem, 
durante uma blitz na 
ponte rio-niterói. ele é 
suspeito de chefiar o 
tráfico na favela fur-
quim mendes, em Jar-
dim américa, na Zona 
norte do rio. 

segundo os poli-
ciais, a guarnição 
realizava uma blitz 
na altura da praça 
do pedágio, quando 
suspeitaram dos ocu-
pantes de um carro 
preto e resolveram 
abordá-los. o pas-
sageiro do veículo 
apresentou um do-
cumento falso, pelo 
qual teria pago r$ 
300, mas acabou sen-

do identificado como 
foragido da Justiça, 
de acordo com os 
policiais.

ainda de acordo 
com a prf, o suspeito 
responde a processos 
por associação ao trá-
fico e tráfico de entor-
pecentes. segundo o 
órgão, ao consultarem 
os sistemas de segu-
rança pública, os poli-
ciais constataram que 
o homem possuía dois 

mandados de prisão 
em seu nome.

ele é suspeito de 
chefiar o tráfico de 
drogas na comunida-
de da furquim men-
des, no Jardim améri-
ca, e o site procurados 
oferecia r$ 1 mil por 
informações que levas-
sem à captura do fora-
gido, de acordo com 
a prf. a ocorrência foi 
encaminhada à polícia 
federal, em niterói.

‘Anal’ foi preso por agentes da Polícia Rodoviária

Caça da Marinha cai no mar 
um caça da ma-

rinha do brasil caiu 
no mar da região 
dos lagos do rio na 
tarde de ontem du-
rante treinamento 
padrão que era feito 
junto com outra ae-
ronave, a 24 milhas 
da costa, cerca de 
44 Km de distância 
do litoral.

a marinha infor-
mou que o piloto se 
ejetou da aeronave 
e caiu no mar com 
vida. até o fecha-
mento desta edição 
ele ainda não ha-
via sido encontrado. 
uma grande opera-
ção de resgate está 
em curso com na-
vios, helicópteros e 
outras embarcações. 
as buscas se con-
centram na praia de 
Jaconé, em saqua-
rema. o Corpo de 
bombeiros também 

está no local. segundo 
a ocorrência registra-
da pelos bombeiros, a 
corporação foi infor-
mada de que a causa 
do acidente seria uma 
colisão entre as duas 
aeronaves no ar. 

a aeronave que caiu 
no mar é do modelo 
af-1 skyhawk da ma-
rinha do brasil. o outro 
caça que fazia o trei-
namento, do mesmo 

modelo, voltou com 
segurança para a 
base aérea naval de 
são pedro da aldeia, 
de onde eles tinham 
saído.

em nota a marinha 
do brasil disse que 
o acidente ocorreu 
quando os pilotos vol-
tavam dos exercícios 
e que está prestando 
apoio à família do 
militar desaparecido. 

Degase vai usar scanners em revistas 
a partir do próxi-

mo fim de semana, 
o departamento 
geral de ações so-
cioeducativas (de-
gase) vai começar 
a utilizar scanners 
corporais para fa-
zer as revistas nos 
visitantes. as unida-
des de educandário 
santo expedito (ese), 
em bangu, e o Cen-
tro de atendimento 
intensivo (Cai), em 
belford roxo, irão 
iniciar um período 
de adaptação dos 
aparelhos que deve 
durar em torno de 
60 dias. 

ao todo, 14 scan-
ners foram compra-
dos graças a uma 

doação financeira 
de r$ 9,8 milhões da 
assembleia legislati-
va do estado do rio 
de Janeiro (alerj) e 
serão distribuídos en-
tre as unidades do 
degase no estado 
do rio. o objetivo 
da compra é o fim 

do procedimento de 
revista íntima em visi-
tantes, proibido pela 
lei estadual 7.011/15. 
atualmente, agentes 
socioeducativos es-
tão participando de 
cursos para apren-
der a operar os apa-
relhos.

Aparelho será usado na próxima semana

divulgação/ degase PRF apreende R$ 4 milhões em 
cigarros em Duque de Caxias

um carregamento 
com mais de 1,3 milhão 
de maços de cigarros 
contrabandeados em 
duque de Caxias foi 
apreendido ontem por 
agentes da polícia rodo-
viária federal (prf). Três 
homens foram presos por 
suspeita de contraban-
do.

a carga foi encontra-
da durante uma blitz na 
rodovia Washington luiz 
(br-040), na altura do 
posto de pedágio, em 
Xerém, e está avaliada 
em cerca de r$ 4 mi-
lhões. os agentes suspei-

taram de um carro preto 
e um caminhão baú que 
vinham juntos e, ao per-
ceberem a fiscalização, 
se distanciaram um do 
outro, chamando a aten-
ção da equipe. 

após abordar os dois 
veículos, os policiais re-
vistaram o caminhão e 
encontraram centenas 
de caixas de cigarros. o 
motorista, de 31 anos, e 
dois homens, de 30 e 31 
anos, que ocupavam o 
outro veículo, foram pre-
sos. eles confessaram que 
atuavam como escolta 
do caminhão, para aler-

tar o motorista sobre pos-
síveis blitzes no caminho, 
e que acompanhariam o 
veículo até um posto de 
combustíveis na avenida 
brasil. 

Já o condutor do ca-
minhão afirmou que ha-
via pegado a carga em 
uberaba (mg) e que 
receberia r$ 2 mil pelo 
transporte. ele já havia 
sido preso anteriormente, 
em são paulo, também 
por contrabando de ci-
garros. o caso foi enca-
minhado para a delega-
cia de polícia federal de 
nova iguaçu. 

reprodução/faCebooK

reprodução/marinha do brasil

reprodução/prf
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Corpo achado enterrado 
em morro de Nova Iguaçu 

Preso por furto de cerveja morre em incêndio 
um detido por furtar 

latas de cerveja mor-
reu após um incêndio 
no colchão de uma 
cela no interior da de-
legacia da polícia Ci-
vil de boituva (sp), no 
último sábado, segun-
do confirmou ontem 
a secretaria de segu-
rança pública de são 
paulo (ssp). 

a delegacia sec-
cional de itapetinin-
ga informou que o 
homem foi preso em 
flagrante após furtar 
um fardo com 12 la-
tas de cerveja em um 
estabelecimento co-
mercial. ele foi levado 
para a delegacia da 
cidade, onde foi co-

Homem de cerca de 25 anos teria sido vítima de traficantes na região do Complexo da Coreia. 

locado em uma cela. 
policiais relataram que, 
enquanto era feito o 
boletim de ocorrên-
cia do furto, o suspeito 
ateou fogo em um col-
chão na cela.

uma equipe do Cor-
po de bombeiros foi 

acionada e controlou 
as chamas. ferido, o 
suspeito foi levado ao 
hospital, mas morreu 
por ter inalado fuma-
ça. a Corregedoria 
da polícia Civil vai 
apurar a conduta dos 
policiais envolvidos.

Os feridos foram levados ao Hospital Regional do Agreste

Jovem foi encontrada morta em Rio das Ostras no último sábado

Região de conflito entre facções rivais 
o Complexo da 

Coreia tem sido 
marcado por con-
flitos entre facções 

rivais. o Comando 
vermelho (Cv), que 
domina o tráfico de 
drogas luta para 

manter o controle 
dos pontos de ven-
das que estão sen-
do disputados a tiros 

pelos inimigos que 
integram o Tercei-
ro Comando puro 
(TCp). 

a polícia realiza 
incursões frequentes 
para combater a 
ação dos criminosos. 

o 20º bpm já efe-
tuou diversas pri-
sões e apreensões 
de entorpecentes. 

