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Draco quebra a firma da ‘Liga da Justiça’

Apoio essencial para os heróis da PM

DHBF pega 
assassino 

da Baixada

Belford Roxo 
abre vagas 

em concurso

PM pula de ônibus para 
fugir de assalto e sofre 
várias fraturas na Dutra

Cunha faz 
rega-bofe de 

despedida

Personal 
leva tiro na 

nuca e morre

Bornier está rindo à toa 
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eleições 2016

Oficiais da Polícia Militar visitaram as instalações do DIP em Mesquita

Agentes apreenderam dinheiro, armas como um fuzil M-16 e granadas da milíciaPosto Avançado da Diretoria de Inativos e Pensionistas (DIP), inaugurado 
na sede do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), tem como prioridade 
melhorar o atendimento e o tratamento aos aposentados e pensionistas da 
corporação. 

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 4 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.

Republicado por incorreção

Decisão difícil, mas acertada
Em contagem regressiva para terminar o mandato, o pre-

feito de Belford Roxo, Dennis Dauttmam (PCdoB), desistiu 
de concorrer à reeleição em outoubro para se dedicar ex-
clusivamente à administração da Prefeitura. 
Ele cita a crise financeira que o país atravessa como um 

dos motivos para a decisão. “Fui eleito para administrar a 
cidade. Não é o momento de eu dividir a atenção da admi-
nistração com uma eleição. Vamos ficar focados mesmo na 
gestão pública nesses últimos meses. Queria sim disputar a 
eleição, mas hoje é melhor se recolher e cuidar da cidade”, 
disse, acrescentando que não fará indicação de candidato 
para substitui-lo e que espera uma eleição sem conflitos. 
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Coisa de doido

Bizarro!

um rapper fez a 
coisa mais inusita-
da para ganhar 
fama. ele deu um 
tiro em seu próprio 
rosto para ficar fa-
moso e postou no 
facebook. o vídeo 
teve uma repercu-
ção muito grande 
na internet, tanto 
críticas positivas e 
muitas críticas ne-
gativas pelo ato as-
sustador publicado.

a china como 
sempre traz coisas 
inusitadas. a mais 
recente, é uma so-
bremesa que de-
feca! a sobremea 
se chama 'gude-
tama', e faz cocô 
quando você aper-
ta sua barriguinha 
fofinha. apesar de 
parecer estranha 
há quem diga que 
é deliciosa!

o very large Telescope do observatório europeu 
do Sul conta com um novo instrumento chamado 
SpHere, que foi utilizado na busca de uma anã mar-
rom que estava em órbita de uma estrela dupla in-
comum, a v471 Tauri. a ausência da anã marrom 
significa que a nossa compreensão sobre o com-
portamento estranho de v471 Tauri está errada?

o cérebro é realmente fascinante, isso não 
podemos negar. além de suas funções, ele 
tem um poder fora do comum. ele pode fa-
zer uma pessoa se sentir linda, mesmo ela 
não sendo tão linda assim. o poder da ima-
ginação é uma coisa realmente incrível.

muitos não sabem, mas o Brasil já teve uma 
polícia secreta atuante no país. eles eram 
apelidados de doi-codi, e atuaram na épo-
ca da ditadura militar. um fato histórico que 
foi esquecido com o passar do tempo e que 
muitos desconhecem .

O mistério da anã marrom

Ilusão cerebral Polícia secreta

algumas estrelas binárias são constituídas 
por duas estrelas normais com massas di-
ferentes, e quando a estrela mais massiva 
envelhece e se expande, dando origem a 
uma gigante vermelha, parte de seu mate-
rial é transferido para a outra, e um enorme 
envelope gasoso envolve ambas as estrelas. 

O mistério da anã marrom II

um vídeo de um fenômeno inexplicável 
tem dado o que falar nas redes sociais. Se 
trata de uma suposta estrela cadente que 
passa no céu do aeroporto de miami, eua. 
o mais inusitado  é que parece ser mais um 
cometa, mas passando bem devagar, num 
'passo de formiga' no céu.

o nome dela é joy milne, e ela tem um 
super-poder que pode realmente salvar 
muitas vidas. através do odor de cada 
pessoa, ela consegue identificar o mal de 
parkinson. Sua ‘habilidade’ para detectar 
a doença começou quando ela reparou 
um cheiro diferente em seu marido.

'Mulher maravilha'

Chance para promotor
empresa no ramo de vendas abre vagas para pro-

motor de vendas com ensino médio completo ex-
periência no setor. Salário de r$ 1.132,00, assistência 
médica, ticket refeição, alimentação e outros  bene-
fícios. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para paulo.cesar@geniale.com.br.

Coordenador com experência
empresa renomada abre oportunidade para coordena-

dor administrativo, com experiência na função, ensino su-
perior em ciências contáveis e administração. Salário de r$ 
6.000,00 , vale transporte, vale refeição, plano de saúde e 
odontológico. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para selecao_niteroi@yahoo.com.br.

Vaga para técnico
empresa abre vaga para  técnico de refrigeração com 

formação técnica em refrigeração experiência em con-
troladores digitais, experiência em compressores Bitzer. 
Salário compatível com o mercado, e benefícios. inte-
ressados devem enviar currículo no corpo do email para  
munizvagasdc@yahoo.com.br.

Lucro chega a R$ 1,806 bilhão
o Santander Brasil, maior banco estrangeiro no país, 

anunciou ter registrado lucro líquido de r$ 1,806 bi-
lhão no segundo trimestre de 2016, uma alta de 8,8% 
em relação aos ganhos nos três meses anteriores. No 
primeiro semestre, o lucro líquido somou cresceu 4,8% 
em 12 meses e chegou a r$ 3,466 bilhões.

Financiamento tem queda de 42%
o Banco Nacional de desenvolvimento econômi-

co e Social (BNdeS) informou ontem que desembol-
sou r$ 40,12 bilhões no primeiro semestre deste ano. 
o volume repassado para financiamentos represen-
ta uma queda de 42% na comparação com os 6 
primeiros meses de 2015.

Decisão de juros altera o valor
o dólar operou em alta ontem, em dia de decisão 

do Federal reserve, banco central dos estados unidos, 
sobre a taxa de juros no país. Às 13h40, a moeda norte-
-americana subia 0,52%, a r$ 3,2873. uma alta dos juros 
nos eua atrairia para o país recursos aplicados atual-
mente em outros mercados.

Estrela cadente?

 VENDAS

REFRIGERAÇÃO

SANTANDER

MOEDA AMERICANA

Pirâmide alienígena no Pacífico

Higiene que é bom nada!
a história relata que a mulher mais limpa 

da europa da idade média, era uma rai-
nha, que tomava banho uma vez por mês. 
os banhos, eram tomados numa única tina, 
enorme, cheia de água quente. o chefe 
da família tinha o privilégio do primeiro ba-
nho na água limpa.

ADMINISTRAÇÃO

BNDES

megacurioSo

o mundo está cheio de caçadores de alienígenas. obcecados por 
achar alguma coisa escondida, usam qualquer ferramenta possível 
pra isso. uma delas é o famoso google earth. a última descoberta é 
uma formação em formato de pirâmide achada no meio do oceano 
pacífico. Fotos do aplicativo afirma que a tal pirâmide teria cerca de 
8,5 milhas de diâmetro. alguns fanáticos acreditam que ela possa ser 
um uFo estacionado debaixo d'água.

Tirando proveito 
as coligações partidárias vêm dando o 

que falar na Baixada. e o motivo é que al-
guns candidatos estariam insatisfeitos com as 
alianças firmadas por seus respectivos parti-
dos. e como não se pode agradar a gregos 
e troianos, líderes partidários têm trabalhado 
para convencer esses candidatos a subir nos 
palanques mesmo não concordando com o 
nome indicado para prefeito, por exemplo. 

Rebeliões partidárias  
as chamadas 'rebeliões partidárias', moti-

vadas porque determinados candidatos fo-
gem de políticos que respondem a processo 
por esquemas de corrupção ou são investi-
gados por improbidade administrativa como 
o diabo da cruz, são a nova estratégia de 
quem vai entrar na disputa pelos votos com 
a certeza de votória. 

Mantendo distãncia 
exemplo disso é o prefeito de uma minús-

cula cidade da Baixada. em contagem re-
gressiva para fechar o segundo mandato, 
ele está terminando o governo com uma das 
popularidades mais baixas da região. além 
de manter as contas da prefeitura numa cai-
xa preta, o chefe do executivo não empla-
cou um ponto positivo durante os quase oito 
anos de administração.

É dada como certo 
as coisas andam tão feias para o prefeito 

que o nome indicado por ele para entrar na 
disputa sucessória já vistlumbra no horizonte 
uma ínfima chance de ganhar a disputa. 

Lei de Newton 
assim como a lei de Newton, que diz que 

'tudo o que sobe, desce', o candidato do 
tal prefeito deve receber nas urnas o troco 
dado pelo eleitor, que viu a confiança de-
positada no político na m...
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Prefeito de Belford Roxo justifica que não é o momento de dividir a 
atenção da administração com disputa eleitoral para o pleito de outubro.

Dauttmam: “Fui eleito para administrar a cidade. Vamos ficar focados mesmo na gestão pública“

Emerson Trindade conversa com pacientes

cleBer juNior /exTra

marcelle aBreu 

arquivo peSSoal

prefeito de Belford 
roxo, dennis daut-
tmam (pcdoB)

tomou uma difícil deci-
são política: renunciou 
à ideia de concorrer à 
reeleição em outoubro 
para se dedicar exclu-
sivamente à administra-
ção da prefeitura até o 
fim do mandato, em de-
zembro. 

em entrevista ao jor-
nal extra, o prefeito citou 
a crise financeira que o 
país atravessa como um 
dos motivos da medida. 
“Fui eleito para adminis-
trar a cidade. Não é o 
momento de eu dividir a 
atenção da administra-
ção com uma eleição. 
vamos ficar focados 
mesmo na gestão públi-
ca nesses últimos meses. 

