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Vanessa Pereira, que estava prestes a completar 19 anos, foi atacada por homens armados que estavam em um carro. Delegado Willians Batista e equipe fazem perícia no local

Noite macabra em Nova Iguaçu

Juiz da 158º Zona Eleitoral, Alberto Republicano de Macedo Jr. determinou que se promovesse a cessação imediata da veiculação 
da suposta pesquisa de intenção de votos registrada sob nº RJ-05576/2016. Ou seja, a retirada da pesquisa do ar do candidato a 
prefeito de Nova Iguaçu. Entretanto, ontem foi possível observar que a pesquisa falsa continuava a ser veiculada.

Em um ato de crueldade, criminosos atingiram a jovem com um tiro de escopeta calibre 12 mm e outros 12 disparos de 9 mm.

ELEIÇÕES 2016

Rogério Lisboa, candidato a prefeito de Nova Iguaçu, além de seguir indeferido por decisão da Justiça Eleitoral, também está proibido de divulgar pesquisa (e)

Justiça proíbe Rogério Lisboa de 
divulgar pesquisa de intenção de 
votos de sua campanha eleitoral

Divulgação / RepRoDução
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Feminicídio
Covardão mata a esposa 

e depois foge com os dois 
filhos. Polícia está traba-
lhando em sua captura.

BRUNA LEMOS / HORA  H

Bornier faz planos já de olho na reeleição

7

5

Novos planos 
Candidato à prefeito de 

Volta Redonda Samuca Sil-
va (PV) divulga seus planos 
e projetos para a Educação. 

7

Recompensa 
Portal dos Procurados 

lança cartaz com recompen-
sa pela captura do seguran-
ça do traficante Fat Family.

2

Estágio à vista 
Cultura Inglesa segue 

com inscrições abertas 
para candidatos ao progra-
ma de estágio e trainee. 

8

Nova clínica 
Prefeitura de Nova Igua-

çu entrega Clínica da Famí-
lia construída ao lado da 
praça principal do Km 32.

7

Luto no samba
O corpo do presidente 

da Portela e candidato a 
vereador do Rio, Marcos 
Falcon é sepultado.
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Bizarro 

Bizarro II

Um dos destaques da 
edição 2017 do Guin-
ness, livro dos recordes, 
o chinês Zheng Shusen 
estabeleceu o recorde 
para o pelo de sobran-
celha mais longo do 
mundo. Um dos pelos 
de Zhang alcançou 19,1 
centímetros. Já o recor-
de para o pelo mais lon-
go na orelha pertence 
ao indiano Anthony Vic-
tor, 18,1 cm.

O canadense Sweet 
Pepper Klopek esta-
beleceu um recorde 
para o maior número 
de ratoeiras desarma-
das com a língua em 
1 minuto. Foram 58. E 
para celebrar seu 104º 
aniversário em abril de 
2016, Jack Reynolds fez 
uma tatuagem com os 
dizeres ‘Jacko 6.4.1912’ 
e se tornou a pessoa 
mais velha a fazer sua 
primeira tatuagem.

No Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos 
e Tecidos o Ministério da Saúde divulgou que entre ja-
neiro e julho deste ano, foram feitos 12 mil transplantes, 
graças a 1.438 doadores – um recorde. O número de 
doadores no primeiro semestre teve um crescimento 
de 7,4%  em relação ao mesmo período de 2015.

O cãozinho Apollo, morador do estado da Flóri-
da (EUA) reencontrou sua dona após se perder e 
ir parar na região de Boston, Massachusetts, a mais 
de 1.700 km de distância. Cynthia Abercrombie, a 
dona, disse ao jornal ‘Florida Times-Union’ que o 
cão sumiu há cerca de seis semanas e achou que 
nunca mais o veria.

O menino Abrahim Hasan, de cinco meses de 
idade, é o primeiro bebê a vir ao mundo a partir 
de uma nova técnica que incorpora o DNA de 
três pessoas. Segundo a revista New Scientist, a 
técnica que permite que pais com mutações ge-
néticas raras tenham filhos saudáveis, só foi legal-
mente aprovada no Reino Unido, por enquanto. 

Setembro verde 

Apollo Bebê ‘DNA’

Ontem, o site de buscas Google completou 18 anos 
com direito a um Doodle especial. Na animação, o logo 
da empresa enche bexigas, formando a palavra Goo-
gle. O domínio foi registrado em 15 de setembro de 1997 
e a sociedade formada por Larry Page e Sergey Brin, da 
Universidade de Stanford, em 4 de setembro de 1998. 

Doodle especial 

De acordo com informações do site de buscas 
em esclarecmento aos internautas que utilizam o 
Google com frequência, O dia 27 de setembro foi 
escolhido como ‘data oficial’ de fundação ape-
nas em 2005, para comemorar o dia em que o site 
efetivamente entrou em funcionamento e nunca 
mais parou de bombar. 

A Microsoft reconheceu que o ritmo de ado-
ção do Windows 10 diminuiu ao revelar que o 
seu mais recente sistema está presente em cer-
ca de 400 milhões de aparelhos. A última atua-
lização sobre os números do Windows 10 tinha 
sido revelada em junho, um mês antes do fim 
do upgrade gratuito.

Ritmo de adoção 

Escola prorroga inscrições de trainee 
As inscrições estão abertas para formandos até dezembro de 

2016 e formados há, no máximo, dois anos, nas áreas de admi-
nistração de empresas, engenharia, pedagogia, psicologia, ciên-
cias contábeis e comunicação social. Os candidatos precisam 
ter nível de inglês avançado. As inscrições devem ser feitas até o 
dia 9 de outubro de 2016 pelo site www.culturainglesa.net/trainee.

Concessionária oferece 30 vagas 
A concessionária de ferrovias Rumo abriu as inscrições para 

o Trainee Técnico 2017, que oferece 30 vagas até o dia 15 de 
outubro pelo site www.trainee.rumolog.com. Podem participar 
candidatos que tenham concluído ou estejam concluindo este 
ano, cursos técnicos ou de ensino médio técnico nas áreas de 
mecânica, elétrica, eletromecânica, estrada e edificações.

Vagas para estágio e Jovem Aprendiz no Rio
A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) e o 

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vão fazer mais uma 
seleção para estágio e Jovem Aprendiz. São 200 vagas, inclusive 
para pessoas com necessidades especiais. Todos devem se ca-
dastrar na sexta-feira, das 9h às 14h, no posto de atendimento 
do Centro, que fica na Avenida Presidente Vargas 1997. 

Seca provoca demissões
A indústria de café robusta do Brasil está demitindo quem 

transporta, processa e trabalha em armazéns, vazios por dois 
anos de seca que afetaram a produção. Embora os preços 
nunca tenham estado tão altos, entre R$ 427 e R$ 434 por saca 
de conilon, produtores esperam outra safra fraca em 2017 à 
medida que arrancam pés arruinados pela seca.

BC anuncia mudança na condução da política 
A nova diretoria afirmou ontem que o Comitê de Política 

Monetária (Copom), agora, tem a missão de manter a infla-
ção na meta num ‘horizonte relevante não estático’. Em mais 
uma empreitada para recuperar a credibilidade do Banco 
Central, isso significa que o BC buscará atingir o objetivo a 
cada encontro do Copom. 