Carlos alberTo soares / Tv Tem

Traficantes de 
drogas podem 
ter executado 

um homem na ma-
drugada de ontem, 
no morro do samu-
ca, na região do 
Complexo de fave-
las da Coreia, que 
divide nova igua-
çu do município de 
mesquita. o corpo 
da vítima foi encon-
trado semi enterrado 
na base de um bar-
ranco num dos aces-
sos a cachoeira lo-
calizada no parque 
natural municipal da 
cidade. 

segundo informa-
ções do batalhão 
de polícia militar de 
mesquita (20º bpm), 
agentes que fazem 
o patrulhamento 
do bairro K11 rece-
beram através do 

serviço 190 (polícia 
militar) informações 
sobre o encontro do 
corpo. os agentes 
foram até o local se 
depararam com o 
cadáver que apre-
sentava várias perfu-
rações nas costas e 
na cabeça. 

de acordo com os 
pms, o homem que 
usava apenas bermu-
da jeans e estava de 
meias brancas pode 
ter sido assassinado 
horas antes e depois 
enterrado de costas 
e com as mãos cru-
zadas. após achar 
o local, os policiais 
acionaram agentes 
da divisão de homi-
cídios da baixada 
fluminense (dhbf) 
que realizaram a pe-
rícia  no corpo e o 
encaminharam para 
o iml (instituto médi-
co legal). 

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

PMs do 20º BPM agarram 
suspeito de roubo de carro 

Policiais receberam informações sobre o encontro do corpo com várias perfurações nas costas

reprodução/WhaTsapp

bruna lemos/hora h 

Namorado de jovem morta 
é apreendido em Alcântara

Policiais abordaram suspeito em um Chevette

reprodução / faCebooK
um suspeito de roubo 

de carro foi preso na noi-
te da última sexta-feira 
por uma equipe do 20º 
batalhão de polícia mi-
litar (mesquita), que foi 
acionada pela sala de 
operações (sop) a fim 
de verificar informação 
de dois homens em ati-
tude suspeita na rua 
Coronel francisco soares 
esquina com rangel pes-
tana no Centro de nova 
iguaçu. 

ao chegar ao local, a 
guarnição se deparou 
com o veículo de marca 
Chevette, de cor azul. a 
vítima, que foi encontra-
da em seguida informou 

aos agentes que havia 
um marginal armado 
dentro do automóvel.

Quando a equipe for-
mada pelo sargento ro-
nald e o soldado brito 
iniciaram a abordagem, 
um dos suspeitos que es-

tava armado atirou con-
tra os pms e fugiu. Já o 
outro comparsa, que pos-
sui passagens por lesão 
corporal, tráfico de dro-
gas e roubo, acabou pre-
so e foi conduzido à 52ª 
dp (Centro) nova iguaçu.

o adolescente sus-
peito de estrangular a 
namorada na região 
dos lagos foi apreen-
dido ontem por po-
liciais da 74ª dp (al-
cântara). victória de 
souza barbosa, de 16 
anos, foi encontrada 
morta em uma praia 
em rio das ostras, no 
último sábado.

o delegado adria-
no frança, titular da 
distrital, disse que foi 
possível descobrir três 
possíveis locais onde 
o menor estaria es-
condido, após troca 
de informações com 
a 128ª dp (rio das 
ostras). na tarde da 
última sexta-feira, o 
menor compareceu a 
74ª dp acompanhado 
de dois advogados e 
confessou o crime. 

segundo o delegado, 
victória e o jovem são 
moradores de macaé e 
decidiram que no último 
dia 19 iriam para uma 
praia em rio das ostras. 
no local, o menor con-
tou que discutiu com 
victória após ela revelar 
uma suposta gravidez. 
“ele (menor) nos disse 
que após dizer que es-
tava grávida, a menina 
iria para europa e ele te-
ria ficado revoltado que 
não veria o filho. depois, 
ele contou que foi ame-
açado pela vítima, que 
iria contar aos pais dela 
e dele, sobre o fato dele 
ser usuário de drogas. 
neste momento, o me-
nor diz que deu gravata 
na menina e saiu do lo-
cal. no entanto, o corpo 
dela foi arrastado e há 
as marcas também do 

estrangulamento”, dis-
se frança.

durante o depoi-
mento, o adolescen-
te foi extremamente 
frio, segundo o dele-
gado. “ele foi tomar 
cerveja após executar 
a menina”, revelou, 
acrescentando que o 
pai do jovem não é 
considerado autor no 
crime. “o pai estaria 
trabalhando no rio e 
só ficou preocupado 
após ver as fotos nas 
redes sociais e decidiu 
tirar o filho de macaé 
com medo de repre-
sálias, já que o pai da 
vítima é policial (sar-
gento da pm)”, desta-
cou. o menor vai ser 
levado amanhã para 
uma casa de deten-
ção na ilha do gover-
nador.
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Escola Municipal em Meriti é 
referência no ensino de autistas
Instituição é a única no estado a educar estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo.

braSília

o ex-diretor de desen-
volvimento e Construções 
industriais da andrade  
gutierrez antônio pedro 
Campello dias, afirmou na 
última segunda-feira,  que 
todas as empreiteiras pa-
gavam propinas no esque-
ma de corrupção  instala-
do na petrobras entre 2004 
e 2014. “sim, todas paga-
vam”, afirmou  Campello, 
ao ser indagado pelo juiz 
federal sérgio moro, da 
operação  lava Jato.

Campello é um dos ex-
-dirigentes da segunda 
maior  empreiteira do país 
que fechou acordo de 
delação premiada com a  
procuradoria-geral da re-
pública.

os delatores não que-
rem mostrar o rosto. por 

Campello presta depoimento

isso, a audiência com antô-
nio Campello exibe apenas 
sua voz.

o  juiz perguntou a Cam-
pello se ele soube das pro-
pinas na estatal  petrolífera. 
ele respondeu que “teve co-
nhecimento disso” porque 
em um  contrato “houve 
uma primeira abordagem 
para satisfazer esse tipo de  
demanda por parte da pe-
trobras”. “um belo dia recebi 

uma demanda, um  te-
lefonema, ‘olha, tem isso 
para resolver’. eu trouxe 
a demanda para  dentro 
de casa, foi analisada e 
se decidiu atender a de-
manda, na época,  ab-
solutamente incompatível 
com o que se poderia 
acomodar. não se podia  
mais mexer no preço, o 
preço já estava baixando, 
não estava subindo.”