Prefeito espera uma eleição transparente e sem conflitos

Belford Roxo abre concurso 
para preencher 2.625 vagas

Japeri homenageia advogado

Mais perto dos pacientes

dauttmam negou que 
fará indicação de can-
didato para substitui-lo, 
contrariando a espe-
culação de que ele iria 
apoiar seu rival político, 

o deputado Wagner dos 
Santos carneiro, o Wa-
guinho (pmdB). 

de acordo com ele, o 
pcdoB adotará a neu-
tralidade na disputa à 

a prefeitura de Belford 
roxo abre hoje as inscri-
ções para seu novo con-
curso público. Serão um 
total de 2.625 vagas para 
preencher cargos dos ní-
veis fundamental, médio/
técnico e superior.

as oportunidades são 
para diferentes áreas. Há 
vagas para as Secretarias 
de Saúde; Habitação e ur-
banismo; meio ambiente 
e Saneamento; Fazenda; 
educação, esporte, cultura 
e Turismo; administração e 
Serviços públicos; procura-

doria geral do município; 
obras; assistência Social e 
direitos Humanos; e con-
trole.

o concurso será realiza-
do através de prova obje-
tiva de caráter eliminató-
rio, exceto para o cargo 
de procurador geral, que 
contará com prova escrita.

do total de vagas, são 
2.534 para ampla concor-
rência e 91 para pessoas 
com deficiência. os salá-
rios variam de r$ 880 a r$ 
7.700.

as inscrições podem ser 

realizadas até o dia 08 de 
agosto, no site do instituto 
consulpam (www.consul-
pam.com.br), organizado-
ra da seleção. a taxa de 
inscrição é de r$ 55 para 
o nível fundamental, r$ 80 
para níveis médio/técnico 
e r$ 120 para nível superior.

demais informações, 
relação de cargos dispo-
níveis e conteúdo progra-
mático das provas, podem 
ser conferidos no edital do 
concurso também dispo-
nível em www.consulpam.
com.br. 

o secretário de Saú-
de de Nova iguaçu, 
emerson Trindade, visto-
riou a upa municipal 24 
horas de comendador 
Soares, na última terça-
-feira. além de conver-
sar com servidores e 
pacientes o secretário 
aproveitou para veri-
ficar como estavam 
funcionando todos os 
setores da unidade.

“Não reclamaram 
de nada. os pacientes 
estão satisfeitos. esta-
mos trabalhando para 
que todas as unidades 
tenham atendimento 
exemplar. Serei impla-
cável com isso” afir-

mou emerson Trindade.
o diretor da upa,  an-

derson carlos constanti-
no, acompanhou a visita.

para o atendimento 
de urgência e emergên-
cia nos bairros o muni-
cípio de Nova iguaçu 

conta com a upa de 
comendador Soares 
e quatro clínicas da 
Família 24 horas que 
estão localizadas nos 
bairros vila de cava, 
austin, miguel couto e 
jardim paraíso.

o Título de cidadão 
japeriense foi concedi-
do ao advogado joão 
Bosco Won Held gon-
çalves de Freitas, um 
dos mais conceituados 
de Nova iguaçu, pela 
câmara municipal de 
japeri. a honraria foi 
uma indicação do ve-
reador Álvaro carvalho 
de menezes Neto. a ce-
rimônia foi realizada no 
dia 27 de junho às 17h, 
na casa.

em um discurso im-
provisado, após com-
pletar 41 anos de carrei-
ra, Bosco Won Held diz 
ser merecedor do título, 
pois trabalhou ao lado 
dos filhos marianna Won 
Held, joão gabriel Won 
Held e joão Bosco filho 
e renata maria, então 
com 5, 2, 10 e com 15 

Bosco Won Held ao lado do vereador Álvaro Carvalho

anos, respectivamente, 
além da falecida esposa 
marivone, em campa-
nhas de apoio a políticos 
da região. “cada vere-

ador deveria ter mil in-
dicações em gratidão 
a quem trabalha para 
elegê-lo”, declarou, or-
gulhoso.

OAB terá sede em Duque de Caxias 
a ordem dos advo-

gados do Brasil (oaB) 
está comemorando 50 
anos de sua subseção 
em duque de caxias. 
para marcar a data foi 
assinado na sede da 
prefeitura de duque de 
caxias ontem, a cessão 
do terreno onde será 
construída a nova sede 
da entidade no bairro 
25 de agosto. o local 
está situado entre as 
ruas general dionísio, 

curupaiti e ponche ver-
de, ao lado defensoria 
pública e a 50 metros 
do Fórum da cidade. 
o evento contou com 
a participação do pre-
feito alexandre car-
doso, do vice-prefeito 
laury villar, do procura-
dor geral do município,  
andré marques, do pre-
sidente da oaB/caxias, 
vagner Santana, o pre-
sidente da oaB/rj, Feli-
pe Santa cruz, além de 

advogados que atuam 
no município. 

“a importância deste 
prédio para o municí-
pio é que ele através 
da oaB vai debater a 
justiça, a sociedade e 
a vida, pensando de 
forma mais filosófica e 
mais no próximo”, des-
tacou o prefeito ale-
xandre cardoso, ao 
lado do secretário de 
governo, luiz Fernando 
couto.

queria sim disputar a 
eleição, mas hoje é me-
lhor se recolher e cuidar 
da cidade”, disse. 

em contagem re-
gressiva para o fim do 
mandato, dennis tem 
ainda muitos desafios 
para superar. além da 
queda na arrecadação 
municipal, os repasses 
estaduais e federais es-
tão diminuindo. a fo-
lha de pagamento dos 
servidores municipais 
também precisa ser 
quitada, alguns setores 
estão com mais de um 
mês sem salário. dennis 
não adiantou o que vai 
fazer, mas afirmou que 
nas próximas semanas 
irá divulgar medidas 
para ajustar as contas 
públicas.

“Todos os prefeitos 
anteriores pegaram em-
préstimos para saldar 

as dívidas da cidade. 
Nós não fizemos. então, 
o próximo prefeito não 

vai ter essa herança da 
nossa gestão. Também 
quero deixar projetos 

bem encaminhados 
para que não se per-
cam na futura gestão, 

como a inauguração 
de 17 novas creches”, 
prometeu.

sucessão em Belford roxo. 
“Não tenho acordo com 
Waguinho nenhum, com 
ninguém. Não fechamos 
com ninguém. mais para 
frente ficará a questão em 

quem eu vou votar? isso é 
diferente”, disse, para fina-
lizar a entrevista. 

por telefone, o prefeito 
afirmou ao Hora H que es-
pera uma eleição limpa, 

transparente e sem con-
flitos. ele disse ainda que 
não vai adotar tom de 
rivalidade com nenhum 
candidato, pois conhece 
a história politica de todos. 

“a maioria dos candida-
tos foram secretários de 
meu governo. Sou ami-
go de todos, mas não 
apoiarei nunguém”, re-
afirmou. 
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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ministério público do Trabalho e 
emprego multou o comitê rio 2016 
devido às condições do expedien-
te de funcionários em obras da vila 
olímpica. os empregados estariam 
trabalhando sem carteira assinada.

o 'movimento' aten-
de as famílias afeta-
das por enchentes na 
região Serrana e do 
morro do Bumba, em 
Niterói. para a comis-
são, os desafios finan-
ceiros do estado não 
podem ser um empe-
cilho para o repasse 
do valor às famílias. 

a comissão de políti-
ca urbana, Habitação 
e assuntos Fundiários 
da alerj promoveu on-
tem audiência pública 
sobre o atraso no pa-
gamento do aluguel so-
cial. o encontro atende 
pedido do movimento 
popular permanente 
por moradia do rio. 

os ‘percalços de última hora’ da olimpíada do rio 
obrigaram o prefeito eduardo paes a estender o pires 
para o presidente michel Temer em busca de ajuda 
financeira. o fato contraria uma declaração recente.

ele teria anunciado que a situação financeira da 
prefeitura do rio era confortável, bem diferente do go-
verno estadual, segundo paes, que enfrenta uma crise 
sem precedentes e amarga protestos os mais diversos. 

Audiência pública Famílias afetadas

Mais dinheiro Confortável  

Eles disseram... nós publicamos!
"O que tinha que ser feito está sendo feito. Foi uma falha de acompanhamento, mas acredito que em 

cinco, seis dias estará tudo resolvido. Esta vai ser a melhor Vila da história dos Jogos". prefeito do rio, edu-
ardo paes, ao minimizar as polêmicas sobre a vila olímpica ao dizer que os problemas estão resolvidos. 

a revitalizada via light voltou a ficar 
iluminada no trecho entre os bairros da 
luz e canaã, em Nova iguaçu. a colu-
na havia recebido reclamações sobre 
a escuridão no local por conta dos ris-
cos de assaltos. 

Todo mundo quer saber pra onde 
vai os milhões de reais que o rio vai 
faturar com a movimentação de tu-
ristas durante os jogos olímpícos. a 
coluna também não fica atrás e vai 
aguardar a contabilidade dos dígitos. 

direTo ao poNTo

Tudo lindo e maravilhoso no rio, nada! com a che-
gada de estrangeiros vindo de todos os cantos do 
planeta, aparecem os oportunistas que começam a 
agir nas portas de entrada da cidade  na maior de 
cara de pau. Tem malandro 'assaltando' o bolso do 
consumidor nos aeroportos, nas rodoviárias, praias e, 
pasmem, até em igrejas quando encontram o turista 
exercitando a fé. vale superfaturar preços no negó-
cio de achar que turista não repara. errado! No final 
da olímpiada, veremos que nota receberá o Brasil. 

S.O.S Crianças Conscientização Museu da Justiça 
o programa S.o.S crianças 

desaparecidas, do governo 
do rj, distribuiu pulseiras de 
identificação para crianças 
na central do Brasil. Também 
está sendo entregue material 
informativo sobre o desapare-
cimento de crianças.

o objetivo é conscientizar a 
população sobre formas de evi-
tar o desaparecimento de me-
nores de idade, em um período 
de grande circulação de pesso-
as, como os jogos olímpicos rio 
2016, que começam no dia 5 de 
agosto, na cidade do rio. 

o museu de justiça foi pal-
co, na última segunda-feira, da 
23ª edição do prêmio comde-
diNe-rio de pesquisa escolar, 
que tem como  objetivo pre-
miar alunos da rede pública 
de ensino através da pesquisa 
sobre temas afro-brasileiros. 

Iluminada 

Pra onde vai?
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Travesti tenta assaltar equipe de uma 
Tv australiana na praia de copacabana, 
na Zona Sul do rio. o criminoso atacou o 
cinegrafista na tentativa de levar a câ-
mera, mas foi impedido pelo segurança. 

Rio do caos e da bárbarie social 

Se as eleições mu-
nicipais fossem 
hoje e o pré-can-

didato a prefeito pelo 
pcdoB marcelo ca-
breira xavier, o mar-
celo Zelão vencesse 
o pleito, ele estaria 
impedido de tomar 
posse na prefeitura 
de Silva jardim. É que 
uma decisão liminar 
em ação criminal 
movida contra ele, 
o ex-vice-prefeito e 
ex-secretário de edu-
cação, Fernando au-
gusto Bastos e mais 

Se eleito hoje Zelão 
poderia ficar de fora

13 pessoas pelo minis-
tério público sob acu-
sação de fraude em 
processo licitatório, o 
afasta de qualquer 
função pública em 
relação ao município. 
Na mesma ação foi 
decretado o seques-
tro de bens móveis, 
imóveis e valores em 
contas bancárias no 
total de mais de r$ 
14 milhões para ga-
rantir o ressarcimento 
ao erário público em 
caso de condenação 
dos acusados.