Leilão é remarcado para 28 de outubro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou on-

tem uma nova data para o leilão de linhas de transmissão que 
estava previsto para ocorrer no dia 2 de setembro, mas foi re-
marcado para o dia 28 de outubro. A data original foi suspensa 
para melhorar as condições de oferta dos empreendimentos, 
na tentativa de deixar o leilão mais atraente.

Doodle especial II

CULTURA INGLESA

SMTE

PROBLEMA CLIMÁTICO

LINHAS DE TRANSMISSÃO

Prédio fica no meio de canteiro de obras 

Seguidores 
A cantora americana Selena Gomez se tor-

nou a primeira pessoa a superar os 100 milhões 
de seguidores na rede social Instagram. A últi-
ma foto postada na conta de Selena é de 15 
de agosto, na qual a cantora aparece deitada 
sobre o palco e com uma breve mensagem ci-
tando a turnê Revival Tour. 

RUMO

JUROS DO PAÍS

REUTERS

Na província de Zhejiang, na China, um pequeno prédio foi deixado 
no meio de um canteiro de obras em Hangzhou, uma vez que os pro-
prietários se recusam a vender os imóveis. Segundo a imprensa chinesa, 
há três famílias morando no local ainda. É comum no país asiático ca-
sos desse tipo, em que casas e prédios permanecem em meio a obras. 
Normalmente, os moradores se recusam a ceder por considerarem a 
compensação financeira inadequada. 

Quebrou a cara  
Candidato a uma Prefeitura na Baixada Flu-

minense, um deputado estadual sofreu sua pri-
meira derrocada política antes mesmo do seu 
nome ir às urnas no próximo dia 2. Conhecido 
por marcar ponto no mercado da politica-
gem, ele se prevalece da condição pública e 
por estar cercado da escória de puxa-sacos. 

Na ilegalidade
A última ação desse político foi, no mínimo, 

criminosa. Na boca miúda corre a informação 
que o antisolidário político, que teria se asso-
ciado às quadrilhas de comercialização de 
gás, tentou parar o comício de um adversário 
que era realizado em uma feira livre de Duque 
de Caxias. 

Tentou intimidar 
O candidato em questão acabou frustrando 

os planos diabólicos do ‘inimigo’ por estar au-
torizado pelo Tribunal Regional Eleitoral para 
realizar o evento, apoiado pelo batalhão do 
município. Assessores do deputado ainda ten-
taram intimidar a supervisão de oficiais deslo-
cados para atender a ocorrência dos coorde-
nadores da campanha do seu concorrente. 

E não acabou aí!
Testemunhas chegaram a relatar que o pre-

sidente do partido do tal deputado também 
se envolveu na confusão e aproveitou para 
incitar a desordem através dos cabos eleito-
rais pagos por sua agremiação para perma-
necerem no local.  

Resumo da ópera
Mas os planos de acabar com o comício 

foram para o ralo após a apresentação da 
documentação que autorizava a presença 
do candidato ameaçado. O que obrigou a 
turma do ‘77’ a bater em retirada e manter 
uma distância do local onde ocorreria o co-
mício. 



Bornier convoca militantes 
e fala sobre novo mandato 
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CAMPANHA POLÍTICA 
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O prefeito de Nova Iguaçu realizou evento em reta final da campanha no IBC.

O evento reuniu mulheres no calçadão do centro

Candidato a prefeito de Nova Iguaçu segue indeferido

DIVULGAÇÃO

 É tudo ou nada! 
Bornier pediu a 

todos militantes de 
sua campanha para 
permanecerem nas 
ruas até o final da 
eleição, domingo 
próximo, para con-
quistar eleitores inde-
cisos. A coligação A 
Mudança Vai Conti-

nuar reúne 178 candi-
datos de 18 partidos 
à Câmara de Verea-
dores.

Thiago Portela, can-
didato a vice-prefeito 
na chapa de Bornier, 
revelou que, minutos 
antes, comandara 
uma caminhada elei-

toral no bairro Bota-
fogo, onde o nome 
de Nelson Bornier é 
“aprovado por 100% 
dos eleitores”. O de-
putado federal Feli-
pe Bornier destacou 
a dedicação diária 
de seu pai ao muni-
cípio de Nova Iguaçu 

há décadas de vida 
pública, salientan-
do que, por isso, ra-
ramente sua família 
consegue tê-lo por 
mais tempo.

Também orador do 
evento, o secretário 
estadual de Saúde, 
Luiz Antônio Teixeira 

Júnior, lembrou que 
alguns dos adversá-
rios de Bornier em 
Nova Iguaçu foram 
os responsáveis pelo 
“rombo no Previni” 
(Instituto de Previ-
dência dos servidores 
municipais) na admi-
nistração passada. 

Luizinho, como ele 
é  chamado cari-
nhosamente, não 
esqueceu de lem-
brar que um dos ad-
versários de Bornier 
“pertence ao grupo 
político que afun-
dou Nova Iguaçu” 
na última década.

DIVULGAÇÃO

Bornier ganha apoio das 
mulheres iguaçuanas

O prefeito Nel-
son Bornier 
afirmou que 

começará a traba-
lhar já na próxima 
segunda-feira, dia 
seguinte à eleição, 
todas as prioridades 
da população para 
continuar desenvol-
vendo Nova Iguaçu 
no próximo mandato. 
Bornier declarou que 
as mães ganharão 
mais 20 creches para 
deixarem seus filhos 
enquanto trabalham 
e que dará prossegui-
mento à construção 
de mais Clínicas da 
Família. Ele anunciou 
ainda, que reabrirá 
o Hospital de Iguaçu, 
no Centro, além de 
ampliar o número de 
bairros que serão be-
neficiados com obras 
de ação.“Continuarei 
dando prioridade à 

Educação até que 
não exista uma só 
criança fora da sala 
de aula em Nova 
Iguaçu”.

Bornier salientou 
também, seu livre 
acesso ao Presidente 
da República e afir-
mou que assim que 
acabar o processo 
eleitoral estará em 
Brasília em busca de 
recursos para conti-
nuar desenvolvendo 
Nova Iguaçu.

Ao final do en-
contro, o prefeito 
convocou todos os 
candidatos que lá es-
tavam para subirem 
ao palanque. Bornier 
comentou que sua 
coligação elegerá 
praticamente toda 
futura Câmara de Ve-
readores. Ele voltou a 
repetir que “ninguém 
é forte sozinho” e dis-
se que um dos seus 
adversários tem divul-
gado uma pesquisa 

Militantes ouviram Nelson Bornier falar da força popular de sua campanha e estão otimistas

TRE-RJ manda tirar pesquisa 
eleitoral de Rogério Lisboa 

falsa para enganar 
os eleitores. O candi-

dato já foi intimado 
pela Justiça Eleitoral 

a retirar a referida 
pesquisa do progra-

ma de televisão e 
das redes sociais.

No último sábado, 
acompanhado de sua mu-
lher Lucir Bornier, dos filhos 
Felipe e Flávia, da vice Da-
nielle Nicolsina e de Thiago 
Portela, Bornier, recebeu o 
apoio de cerca de cinco 
mil mulheres. O evento, or-
ganizado por diversas en-
tidades que defendem as 
causas das mulheres, lotou 
o calçadão da Avenida 
Governador Amaral Pei-
xoto. Diante de uma mul-
tidão de mulheres, Bornier 
destacou os avanços de 
Nova Iguaçu no IDEB e dis-
se que seu futuro governo 
construirá mais 20 creches 
e mais escolas em todo 
município.