Ex-executivos  relatam esquema para sérgio Moro

reprodução

referência na edu-
cação de estu-
dantes com Trans-

torno do espectro do 
autismo, são João de 
meriti é a única cidade 
no estado do rio de Ja-
neiro a contar com uma 
escola pública especia-
lizada especificamen-
te no ensino de alunos 
autistas. fundada em 
2008, a escola munici-
pal especial professora 
mariza azevedo Cata-
rino, que antes funcio-
nava em um pequeno 
espaço com apenas 
duas salas de aula para 
comportar quase 100 
alunos, em 2014 passou 
por uma grande trans-
formação, ganhando 
uma nova estrutura 
após a construção de 
um novo prédio pela 
prefeitura de são João 
de meriti. hoje os 220 es-
tudantes com autismo 
matriculados na unida-
de, contam com total 
estrutura e acessibilida-
de nas cerca de 40 sa-
las distribuídas em três 
andares, que atendem 
às diversas demandas 
de alunos e profissionais 
da unidade.  

a escola atualmente 

conta com estudantes 
de 4 a 30 anos e lhes 
oferece todo o suporte 
de uma equipe multi-
disciplinar especiali-
zada, composta por: 
professores, psicólogos, 
fisioterapeutas, artetera-
peutas, fonoaudiólogos, 
psicomotricistas, psico-
pedagogas, orientado-
res educacionais e pe-
dagógicos. ao todo, 56 
profissionais atuam na 
unidade.

a proposta da escola 
é preparar seus alunos 
para que sejam inclu-
ídos no ensino regular, 
através do desenvolvi-
mento de habilidades 
acadêmicas, motoras, 
sociais e de linguagem. 
“nosso intuito não é fa-
zer com que a criança 
permaneça aqui na uni-
dade, mas prepará-los 
para a inclusão, sempre 
respeitando o tempo 
e a individualidade de 
cada um”, explica a 
orientadora pedagógi-
ca, sandra maria mota.

 
FAMíLIAs PARTICIPAM 

DE ATIVIDADEs
além dos alunos, as 

famílias também re-
cebem uma atenção 
especial na escola e 
participam de diversas 

atividades, palestras e 
oficinas desenvolvidas 
pela equipe de orien-
tação educacional, vi-
sando oferecer a eles 
momentos de descon-
tração, aprendizado e 
troca de experiências. a 
escola entende que a 
família precisa ser aco-
lhida e bem cuidada, 
pois isso se reflete dire-
tamente na aprendiza-
gem do aluno.

Com um filho matri-
culado há dois anos na 

unidade, o vendedor 
vando aquino, conta 
que antes de conhecer 
a escola procurou uni-
dades de ensino espe-
cial particulares e públi-
cas em outras cidades, 
mas não encontrou a 
qualidade oferecida 
pela escola meritiense. 
“Tenho um filho de nove 
anos e fazia bastante 
tempo que procuráva-
mos uma escola com 
ensino específico para 
crianças e jovens com 

autismo. não encontrei 
nenhuma pública, ape-
nas algumas particula-
res, porém, com uma 
mensalidade fora da 
minha realidade finan-
ceira. Quando conheci 
a escola mariza Cata-
rino, tive a certeza de 
ter encontrado o lugar 
certo para o meu filho. 
Como conhecedor do 
assunto, posso afirmar 
que são João de meriti 
está muito à frente das 
outras cidades no que 

diz respeito à educa-
ção para autistas. aqui 
temos um local espe-
cializado, onde me sin-
to muito bem e acom-
panho a evolução e 
aprendizagem do meu 
filho. o trabalho feito 
com os pais é excelen-
te e nos proporciona 
todos os dias novas ex-
periências com outras 
famílias”, conta o ven-
dedor, que é morador 
do município de nova 
iguaçu.

Professor salomão conduz um aluno durante atividade física na Vila Olímpica do município

Inclusão também no Esporte
faltando menos 

de um mês para 
os Jogos olímpi-
cos e paralímpicos 
rio 2016, a escola 
não poderia ficar 
de fora do contex-

to do esporte e vem 
promovendo diversas 
atividades pedagógi-
cas e esportivas com 
os alunos. o objetivo é 
apresentar-lhes algu-
mas das modalidades 

olímpicas por meio 
da realização de tra-
balhos acadêmicos e 
também levando os 
estudantes para pra-
ticarem as atividades, 
como explica o profes-

sor de educação físi-
ca, José salomão dan-
tas. “além dos nossos 
exercícios físicos regu-
lares, estamos prepa-
rando os alunos para 
um grande evento nos 

dias 5 e 6 de setembro 
em homenagem aos 
Jogos. eles participarão 
de diversas atividades 
de atletismo totalmen-
te adaptadas. Com 
isso desenvolveremos a 

parte motora e física 
dos alunos, além de 
socializá-los”, conta o 
professor, que é o res-
ponsável pela edu-
cação física desde o 
início da escola.

assimp meriTi/divulgação

Obras adiantadas no residencial do 
PAC Vila Ideal em Duque de Caxias

as obras no resi-
dencial do progra-
ma de aceleração 
do Crescimento 
(paC) no parque 
vila ideal, primeiro 
distrito de duque de 
Caxias, estão em 
ritmo acelerado. a 
secretaria munici-
pal de obras já fina-
lizou as instalações 
elétricas, hidráulicas 
e hidro sanitárias, 
colocação de pisos 
e emassamento e 
pintura das paredes 
dos 176 apartamen-
tos. Também foram 
trocadas todas as 
portas de alumínio 

e madeira, que se de-
terioraram com o tem-
po. a previsão para a 
entrega das unidades 
é final do mês de se-
tembro.

paralisadas duran-
te oito anos, as obras 
no condomínio foram 
retomadas pela pre-
feitura de duque de 
Caxias em 2015, em 
parceria com o go-
verno federal. Com 
isso, o projeto foi al-
terado. a secretaria 
municipal de obras 
incluiu a colocação 
de pisos, texturização, 
emassamento das pa-
redes e colocação de 

forro de pvC, que 
não estavam previs-
tos anteriormente.

o condomínio 
conta com 176 apar-
tamentos de 46 me-
tros quadrados divi-
didos em seis blocos, 
sendo cinco blocos 
com 32 unidades 
e um, com 16. para 
evitar problemas 
comuns em condo-
mínios, a secretaria 
municipal de obras 
colocou as ligações 
de luz e água de for-
ma independente. 
o local também ga-
nhará calçamento e 
pavimentação.

Operários trabalham no acabamento da parte externa do empreendimento

rafael barreTo

Mesquita empossa Conselho dos Idosos
na última segunda-feira, 

os novos membros do Con-
selho municipal dos direitos 
da pessoa idosa de mes-
quita, tomaram posse para 
exercerem mandato de dois 
anos. a cerimônia aconte-
ceu no auditório Zelito via-
na, no Centro da cidade.

o Conselho é formado 

por 16 integrantes, entre re-
presentantes do governo e 
da sociedade civil, que irão 
deliberar e fiscalizar as polí-
ticas públicas voltadas para 
a melhor idade.  “vamos 
trabalhar para assegurar os 
direitos e diminuir o precon-
ceito contra os idosos”, fri-
sou flávia rosana macedo, 

presidente do novo Conse-
lho. 

antes da solenidade 
aconteceu uma apresenta-
ção do grupo dança mix, 
composto por beneficiárias 
do serviço de Convivência 
e fortalecimento de víncu-
los da secretaria de assistên-
cia social.
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Os planetas mostram 
que os dias estarão bem 
favoráveis em relação 
ao trabalho e ao que 
pretende alcançar em 
sua carreira. Cultive 

a harmonia e a cumplicidade 
no amor. Preserve-se, evitando 
os relacionamentos superficiais. 
Bom momento no campo social. 
Número: 02.

Áries

Poder de convencer as 
pessoas de suas idéias 
e usar argumentos ao 
mesmo tempo energéticos 
e diplomáticos. Momento 
de grande criatividade 

e inspiração. Também há possibilidade 
de receber notícias de alguém muito 
especial. Bom momento no campo 
afetivo. Número: 05.

Touro

Período bastante 
favorável para 
romances e 
namoros, por causa 
da sua disposição 
romântica e 
sonhadora. Será 

através das pessoas ligadas ao seu 
trabalho que encontrará sucesso. 
Seja paciente. Bom momento 
no campo sentimental. Cor: 
amarelo-canário. Número: 08.