Juventude de Japeri debate proposta de parceria
iNveSTimeNToS

Marcos Cabral, Fábio Dias e Kleber Moulin acertam projeto

A festa de despedida contou com 50 pessoas

Prefeitura realiza encontro para debater questões de investimentos para jovens.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Cunha faz churrasco de despedida

reprodução

com buracos es-
palhados pela ci-
dade, itaguaí está 

Ação impediria pré-candidado a assumir cargo

divulgação

divulgação

o deputado afastado 
eduardo cunha (pmdB-
-rj) ofereceu ontem um 
churrasco de despedida 
para funcionários na re-
sidência oficial da pre-
sidência da câmara. a 
casa fica no lago Sul, re-
gião nobre de Brasília.

No último dia 7, o pe-
emedebista renunciou à 
presidência, meses de-
pois de ter sido afastado 
do cargo pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). a 
corte também suspendeu 
o seu mandato parla-
mentar por tempo inde-
terminado.

de acordo com a asses-
soria de cunha, cerca de 
50 funcionários, que tra-
balharam com o peeme-
debista durante o período 
em que ele ocupou a pre-
sidência da câmara, par-
ticiparam do almoço na 
residência oficial.

estavam presentes as-
sessores, seguranças, poli-
ciais legislativos, e funcio-
nários da casa, além da 
mulher de cunha, a jorna-
lista cláudia cruz. cunha 
circulou entre os convida-
dos vestindo camisa social 
listrada e gravata azul.

em constante movi-
mento em prol da 
defesa dos direitos 

dos jovens do município, 
a prefeitura de japeri, 
por meio da coordena-
doria geral da juven-
tude, vem trabalhando 
e articulando parcerias 
para disseminar proje-
tos ligados a diversas 
áreas de interesse co-
letivo. para reafirmar 
essa proposta, na última 
terça-feira, o coorde-
nador municipal do se-
tor, gilliard Werneck, se 
reuniu com o secretário 
estadual de esporte, la-
zer e juventude, marco 

antonio cabral, o Supe-
rintendente da pasta, 
Fabio dias, e o chefe de 
Setor japeriense, Kleber 
moulin.

No encontro, foram 
debatidas várias pro-
postas e diversos temas 
foram abordados, como 
projetos ligados à mu-
sicalidade, informática, 
qualificação educacio-
nal, cursos de modelo 
e manequim, palestras 
informativas, dentre ou-
tros. cada vez mais, há 
buscas de novas formas 
de aperfeiçoar o tra-
balho que vem sendo 
realizado na cidade, 
que visam beneficiar 
os japerienses.

     ATIVIDADEs
as ações serão rea-

lizadas a fim de gerar 
maior promoção e im-
plementação de ativi-
dades para o acesso 
aos serviços sociais bá-
sicos de adolescentes 
e jovens. “a intenção 
da coordenadoria da 
juventude de japeri é 
contribuir e fomentar 
parcerias que vão be-
neficiar a todos. o nosso 
trabalho é buscar proje-
tos voltados a minimiza-
ção da vulnerabilidade 
social e diminuição de 
incidentes relacionados 
ao índice crescente de 
violência, dentro da nos-
sa faixa etária de atua-

ção”, ponderou gilliard 
Werneck.

criada pelo prefeito 
ivaldo Barbosa dos San-
tos, o Timor, em 2010, a 
coordenadoria geral 
da juventude, vincu-
lada a Secretaria de 
ação Social e Trabalho, 
atua dentro da admi-
nistração pública muni-
cipal e em sintonia com 
as demandas de enti-
dades, organizações ju-
venis e jovens em geral. 
constitui numa instân-
cia formuladora, ela-
boradora e realizadora 
de ações voltadas di-
retamente à popula-
ção jovem entre 14 e 
29 anos de idade.

perdendo a guerra 
para os problemas 
aparentemente sem 

solução. enquanto 
os moradores re-
clamam da falta 
de iniciativa, a pre-
feitura, através da 
Secretaria de obras 
e urbanismo, alega 
que implementou a 
operação tapa-bu-
raco com o objetivo 
de recaper as vias 
que estão intransi-
táveis. Bem, diante 
deste flagrante, o 
Hora H espera que 
o governo munici-
pal possa cumprir 
com a meta de so-
lucionar a questão. 

reprodução

Itaguaí tem buraco pra todo lado 
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O tema trabalhado este ano no município é o desenvolvimento sustentável.

Porto Real comemora Semana 
Mundial do Aleitamento Materno
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Unidades de saúde da Família vão discutir o tema junto aos grupos compostos por mães que realizam aleitamento 

Programação

reprodução/pmvr

com base na pro-
posta dos 17 
objetivos do de-

senvolvimento Sustentá-
vel, acontece no início 
de agosto, a Semana 
mundial do aleitamento 
materno. o tema deste 
ano é ‘presente Saudá-
vel, Futuro Sustentável’.  
em porto real, as unida-
des de Saúde da Famí-
lia (uSF’s) vão discutir o 
tema junto aos grupos 
compostos por mães 
que realizam aleitamen-
to materno exclusivo e 
gestantes. a Semana 
mundial de aleitamento 
materno (Smam) foi lan-
çada pela WaBa (alian-
ça mundial para ação 
em amamentação), 
em 1992, com o objeti-
vo de dar mais visibilida-
de e conscientizar a to-
dos sobre a importância 
amamentação.

DEsENVOLVIMENTO
 sUsTENTÁVEL

entre os objetivos do 

desenvolvimento sus-
tentável estão o enfren-
tamento da pobreza, 
fome-zero, boa saúde 
e bem estar, educação 

as uSF’s vão re-
alizar uma roda 
de conversas com 

mães e gestantes 
sempre a partir das 
9h, com as seguintes 

programações:
01/08 - uSF São 

josé e uSF centro; 

02/08 - uSF jardim 
real; 03/08 - uSF jar-
dim das acácias e 

uSF Freitas Soares; 
04/08 - uSF jardim 
das acácias e uSF 

Bulhões; 05/08 - 
uSF Novo Horizon-
te.

Moradores de Barra Mansa 
protestam no local do acidente

O ato aconteceu ontem das 14 às 20 horas

FÁBio guimaS

Volta Redonda recebe Tocha 
Olímpica em grande festa

Volta Redonda inaugura novo Royal
divulgação

Denise acompanhou a criação do Previbam

de qualidade, consumo 
e produção responsável 
e outros assuntos rela-
cionados. a coordena-
dora do aleitamento 

materno, jociléia mar-
tins, explicou a relação 
entre o desenvolvi-
mento sustentável e a 
amamentação natural. 

“vamos conscientizar as 
mães e gestantes sobre 
a importância do aleita-
mento para o planeta. o 
conceito de desenvolvi-

mento sustentável é jus-
tamente pensar como o 
consumo de hoje pode 
influenciar nos recursos 
que estarão disponíveis 
amanhã”.

“o leite materno não 
somente alimenta, ele 
traz também outros 
benefícios como: cres-
cimento e desenvolvi-
mento adequado da 
criança, previne do-
enças e alergias, gera 
crianças mais inteligen-
tes, o vínculo entre a 
mãe e o filho gera indi-
víduos mais confiantes e 
mais produtivos. por con-
ta disso, a Smam é uma 
verdadeira mobilização 
social que acontece 
em todo o mundo atri-
buindo a responsabilida-
de do aleitamento não 
somente à mãe, mas a 
toda a população. o 
apoio dos gestores, em-
presários, empregado-
res e de cada cidadão 
é de fundamental im-
portância para o suces-
so da amamentação”, 
concluiu jociléia.

após cinco anos 
do desmoronamento 
de estabelecimentos 
e casas na rua or-
lando Brandão, no 
bairro ano Bom, mo-
radores continuam se 
encontrando anual-
mente para protestar. 
este ano, o ocorrido 
completa cinco anos 

e os moradores ainda 
não possuem o laudo 
do acidente. muitos re-
cebem cobranças de 
ipTu e não podem re-
tornar para construir no 
terreno. eles realizaram 
ontem atividades junto 
aos moradores da rua 
São jorge para além 
de chamar atenção 

sobre a situação, aler-
tar também para o 
cuidado com o bairro.

o movimento co-
meçou às 14h15 com 
o minuto de silêncio 
em frente ao local. 
das 14h30 às 16 horas 
fizeram atividades na 
praça, como desenho 
infantis e montagem 
de painel sobre o lo-
cal do acidente. após, 
foram feitas brincadei-
ras e apresentações 
de artistas. das 18 às 
20 horas teve uma 
conclamação, depoi-
mento dos proprietá-
rios, entrega de bo-
tons aos participantes, 
espaço para atrações 
artísticas, e o encerra-
mento com um abra-
ço ao local.

a Tocha olímpica 
da rio 2016 chega a 
volta redonda hoje, e 
a prefeitura municipal 
preparou uma grande 
festa para receber o 
maior símbolo dos jo-
gos olímpicos. a pre-
visão é que a tocha 
chegue à cidade por 
volta de 17h20, na ave-
nida almirante adal-
berto de Barros Nunes 
(Beira rio, em frente à 
av. jaraguá), seguindo 
depois pelos bairros re-
tiro, Niterói, aterrado, 
São joão, amaral pei-
xoto e vila Santa ce-
cília, onde haverá uma 
grande celebração na 
praça Brasil, com ofici-
nas esportivas, exposi-

ção, apresentações de 
dança e shows musi-
cais, iniciando às 16h.

volta redonda está 
entre as 94 cidades 
do Brasil, de um total 
de 5.570 municípios, 
onde a Tocha olímpi-
ca irá pernoitar, depois 
de percorrer cerca de 
10 quilômetros pelas 
ruas da cidade, onde 
50 condutores se reve-
zarão para carregar a 
chama olímpica.

o trajeto oficial, ela-
borado pelo comitê rio 
2016, prevê, após a che-
gada às 17h20 na Beira 
rio, em frente à avenida 
jaraguá (retiro), que a 
tocha segue pela rua 
laranjeiras, av. retiro, 

av. Sávio gama, av. N.ª 
S.ª do amparo (Niterói), 
ponte pequetito amo-
rim, av. paulo de Frontin, 
rua Neme Felipe, av. 
lucas evangelista, rua 
josé Fulgêncio Neto 
(em frente à prefeitura), 
depois até o viaduto 
Heitor leite Franco, des-
cendo a rua gustavo 
lira, dobrando na rua 
São joão e av. amaral 
peixoto, seguindo pela 
av. dos Trabalhadores, 
virando no Hotel Sider 
palace, seguindo pela 
rua 12 até o edifício do 
antigo escritório central 
da cSN, contornando 
o prédio e acessando 
a rua 14, até a praça 
Brasil.