“Estou muito emociona-
do e agradecido com as 
mulheres de Nova Iguaçu. 
Foi uma linda caminhada 
em defesa das conquistas 
do nosso governo para to-
das as mulheres da nossa 
cidade”, disse, eufórico, o 
prefeito Bornier.

Candidato à reeleição 
pelo PMDB e mais 17 par-
tidos, o prefeito de Nova 

Iguaçu, convocou seus 
milhares de militantes, 
simpatizantes e aliados a 
permanecerem nas ruas 
neste final de campanha, 
conversando com eleito-
res indecisos, para aumen-
tar ainda mais o tamanho 
de sua vitória no primeiro 
turno, domingo próximo, 
conforme projeções de 
diversos institutos de pes-
quisas.

“Todos os institutos de 
pesquisas de intenções 
de votos dão nossa vitó-

ria no primeiro turno. Nós 
vamos avançar ainda 
mais. Temos a obrigação 
de aumentarmos nossa 
presença nas ruas e conti-
nuar informando ao povo 
o que já fizemos, apesar 
da crise, e o que vamos 
fazer no próximo manda-
to”, declara Bornier depois 
de um corpo a corpo de-
baixo de muita chuva no 
bairro de São Francisco, 
na região do KM 32, pró-
ximo à divisa com a Zona 
oeste do Rio.

O candidato à 
Prefeitura de Nova 
Iguaçu Rogério Lis-
boa (PR) continua 
a desafiar a Justiça 
Eleitoral do Rio de 
Janeiro. Quatro dias 
após ter sua candi-
datura indeferida 
pela juíza da 27ª 
Zona Eleitoral, Anna 
Christina da Silveira  
Fernandes, o polí-
tico tem mais um 
problema pra re-
solver frente ao seu 
impedimento de se-
guir com a campa-
nha. 

É que o juiz da 158º 
Zona Eleitoral, Alber-
to Republicano de 
Macedo Jr. mandou 
que promovesse a 
cessação imediata 
da veiculação da 
suposta pesquisa de 
intenção de votos 
registrada sob nº RJ-
05576/2016. Ou seja, 
determinou a retira-

da da pesquisa do ar. 
Entretanto, ontem foi 
possível observar que 
a pesquisa falsa con-

tinuava a ser veicu-
lada. E agora Justi-
ça Eleitoral, o que 
fazer com o moço?

DIVULGAÇÃO
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O Fórum de Prevenção e Tratamen-
to de Lesões Cutâneas do Hospital da 
Posse, em Nova Iguaçu, foi um sucesso! 
Organizado pela Comissão de Curativos 
da unidade, o evento lotou o auditório 
da Unig na última sexta-feira.

Os arquitetos e en-
genheiros do Rio e es-
tados vizinhos terão a 
oportunidade de apro-
fundar seus conheci-
mentos no ‘4º Seminá-
rio de Capacitação: 
Pavimento Permeá-
vel’, que acontece-
rá  em  4  de outu-
bro, no Sinduscon-RJ.

Candidato à Prefei-
tura de São Gonçalo, 
Brizola Neto (PDT) regis-
trou ocorrência na De-
legacia de Repressão 
aos Crimes de Informá-
tica para denunciar os 
ataques que tem so-
frido nas redes sociais. 
Um inquérito criminal 
foi aberto.

A Biblioteca Municipal Ferreira Gullar, em Xerém, pas-
sou por uma grande reforma.  Um desejo antigo dos mo-
radores do quarto distrito Caxias. O espaço de cultura 
terá novidades, com a chegada de novos livros.

No dia da eleição, é permitida a divulgação de pes-
quisas eleitorais e de intenção de voto realizadas antes 
do pleito. Quando encerrada a votação, também po-
dem ser divulgadas as pesquisas feitas no dia da eleição.

Inquérito Oportunidade

Reforma Pesquisas eleitorais 

Eles disseram... nós publicamos!
“O país vive uma situação grave. O anúncio de nova fase da Lava-Jato pelo ministro da Justiça, 

Alexandre de Moraes, na véspera da prisão de Antônio Palocci, lança suspeitas de abuso de autori-
dade e uso político da Polícia Federal”. Disse a ex-presidente Dilma Rousseff. 

A formação por Educação à Distân-
cia no Ensino Técnico e de Graduação 
em Enfermagem será discutida em au-
diência pública hoje na Alerj. O encon-
tro acontece às 9h no Plenário Barbosa 
Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes.

As financeiras que tenham convênio 
com o estado para fornecer empréstimo 
consignado não poderão negativar o 
nome de servidores e inativos, quando o 
motivo da inadimplência for por falta de 
pagamento dos salários pelo Executivo. 

DIRETO AO PONTO

Segundo Nelson Mandela, “Educação é a arma mais 
poderosa que se pode usar para mudar o mundo”. De 
fato! Na prática, para avançar, todos os setores da eco-
nomia dependem de mão de obra especializada e ges-
tão eficiente, o que raramente se conquista sem boa 
formação acadêmica. Para ampliarmos o interesse da 
população pela capacitação profissional, é necessário 
que se confie nas instituições. Tal confiança só se con-
solida a partir do desempenho e do nível de eficiência 
oferecidos, o que se reflete no mercado de trabalho.

Agora é lei! Cartório Parceria 
As faturas de fornecimen-

to de água disponibilizadas 
pelas prestadoras de serviço 
para emissão através da in-
ternet deverão conter as in-
formações da fatura original. 
É o que determina a Lei publi-
cada ontem no Diário Oficial.

A lei publicada ontem no 
Diário Oficial determina que 
os cartórios são obrigados a 
divulgar o direito à gratuida-
de na emissão de certidões 
cíveis e criminais, além dos 
procedimentos necessários 
para sua concessão.

No último domingo a Pra-
ça Nildo Romano, no centro 
de Seropédica, foi palco de 
um evento que comemorou o 
Dia da Árvore. A iniciativa foi 
resultado da parceria entre a 
Prefeitura e a UFRRJ por meio 
do Instituto de Florestas.

Comissão de saúde 

Servidores 
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NOVA IORQUE

Motivados pelo veto presidencial que 
dispõe sobre o reajuste salarial da ca-
tegoria, os defensores públicos federais 
decidiram em assembleia que o atendi-
mento da Defensoria Pública da União 
será apenas de demandas urgentes. 