Gêmeos

Elemento: água. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Capricórnio. Regente: 
Lua. A sua capacidade 
de comunicação pode lhe 

trazer muitas alegrias, lucros financeiros 
e progresso na vida profissional. Portanto 
é hora das grandes realizações. Não deixe 
passar a ocasião em brancas nuvens. 
Bom momento no campo espiritual. Cor: 
vermelho sangue. Número: 11.

Câncer

O universo indica que você 
deve utilizar mais seu lado 
racional nos próximos dias. 
Nos próximos dias, você 
estará mais comunicativo(a), 
o que pode ajudar na 
relação com os familiares. 

Dê prioridade à união em sua casa. Estar 
consciente da importância do equilíbrio no 
lar facilita as revelações mais íntimas. Bom 
momento no campo familiar. Cor: bordeaux. 
Número: 14.

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

Que tal passar adiante 
as coisas que você não 
usa mais e se desligar de 
tudo que não faz mais 
sentido? O céu está lhe 
fazendo ver com mais 
clareza que as coisas 

que a gente cria sempre mostram 
para todo mundo um pouco da nossa 
vida interior. Cor: havana. Número: 
17.

Libra

Pare de ficar 
esperando que os 
outros tomem a 
iniciativa. Bom 
período para buscar 
mais movimento 

para sua vida social. É tempo de 
reconhecer que somos todos artistas 
da arte de existir e que também 
somos capazes de produzir com 
alto poder de criatividade. Número: 
20.

Escorpião

Você! Chegou a hora 
de sair da fantasia e 
de encarar o que rola 
na vida real. Afinal, 
você quer ou não quer 
ser feliz afetivamente? 

Você está se sentindo mais 
esperto(a) e ativo(a). É possível 
que consiga realizar algo 
que deseja há muito tempo, 
concretizar um sonho. Número: 
23.

Sagitário

O que parecia estar a 
um passo de chegar ao 
fim poderá retroceder 
um pouco. Não se 
preocupe. Corrija a 

rota e ganhe novo impulso para 
chegar lá. Aproveite o amor. 
Quando ele está em harmonia, 
até o trabalho melhora. Bom 
momento no campo amoroso. 
Cor: bege. Número: 26.

Capricórnio

Elemento: ar. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Leão. 
Regente: Urano. Você 
deve se esforçar para 
ganhar ainda mais 

prestígio na vida profissional. Você 
atravessa uma fase de estruturação e 
seria bom levantar se expressar melhor, 
não só para se fazer entender, como 
para perceber quem é realmente. Bom 
momento no campo pessoal. Cor: rosa. 
Número: 29.

Aquário

Elemento: água. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Virgem. Regente: 
Netuno. O período será 
favorável para iniciar 

projetos diferentes, um novo negócio 
ou outro. Trabalho: Você terá mais 
criatividade e ficará mais sociável, 
o que contribuirá para atrair pessoas 
que ajudarão a alcançar sucesso. 
Bom momento no campo social e 
familiar. Número: 32.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 1705/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art.87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, NIVIA DOS SANTOS 
DIAS DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de assessor admi-
nistrativo i, símbolo das-10, da assessoria de apoio administrativo, da secretaria 
Municipal de Governo e desenvolvimento econômico.

     ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº 1738/GP/2016 DE 26 DE JULHO DE 2016.
Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal, dos seus respectivos cargos em comissão, os 
seguintes servidores da Procuradoria Geral do Município:

ViNicius rodriGues NoGueira
daNiele GalVao da silVa
daYaNNe oliVa ferreira
Valeria ferNaNdes leMos
ferNaNdo Gacia dorNa
Paulo roberto da silVa 
joice reis da silVa
lidiaNe da costa alVes
carlos aNtoNio VeNaNcio
reNato de Moraes oliVeira
carlos eduardo dos saNtos rocha
MeroNil ferreira ciNdra

PORTARIA Nº 1739/GP/2016 DE 26 DE JULHO DE 2016.
Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da lei orgânica Municipal, dos seus respectivos cargos em comissão, os 
seguintes servidores da secretaria Municipal de captação de recursos:

ediNaldo basilio
roMulo saNtos ribeiro
laura doMiNGues dos saNtos
GeNiVal barbosa da silVa
aleXaNdre de oliVeira ferNaNdes
GioVaNa cassia castro de sa ferreira
stefaNo sabiNo de oliVeira
MariaNa Martha MariaNo
cleitoN braGa rocha
dioGo Meira dos saNtos daVila PereZ 
ferNaNda ferreira da silVa
jose carlos de liMa loPes
dioGo Meira dos saNtos daVila PereZ
reNata Paulo dos saNtos
larissa da silVa Motta
luiZ aNtoNio feliciaNo MarcoNdes juNior
GilsoN carlos da coNceiÇÃo 
roberta aZeVedo de souZa MoNteiro
feliPe PrudeNcio

      ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 44/0244/2016.
iNeXiGibilidade de licitaÇÃo: Nº 003/2016.
coNtrato N º 0 2 1 / s e M e c t / 2 0 1 6 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roXo.
coNtratada: editora NoVo futuro,.
objeto do coNtrato: o presente contrato tem por objeto aquisição de dicio-
nário ilustrado do meio ambiente, destinado aos alunos de 5° ao 9°ano da rede 
Municipal de educação de belford roxo.
do PraZo : o prazo de fornecimento do objeto é de 15 (quinze) dias
do Valor : r$ 1.486.934,50 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, nove-
centos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
Programa de trabalho: 44.01.12.361.017.2.040.000 - 44.01.12.361.017.2.040.000
desPesa: 3.3.90.32.00 - 3.3.90.32.00
fonte: 015-fuNdeb – 000-ordinários não vinculados
Nota de empenho: 0754 de 24/05/2016 - 0755 de 24/05/2016
data da assiNatura: 25/05/2016.

     

       ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 43/0066/2015.
PreGÃo tiPo MeNor PreÇo: Nº 050/2015.
coNtrato N º 0 0 2 / s e M t t i / 2 0 1 5 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roXo.
coNtratada: siNarj siNaliZaÇÃo e coNstruÇÕes ltda,.
objeto do coNtrato: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para realizar serviços de Manutenção Preventiva e corretiva 
nos semáforos do Município de belford roxo.
do PraZo : o prazo de fornecimento do objeto é de 12 (doze) meses
do Valor : r$ 286.900,00 (duzentos e oitenta e seis mil e novecentos reais).
Programa de trabalho: 18.01.15.452.036.2.048.000
desPesa: 3.3.90.30.00
fonte: 000-ordinários não vinculados
Nota de empenho: 1306 de 09/11/2015
data da assiNatura: 11/11/2015.

       ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Omitido do jornal Hora h de 04/12/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 073 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014

o secretário MuNiciPal de adMiNistraÇÃo e serViÇos Publicos, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Município, DEFERE o pedido de Redução de Carga Horária 50%, formulado pela 
servidora PRISCILA RODRIGUES CRUZ conforme contido nos autos do processo 
nº 04/0464/2013. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 300 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Município.