 Novo empreendi-
mento da rede royal 
de Supermercados, 
royale empório, foi 
inangurado ontem, 
às 9 horas, no bair-
ro jardim amália i e 
contou com a pre-
sença da escola de 
samba Beija Flor de 
Nilópolis.

a unidade, segun-
do os diretores, foi 
elaborada para aten-
der a clientes exigen-
tes em qualidade de 

produtos e serviços.
“vamos proporcio-

nar muito conforto 
para os clientes e 
colaboradores. Será 
uma loja ímpar na 
região Sul Fluminen-
se, feita para atender 
os clientes exigentes 
em qualidade de 
produtos e serviços, 
sem perder a com-
petitividade no mer-
cado” disse Karolina 
chokyu, diretora de 
marketing.

o royale empó-
rio conta com 150 
colaboradores dire-
tos, 1500 m2 de área 
de vendas, 1500 m2 
de estacionamen-
to, equipamentos e 
instalações mais mo-
dernas do país, pre-
cificadores digitais da 
Samsung e visão pa-
norâmica da padaria 
no 2º andar, para que 
os clientes possam 
ver a qualidade e hi-
giene interna.

Jonas Marins anuncia o nome 
da nova presidente do Previbam

o prefeito de Bar-
ra mansa, jonas ma-
rins, anunciou no final 
da tarde da última 
terça-feira, o nome 
da nova presidente 
do previbam (Fundo 
de previdência So-
cial do município de 
Barra mansa): denise 
gomes. Funcionária 
do Fundo de previ-
dência há mais de 10 
anos, denise acom-
panhou a criação do 
previbam e desempe-

nhava a função de te-
soureira. já o Fundamp 
(Fundo de assistência 
médica dos Servidores 

de Barra mansa) terá 
como diretora execu-
tiva vanessa do ama-
ral Serpa.
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Comandantes visitam as instalações do Posto Avançado da Diretoria de Inativos e Pensionistas

Vítima está internada no Hospital da  Polícia Militar

Cavendish e Cachoeira devem deixar a prisão domiciliar em breve

Batalhão de Polícia Militar de Mesquita mantém posto para atendimento e tratamento 
a aposentados e pensionistas da PM. Comandante geral fez visita às instalações. 

os heróis que an-
tes cumpriam nas 
ruas a missão de 

proteger e agora estão 
inativos contam agora 
com um apoio importan-
te. inaugurado no dia 30 
de junho na sede do 20º 
Batalhão de polícia mi-
litar (mesquita), o posto 
avançado da diretoria 
de inativos e pensionis-
tas (dip) tem como prio-
ridade melhorar o aten-
dimento e o tratamento 
aos aposentados e pen-
sionistas da corporação.  
Na manhã de ontem, o 
posto recebeu a visita do 
comandante geral da 
pm, coronel edison duarte 
dos Santos junior. Também 
estiveram nas instalações 

da unidade o chefe do 
gabinete do comando 
geral coronel victor de 
Souza Yunes, o chefe do 
estado maior geral, coro-
nel cláudio lima Freire, o 
subchefe do estado maior 
geral operacional, coro-
nel luiz Henrique marinho 
pires e comandantes de 
batalhões da Baixada. 

de acordo com  
o comandante da corpo-
ração, tenente-coronel 
cristiano dantas, apesar 
da crise o objetivo foi al-
cançado. “o posto que 
estava fechado há algum 
tempo, agora vai permi-
tir que os aposentados e 
pensionistas sejam aten-
didos mais próximos de 
suas casas, sem a neces-
sidade de se deslocarem 
até São cristóvão”, diz o 
tenente-coronel.

Serviços de unidade básica de saúde na corporação 
além disso, o bata-

lhão conta também 
com serviços de 
uma unidade Básica 

de Saúde (uBS), que 
realiza atendimentos 
médico, odontológico 
e psiquiátrico. a di-

retoria de assistência 
Social (daS) também 
oferece no próprio ba-
talhão apoio assisten-

cial aos policiais mili-
tares ativos/inativos, 
pensionistas e seus de-
pendentes. um centro 

de equoterapia que 
busca o desenvolvi-
mento biopsicossocial 
de pessoas com defi-

ciências e/ou neces-
sidades especiais, 
também funciona 
na unidade.

Tiroteio paralisa teleférico 
o teleférico do 

conjunto de Favelas 
do alemão, na Zona 
Norte do rio, interrom-
peu o funcionamento 
na manhã de ontem 
devido a tiroteio que 
ocorreu na região. a 
informação foi con-

firmada pela Secreta-
ria estadual do rio de 
janeiro, que explicou 
que o transporte pa-
rou de circular por às 
8h35.

os moradores rela-
taram em rede social 
o clima que estava 

na região e compar-
tilharam pelo perfil da 
'voz da comunidade'. 
“muito cuidado quem 
passar no entorno do 
complexo do alemão, 
parte de ramos. muito 
tiro!”, escreveu uma 
moradora.

TRF manda Cachoeira e 
Cavendish de volta à prisão

os três desembar-
gadores da 1ª Turma 
especializada do Tri-
bunal regional Fe-
deral da 2ª região 
(TrF2), no rio de ja-
neiro, determinaram 
ontem que o em-
preiteiro Fernando 
cavendish, ex-dono 
da construtora del-
ta, e o contraventor 
carlos augusto de 
almeida ramos, co-
nhecido como car-
linhos cachoeira, re-
tornem para a prisão. 
a decisão, unânime, 
se estende aos em-
presários adir assad 
e marcelo abbud e 
para o ex-diretor da 
delta, cláudio abreu.

os cinco foram 
presos na operação 
Saqueador, no dia 

30 de junho, e levados 
para o presídio de se-
gurança máxima Ban-
gu 8, no complexo de 
gericinó, mas foram 
liberados para cumprir 
prisão domiciliar por 
decisão liminar do Su-
perior Tribunal de justi-
ça (STj).

cavendish cumpre 
a medida em casa, no 
leblon, bairro da Zona 
Sul do rio, e cachoeira 
num hotel em copaca-
bana, também na zona 
sul. a justiça tinha de-
terminado que os dois 
e os outros três réus, 
que moram fora do rio, 
permanecessem na ci-
dade até o julgamento 
do mérito pelo TrF2.

cavendish, cachoei-
ra e mais 20 acusados 
são réus em ação que 

corre na 7ª vara Fe-
deral criminal do rio. 
de acordo com o 
ministério público Fe-
deral, o grupo partici-
pava de um esquema 
que desviou r$ 370 
milhões de obras feitas 
pela delta construto-
ra para 18 empresas 
fantasmas que per-
tenciam a assad e a 
marcelo abbud, em 
São paulo, e também 
a carlinhos cachoei-
ra.

as investigações 
apontaram que, 
após repassados pela 
delta a empresas de 
fachada, os valores 
eram sacados em di-
nheiro para impedir 
o rastreamento da 
propina entregue a 
agentes políticos.

Homem é baleado em tentativa de assalto 
uma troca de tiros 

na porta de um hor-
tifruti, na rua pereira 
Nunes, na Tijuca, na 
Zona Norte do rio, dei-
xou um homem balea-
do, na noite da última 
terça-feira. de acordo 

com informações do 
comando do 6º Bpm 
(Tijuca), um motoquei-
ro tentou assaltar a víti-
ma, que estava dentro 
do estabelecimento.

Na ocasião, um bom-
beiro que passava pelo 

local reagiu e houve 
confronto. a vítima foi 
socorrida e encami-
nhada ao Hospital mu-
nicipal Souza aguiar, 
no centro. a ocorrên-
cia foi registrada na 
20ª dp (vila isabel).

PM pula de ônibus para 
escapar de assalto na Dutra

o soldado Welling-
ton dos Santos pereira 
sofreu politraumatismo 
depois de pular de um 
ônibus em movimento 
para fugir de um assal-
to, em Nova iguaçu, 
ontem. 

lotado na unida-
de de polícia pacifi-
cadora (upp) vidigal, 
na Zona Sul do rio, 
o militar estava em 
um ônibus da viação 
Tinguá quando dois 
criminosos armados 
anunciaram o assalto, 
na altura da rodovia 
presidente dutra.

a vítima foi socorrida 
pelo corpo de Bom-
beiros e levada para o 
Hospital geral de Nova 

iguaçu (HgNi), na pos-
se. a unidade informou 
que o pm sofreu fratu-
ras no braço, na perna 
e no pé. Há também a 
suspeita dele ter fratu-
rado a coluna. após o 
atendimento emergen-
cial, ele foi transferido 
para o Hospital cen-

tral da polícia militar 
(Hcpm), no estácio. 

a transferência foi 
acompanhada por um 
ortopedista do Hcpm 
e por um médico do 
Batalhão de opera-
ções policiais especiais 
(Bope). o pm não corre 
risco de morte.

divulgação/pmerj
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Draco apreende armas da milícia em Seropédica 
a polícia civil prendeu 

ontem seis pessoas sus-
peita de participar da 
quadrilha de milicianos 
conhecida como liga da 
justiça. eles atuavam em 
Santa cruz, na Zona oes-
te do rio e planejavam 
alcançar também Sero-
pédica e Nova iguaçu.

Na operação coman-
dada pela delegacia 
de repressão às ações 
criminosas organizadas 
e inquéritos especiais 
(draco-ie), que teve 
como objetivo reprimir 

homicídios e as taxas de 
extorsão praticadas pelo 
grupo, os agentes apre-
enderam mais de r$ 60 
mil em espécie, um fuzil 
m-16, sete pistolas (ca-
libres .40, 9 mm e 380) e 
três revólveres calibre 38 
e duas granadas. eles 
também recuperam dois 
veículos e uma moto.

a especializada apre-
endeu documentos que 
comprovam que os sus-
peitos cobravam taxas 
de proteção dos estabe-
lecimentos comerciais, 

cursos de inglês e até de 
creches. os valores varia-
vam de r$ 30 até r$ 300 
por semana. uma planilha 
apreendida mostra que a 
segurança dos locais era 
organizada e dividida por 
plantões em turnos da 
manhã, tarde, noite e ma-
drugada. 

a ação contou com o 
apoio da Subsecretaria 
de inteligência (Ssinte) da 
Secretaria de estado de 
Segurança e da delega-
cia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense.  
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Fim de fuga para assassino 

Personal trainer é baleado e morto 
as hipóteses de exe-

cução e latrocínio no 
caso da morte do per-
sonal trainer marcel 
Friederich Thomé, de 32 
anos, estão sendo inves-
tigadas pela polícia civil. 
ele foi mortro com um 
tiro na nuca, na tarde 
da última terça-feira, no 
bairro de passos das pe-
dras, na Zona Norte de 
porto alegre. a vítima iria 
receber um pagamento 
de um cliente, quando 
foi abordado pelos cri-
minosos. ele tentou fugir, 
mas acabou baleado.

de acordo com a 

Suspeito que teria cometido crime em maio em um forró na Zona Oeste 
do Rio era procurado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense.

polícia, uma testemunha 
contou que estava pres-
tes a entrar no carro do 
personal trainer, quando 
de repente ele arrancou 

com o veículo. os sus-
peitos, então, efetua-
ram o disparo que ma-
tou a vítima. os homens, 
que ainda não foram 
identificados, tinham 
sido vistos pela teste-
munha minutos antes 
do crime, do outro lado 
da rua. No local, não há 
câmeras de segurança 
que possam ajudar na 
identificação dos assas-
sinos.

a polícia civil explicou 
que vai ouvir vizinhos 
para tentar reconstituir 
o que aconteceu com 
marcel, que não teria 
inimigos.