Sem educação e capacitação não há futuro

Operando nos municí-
pios de Rio das Ostras 
e Macaé, onde gere o 
sistema de saneamen-
to, a Odebrecht que 
antes era citada com 
orgulho nos dois municí-
pios, passou a ser nome 
proibido nos gabinetes 
dos prefeitos Alcebía-
des Sabino dos Santos 
e Aluizio dos Santos Ju-
nior. O primeiro, embo-
ra se declare inimigo 
da empresa, é o res-
ponsável pela chega-
da da companhia na 
cidade, o que aconte-
ceu em 2004, quando 
foi assinado contrato 
para a construção de 
um emissário submari-
no, no valor global de 
R$ 106.334.648,44. Por 
coincidência o contra-

Odebrecht é pesadelo 
para Sabino e Aluizio

to foi assinado por pro-
curação  por Benedic-
to Barbosa Silva Júnior, 
aquele diretor em cuja 
residência foi apreen-
dida uma lista com 200 
nomes de supostos be-
neficiados com recebi-
mento de dinheiro para 
campanha eleitoral, 
entre eles Sabino e Alui-
zio. O que se comenta 
nas duas cidades é que 
os dois governantes es-
tariam muito preocupa-
dos por conta da lista e 
de uma possível dela-
ção premiada que pos-
sa confirmar o conteú-
do do documento, do 
qual constam os nomes 
dos dois com  supostas 
doações de R$ 500 mil 
e R$ 1 milhão, respecti-
vamente.

Nova Iguaçu realiza sonho da casa própria
MINHA CASA MINHA VIDA 

A Prefeitura vai entregar novos apartamentos às 600 famílias beneficiadas. 
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Bombeiro morre em explosão de edifício 

Essa estrada localiza-
da em Austin, distrito de 
Nova Iguaçu, fica nes-
se estado deplorávlel 

Aluizio e Sabino negam ter recebido doações 

DIVULGAÇÃO

THIAGO LOUREIRO 

Um comandante do 
batalhão do Corpo de 
Bombeiros de Nova York 
(FDNY) morreu e outros 
policiais ficaram feridos 
ontem em Nova Iorque 
na explosão de um edifí-
cio, que é investigado por 
ser um possível laborató-
rio clandestino de drogas.

O bombeiro morto foi 
identificado pelas auto-
ridades como Michael 
Fahy, que tinha 17 anos 
de experiência e estava 
comandando as opera-
ções de evacuação na 
região quando houve a 
explosão.

“Hoje é um dia triste. 

Perdemos um herói, uma 
perda terrível para os pa-
rentes e também para o 
nosso departamento”, dis-
se o chefe de bombeiros 
de Nova York, Daniel Nigro, 
em entrevista coletiva jun-
to ao prefeito da cidade, 
Bill de Blasio.

Estrada de lama em Nova Iguaçu 
De acordo com as au-

toridades, as equipes de 
emergência chegaram 
até a região, no bairro de 
Kingsbridge do condado 
do Bronx, para investigar 
um possível vazamento de 
gás após receberem uma 
ligação de um vizinho.

Seiscentos novos mutuários lotaram as dependências do Ciep 

DIVULGAÇÃO  

Bombeiros trabalham em prédio destruído por explosão

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu entrega, 
às 10h da próxima 
sexta-feira, novos 
apartamentos às 600 
famílias beneficiadas 
pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida nos 
condomínios Cayene e 
Bolivar, localizados na 
Estrada Curral Novo, 
em Marapicu.

Os contratos da 
nova moradia foram 
assinados ontem, junto 
à Caixa Econômica 
Federal, no Ciep Martins 
Pena. Os mutuários 
terão 120 meses (10 
anos) para quitar o 
imóvel avaliado em R$ 
75 mil. As prestações 

oscilam entre R$ 80 e 
R$ 270, dependendo 
a renda familiar, até o 
limite de R$ 1,8 mil.

Os condomínios 
Cayene e Bolivar 
é o oitavo 
e m p r e e n d i m e n t o , 
totalizando 2.400 
unidades já entregues 
nesses três anos e meio 
de governo do prefeito 
Nelson Bornier. Cada 
um deles tem 15 blocos 
de quatro andares.

Os apartamentos, 
com 49 metros 
quadrados de área 
útil, dispõem de sala, 
dois quartos, cozinha, 
banheiro e área de 
lazer. Pelo menos 6% dos 
imóveis são adaptados 
para deficientes e 

idosos.
Encostada pelo 

INSS, devido a uma 
artrose nos joelhos, a 
doméstica Dalva Maria 
Silva de Souza, 59 anos, 
foi a primeira nova 
mutuária a assinar o 
contrato com a Caixa 
Econômica Federal. 
Ela vai deixar a casa 
do filho, em Rosa dos 
Ventos, onde mora de 
favor, para ocupar o 
apartamento 102 do 
Bloco 1 do condomínio 
Cayene.

“A ficha ainda 
não caiu, parece 
mesmo um sonho 
maravilhoso que o 
prefeito Bornier está 
me proporcionando. 
Venho sofrendo muito, 

desde que a minha 
casinha foi destruída 
pelas chuvas de 
2013. Hoje, Deus e 

o prefeito estão me 
recompensando, me 
devolvendo a casa 
própria e o direito 

de ser feliz. Agora 
posso morrer em paz”, 
disse Dalva Maria, 
emocionada.

quando chove. Morado-
res da região criticam os 
políticos da Rua dr Rena-
to e pedem a Prefeitura o 

serviço de asfalto urgen-
te por causa dos trans-
tornos provocados pelo 
lamaçal. 
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Samuca quer criar ‘Usina de 
Talentos’ em Volta Redonda 

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Projeto será para capacitar os jovens e adultos do ensino fundamental e médio.

Plano de Cargos e Salários 
Da mesma forma 

de urgência, ainda 
segundo o candida-
to verde, o Plano de 
Cargos e Salários de-

monstra aos educado-
res respeito. “Volta Re-
donda é caracterizada 
por investimento físico 
no atendimento edu-

cacional especializado, 
mas necessitamos de 
investimentos pedagó-
gicos paraa sermos re-
conhecidos pelos pro-

fissionais e sociedade”.
Ele garantiu ainda 

que vai efetuar a rees-
truturação estratégica 
da Fevre, que além de 

oferecer ensino funda-
mental, médio e profis-
sionalizante se tornará 
referência no Estado 
em realização de pro-

vas, concursos, cur-
sos e capacitação 
ao Servidor Público, 
gerando receita pró-
pria.

O candidato à Pre-
feitura de Volta Re-
donda, Samuca Silva, 
do Partido Verde (PV) 
em caminhada pela 
Vila Santa Cecília, di-
vulgou seus planos e 
projetos para a Educa-
ção. Ele pretende criar, 
caso eleito, a Usina de 
Talentos.  Por meio de 
parceria com empre-
sas locais, o projeto 
será para capacitar 
os jovens e adultos do 
ensino fundamental e 
médio para atividades 
profissionais relaciona-
das, conforme meta 10 
do PME – Plano Munici-
pal de Educação.

“Pensar no futuro 
dos nossos estudantes, 
criando também uma 
mentalidade de em-
preendedorismo aos 

Samuca faz campanha nas ruas de Volta Redonda em busca de apoio da população pela reeleição

DIVULGAÇÃO

Sindtac denuncia Votorantim por 
transporte incorreto de carga

Marins recebe médicos da 
UPA 24h de Barra Mansa

Prefeito e médicos buscam solução para a UPA

Light realiza manutenção 
programada na região 

DIVULGAÇÃO

alunos da rede muni-
cipal de Ensino. O que 
precisa para realizar é 
boa vontade porque 
Volta Redonda tem re-
cursos para isso”, disse 
Samuca.  

O candidato tam-
bém quer reestruturar 
e modernizar as unida-
des educacionais de 
acordo com o Plano 
Municipal de Educa-
ção: “Considerando 
que as escolas da rede 
municipal ainda care-
cem de mais laborató-
rios, bibliotecas e salas 
de leitura, bem como 
acesso a recursos tec-
nológicos, faremos os 
ajustes necessários nas 
escolas existentes do 
município”, disse.