R E S O L V E :

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, ao servidor CRISTIANO DE 
SOUZA LIRIO, ocupante do cargo Auxiliar Administrativo, Matricula 10/21.007, 
por 3 (três) meses a contar de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus venci-
mentos, desde que, apresente a secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos, o seu competente registro de candidato junto ao tribunal regional eleito-
ral, na forma do dispositivo no §2°, art. 86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de 
outubro de 1997. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 301 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L VE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISI-

TIVO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
ANA CRISTINA 
FERNANDES 
CORREA

37/4171/2015 14.888 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

27/02/03 
A 

26/02/08

22/08/16 A 
21/11/16

ANDREIA DA 
CONCEIÇÃO 
ANDRE

37/5558/2015 5851 PROFES-
SOR II

02/03/95 
A 

01/03/00

22/08/16 A 
21/11/16

ARNALDO SAN-
TOS BARREIRA 
GUIMARAES

04/1858/2013 15.740 PROF. GE-
OGRAFIA

24/04/03 
A 

23/04/08

21/07/16 A 
20/10/16

ALOISIO SOA-
RES

04/0141/2013 21.042 GARI 22/02/06 
A 

21/02/11

21/07/16 A 
20/10/16

ANA CRISTINA 
ESTEVES TEI-
XEIRA

04/2970/2013 15.209 AUX. AD-
MINISTRA-

TIVO

03/03/03 
A 

02/03/08

01/09/16 A 
30/11/16

ADELINO TEO-
DORO DA SILVA 
FILHO

37/0885/2016 6264 MERENDEI-
RO

02/03/00 
A 

01/04/05

22/08/16 A 
21/11/16

ANGELA RAPO-
SO AYRES

04/2614/2010 5435 PROF. 
CIENCIAS

02/03/95 
A 

01/03/00

22/08/16 A 
21/11/16

AMERICO DU-
TRA DE ALMEI-
DA

37/1946/2016 18.002 ENGENHEI-
RO CIVIL

16/05/05 
A 

15/05/10

01/06/16 A 
31/08/16

ALDALBERTO 
JOSE RIBEIRO 
DOS SANTOS

37/2783/2016 14.580 PROF. MA-
TEMATICA

26/02/08 
A 

25/02/13

22/08/16 A 
21/11/16

ANDREIA SOUZA 
FERRARIO

37/3658/2015 15.957 PROF. PRE-
-ESCOLAR

16/09/03 
A 

15/09/08

22/08/16 A 
21/11/16

ALDA DOS SAN-
TOS CHAVES

37/5665/2015 10.788 PROFES-
SOR II

17/06/96 
A 

16/06/01

22/08/16 A 
21/11/16

BIANCA DE SOU-
ZA LOPES

37/3119/2016 15.700 AUX. AD-
MINISTRA-

TIVO

23/04/03 
A 

22/04/08

11/07/16 A 
10/10/16

BENILDES CAR-
DOZO DA SILVA

37/1282/2016 15.089 AUX. AD-
MINISTRA-

TIVO

03/03/08 
A 

02/03/13

06/04/16 A 
05/07/16

CRISTINA ISA-
BEL LEAL

04/1174/2012 5314 SUPERVI-
SÃO ESCO-

LAR

02/03/00 
A 

01/03/05

22/08/16 A 
21/11/16

CLEUSA OLIVEI-
RA PESSOA 

04/3664/2012 14.721 ORIENT. 
EDUCACIO-

NAL

27/02/98 
A 

26/02/03

22/08/16 A 
21/11/16

DANIELLI OLI-
VEIRA CARVA-
LHO

37/0985/2014 22.698 ESTIMULA-
DOR MA-
TERNO

15/10/02 
A 

14/10/07

22/08/16 A 
21/11/16

DECIO LUIZ SO-
ARES SOUZA

37/0576/2015 25.518 AG. GUAR-
DA MUNICI-

PAL

21/12/09 
A 

20/03/15

01/06/16 A 
31/08/16

ELIANE CAVAL-
CANTE LIMA DE 
ALMEIDA

37/0637/2016 15.016 PROFES-
SOR II

02/03/03 
A 

01/03/08

22/08/16 A 
21/11/16

ELISABETE DE 
CARVALHO FER-
NANDES HERCU-
LANO

37/5835/2015 9907 PROFES-
SOR II

02/04/01 
A 

01/04/06

22/08/16 A 
21/11/16

ELIANE DE PAU-
LA CANDIDO

04/0972/2014 15.069 PROF. 
LINGUA 

INGLESA

02/03/03 
A 

01/03/08

22/08/16 A 
21/11/16

FABIANA SOUZA 
ARAUJO

37/3810/2015 22.370 PROFES-
SOR II

18/04/02 
A 

17/04/07

22/08/16 A 
21/11/16

ISABELA ALES-
SANDRA FELIX 
DA SILVA

37/1844/2015 15.437 PROF. PRE-
-ESCOLAR

13/03/98 
A 

12/03/03

22/08/16 A 
21/11/16

JEFFERSON 
CHUANDA FER-
REIRA

04/2197/2010 18.086 GARI 19/05/05 
A 

18/02/11

04/09/15 A 
03/12/15

JAQUELINE DA 
COSTA RIGOR

37/0437/2016 7535 PROFES-
SOR II

25/07/16 
A 

24/07/10

22/08/16 A 
21/11/16

JUCIARA VAS-
CONECELOS 
SILVA SANTOS

37/3159/2015 15.694 SECRETA-
RIO ESCO-

LAR

23/04/08 
A 

22/05/13

22/08/16 A 
21/11/16

LINDINALVA 
BARBOSA 
GRASSINI CAM-
POS 

37/1620/2015 9889 PROF. LIN-
GUA POR-
TUGUESA

02/04/01 
A 

01/04/06

22/08/16 A 
21/11/16

LUCIA HELENA 
DO NASCIMEN-
TO

37/0460/2016 7475 MERENDEI-
RO

21/08/16 
A 

20/01/16

22/08/16 A 
21/11/16

                                a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.
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Ingredientes

Modo de preparo

CHESTER DELICIOSO

1 chester/2 cabeças 
de alho (é opcional 
se quiser pode usar só 
uma vai de gosto eu 
amo alho então uso 
duas)/1 cebola gran-
de/2 e 1/2 limões/10 
a 15 tiras de bacon/2 
sachês de tempero 
para frango sazón/2 
colheres grandes de 
maionese/orégano/
queijo parmesão rala-
do/1 colher de molho 
de pimenta/sal a gos-
to/temperos opcionais
pimenta-do-reino/co-
minho/salsa desidrata-
da/alecrim.

lave todo o Chester 
com água corrente 
(não retire a pele).
no último enxágue use 
o suco de meio limão 
para tirar o cheiro de 
frango cru e auxiliar no 
sabor.
reserve o chester e em 
uma vasilha grande 
com tampa e misture 
uma cabeça de alho 
amassada, o suco de 
2 limões, os sachês de 
tempero para frango, 
metade da cebo-
la bem picadinha, o 
molho de pimenta, os 
temperos opcionais 
e sal a gosto, misture 
tudo e reserve.
no Chester ainda re-
servado faça peque-
nos furos com a ponta 
da faca por toda ex-
tensão.
pique uns 4 dentes de 
alho e encaixe nos fu-
ros, principalmente no 
peito.
regue todo o Chester 
com o caldinho, tendo 
atenção em jogar o lí-
quido pelos furinhos.
Tampe e deixe des-
cansar por 12 horas na 
geladeira, pode dar 
uma mexidinhas às ve-
zes para garantir que 
todo o Chester fique 
bem temperado.
passada as 12 horas 
retire o Chester da ge-
ladeira.
Corte a outra metade 
da cebola em rode-
las grossas e recheie o 
Chester com a cebola 
e as fatias de bacon, 
se achar que tem mais 
espaço coloque mais 
cebola e mais bacon 
até que a parte de 
dentro esteja bem 
cheia de bacon e 
cebola (quanto mais 
melhor).
feche o fundo com 
palito de dente e, se 
preferir amarre as per-
ninhas.
faça uma pastinha 
de alho, maionese e 
orégano e lambuze-o 
bastante não esque-
cendo de nenhuma 
parte.
Coloque-o numa 
assadeira de prefe-
rência untada com 
azeite ou manteiga e 
cubra com papel alu-
mínio.
deixe no forno cober-
to por 1 hora.
passados 1 hora no 
forno retire todo o alu-
mínio e cubra o Ches-
ter com o queijo par-
mesão ralado.
deixe por mais uma 
hora ou até dourar.