Marcel levou tiro na nuca 
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reprodução / vídeo

reprodução / FaceBooK

reprodução / diSque deNúNcia

procurado por 
agentes da di-
visão de Homi-

cídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) 
por suspeita de as-
sassinar o criador de 
cavalos andré viei-
ra, de 59 anos, ale-
xandre vieira de oli-
veira machado, 40, 
foi preso ontem por 
agentes do Serviço 
de inteligência (p-2), 

do 28° Batalhão da 
polícia militar. 

de acordo com 
o delegado Fábio 
Salvadoretti, respon-
sável pela investiga-
ção, o crime foi no 
dia 8 de maio deste 
ano, em um forró lo-
calizado na estrada 
dos Sete riachos, 
no bairro de cam-
po grande, na Zona 
oeste do rio. alexan-
dre também atirou 
no filho do criador de 

cavalos, anderson 
costa, que sobrevi-
veu.

o crime ocorreu 
quando pai e filho 
tentavam separar 
uma briga. alexan-
dre teria apontado 
inicialmente a arma 
para anderson, mas 
seu pai entrou na 
frente dos disparos. 
os agentes da p-2 
levaram o suspeito 
para a 90ª dp (Barra 
mansa). Alexandre teria apontado inicialmente a arma para Anderson, mas seu pai entrou na frente

Agentes da DHBF cumprem mandado contra acusado de matar PM 
Também na manhã 

de ontem, agentes da 
especializada da Bai-
xada Fluminense pren-
deram alex pereira 

de Souza,  22 anos, em 
cumprimento a manda-
do de prisão obtido em 
investigação da própria 
unidade. ele é acusado 

de matar o policial mili-
tar delaney da Silva Bar-
bosa, na madrugada do 
dia 23 de julho, em aus-
tin, Nova iguaçu.

alex vinha sendo mo-
nitorado pelos policiais 
da dHBF e é acusado 
de matar a tiros o poli-
cial militar delaney da 

Silva Barbosa, na madru-
gada do dia 23 de julho, 
em austin, Nova iguaçu. 
o preso também respon-
derá por tentativa de 

homicídio contra car-
los Henrique moreira 
dos Santos que estava 
junto com o policial mi-
litar morto por alex.

Produtor cultural é suspeito 
de estuprar deficiente no Rio

um produtor de 
eventos foi preso em 
flagrante por agentes 
da 13ª dp (ipanema) 
suspeito de estuprar 
uma jovem com defi-
ciência mental, dentro 
de um caminhão, em 
copacabana, na Zona 
Sul do rio. de acordo 
com a investigação, 
a vítima saiu de casa, 
sozinha, sem o conhe-
cimento da família e 
foi abordada por Fá-
bio Barboza costa, de 
51 anos.

a polícia civil infor-
mou que o suspeito le-
vou a vítima até seu ca-
minhão frigorífico, que 
estava estacionado na 
esquina das ruas leo-
poldo miguez e Bolívar, 
e a violentou no interior 
do compartimento de 

carga. Fábio chegou 
a levar a moça até 
o apartamento onde 
mora com a mulher e 
a filha de oito meses, 
na rua Barata ribeiro. 
ao retornar com a jo-
vem para o veículo, foi 
flagrado por populares 
que alertaram a família 
da vítima. a polícia foi 
acionada.

os agentes fizeram 
diligências e consegui-
ram identificar o crimi-
noso por meio de rela-
tos de testemunhas e 
de imagens de câme-
ras de segurança da 
região. Fábio Barboza 
foi preso em casa, em 
flagrante. Segundo lau-
do médico apresenta-
do pela família à po-
lícia, a jovem precisa 
de acompanhamento 

em tempo integral. ela 
foi encaminhada para 
exame de corpo de 
delito, que confirmou o 
estupro, e levada até o 
hospital, onde recebeu 
coquetel de remédios 
contra doenças sexual-
mente transmissíveis.

“recolhemos ima-
gens de câmeras de 
segurança, ouvimos 
testemunhas, parentes 
da jovem e o autor. ele 
nega que houve estu-
pro, mas não há dúvi-
das que ocorreu a vio-
lência sexual. o laudo 
do iml é categórico”, 
destacou a delegada. 
o acusado foi enca-
minhado ainda ontem 
para o complexo peni-
tenciário em Bangu, na 
Zona oeste do rio.

Jovem morre após ser espancado 
o delegado titu-

lar da 93ª dp (volta 
redonda), eliezer 
lourenço, está in-
vestigando o es-
pancamento que 
resultou na morte 
de Felipe do Nas-
cimento rodrigues, 
de 16 anos. o ado-
lescente morreu 
na tarde da última 
segunda-feira, no 
Hospital São joão 
Batista, depois de 
ser agredido por 
cerca de 20 jovens 
na madrugada de 
domingo, num pon-
to de ônibus pró-
ximo ao colégio 
estadual professor 
manuel marinho, 
na vila Santa cecí-
lia.

o corpo de Fe-
lipe foi velado na 
capela mortuária 
municipal, no bairro 
aterrado, e enter-
rado na manhã da 
última terça-feira, 
no cemitério portal 
da Saudade. poli-
ciais foram informa-
dos de que o es-
pancamento teria 
ocorrido no bairro 
Santo agostinho, 
em volta redonda, 

no distrito da califór-
nia, em Barra do piraí. 
a vítima morava em 
dom Bosco, bairro 
que faz limite com o 
califórnia.

quatro amigos que 
também estavam 
no local, mas conse-
guiram escapar do 
ataque devem ser 
ouvidos pela polícia. 
um deles também 
chegou a ser agre-
dido pelo bando. Se-
gundo informações 
passadas à polícia, o 
menor saiu de casa 
para ir a uma festa 
no bairro padre josi-

mo.
eliezer vai re-

quisitar ao cen-
tro integrado de 
operações de Se-
gurança pública 
(ciosp) imagens 
de câmeras de se-
gurança para po-
der identificar os 
agressores. o dele-
gado também vai 
apurar a informa-
ção de que o es-
pancamento teria 
ocorrido após os 
jovens terem mar-
cado a briga pela 
internet, através de 
uma rede social.

Cerca de 20 jovens espancaram o adolescente

Bandidos fazem arrastão na Zona Sul
imagens de câ-

meras de seguran-
ça mostram homens 
abordando motoris-
tas que trafegavam 
por uma das vias 
mais movimentadas 
do Flamengo, bair-
ro da Zona Sul do 
rio, na última terça-
-feira. os criminosos 
que usavam capa-
cetes desceram de 
motocicletas fizeram 
várias vítimas na rua 
paissandu.

o arrastão acon-
teceu por volta das 
19h20m, a cerca de 
um quilômetro de 
distância do palácio 
guanabara, sede do 
governo estadual. 

Numa das imagens 
o bandido retira um 
motorista de dentro 
de um carro e o obri-
ga a deitar no chão 
enquanto é chutado. 

moradores relata-
ram que oito moto-
ristas foram roubados 
e pelo menos um  
veículo  teria sido le-

vado. os ladrões te-
riam aproveitado o 
momento em que o 
sinal do cruzamento 
com a rua paulo vi 
fechou para fazer a 
abordagem. a polí-
cia civil informou que 
um procedimento 
policial foi instaurado 
para apurar roubos.

Mulheres são resgatadas em boate
Sete mulheres foram 

resgatadas em boate 
clandestina, na rua xa-
vier curado, em marechal 
Hermes, na Zona Norte, 
por agentes da delega-
cia de defesa dos Servi-
ços delegados (ddSd) na 
tarde de ontem. 

a polícia civil informou 
que elas eram mantidas 

em cárcere privado.
quando a equipe che-

gou ao local, as portas do 
estabelecimento estavam 
trancadas pelo lado exter-
no, o que impedia a saída 
das vítimas. a polícia infor-
mou ainda que uma das 
vítimas era menor de ida-
de e outra estava grávida.

após libertarem as mu-

lheres, os agentes verifica-
ram que a boate possuía 
ligação clandestina de 
energia elétrica. Foi ins-
taurado inquérito policial 
para apurar os crimes de 
cárcere privado, submeter 
adolescente a exploração 
sexual, falsidade ideológi-
ca e furto de energia elé-
trica.

Arrastão aconteceu perto do Palácio Guanabara
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HGNI registra aumento em 
número de exames de imagem 
Mais de 20 mil procedimentos já foram realizados na unidade este ano.

JApÃO

um terremoto de 
5,3 graus na esca-
la richter atingiu o 
centro do japão, 
ontem. Nenhum 
alerta de tsunami 
foi emitido ou danos 
consideráveis relata-
dos.

o tremor ocorreu 
às 23h47 hora local 
(11h47 no horário 
de Brasília) a cerca 
de 50 quilómetros 
de profundidade, 
com epicentro na 
província de ibaraki, 

V

antibióticos são 
as principais armas 
usadas no com-
bate a infecções, 
mas têm gerado 
preocupação en-
tre especialistas. o 
consumo exacer-
bado desse me-
dicamento pode 
provocar a resis-
tência das bacté-
rias a ele e, con-
sequentemente, 
a perda do poder 
curativo. agora, 
pesquisadores da 
alemanha detec-
taram um proble-
ma que acende 
ainda mais o aler-
ta em torno des-
sas substâncias. 
em experimentos 
com ratos, obser-
varam que elas 
causaram danos 
neurológicos nos 
animais.

os malefícios 
neurais seriam 
desencadeados 
pela diminuição 

de bactérias be-
néficas do intes-
tino, depredadas 
pelos remédios. a 
boa notícia é que 
os cientistas do 
estudo também 
encontraram uma 
maneira de evitar 
o problema: inges-
tão de probióticos 
e prática de exer-
cícios físicos.

a pesquisa, de-
talhada na revis-
ta internacional 
cell reports, sur-
giu com base em 
investigações an-
teriores, nas quais 
os especialistas 
viram que os linfó-
citos T (grupo de 
glóbulos brancos 
responsáveis pela 
defesa do orga-
nismo) são neces-
sários para manter 
a neurogênese do 
cérebro, ou seja, 
a capacidade de 
renovação de cé-
lulas. 

dr. renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-rj. Fez residência em 
cirurgia no Hospital municipal miguel couto-rj. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho regional de medicina do es-
tado do rio de janeiro (cremerj) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo mec (ministério da educa-
ção), além de membro do colégio Brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Uso de probióticos e redução 
da utilização de antibióticos 

Terremoto atinge região de Ibaraki
segundo a agência 
meteorológica do ja-
pão (jma).

o terremoto foi par-
ticularmente sentido 
próximo da prefeitura 
de ibaraki, onde atin-
giu o nível 5 na escala 
japonesa, cujo máxi-
mo é 7 e que consi-
dera mais as áreas 
afetadas que na in-
tensidade do tremor.

o tremor também 
foi sentido na região 
metropolitana de Tó-
quio, onde alcançou 
nível 2 na escala ja-

ponesa. Nas últimas 
duas semanas, pelo 
menos, quatro terre-
motos de 5 graus ou 

reprodução

o Hospital geral 
de Nova igua-
çu (HgNi), 

maior emergência 
da Baixada Fluminen-
se, vem registrando 
um aumento signifi-
cativo no número de 
exames de imagem. 
Somente no primeiro 
trimestre deste ano, 
mais de 20 mil exa-
mes já foram realiza-
dos, representando 
quatro vezes mais 
procedimentos do 
que os realizados du-
rante todo o ano de 
2012, ou seja, um au-
mento em torno de 
1.400%.