“Investir em Educa-
ção é investir no fu-
turo. Temos um Plano 
Municipal 2017-2024 

com 20 metas projeta-
das com várias estra-
tégias a serem aplica-

das para seu alcance, 
mas que devem ser 
acompanhadas em 

tempo real e rigidez 
para que seus indica-
dores possam mensu-

rar os caminhos a se-
rem traçados”, disse 
Samuca Silva.

Uma comissão for-
mada por médicos 
da UPA Centro foi re-
cebida pelo prefeito 
Jonas Marins na ma-
nhã de ontem. 

Acompanhado dos 
secretários municipais 
de Saúde, Cláudia 
Xavier, e de Fazen-
da, Deyvison Silvestre, 
Jonas ouviu as reivin-
dicações dos profis-
sionais e propôs reu-
niões semanais para 
repassar informações 
sobre o atendimento 
na unidade de saúde 
e processos de paga-
mentos.

O prefeito informou 
ainda que no perío-
do de janeiro a se-
tembro deste ano, a 
Prefeitura repassou à 
Osmipes (Organiza-
ção Social Múltipla 

em Infraestrutura e Pla-
nejamento Educação 
e Saúde) cerca de R$ 
7 milhões.

“A UPA Centro está 
atendendo. Os médi-
cos não estão de bra-
ços cruzados. O aten-
dimento ambulatorial 
não está acontecendo 
como antigamente, 
mas casos de urgência 

e emergência per-
manecem normais. 
É importante que a 
população saiba dis-
so”, enfatizou Jonas, 
acrescentando que 
vai se reunir com os 
responsáveis pela Os-
mipes para corrigir a 
falha no relaciona-
mento entre a OS e os 
profissionais da UPA.

A Light, concessioná-
ria de energia elétrica, 
começou ontem uma 
manutenção progra-
mada na região. Os 
técnicos da empresa 
estarão nos bairros Boa 
Sorte e Santa Rita, em 
Barra Mansa; Aero Clu-
be, Santa Rita do Zarur, 
Santa Cruz e Três Poços, 
em Volta Redonda. Os 
serviços prosseguem 
até amanhã e passam 
por Piraí e Sapucaia.

A Light informa que 
ao contrário da inter-
rupção emergencial, 
o serviço de manu-
tenção programada é 
avisado com antece-
dência e tem o obje-
tivo de assegurar mais 
qualidade no forneci-
mento de energia. Os 
moradores afetados 
pelo serviço são avisa-
dos com antecedên-
cia de 72 horas, a fim 
de evitar transtornos e 
para que os técnicos 
da companhia atuem 

Técnico da concessionária faz manutenção em rede

com segurança e efici-
ência.

Além das corres-
pondências enviadas 
aos clientes, a Light 
também disponibiliza 
o Light Informa, que 
consiste no envio de 
informações, por SMS 
(mensagens de texto 
para o celular), com as 
manutenções progra-
madas que interrom-
perão o fornecimento 
para o consumidor. O 
serviço também permi-
te avisar, previamente, 

se a manutenção será 
cancelada. A adesão 
pode ser feita por meio 
da Agência Virtual, no 
site www.light.com.br 
ou pelo Disque-Light 
Comercial, no tel: 0800-
282-0120.

A Light também dis-
ponibiliza no site www.
light.com.br/manuten-
caoprogramada as in-
formações completas 
sobre todos os bairros 
onde serão realizadas 
manutenções progra-
madas.

O Sindicato dos Trans-
portes Autônomos de 
Cargas (Sindtac) do Sul 
Fluminense denunciuou 
o transporte de cargas 
de sucata da empresa 
Votorantim SA. O presi-
dente entidade, Fran-
cisco Wilde Bittencourt 
Ferreira, afirmou que os 
caminhões, que são de 
empresas terceirizadas; 
estão circulando com 
carga ultrapassando o 
limite da régua da ca-

çamba.
Francisco explicou que 

a preocupação é de 
que algum acidente mais 
grave aconteça nas ro-
dovias. “Já aconteceram 
vários acidentes, mas 
nada sério, ainda. É pre-
ciso que a empresa tome 
uma medida antes que 
essas sucatas atinjam al-
gum veículo ou pessoas 
nas rodovias”, apontou.

Ainda segundo o pre-
sidente, a capacidade 

de carga dos caminhões 
de cinco eixos é de 25 
toneladas e que em al-
gumas viagens o volume 
não chega a isso. “Então 
nas próximas viagens eles 
querem compensar e su-
perlotam o caminhão. A 
proteção é uma tela de 
nylon, que serve apenas 
para que o material não 
voe. Quando o caminho-
neiro reclama, ele é ve-
dado de transportar para 
a empresa”, disse.

Sapucaia: TJ-RJ faz busca e 
apreensão na Prefeitura 

Uma equipe do 
Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ) 
realiozou uma ope-
ração de busca e 
apreensão no pré-
dio da Prefeitura e 
na casa do prefei-
to, Anderson Zanon 
(PSD), de Sapucaia. 

Os agentes informa-
ram que durante as 
buscas foi encontra-
do um revólver, que 
aparentemente esta-
ria com a numeração 
raspada. 

Zanon foi conduzi-
do à 109ª Delegacia 
de Polícia (Sapucaia) 
para prestar esclareci-

mentos sobre a arma.
Em entrevista ao 

RJTV, da TV Globo, o 
prefeito disse que o 
revólver pertenceu 
ao avô dele e foi en-
tregue espontanea-
mente aos agentes. 
O Tribunal de Justiça 
não divulgou o moti-
vo da ação.

DIVULGAÇÃO
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Homem esfaqueia esposa 
e foge com os dois filhos 

OPERAÇÃO CONJUNTA

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A irmã da vítima disse que Delmiro tinha um histórico de agressão em seus 13 anos de relacionamento.

Rosilângela da Silva 
Pinto, de 31 anos, 
foi morta a facadas 

dentro de casa, na ma-
nhã da última segunda-
-feira, em Quintino Bocai-
úva, na Zona Norte do Rio. 
De acordo com parentes, 
o autor dos golpes foi o 
marido da vítima, Delmi-
ro da Silva Soares, de 55 
anos. Após cometer o cri-
me, o acusado teria bus-
cado os filhos do casal na 
escola, um menino de 10 
anos e uma menina de 4, 
e fugido levando as crian-
ças. A Divisão de Homicí-

dios da Capital (DH) inves-
tiga o caso.

“Ele passou na casa 
da vizinha, disse que ti-
nha acabado com a vida 
dela (Rosilângela) e avi-
sou que ia fugir. Ninguém 
sabe para onde ele foi. 
Estamos muito preocupa-
dos com as crianças” diz 
Luciana Pinto, irmã da ví-
tima.

Segundo Luciana, Del-
miro desenvolveu um his-
tórico de agressão ao 
longo dos 13 anos em que 
viveu com Rosilângela. O 
casal já dormia em quar-
tos separados. Apesar das 
agressões, Rosilângela não 
deixava a casa porque se 

recusava a abrir mão do 
imóvel. De acordo com vi-
zinhos, eles discutiam com 
frequência.