 PORTARIA N.º 302 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NOME PROC. MAT. CARGO PERÍODO 
AQUISITI-

VO

PERÍODO 
DA LICEN-

ÇA
LILIAM AZEVEDO 
PEREIRA

04/4687/2012 78.083 PROFES-
SOR II

31/07/10 A 
30/07/15

01/09/16 A 
30/11/16

LUIZA MARIA 
GOMES NEVES

04/1855/2009 6066 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

02/05/16 A 
01/08/16

MARIA BERNAR-
DETE DA SILVA 
FELICIO

37/1871/2016 9913 PROFES-
SOR II

08/05/11 A 
07/09/16

22/08/16 A 
21/11/16

MARCELO CA-
RAMURU CA-
BRAL

04/0622/2010 6357 PROF. 
EDUC. 
FISICA

02/03/95 A 
01/03/00

22/08/16 A 
21/11/16

MARIANA DA SIL-
VA BARBOSA

04/2043/2006 5932 PROFES-
SOR II

02/03/95 A 
01/03/00

22/08/16 A 
21/11/16

MARINA REGINA 
MIRANDA DOS 
SANTOS

37/1646/2016 15.411 PROF. 
EDUC. ES-

PECIAL

09/03/08 A 
08/08/13

22/08/16 A 
21/11/16

MARILZA SOUZA 
DE OLIVEIRA 
TEIXEIRA

37/0332/2016 5752 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

22/08/16 A 
21/11/16

MARIA DE LOUR-
DES CEVIDANES 
DA COSTA 

37/1662/2016 6039 PROFES-
SOR II

03/03/05 A 
02/03/10

22/08/16 A 
21/11/16

MARILZA DA 
SILVA CASTRO 
XAVIER

37/3738/2011 6055 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

22/08/16 A 
21/11/16

MARIA ZENIA 
CORREA DOMIN-
GUES

37/5974/2015 14.647 PROF. GE-
OGRAFIA

26/02/03 A 
25/02/08

10/09/16 A 
09/12/16

NORMA SUELLI 
DOS SANTOS

37/2255/2015 17.079 PROFES-
SOR II

27/09/04 A 
26/10/09

22/08/16 A 
21/11/16

OLGA SILVA 37/1826/2016 15.695 SECRETA-
RIO ES-
COLAR

23/04/03 A 
22/04/08

06/04/16 A 
05/07/16

ROSANA TADEU 
BRANCO BOR-
GES

37/4062/2015 7489 PROF. 
LINGUA 
PORTU-
GUESA

22/07/95 A 
21/07/00

22/08/16 A 
21/11/16

ROSEMERI LIMA 
PASSOS

37/3927/2015 5696 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

22/08/16 A 
21/11/16

SELMA NUNES 
TEIXEIRA

37/0795/2016 22.290 ORIENT. 
EDUCA-
CIONAL

14/04/02 A 
16/04/07

22/08/16 A 
21/11/16

SILVIO JOSE 
COSTA DA SILVA

37/3869/2015 17.017 AUX. AD-
MINISTRA-

TIVO

23/09/04 A 
22/09/09

01/09/16 A 
30/11/16

SANDRA MARA 
FERREIRA

37/2133/2015 22.288 SUPERVI-
SÃO ES-
COLAR

18/04/07 A 
17/04/12

22/08/16 A 
21/11/16

SILAS MARTINS 
DO AMARAL

04/3486/2012 22.612 PROF. 
MATEMA-

TICA

17/04/07 A 
16/04/12

22/08/16 A 
21/11/16

SANDRA GOMES 
BARBOSA

04/0133/2011 5517 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

22/08/16 A 
21/11/16

TERESA CRISTI-
NA DE FREITAS 
DOS SANTOS

04/3018/2013 14.858 ORIENT. 
EDUCA-
CIONAL

27/02/03 A 
26/02/08

01/09/16 A 
30/11/16

VANUSIA SAN-
TOS DE LIMA

04/3620/2012 5996 PROFES-
SOR II

02/03/00 A 
01/03/05

22/08/16 A 
21/11/16

VIVIANE SAM-
PAIO PEREIRA

37/1989/2015 15.194 AUX. AD-
MINISTRA-

TIVO

03/03/08 A 
02/03/13

22/08/16 A 
21/11/16

                                a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 303 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora BENILDES CARDOZO DA SILVA, matrí-
cula 10/15.089, ocupante do cargo de Aux. Administrativo, lotado na secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – seMect. o tempo de serviço 
de 3.581 (Três mil, quinhentos e oitenta e um) dias, correspondendo a 09 (nove) 
anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias, conforme certidão de tempo de 
contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que inte-
gram o processo administrativo nº. 37/2572/2016. a publicação deste ato visa cum-
prir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