Nos últimos três 
anos, foram realiza-
dos mais de 75 mil 
exames de alta e 
média complexida-
de, como tomografia 
computadorizada, 

ecocardiograma, ul-
trassonografia e raio-
-x. o aumento na 
procura pelo atendi-
mento de urgência e 
emergência de pa-
cientes de outros mu-
nicípios, gerado pela 
carência de unidade 
de saúde na região 
é um dos principais 
fatores para este au-
mento. 

INVEsTIMENTOs
 NA UNIDADE

“a atual gestão en-
controu muitos equi-
pamentos sucatea-
dos e alguns parados, 
foram consertados 
e novos adquiridos. 
os investimentos em 
equipamentos de 
ponta e a manuten-
ção dos mesmos pre-
cisam ser constantes 
para um diagnóstico 
preciso e uma assis-
tência mais comple-

ta. e foi isto que fize-
mos”, afirma o diretor 
do hospital, joé Ses-
tello, ressaltando o 
aumento significativo 
no atendimento.

“apesar de toda 
crise na saúde, não 
deixamos de aten-
der. porém, a dificul-
dade na oferta de 
atendimento em ou-
tros municípios em 
relação aos exames 
complementares e 
atendimento básico, 
impacta diretamen-
te o Hospital da pos-
se, que apesar de 
ser municipal, acaba 
atuando como regio-
nal”, esclarece.

pablo Soares, mo-
rador de mesquita, 
sofreu uma queda 
em casa e procurou 
a unidade com do-
res na cabeça. “vim 
direto para emergên-
cia do Hospital da 

posse. Foi um susto, 
mas um alívio poder 
ter sido atendido na 
emergência e logo 
em seguida ter feito 
uma tomografia para 
descartar qualquer 

problema que pudes-
se ter sido provocado 
pela queda”, disse.

os exames realiza-
dos na unidade são 
destinados a pacien-
tes internados e tam-

bém agendamentos 
feitos pela Secretaria 
municipal de Saúde 
através da central 
municipal de regula-
ção para moradores 
de Nova iguaçu. 

Em três anos, foram realizados mais de 75 mil exames de alta e média complexidade

O tremor aconteceu a cerca de 50Km de profundidade

mais na escala ri-
chter atingiram o 
centro do país e sua 
capital.

Nova Iguaçu ganhará mais três Clínicas da Família
os moradores de 

Nova iguaçu ga-
nharão unidades 
de saúde novinhas. 
No próximo sábado 
serão inauguradas 

as clínicas da Famí-
lia jaceruba, às 10h, 
rio d’ouro, às 12h e 
adrianópolis, às 14h. 
as unidades foram re-
formadas, ampliadas 

e receberam equipa-
mentos novos. entre os 
serviços que serão ofe-
recidos estão aplica-
ção de vacinas, teste 
do pezinho, pré-natal, 

planejamento familiar 
e consulta domiciliar.  
além de médico clíni-
co geral e dentista da 
estratégia Saúde da 
Família.

confira o endereço 
das unidades: clínica 
da Família jaceruba 
– rua japeri, nº 60, 
jaceruba; clínica da 
Família rio d´ouro – 

rua da estação, nº 
25, rio d´ouro; clíni-
ca da Família adria-
nópolis – praça de 
adrianópolis , nº 10, 
adrianópolis

divulgação

Caxias faz testagem para detectar hepatite C
a Secretaria de Saú-

de de duque de ca-
xias realizou ontem, 
testagem rápida para 
detectar novos casos 
de Hepatite c no mu-
nicípio. durante toda 
a manhã profissionais 
de saúde do progra-
ma dST/aidS e Hepa-
tites virais realizaram 
teste em dezenas de 
pessoas que passaram 
pelo Shopping center, 
no centro. Na primeira 
hora mais de 50 inte-
ressados haviam feito o 
teste, onde o resultado 
sai em 15 minutos. Tam-
bém foi feita a vacina-
ção contra a Hepatite 
B. a ação antecipou 
o dia mundial de luta 
contra as Hepatites vi-
rais, lembrado dia 28 
de julho.

o infectologista gus-
tavo maia, coordena-

dor do programa dST/
aidS explicou que se 
o resultado do exame 
diagnosticar a doen-
ça, a pessoa é enca-
minhada para o cen-

tro municipal de Saúde 
onde será realizado 
o segundo teste. Se 
houver confirmação o 
paciente inicia o trata-
mento que dura de três 

a seis meses. durante o 
atendimento também 
foram distribuídos pre-
servativos e material 
informativo sobre a do-
ença.

Mulheres, crianças e idosos fizeram o teste para detectar a hepatice C

divulgação
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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
14:11 - 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

múSica de qualidade

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

MODA
Macacão branco e tênis

camila coelHo

Santo não vê a carta de Tereza, 
mas confessa que já não ama lu-
zia. piedade se preocupa com o 
sofrimento de luzia. Tereza enfren-
ta afrânio e revela que não quer 
continuar casada com carlos. 
Santo afirma a piedade que irá 
se separar de luzia. encarnação 
e afrânio conversam sobre o des-
tino de sua família. Sophie e isabel 
falam sobre lucas. 

Piedade se preocupa
 com Luzia

Calebe está 
preocupado com Iru

Tibar entrega uma erva venenosa 
para que acã mate josué. maquir pro-
põe um pacto de fidelidade à livana. ot-
niel toma coragem e convida acsa para 
acompanha-lo no casamento de Haniel. 
ela o surpreendo ao aceitar o convite. gi-
bar questiona a resposta da moça. acsa 
diz que vai explicar sua atitude. calebe 
diz estar preocupado com iru. 

RESUMOS DAS NOVELAS

candinho agradece o apoio 
de araújo. olga e araújo se 
aproximam ainda mais. cune-
gundes obriga mafalda a noi-
var com romeu e Filomena se 
incomoda. Narcisa descobre 
que Tobias cozinhava em nome 
de emma, e lauro dispensa a 
empresária. 

Sandra procura 
Anastácia

Tumtum aparece 
no cativeiro

as crianças decidem esconder ma-
nuela enquanto o padre lutero vai 
chamar a polícia. manuela sugere 
que falem com regina antes da polí-
cia para tentar descobrir aonde está 
isabela. pedro pede Helena em ca-
samento e ela aceita, emocionada. 
Tumtum aparece no cativeiro, conse-
gue roer as cordas e soltar isabela. as 
crianças conseguem capturar regina 
com uma armadilha. 

aproveitei o dia 
bem descontraído 
e com bastante sol, 
para dar um passeio 
pelos parques de 
São paulo. usei um 
look fresh que é a 
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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 - gugu
00h15 - Heroes reborn – 1ª Tem-
porada
01h15 - Fala que eu Te escuto
02h00 - programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Duque de Caxias terá 
festival de jazz e blues
Com ingressos a R$20, evento acontece no Teatro Raul Cortez.

cara do verão, ma-
cacão branco cro-
pped e tênis, que 
deu um ar mais 
cool, descolado 
(e jovem) a produ-
ção! olhem só.

Alma Thomas é uma das atrações do festival que acontece neste fim de semana 

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

divulgação

durante três dias 
o palco do Tea-
tro raul cortez, 

em duque de caxias, 
receberá grandes no-
mes do jazz e do blues, 
durante o i Festival de 
jazz e Blues. o evento 
será realizado de ama-
nhã até sábado, com 
um total de 12 horas 
de shows.

misael da Hora, ban-
da dona penha, rodri-
go dias, chico Faria, 
alma Thomas e Thiago 
Trajano, luiz pié e lucie-
ne dom são as estrelas 
dos shows. Segundo 
léo gama, produtor, 
músico e coordenador 
do festival, resultado 
de parceria com a Se-
cretaria municipal de 
cultura e Turismo, pro-
mover um evento des-
te porte na cidade era 
um desejo antigo.

“esta é uma iniciativa 
pioneira, até porque 
caxias não tem esta 
tradição. No entanto, é 
uma aposta que estou 
fazendo em promover 
na cidade este tipo de 
evento. assisti festivais 
de blues e jazz em itai-
pava e em cabo Frio, 
e sempre sonhei que 
caxias também tivesse 
um festival. os músicos 
que estarão partici-
pando são reconheci-
dos no país e no exte-
rior. alma Thomas, por 
exemplo, é uma can-
tora norte-americana 
que já se apresentou 
no The voice Brasil. luís 
pié, é outro talento, 
inclusive foi escolhido 
para fazer o papel de 
milton Nascimento, no 
filme que está sendo 
feito sobre ele. acho 
que o público irá com-
parecer e aprovar”, diz 
léo gama.
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Procure perceber até 
onde você não tem sido 
exigido demais das 
pessoas que convivem 
com você. Colaboração 
é a palavra do momento. 

Sem ela, metade do seu esforço será 
em vão. O que acontece de legal 
depende e outras pessoas. Cor: azul-
turquesa. Número: 01.

Áries

Procure esquecer 
pessoa invejosa; siga 
com determinação 
nos seus planos. O 
período favorece a vida 
profissional e as viagens 

em geral. Tudo indica que você terá o 
domínio que deseja na vida amorosa. Seu 
forte magnetismo vai seduzir e convencer 
a pessoa amada.