Rosilângela trabalhava 
como empregada do-
méstica. Delmiro já prestou 
serviços como pintor, mas 
está desempregado. Ele 
era o responsável por cui-
dar das crianças enquan-
to a mulher trabalhava.

A Polícia Civil afirma 
que foi instaurado um pro-
cedimento para apurar a 
morte de Rosilângela. “Di-
ligências estão em anda-
mento para apurar as cir-
cunstâncias e a autoria do 
crime”, diz a corporação, 
em nota. Delmiro e Rosilângela estavam juntos há 13 anos numa relação conturbada

REPRODUÇÃO FACEBOOK 

Motorista é grampeado por 
uso de documento falso

Um homem foi preso 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), por uso 
de documento falso, 
em uma fiscalização 
na Rodovia Niterói-
-Manilha (BR-101), em 
São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do 
Rio, na última segunda-
-feira. De acordo com 
o suspeito, ele teria 
comprado uma habili-
tação falsa por causa 
de uma invalidez que 
o impediria de tirar o 
documento.

Os policiais aborda-
vam veículos na altura 
do Trevo de Guaxindi-
ba, quando suspeita-
ram do motorista de 
um Picanto vermelho 
e decidiram pará-lo. O 
indivíduo apresentou 

os documentos, mas a 
habilitação era falsa. 
Ele alegou que seria 
motorista profissional, 
mas estaria impedido 
de trabalhar há alguns 
anos, quando teria sido 
afastado pelo INSS de-
vido a uma invalidez 

parcial. Então, segun-
do o suspeito, ele teria 
comprado o documen-
to falso. Ele disse ainda 
que teria pago R$ 800 
pela habilitação falsa. 
A ocorrência foi enca-
minhada à Polícia Fe-
deral, em Niterói.

Agentes abordaram o carro no Trevo de Guaxindiba

Criminosos são flagrados 
pela PM em Nova Iguaçu

Policiais do 20° BPM 
(Mesquita) prende-
ram na noite da últi-
ma segunda-feira três 
homens identificados 
como Thiago San-
tos de Paula, Rafael 
de Souza Magalhães 
e Yago Oliveira dos 
Santos, na Estrada do 
Iguaçu, no bairro Boa 
Esperança, em Mi-
guel Couto em Nova 
Iguaçu.

A guarnição fazia 
patrulhamento nas 
proximidades, quan-
do recebeu informa-
ções de que um auto-
móvel da marca Kia 
modelo Soul de cor 
preta, placa LLL 5256, 
estaria cometendo 
assaltos na Estrada 
do Iguaçu e tinha to-
mado sentido Miguel 
Couto. Três homens 
foram identificados 
dentro do veículo, 
os policiais realiza-
ram a abordagem e 
acharam R$ 3.782,00 
em espécie com um 
dos suspeitos. Cartões 
de crédito, talões de 

cheque, uma agenda 
com várias anotações 
financeiras e contratos 
de abertura de conta 
em nome de terceiros 
também foram encon-
trados.

O trio foi encaminha-
do para a 58ª DP (Pos-

se), após consulta 
foi informado que o 
suspeitos tinham pas-
sagem de esteliona-
to na 6ª DP (Cidade 
Nova), 63ª DP (Ja-
peri), 76ª DP (Niterói) 
e 124ª DP (Saquare-
ma).

Na ação, os PMs apreenderam cartões e CNHs

DIVULGAÇÃO 

Detenta é recapturada em hospital
Inspetores da Su-

perintendência de 
Inteligência da Se-
cretaria de Estado 
de Administração 
Penitenciária (Seap) 
prenderam, na tarde 
da última segunda-
-feira, Oliana da Silva 
Soares, que havia fu-
gido do Instituto Pe-

nal Oscar Stevenson, 
em Benfica. A deten-
ta vinha sendo pro-
curada desde o dia 8 
de setembro de 2015.

Na ocasião, Olia-
na havia deixado a 
unidade de regime 
semi-aberto para 
trabalhar e não re-
tornou. A detenta 

foi encontrada no 
Hospital Carlos Cha-
gas, em Marechal 
Hermes, enquanto 
aguardava alta mé-
dica. Ela não resistiu 
a prisão. Oliana cum-
pria pena por roubo, 
tentativa de homicí-
dio e porte de arma 
de fogo.

Trio roda na mão de agentes do GAT
A equipe do Gru-

po de Ações Táticas 
(GAT) do 39° BPM (Bel-
ford Roxo) prendeu na 
última sexta-feira, um 
homem identificado 
como Jefferson Caval-
cante Caetano, de 21 
anos, e dois menores 
conhecidos como Rati-
nho e DVD, na comuni-
dade Jardim Brasil, em 
Belford Roxo.

Ao realizarem opera-
ção comandada pelo 
1° tenente Mayrink, na 
altura da Alameda 
Argentina, os agen-
tes avistaram o trio 
traficando drogas na 
região. Os PMs reali-
zaram a abordagem 
e após revista foi en-
contrado com os mar-
ginais 01 pistola Bersa 
S.A calibre 9 mm com 

06 cartuchos intactos, 
01 revólver Taur CGos 
calibre 38 numeração 
raspada com 06 car-
tuchos intactos, 01 co-
lete balístico, 345 pinos 

de cocaína e um rádio 
transmissor. Eles foram 
encaminhados para a 
54ª DP (Belford Roxo) 
junto com o material 
apreendido.

DIVULGAÇÃO

Bandido é preso em Nova Iguaçu 
Policiais do 20° BPM 

(Mesquita) prenderam 
um homem envolvido 
com o tráfico de drogas 
na comunidade do Fla-
menguinho, em Nova 
Iguaçu, da última segun-
da-feira.

Em operação na co-
munidade afim de repri-
mir o tráfico de drogas, os 
agentes tiveram a aten-
ção voltada para quatro 
indivíduos em atitude sus-
peita, que ao percebe-
rem a presença policial, 
empreenderam fuga. Os 
militares fizeram o cerco 
e conseguiram prender 
um marginal. Com ele 
foi encontrado um rádio 

transmissor e uma farta 
quantidade de drogas. O 
criminoso foi encaminha-

do para a 52ª DP (Nova 
Iguaçu) junto com o ma-
terial apreendido.

Foram apreendidos armas e muito entorpecente

Material apreendido na ação dos policiais do 20° BPM

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Jovem é morta com tiro de 12

Considerado foragi-
do, o empresário Antô-
nio Azevedo dos Santos, 
de 47 anos, teve a pri-
são temporária decre-
tada ontem pela Justi-
ça de Minas Gerais. Ele 
é suspeito de invadir 
o apartamento da ex-
-companheira e matar 
o atual namorado dela. 
O crime aconteceu no 
último dia 18, no bairro 
Jardim Atlântico, região 
da Pampulha, em Belo 

Horizonte. Guilherme Elias 
Veisac, de 32 anos, levou 
um tiro no tórax. 

A delegada responsá-
vel, Fabíola Oliveira disse 
que já foi solicitada à Justi-
ça a prisão temporária do 
suspeito, que pode estar 
escondido em outro es-
tado. “Já encaminhamos 
ofício à Polícia Federal so-
licitando apoio a fim de 
impedir essa fuga”, disse a 
agentes, em nota divulga-
da pela Polícia Civil.