 PORTARIA N.º 304 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006,      

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
CRISTIANE OLI-
VEIRA GOMES

37/3881/2016 45.026 PROFESSOR II 23 07/07/16 A 
29/07/16

CATIA MARIA 
INOCENCIO 
CORDEIRO

37/3854/2016 7532 PROFESSOR II 15 12/07/16 A 
26/07/16

ELENA GOMES 
GONÇALVES

37/3902/2016 15.088 SECRETARIO 
ESCOLAR

12 10/07/16 A 
21/07/16

EDWARDS AS-
SIS DUARTE 
DA FONSECA 
FILHO

37/3889/2016 18.455 TRABALHA-
DOR BRAÇAL

30 04/07/16 A 
02/08/16

FLAVIA COR-
REIA DE AMO-
RIM

37/3898/2016 10.739 PROFESSOR II 30 17/07/16 A 
15/08/16

JOAO BATISTA 
DIAS DOS SAN-
TOS 

37/3899/2016 25667 OP. CAMARA 
ESCURA

30 18/07/16 A 
16/08/16

KATIA CRISTINA 
CAMPOS DA 
SILVA MEDEI-
ROS

37/3852/2016 15.681 PROFESOR II 15 13/07/16 A 
27/07/16

LUCIO CAR-
LOS ARAUJO 
ABRANTES

37/3864/2016 17.678 PEDIATRA 15 06/07/16 A 
20/07/16

MARCIA DE 
LIMA BUARQUE 
BRETAS

37/3885/2016 19.900 PEDIATRA 60 10/07/16 A 
07/09/16

MERIELE SAN-
TOS ATANAZIO 
DA SILVA LIMA

37/3897/2016 43.469 SUPERVISÃO 
ESCOLAR

30 15/07/16 A 
13/08/16

MARCELIA AL-
VES DE SOUZA 
MARTINS

37/3875/2016 49.764 ASSISTENTE 
SOCIAL

20 13/07/16 A 
01/08/16

NILZA ARAUJO 
DE ALMEIDA

37/3888/2016 14.839 SUPERVISOR 
ESCOLAR

30 19/07/16 A 
17/08/16

ROSANE TOR-
RES RODRI-
GUES

37/3878/2016 6019 PROFESSOR II 30 11/07/16 A 
09/08/16

SONIA MAR-
CIA DA SILVA 
POSSIDONIO 
DEFANTE

37/3891/2016 14.657 PROF. GEO-
GRAFIA

01 15/07/16

SELMA MARISA 
BATISTA DA 
SILVA

37/3853/2016 5810 PROFESSOR II 15 05/07/16 A 
19/07/16

SIRLENE RO-
DRIGUES PE-
REZ

37/3873/2016 28.365 AUX. ENFER-
MAGEM

11 08/07/16 A 
19/07/16

TATIANE AN-
DRADE DA 
SILVA

37/3863/2016 45.021 PROFESSOR II 05 14/07/16 A 
18/07/16

VANDERLEI DA 
SILVA

37/1579/2016 18.179 GARI 06 07/04/16 A 
12/04/16

VIVIANE CAR-
LOS DA LUZ 
LOBO

37/1583/2016 22.916 PROFESSOR II 02 07/04/16 A 
08/04/16

                                    a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 305 DE 25 DE JULHO DE 2016-

o secretário MuNiciPal de adMiNistraÇÃo e serViÇos Publicos, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 7º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 91 da lei complementar 
014/97,

R E S O L V E:

conceder a JEFFERSON CHUANDA FERREIRA, ocupante do cargo de Gari, lo-
tado na secretaria Municipal de administração e serviços Públicos – seMusP, ma-
trícula n.º 10/18.086  PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA 
TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 
04/09/14, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/4322/2013. a publicação 
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 306 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do 
Município, DEFERE o pedido formulado pela servidora LEILA LOPES DE AVILA, 
Orientador Educacional, matrícula nº 10/14.826, a partir de 01/03/2016, para en-
quadrar a servidora na letra “f” de 15 a 20 anos, conforme contido nos autos do pro-
cesso nº 37/1855/2015. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 307 DE 25 DE JULHO DE 201

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

R E S O L V E:

conceder a ANA RITA ALENCAR DE ARAUJO ocupante do cargo de Professor 
II, lotada na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - se-
Mect, matrícula nº. 10/53.023, LICENÇA MATERNIDADE de 120 dias, a contar 
de 15/07/16 e término em, 11/11/16 conforme o contido nos autos do Processo n.º. 
37/3909/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 308 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, INDEFERE os pedidos contidos nos autos dos processos abaixo:

NoMe Processo Mat. carGo assuNto

heloisa hele-
Na fiGueiredo 
rodriGues

37/6141/2015 56.321 Profes-
sor ii

reduÇÃo de 
carGa horaria

MoNique dos 
saNtos Va-
rella PiNheiro

37/0965/2016 19.876 tec. eNfer-
MaGeM

adicioNal No-
turNo retroa-

tiVo

  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 309 DE 25 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, DEFERE os pedidos contidos nos autos dos processos abaixo:

NoMe Processo Mat. carGo assuNto

aNa dos saNtos 
barreto

04/3013/2014 10.699 Profes-
sor ii

aboNo de fal-
tas

sara Maria bar-
boZa MiraNda

37/2825/2016 6291 MereNdei-
ro

readaPtaÇÃo 
de fuNÇÃo

  a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos



atos oficiaisquarta-feira, 27 de julho de 2016 11

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTE-
RESSE SOCIAL - CMHIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

POR MOTIVOS EXTERNOS O ADIAMENTO SE FAZ 
NECESSÁRIO.

o secretário Municipal de habitação e urbanismo vem 
respeitosamente CONVOCAR todos conselheiros titu-
lares e suplentes do coNselho MuNiciPal de ha-
bitaÇÃo e iNteresse social – cMhis, a partici-
parem da reunião extraordinária que acontecerá no dia 
02 de agosto de 2016, às 15 horas na sehurb com a 
seguinte pauta:

•	 Posse dos Conselheiros;
•	 Apresentação do Plano de 

Saneamento(Produtos V e VI);
•	 Programa Minha Casa Minha Vida;
•	 Programa “MORAR MELHOR”;
•	 Proposta de Revisão da Lei de ZONEAMEN-

TO; 
•	 Informes Gerais.

Marcelo Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo – 

SEHURB
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO DE 
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - CMFHIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

POR MOTIVOS EXTERNOS O ADIAMENTO SE FAZ 
NECESSÁRIO

o secretário Municipal de habitação e urbanismo vem 
respeitosamente CONVOCAR todos conselheiros titu-
lares e suplentes do coNselho Gestor MuNici-
Pal do fuNdo de habitaÇÃo e iNteresse so-
cial – cMhis, a participarem da reunião extraordinária 

que acontecerá no dia 02 de agosto de 2016, às 16 ho-
ras na sehurb com a seguinte pauta:

•	 Posse dos Conselheiros;
•	 Apresentação do Plano de 

Saneamento(Produtos V e VI);
•	 Exposição da situação atual do FUNDO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE 
SOCIAL;

•	 Informes Gerais.

Marcelo Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo - 

SEHURB
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 011/CMS/2016

Considerando: a lei Municipal nº 1522 de 17/11/2014, 
art 8º, iii;

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Bel-
ford Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador 
das ações de saúde, instituído pela lei nº 1522 de 17 
de Novembro de 2014, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas  pela lei nº 8.080 
de 19 de setembro de 1990,pela lei nº 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990, em reunião ordinária do dia 21 de 
junho de 2016;

RESOLVE:

Art.1º - aprovar a substituição dos membros das comis-
sões permanentes do conselho Municipal de saúde:

Art. 2º - COMISSÃO PERMANENTE DE AUDITORIA:

“Dispõe sobre a substituição de membros 
das Comissões Permanentes do CMS.”

segmento usuário: sai: NaiaNe catariNe 
liMa Prata, 

                              entra: jose GerMaNo da silVa

Art 3º - COMISSÃO PERMANENTE DE CERTIFICA-
ÇÃO E CONTRATUALÇIZAÇÃO DE SAUDE: 

segmento gestor: sai: Marcelo Moraes rodri-
Gues, 

                             entra: celio daVi de souZa calado

Art 4º - COMISSÃO PERMANENTE DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAUDE:

segmento usuário: sai: Paulo fabiaNo aZe-
Vedo dos saNtos

                                entra: luciaNo de Moraes 
aPostolico

Art 5º - COMISSÃO PERMANETE DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE: 

segmento usuário: sai: alMeZiNdo alVes da 
silVa, 

                                entra: soNia reGiNa Machado 
da silVa

art. 6º - coMissÃo PerMaNeNte de Ética do 
coNselho MuNiciPal de saude:

segmento usuário:  sai: leaNdro castro 
de oliVeira

              entra: Nelbia caroliNe liMa Prata

Art.6º - esta resolução entrará em vigor na data se sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CELIO DAVI DE SOUZA CALADO
Presidente do CMS-BR

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
14:11 - vídeo show
15:12 - sessão da Tarderio vê 
'flashdance - em ritmo de em-
balo'
16:42 - vale a pena ver de novo-
anjo mau
17:50 - malhação: seu lugar no 
mundo
18:22 - Êta mundo bom!
19:16 - praça Tv - 2ª edição
19:36 - 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
01:46 - agentes da s.h.i.e.l.d.
02:31 - uma família da pesada
02:54 - Corujãoouro negro