Touro

Elemento: ar. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Sagitário. Regente: 
Mercúrio. A Lua 
pode trazer a sensação 
de que você precisa 

urgentemente refazer o seu projeto 
de vida. Deixe a imaginação correr 
solta, mas tente não colocar o carro 
na frente dos bois. Ainda existem 
coisas para acontecer. Bom momento 
no campo financeiro.

Gêmeos

Um pouco mais de 
organização no trabalho e 
o afastamento de alguém 
que, em vez de ajudar 
confunde, poderá trazer 
ótimos resultados. Não 

deixe que a sua possessividade no amor 
aumente. Bom período para as experiências 
psíquicas. Procure uma diretriz boa na 
vida.

Câncer

O Cosmo deverá mandar 
boas vibrações para sua vida, 
fazendo com que seja mais 
rápido alcançar o desejado 
sucesso. Agir pontualmente 
na solução de problemas 
e identificar questões 

potenciais são habilidades que ajudam a 
enfrentar desafios no trabalho. Número: 07.

Leão

Procure seguir os 
ditames do coração. 
Não deixe que terceiros 
interfiram na sua vida 
sentimental. Os astros 
estão enchendo você de 

pressentimentos e soprando idéias que 
você não tem a menos noção de onde 
estão vindo. Experimente confiar 
nelas. Cor: grená. Número: 10.

Virgem

Ótimas perspectivas 
neste período. Alegria 
com os amigos, 
experiências e viagens. 
Amores ganham 
expressão máxima. 
Será impossível pensar 

em outra coisa por muito tempo. Há 
romance, paixão, coração batendo 
acelerado…. Tudo aquilo que torna 
a vida mais gostosa.

Libra

O momento pede 
concentração no 
trabalho. Faça tudo 
da maneira mais 
discreta possível 
e abuse da sua 

criatividade. Tudo indica que 
poderá achar que as coisas estão 
muito lentas para o seu gosto. 
Lembre-se: tudo tem seu tempo 
certo para acontecer. Respeite os 
limites.

Escorpião

Fase favorável para a 
sua vida profissional. 
Você está vivendo 
um período de 
empolgação, as coisas 
começam a caminhar 

e você sente mais segurança para 
arriscar em seus projetos. Seus 
sentimentos estão em ordem e 
seu coração está em harmonia 
com sua mente.

Sagitário

O céu está 
estimulando a sua 
ambição, mas de uma 
forma tão sutil que 
os outros não vão se 

sentir incomodados. O dia traz 
vibrações que multiplicam a 
sua energia. O convívio social 
está mais fácil, pois você está 
seguro(a), adaptável e agradável. 
Cor: azul-escuro. Número: 13.

Capricórnio

Momento muito 
produtivo e criativo, mas 
você poderá encontrar 
algumas dificuldades 
na hora de pôr suas 
idéias em prática. É um 

bom período; você está feliz e ficará 
mais ainda. Receberá notícia sobre um 
empreendimento e obterá lucros em 
transações. Cor: bege. Número: 16.

Aquário

Seja firmemente 
determinado(a) para 
conseguir o que deseja 
no plano profissional. 
A sensibilidade traz 
benefícios profissionais 

e favorece parcerias. Sua equipe será 
estimulada por Possíveis ganhos 
financeiros. Bom momento no 
campo profissional. Cor: violeta. 
Número: 19.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

atos oficiais

DECRETO Nº 2031 DE 27 DE JULHO DE 2016.

  abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal de saúde - fMs crédito 
suplementar no valor global de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), para 
reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei Municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

Art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

Art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do anexo 
ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da 
lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.301.101.2.034 33903003 1611 85.000,00

05.02.10.301.101.2.034 33903905 0000 20.000,00

05.02.10.304.106.2.085 33903905 0000 100.000,00

Total 205.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.034 33903905 1611 85.000,00

05.02.10.301.101.2.072 33903905 0000 120.000,00

Total 205.000,00
legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 1611 – Atenção Básica

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 006/2016
PROCESSO nº 2016/00511
FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
nº 8.666/93.
OBJETO: 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 
Nº 007/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS 
DE ALMOXARIFADO.
EMPRESA : SANA MATERIAIS MÁQUINAS E SERVIÇOS 
LTDA
CNPJ: 11.078.640/0001-30
PERIODO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 5.800,00 (cinco mil e novecentos reais), 
perfazendo o valor global de R$ 69.600,00 (Sessenta e 
nove mil e seiscentos reais),
DATA: 26/07/2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 007/2016
PROCESSO:2016/00512
FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
8.666/93.
OBJETO: 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 
Nº 008/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS 
DE PATRIMÔNIO.
EMPRESA : C. ALBERJAN REIS GONÇALVES EIRELI
CNPJ: 06.539.978/0001-02
PERIODO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), 
perfazendo o valor global de R$ 70.800,00 (setenta mil 
e oitocentos reais).
DATA: 26/07/2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 008/2016
PROCESSO nº 2016/00513
FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
8.666/93.

OBJETO: 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 
Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS 
DE PROTOCOLO.
EMPRESA : JOADI COMÉRCIO E ASSSITÊNCIA 
TÉCNICA LTDA ME
CNPJ: 10.344.015./0001-20
PERIODO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), 
perfazendo o valor global de R$ 75.600,00 (setenta e 
cinco mil e seiscentos reais).
DATA: 26/07/2016.

PORTARIA Nº 017/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
EXONERAR, a contar de 01/07/2016, os servidores abaixo 
do cargo em comissão de assessor esPecial i, 
símbolo se-1, do instituto de Previdência dos servidores 
Públicos do Município de belford roxo.
- WILLIAN DA SILVA PEREIRA; 
- ALEX ANTONIO DO Ó GOMES

PORTARIA Nº 018/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
NOMEAR, a contar de 01/07/2016, os servidores abaixo do 
cargo em comissão de assessor esPecial i, símbolo 
se-1, do instituto de Previdência dos servidores Públicos 
do Município de belford roxo.
- HEMILLY CHAVES ROCHA; 
- ANA PAULA BHERING SILVA AMORIM

PORTARIA Nº 019/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
EXONERAR, a contar de 01/07/2016, o servidor TONI 
CARLOS DE CARVALHO BARBOSA do cargo em 
comissão de chefe de Gabinete, símbolo se-2, do instituto 

de Previdência dos servidores Públicos do Município de 
belford roxo.

PORTARIA Nº 020/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
NOMEAR, a contar de 01/07/2016, siMone santos 
de MacÊdo cidra para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Gabinete, símbolo se-2, do instituto de 
Previdência dos servidores Públicos do Município de 
belford roxo.

PORTARIA Nº 021/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
EXONERAR, a contar de 01/07/2016, o servidor FABIO 
DA SILVA CAMACHO, do cargo em comissão de assessor 
técnico i, símbolo das-10, do instituto de Previdência dos 
servidores Públicos do Município de belford roxo.

PORTARIA Nº 022/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
NOMEAR, a contar de 01/07/2016, ANA PAULA CHAVES 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de assessor 
técnico i, símbolo das-10, do instituto de Previdência dos 
servidores Públicos do Município de belford roxo.

PORTARIA Nº 023/PREVIDE/2016, DE 27 DE JULHO DE 
2016
NOMEAR, a contar de 01/07/2016, RICARDO PEREIRA 
DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão 
de assessor especial ii, símbolo se-2, do instituto de 
Previdência dos servidores Públicos do Município de 
belford roxo.

belford roxo, 27 de julho de 2016.
GuilherMe lins crePaldi
diretor Presidente - PreVide

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

DECRETO N° 4095, DE 27 DE JULHO DE 2016.

“dispõe sobre a transferência de Órgão que menciona, na administração fa-
zendária e dá outras providências.”

o Prefeito do MunicÍPio de belford roXo, estado do rio de janeiro, 
no uso de suas atribuições legais, e

considerando o disposto no artigo 4°, da lei complementar n.º 146/2013,

considerando a necessidade de ajustar a funcionabilidade de órgãos da fa-
zenda Municipal.

decreta:

Art. 1º - fica transferida da inspetoria Geral de receita e fiscalização tributária – iGrf, 
para secretaria Municipal de fazenda – seMfa a subsecretaria Municipal de finanças, 
bem como o cargo de subsecretário Municipal de finanças, símbolo - ss, mantendo-se 
o seu titular luciano lima.

Art. 2º - ficam excluídos das exonerações estabelecidas do artigo 4°, do decreto n°.4088, 
de 19 de julho de 2016, os cargos da assessoria especial fiscal e financeira, de asses-
sor especial i, símbolo se-1: ocupados por carlos alberto Gomes da silva e Marisa na-
zareth de fonseca costa hanthequeste.

Art. 3º - Passa a integrar por reorganização e sem aumento de despesas na estrutura 
administrativa da secretaria Municipal de fazenda, 01 cargo em comissão de assessor 
especial i, símbolo se - 1:

quantidade carGo sÍMbolo

01 assessor especial i se - 1

Art. 4º - Para cumprimento do que dispõe o artigo n°.3º, do presente decreto, foram utili-
zados os cargos em comissão abaixo descriminados:

quantidade carGos sÍMbolo

02 assessor especial ii se - 2

Art. 5º - fica nomeado Wellington luiz côrtes da silva, para exercer cargo em comissão, 
de assessor especial i, símbolo se - 1, transformado no presente decreto.

Art. 6º - a assessoria especial de recursos humanos, da secretaria Municipal de admi-
nistração e Serviços Públicos adotará as medidas necessárias ao fiel cumprimento deste 
decreto.

Art. 7º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 20 de julho de 2016, ficando revogadas as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:
Na PORTARIA Nº 1692/GP/2016 DE 20/07/2016, publicada no Jornal Hora H em 
21/07/2016

onde se lê: 01/06/2016
leia-se: 21/06/2016

C O N T R A T O  N º 0 2 5 / S E M E C T / 2 0 1 6

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/0624/2015

PARTES: o Município de belford roxo e leonardo Pereira dos santos.

RESUMO DO OBJETO: o imóvel objeto do presente contrato é o situado na estrada 
severino Moreira de araújo, antiga são bento, nº. 6200 – Vila Pauline – belford roxo/rj, 
em atendimento a unidade escolar Municipal Pedro antônio, para atender as necessida-
des da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

TIRAS DE ALCATRA 
COM MOLHO 
BARBECUE

500 g de alcatra ou 
carne de sua prefe-
rência em tiras ou ti-
ras de filé de frango.
1 xícara de chá de 
champignons corta-
dos em fatias.
1 xícara de chá de 
molho barbecue.
1/2 cebola fatiada.
1 fio de azeite.
sal e pimenta-do-rei-
no a gosto.
salsinha picada.