Segundo as investiga-
ções, o empresário estava 

separado da ex-com-
panheira há cerca de 
um ano. Ele era síndico 
do prédio onde ela mo-
rava. No dia do crime, 
o suspeito viu por meio 
de imagens de câmera 
de segurança a mu-
lher chegando com o 
namorado, com quem 
estava há cerca de três 
meses, ao apartamen-
to dela. Inconformado, 
ele foi até o local para 
confrontá-los. Houve 
uma discussão e ele ati-
rou. 

Polícia pede prisão de empresário 

Testemunhas contam que assassinos passaram em carro atirando. Família 
está chocada com o crime e Divisão de Homicídios investiga a motivação.

Batalhão de Mesquita (20º BPM) divulga nota 

Uma jovem foi 
assassinada em 
um ataque sem 

sentido e inesperado 
na noite da última se-
gunda-feira, no bairro 
Jardim Pernambuco, 
em Nova Iguaçu. Va-
nessa Pereira de Sou-
za, que iria completar 
19 anos em novem-
bro, estava na Rua 
Brasília quando foi ba-
leada por bandidos 
que passaram num 
carro atirando. 

Chocados, familia-
res dizem que ado-
lescente era brinca-
lhona e querida por 
todos na comunidade 
e não tinha inimigos. 
Eles não encontram o 
motivo para o crime. 
De acordo com o De-
legado Willians Batista, 
da Divisão de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), o crime 
tem características de 
uma execução. 

Vanessa Pereira teve a cabeça esfacelada por um tiro de 12 mm. A jovem também foi atingida por diparos de arma 9 mm 

Portal divulga cartaz de 
segurança de Fat Family

Falcon da Portela é sepultado 

Amigos e familiares participaram da cerimônia

Bruna Lemos / Hora H
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Uma parente disse 
não entender tanta 
covardia e brutali-
dade. “Todo mundo 
do bairro conhece 
ela, gosta muito dela 
mesmo, entendeu? 
A gente está assim, 
sem entender nada. 
Era assim, era uma 
pessoa muito queri-
da, e todos, todos do 
bairro conhecem ela, 
é difícil uma pessoa 
que não conhecesse 
a Vanessa. Era uma 
pessoa muito brin-
calhona, entendeu? 
Brincava com todo 
mundo, todo mundo”, 
afirmou.

PÂNICO NAS
 REDES SOCIAIS 

Na noite da última 
quarta-feira, informa-
ções nas redes sociais 
relatavam a presen-
ça de um veículo Gol 
branco, com homens 
armados, que estava 
percorrendo diver-
sos bairros de Nova 
Iguaçu e atirando em 

Divulgação

quem encontrava nas 
ruas. 

O suposto ataque 
provocou pânico ge-
neralizado e versões 

contraditórias sobre 
número de mortos 
e até uma chacina. 
Também nas redes 
sociais, moradores de 

bairros como Comen-
dador Soares, Jardim 
Nova Era, Alvorada 
postaram áudios aler-
tando a população 

para tomar cuida-
do e até relatando 
ter testemunhado os 
ataques. Entretando 
nada foi confirmado. 

Diante da en-
xurrada de relatos 
e do pânico que 
dominou a popu-
lação de Nova 
Iguaçu o batalhão 

de Polícia Militar de 
Mesquita (20º BPM) 
emitiu uma nota à 
imprensa para escla-
recer que “as ima-
gens vinculadas na 

noite passada por 
meio de mídia ele-
trônica, nos grupos 
de Watsapp entre 
outros, relacionadas 
a possíveis execu-

ções na área de Co-
mendador Soares, 
Morro Agudo, são 
inverídicas. Não hou-
ve nenhum relato de 
possíveis chacinas 

ocorridas na área 
de atuação do 20° 
Batalhão, Mesqui-
ta, Nilópolis e Nova 
Iguaçu. O 20° Bata-
lhão se coloca a dis-

posição para para 
qualquer esclareci-
mento, através de 
se Serviço de Co-
municação Social 
(sic).

Um cartaz com recom-
pensa de R$ 1 mil por infor-
mações sobre Luis Fernan-
do Rodrigues de Souza, o 
Nando do Anaia, de 29 
anos, foi divulgado ontem 
pelo Portal dos Procurados. 
O bandido é acusado de 
chefiar o tráfico de dro-
gas na Favela do Anaia, 
no Complexo do Anaia, 
em São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio e 
é apontado pela polícia 
como um dos responsáveis 
pela segurança do trafi-
cante Nicolas Labre Perei-
ra de Jesus, o Fat Family, 
de 28 anos.

O traficante foi morto 
durante uma operação 
da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core) no 
Complexo do Salgueiro na 
última segunda-feira. Ele 
teria sido baleado no con-
fronto, mas conseguiu fugir. 

Com o bando, foram apre-
endidos três fuzis e grande 
quantidade de drogas. 
Recentemente seu bando 
teria comandado a guerra 
pelo controle da venda de 
drogas no Morro da Caixa 
D’água, no Vila Três, e no 
Jardim Miriambi. O confli-
to deixou pelo menos seis 
mortos. 

Entre as vítimas da dispu-
ta territorial na região está 
a representante comercial 
Eliana Guerreiro Mascare-
nhas, 60 anos. Ela e o ma-
rido, o advogado Roberto 
dos Santos Melandre, 56, ti-
veram o carro atingido por 
quase 40 tiros de fuzil no 
final de agosto, no Amen-
doeira. Luis Fernando tam-
bém é investigado por ou-
tros homicídios na região.

O Portal dos Procurados 
pede que qualquer infor-
mação a respeito da loca-

lização de Nando do Anaia 
seja denunciada pelos se-
guintes canais: WhatsApp 
ou Telegram dos Procura-
dos (21) 96802-1650; pelo 
facebook/(inbox), endere-
ço: https://www.facebook.
com/procurados.org/, pelo 
mesa de atendimento 
do Disque-Denúncia (21) 
2253-1177. O anonimato é 
garantido.

O presidente da Por-
tela e candidato a ve-
reador Marcos Vieira 
Souza, o Marcos Falcon, 
assassinado na última 
segunda-feira dentro 
de seu comitê eleitoral 
foi enterrado ontem, 
no cemitério Parque 
Jardim da Saudade, 
em Sulacap, Zona Nor-
te do Rio. O cortejo, 
que saiu da quadra da 
Portela e passou pelo 
comitê da campanha 
de Falcon, na esquina 
das ruas Carlos Xavier 
e Maria José, em Ma-
dureira, Zona Norte do 
Rio, onde ele foi mor-
to, foi acompanhado 
por 100 carros, além 
de quatro ônibus com 
integrantes da Portela. 
No momento em que o 
corpo passou pelo co-
mitê de campanha, os 
moradores aplaudiram. 
Cerca de mil pessooas 
compareceram na ce-
rimônia. 