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – Carrossel animado
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 de paixão
18:30 – meu Coração é 
Teu
19:45 – sbT brasil
20:30 – Cúmplices de um 
resgate
21:30 - Carrossel
22:00 – pra ganhar é só 
rodar
22:30 – programa do 
ratinho
00:15 – The noite 
01:15 – Jornal do sbT
02:00 – okay pessoal
03:00 – dois homens e 
meio
03:30 – mike & molly
04:00 – Jornal do sbT
05:00 – Jornal do sbT

REDE TV

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 
22:30-superpop 
00:05-leitura dinâmica 
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

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 - gugu
00h15 - heroes reborn – 1ª Tem-
porada
01h15 - fala Que eu Te escuto
02h00 - programação universal

BAND
06:00 - Jornal bandnews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
edição brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - show da fé
22:10 - maratona rio 2016
22:15 - diário da euro
22:20 - masterchef - a pré-
via
22:30 - masterchef
00:40 - Jornal da noite
01:30 - Que fim levou?
01:35 - The Walking dead
02:25 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal

Como funciona a bateria?
C U R I O S I D A D E S
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existem dois proces-
sos químicos opostos, 
a redução e a oxi-
dação. você tem um 
material químico que 
vai perder elétrons e 
um que vai receber 
elétrons. enquanto 
um perde, ele vai oxi-
dando (tipo enferru-
jando, ferrugem é um 
tipo de oxidação), e 
o outro recebe elé-
trons. esse processo 
é chamado redoX. 
essa reação aconte-
ce independente do 
celular estar ligado 
ou desligado. Quan-

do ele liga, acontece da 
mesma forma que na to-
mada de luz de casa: o 
circuito se põe no meio 
desse ‘caminho’, e come-
ça a catalisar a reação, ou 
seja, acelera o processo. 
Conforme ele pede mais 
energia, mais rápido o pro-
cesso ocorre. Chega um 
momento em que o ma-
terial começa a não con-
seguir soltar elétrons, então 
acaba o processo e a ba-
teria acaba. Quando você 
coloca na tomada, o car-
regador consegue inverter 
isso, fazendo o processo 
de redução do material 

oxidado, coisa que não 
acontece em qualquer 
pilha comum por exem-
plo. isso só acontece 
porque os materiais que 
compõem a bateria de 
celular são muito over-
power e conseguem 
fazer e refazer o proces-
so várias vezes. a dife-
rença desse processo 
para o outro é que em 
condições normais essa 
‘carga’ da bateria não 
volta para a condição 
inicial, então você pre-
cisa ‘injetar’ eletrecida-
de para que o material 
2 tenha energia. 

Avião do Facebook usa
 menos energia que 

3 secadores de cabelo

batizado de aquila, 
o drone não tripulado 
do facebook consegue 
voar por 90 dias sem 
pausa, cobrindo uma 
área de quase 100 qui-
lômetros de diâmetro. 
Tudo isso utilizando ener-
gia solar.

o objetivo é que ele 
leve internet para 1,6 
bilhão de pessoas em 
regiões remotas, sem 
conexão de internet. ele 
faz parte do ‘internet.
org’, projeto do face-
book, que também criou 
o roteador que funciona 
a 10 km de distância da 
fonte da internet para 

expandir o acesso à in-
ternet para até 2,8 bi-
lhões de pessoas. seu 
voo-teste durou 96 mi-
nutos e aconteceu no 
dia 28 de junho, no es-
tado de arizona (eua). 
apesar de ter asas com 
envergadura de 34 
metros, maior que um 
boing 737, o aquila usa 
menos energia que três 
secadores de cabelo. 
essa eficiência permite 
que ele continue voan-
do por longos períodos, 
sobrevoando países em 
desenvolvimento para 
trazer internet para os 
usuários no chão.

reprodução
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investimento no esporte

anderson luiz

Prefeitura de Seropédica encerra 
Iº Jogos Olímpicos Estudantis
Alunos das redes pública e privada de Educação participaram dos Joes 2016.

38

foram pouco mais de 
duas horas de festa 
que oficializaram o 

encerramento dos i Jo-
gos olímpicos estudan-
tis de seropédica 2016 
(Joes 2016). a solenidade 
e entrega da premiação 
aconteceram no ginásio 
poliesportivo da universi-
dade federal rural do rio 
de Janeiro (ufruralrJ), 
contando com diversas 
apresentações artísticas, 
incluindo números de 
dança realizados pela 
equipe da subsecretaria 
de Cultura.

o evento contou com 
a presença dos masco-
tes de seropédica, puppa 
e bombyx, além de uma 
apresentação da fanfarra 
municipal de seropédica 

(famuse). Também foram 
realizadas performances 
de dança com alunos 
e professores do Centro 
Cultural de seropédica 
(CCs) e da escola muni-
cipal panaro figueira. no 
último caso, em reconhe-
cimento ao quantitativo 
de premiações recebidas 
pela torcida da unidade 
escolar na cerimônia de 
abertura dos Joes 2016. 
o tema do enredo de 
encerramento dos Joes 
2016, que demonstrou o 
processo de formação do 
povo brasileiro sendo lido 
no decorrer da cerimônia, 
foi escrito por Welton da 
silva, que é oficineiro do 
CCs.

“esse projeto surgiu do 
desejo de promover a in-
terseção entre jovens de 
várias idades e classes 

sociais das redes munici-
pal, estadual e particular 
de nosso município, sendo 
assim um espaço demo-
crático. desta forma ensi-
namos com as diferenças, 
incentivamos o espírito 
competitivo e distinções 
de raça e classe social 
são minimizadas. 

o esporte traz isso de 
bom: disciplina, foco, res-
peito às regras e ao ad-
versário. independente do 
resultado, saiam daqui de 
cabeças erguidas. não 
só pelas medalhas, saiam 
de cabeça erguida por 
terem representado suas 
escolas com dignidade, 
respeito e companhei-
rismo”, disse a secretária 
de educação, Cultura e 
esporte, lúcia baroni, aos 
alunos que participaram 
dos Joes 2016.

INVEsTIMENTO 
DA PREFEITURA

“a importância social do 
esporte tem sido ressalta-
da nas ações da prefeitura 
através da smece, a quan-
tidade de crianças e jovens 
que estão participando dos 
Joes 2016 comprova isso, 
foram dias de competição 
onde nossos alunos apren-
deram sobre valores que 
levarão por toda a vida, 
que se sobrepõem à práti-
ca esportiva. acreditamos 
que a tríplice composta por 
ensino, Cultura e esporte é 
a melhor forma de garantir-
mos a formação dos nossos 
futuros cidadãos, que terão 
em suas formações concei-
tos que englobam os três 
setores do nosso conceito 
inovador de educação”, 
destacou o prefeito marti-
nazzo.

Mais de mil alunos se envolveram em evento
os Jogos olímpicos 

estudantis de sero-
pédica 2016 envol-
veram mais de 1500 

estudantes de 15 esco-
las municipais e parti-
culares do município, 
que participam dos jo-

gos nas modalidades 
voleibol, futebol de sa-
lão; basquetebol; fute-
bol society; handebol 

e Taekwondo. após os 
jogos finais das modali-
dades esportivas todos 
os atletas se desloca-

ram para o local onde 
foi realizada a entrega 
de troféus e medalhas, 
além do encerramento 

oficial da programa-
ção, que movimen-
tou as torcidas das 
escolas.

Alunos recebendo premiação no fim das olímpíadas

divulgação