Tempere a carne com 
o sal e pimenta.
em uma frigideira 
aqueça o azeite e 
despeje a carne, dei-
xe dourar bem.
acrescente o cham-
pignon e a cebola, 
refogue até a cebola 
caramelizar.
coloque o molho bar-
becue e a salsinha pi-
cada, deixe cozinhar 
por 2 minutos e sirva 
com arroz branco e 
batata palha.

CARNE ASSADA AO 
MOLHO MADEIRA 

DA NELLLY

1 kg de lagarto re-
dondo ou outra carne 
própria para assar/
alho a gosto picado/
cominho a gosto/1 
colher (sopa) de vina-
gre branco ou molho 
inglês/1 colher (chá) 
de sal/1 cenoura pe-
quena (para reche-
ar)/1 linguiça calabre-
sa (para rechear)/1 
pedaço de bacon 
defumado (para 
rechear)/3 batatas 
inglesas médias corta-
das ao meio/1colher 
(sobremesa) de 
açúcar (para dourar)/
óleo.

Modo de preparo

Fure a carne, com a 
ponta da faca, no meio 
para colocar a linguiça 
calabresa,o bacon e a 
cenoura
deixe marinar no vina-
gre, alho, cominho e 
sal por pelo menos 30 
minutos
doure a carne no óleo 
com o açúcar (ponto 
caramelo) em todos os 
lados em uma panela 
larga e funda
cubra com água e 
deixe ferver, tampe a 
panela e deixe a a car-
ne cozinhando
quando a água secar 
e o fundo da panela 
estiver em consistência 
caramelada, acrescen-
te mais água (cobrindo 
sempre a carne)
assim que a carne 
estiver macia, com um 
molho grosso, coloque 
as batatas previamente 
cozidas e pode acres-
centar também cheiro-
-verde
corte a carne em fatias 
finas e arrume numa 
travessa, colocando por 
cima o molho da carne.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

Valor

44.01.12.361.017.2.040.000 3.3.90.36.00 015 - fun-
deb

0258 de 
20/07/2016

43.944,00

VALOR: o aluguel convencionado mensalmente por r$ 5.493,00 (cinco mil quatrocentos 
e noventa e três reais) mensais;

PRAZO DE eXecuÇÃo: o prazo da presente locação é de 36 (trinta e seis) meses, a 
contar da assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2016.

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

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/0643/2015

PARTES: o Município de belford roxo e a empresa MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME.

RESUMO DO OBJETO: o presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos que 
serão utilizados na limpeza e higienização das unidades escolares e sede da secretaria 
municipal de educação, esporte e turismo, relacionados no termo de referência – anexo i.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

Valor

44.01.12.361.017.2.040.000 3.3.90.30.00 005 – salário 
educação

0822 de 
05/07/2016

272.853,23

VALOR: r$ 272.853,23 (duzentos e setenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais 
e vinte e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo para o fornecimento do objeto é de até 15 (quinze) 
dias, após a retirada da nota de empenho.

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2016.

C O N T R A T O  N º 0 2 7 / S E M E C T / 2 0 1 6

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/0034/2016

PARTES: o Município de belford roxo e a empresa fM real – neGÓcios coMÉrcio 
e serViÇos eireli.

RESUMO DO OBJETO: o Presente contrato tem por objeto a aquisiÇÃo de Gela-
deira e bebedouro, Para atender Às unidades escolares , relacionados 
no termo de referência – aneXo i do edital.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor R$

44.01.12.361.017.2.040.000

44.01.12.361.017.2.040.000

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

005 – salário 
educação

015 – fundeb

0835 de 
08/07/2016

0836 de 
08/07/2016

 
45.200,00

43.200,00

VALOR: r$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo para o fornecimento do objeto é de até 15 (quinze) 
dias, após a retirada da nota de empenho.

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1660/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa HELIOCLINICA LTDA (cnPj: 00.191.394/0001-02).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços médicos 
de fisioterapia, audiometria, ecG e eeG, durante o período compreendido do mês de 
março de 2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 133.029,87 (cento e trinta e três mil, vinte e nove reais e oitenta e sete cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1658/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de 
saúde e a empresa INBEL – INSTITUTO NEFROLOGICO BELFORD ROXO (cnPj: 
72.141.187/0001-57).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de he-
modiálise durante o período compreendido do mês de março de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 10.963,87 (dez mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1657/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de 
saúde e a empresa INBEL – INSTITUTO NEFROLOGICO BELFORD ROXO (cnPj: 
72.141.187/0001-57).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de he-
modiálise durante o período compreendido do mês de março de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 493.801,45 (quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e um reais e qua-
renta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1847/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de 
saúde e a empresa INBEL – INSTITUTO NEFROLOGICO BELFORD ROXO (cnPj: 
72.141.187/0001-57).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de he-
modiálise durante o período compreendido do mês de abril de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 10.947,38 (dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1655/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa RENALFORD HOSPITAL DE CLINICA MÉDICA E NEFROLOGIA LTDA 
(cnPj: 06.281.272/0001-93).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de he-
modiálise durante o período compreendido do mês de março de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 14.408,49 (quatorze mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1846/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa RENALFORD HOSPITAL DE CLINICA MÉDICA E NEFROLOGIA LTDA 
(cnPj: 06.281.272/0001-93).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de he-
modiálise durante o período compreendido do mês de abril de 2016, sem a pertinente 
contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 14.489,47 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e 
sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1659/2016
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa SEMOX – SERVIÇOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DA XAVANTE LTDA 
(cnPj: 35.934.082/0001-26).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços assis-
tência ambulatorial durante o período compreendido do mês de março de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 245.001,46 (duzentos e quarenta e cinco mil, um real e quarenta e seis 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos 
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0489/2016
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa SERVIÇOS MÉDICOS BELFORD ROXO LTDA (cnPj: 29.573.508/0001-
60).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de exa-
mes ambulatoriais durante o período compreendido do mês de novembro de 2015, sem 
a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 87.490,83 (oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e três 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias corridos 
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1661/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saú-
de e a empresa CENTRO MÉDICO SANTA BARBARA LTDA (cnPj: 32.003.659/0001-
98)
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de assis-
tência ambulatorial durante o período compreendido do mês de março de 2016, sem a 
pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 16 – SUS. 
VALOR: r$ 167.050,40 (cento sessenta e sete mil, cinquenta reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31(trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1436/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (cnPj: 02.438.713/0001-
67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de assis-
tência ambulatorial fae durante o período compreendido do mês de fevereiro de 2016, 
sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 401.375,65 (quatrocentos e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e ses-
senta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1437/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (cnPj: 02.438.713/0001-
67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de assis-
tência ambulatorial fae durante o período compreendido do mês de fevereiro de 2016, 
sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 19.485,00 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29 (vinte e nove) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1665/2016.
PARTES: o Município de belford roxo, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
e a empresa IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (cnPj: 02.438.713/0001-
67).
RESUMO DO OBJETO: reconhece que o acordante lhe forneceu os serviços de assis-
tência ambulatorial fae durante o período compreendido do mês de janeiro de 2016, sem 
a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 016 - SUS 
VALOR: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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baixada

Anderson luiz

Nova Iguaçu vence primeira 
partida da final de Seleções
Contra Seropédica, seleção iguaçuana larga na frente e tem vantagem.

38

pela fase regional 
da Baixada Flumi-
nense do campe-

onato de Seleções de 
ligas municipais Sub-17, 
promovido pela Fede-
ração de Futebol do es-
tado do rio de janeiro, 
Nova iguaçu derrotou 
de virada a Seleção de 
Seropédica pelo placar 
de 2 a 1 em partida dis-
putada no campo do 
Barros Fc. com a vitó-
ria conquistada no jogo 
de ida, Nova iguaçu 
vai para o confronto de 
volta no próximo sába-
do no campo da aa 
piranema com a vanta-
gem do empate para 
ser campeão regional. 
Seropédica para ficar 
com o título vai precisar 
vencer por dois gols de 

vantagem, uma vitória 
por um gol levará a de-
cisão para as cobran-
ças de pênaltis.

a partida bastan-
te movimentada co-
meçou com a equipe 
iguaçuana tomando a 
iniciativa mais sem criar 
chance de gol. aos 33 
min após escanteio 
cobrado da esquerda, 
eric subiu livre para co-
locar Seropédica em 
vantagem no placar.

Na etapa final preci-
sando fazer o resultado 
dentro de casa, o trei-
nador edson carequi-
nha fez algumas alte-
rações na equipe com 
uma formação bas-
tante ofensiva indo em 
busca do empate. de-
pois de perder algumas 
oportunidades criadas, 
o empate saiu aos 34 

min com isaac em co-
brança de pênalti dei-
xando tudo igual em 1 
x 1.

a vitória veio aos 44 
min em grande joga-
da pela direita, gabriel 
Henrique se livrou da 
marcação cruzando na 
medida para lucas ga-
briel tocar de cabeça 
para o fundo da rede 
fazendo 2 x 1 em favor 
da Seleção de Nova 
iguaçu.

a fase regional da 
Baixada Fluminense 
teve a participação 
das seleções de nove 
cidades, Belford roxo, 
duque de caxias, ja-
peri, mesquita, Nilópolis, 
Nova iguaçu, queima-
dos, São joão de meriti 
e Seropédica.

Nova iguaçu nas fa-
ses anteriores eliminou 

São joão de meriti e 
japeri, enquanto Sero-
pédica teve como ad-
versários Belford roxo e 
queimados. 

o campeonato de 
Seleções municipais em 
sua primeira fase é divi-
dido em doze regiões 
do estado do rio de 

janeiro, com os cam-
peões regionais classi-
ficados para fase esta-
dual que terá inicio no 
mês de setembro. as 
Seleções de São pedro 
da aldeia, volta redon-
da, itaperuna, campos, 
cambuci, Bom jardim, 
guapimirim já garanti-

ram vaga na fase final 
da competição, faltan-
do apenas a definição 
dos representantes da 
Baixada Fluminense, Sul 
Fluminense, costa ver-
de, metropolitana e a 
equipe que vai repre-
sentar a cidade do rio 
de janeiro.

Ficha Técnica
Nova Iguaçu 2 x 1 

seropédica
Local: campo do 

Barros Fc

Arbitro: alex joão
Assistentes: julio ce-

sar dos Santos e luiz 
carlos da Silva

Nova Iguaçu: guer-
ron, maxwel, denis, isaac 
e pezão, lucas gabriel, 
jefferson (guilherme), 

cristian (Yuri), e gabriel 
Henrique, alexandre 
(marquinhos) e jailson 
(gabriel Branco), treina-

dor edsojn carequinha.
seropédica: elenilton, 

Yuri, lucas, Felipe e an-
drey (ramon), vitor, ma-

theus (emerson), Tiago 
e Yuri (Thiago men-
des), gabriel e eric, 
treinador paulo cesar.

Em jogo de muita correria, a seleção de Nova Iguaçu consegue importante resultado

divulgação