Falcon foi executa-
do após seu comitê 
eleitoral ser invadido 
por quatro bandidos 
armados com fuzis. 
Agentes da Divisão de 
Homicídios (DH) fizeram 
perícia no local. Ele era 
casado com a porta-
-bandeira da Beija-Flor, 
Selminha Sorriso. Segun-
do testemunhas, os ho-
mens estavam vestidos 
com capuz quando 
invadiram o local e fu-
giram logo depois do 
ataque. Além de Fal-
con, Felipe Guimarães, 
tesoureiro da escola, 
foi atingido por um tiro 

de raspão.
A Polícia Civil investiga 

se a morte do presidente 
da Portela e candidato a 
vereador pelo PP Marcos 
Vieira Souza, o Marcos 
Falcon, de 52 anos, foi 
resultado de uma dispu-
ta por territórios na Zona 
Norte do Rio. Falcon, que 
era subtenente da PM, 
foi morto após seu co-
mitê eleitoral ser alvo de 
um ataque de quatro 
bandidos armados com 
fuzis. Pelo menos 30 tiros 
foram ouvidos por mo-
radores da região de 
Oswaldo Cruz. As linhas 
de investigação mais 
fortes apontam para a 
participação de milicia-
nos ou integrantes da 
máfia de caça-níqueis 
que atua nos bairros de 
Quintino, Madureira, Cas-
cadura, Oswaldo Cruz e 
Campinho no crime.

Além de presidente da 
Portela, Falcon era con-
siderado por moradores 
da região como “prote-
tor” dos bairros de Oswal-
do Cruz e Madureira. Seu 
corpo foi retirado do 

comitê pelo Corpo de 
Bombeiros sob salva de 
palmas de moradores.

PELO MENOS 15 
TIROS DE FUZIL 

O delegado Breno 
Carnevale, assistente 
da Delegacia de Ho-
micídios (DH-Capital), 
disse que pelo menos 
15 disparos de fuzil fo-
ram feitos pelos ho-
mens que assassinaram 
Marcos Falcon. Destes 
disparos, quatro teriam 
acertado o corpo de 
Falcon. 

De acordo com 
Carnevale, o objetivo 
é colher mais informa-
ções para ajudar nas 
investigações. Ainda 
na segunda-feira, oito 
pessoas foram ouvidas 
na DH, entre elas três 
testemunhas oculares 
do crime. Imagens de 
câmeras estão sendo 
analisadas. O corpo de 
Falcon foi velado na 
quadra da agremia-
ção Azul e Branca, em 
Oswaldo Cruz, na Zona 
Norte do Rio.
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Clínica da Família foi entregue no último sábado e 
está instalada ao lado da praça principal do Km 32.

SÃO PAULO

Os julgamentos 
dos 74 policiais mi-
litares condenados 
em primeira instân-
cia pelo massacre 
do Carandiru, em 
que 111 presos fo-
ram assassinados, 
foram anulados on-
tem pela 4ª Câmara 
Criminal do Tribunal 
de Justiça (TJ) de 
São Paulo. Os júris 
foram reanalisados 
a pedido dos advo-
gados dos PMs.

A Promotoria e a 
defesa dos paren-
tes dos presos mor-
tos podem recorrer. 
Não houve unanimi-
dade entre os votos. 

TJ anula júris de PMs pelo massacre do Carandiru
Dos três magistrados 
que votaram, o rela-
tor quis a absolvição 
de todos os PMs, en-
quanto os outros dois 
desembargadores 
pediram anulação 
dos júris já realizados, 
para que novos julga-
mentos sejam realiza-
dos.

O relator do caso, 
desembargador Ivan 
Sartori, votou para 
que os 74 policiais 
que foram condena-
dos fossem inocenta-
dos. Ele baseou sua 
decisão no fato de 
que três agentes fo-
ram absolvidos pelos 
jurados na primeira 
instância. “Não pode 
o poder judiciário dar 

Nova Iguaçu ganha 33ª CF 

Ao contrário do 
que parece, a gordu-
ra corporal é essen-
cial para todo ser hu-
mano, pois protege o 
corpo das oscilações 
de temperatura e es-

toca energia para si-
tuações de doença, 
escassez e fome. O 
que causa o proble-
ma é o excesso de 
tecido gorduroso, a 
obesidade.

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 

Células de gordura

duas soluções distin-
tas para o mesmo 
caso. Estas absolvi-
ções já transitaram 
em julgado. Queria 
ver se um de nós ti-
vesse ali e fosse obri-
gado a aceitar um 
julgamento destes”, 
disse.

Os policiais foram 
julgados em cinco 
tribunais de júri dife-
rentes, entre 2013 e 
2014, e em todos fo-
ram condenados a 
penas que variaram 
de 48 a 624 anos de 
reclusão. Eles recor-
reram em liberdade.

A defesa dos parentes dos presos mortos podem recorrer

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Construída ao lado 
da praça princi-
pal do Km 32 e 

às margens da estrada 
Rio-São Paulo, a nova 
Clínica da Família de 
Nova Iguaçu foi inaugu-
rada no último sábado, 
pelo secretário Municipal 
de Saúde, Emerson Trin-
dade, e pelo secretário 
Estadual de Saúde, Luiz 

Antônio Teixeira Júnior, 
que foi secretário da pas-
ta em Nova Iguaçu até 
2015 e responsável pela 
implantação do progra-
ma Nova Saúde Iguaçu. 

Algumas das melho-
rias realizadas na região 
foram lembradas por 
Dr. Luiz Antônio Teixeira 
Júnior: “Tínhamos uma 
dívida com esta região 

e um carinho especial 
pelos moradores. Enfren-
tamos as dificuldades e 
estamos conseguindo 
oferecer mais saúde e 
melhor atendimento. En-
tre as conquistas estão 
as novas clínicas da fa-
mília, a Patrícia Marinho 
funcionando de verda-
de e 24 horas. Além da 
implantação da base do 

Samu, que já salvou mui-
tas vidas”.

OS AVANÇOS VÃO 
CONTINUAR 

Emerson Trindade ga-
rantiu que os avanços 
vão continuar. “Estamos 
entregando a 33ª clínica 
da família e concluindo 
o programa Nova Saú-
de Iguaçu. No entanto, 

vamos continuar avan-
çando com outros pro-
jetos que são importan-
tes para a população”, 
acrescentou Dr. Emerson. 

A dona de casa Ma-
ria Lúcia Guimarães não 
escondia a alegria de 
ver a clínica inaugurada. 
“Estou muito feliz porque 
agora serei atendida 
pertinho de casa. Ficou 

linda. Tenho certeza que 
o atendimento será de 
qualidade como acon-
tece em outras unidades 
aqui da região. Só quero 
que a população tenha 
cuidado porque foi feita 
para o nosso bem estar”, 
comentou Maria Lúcia, 
que levou toda a família 
para conhecer a nova 
unidade.

Moradores comemoraram a entrega do novo espaço construido para atender a população local com qualidade e tratamento humanizado

MARCELE ABREU 

Unidade de Santa Clara do Guandu será reformada
Além dos servi-

ços oferecidos nas 
outras 31 Clínicas 
da Família, já entre-
gues pela prefeitura, 
como clínico geral, 
dentista, ginecolo-
gista e pediatra, a 
primeira Superclínica 
da cidade oferecerá 

também consultas com 
obstetra, ortopedista, 
cardiologista e fisiote-
rapeuta. Os moradores 
de Morro Agudo conta-
rão ainda com acom-
panhamento para tra-
tamento da diabetes, 
hipertensão, puericultu-
ra, pesagem e plane-

jamento familiar, reali-
zação de preventivo e 
coleta de exames la-
boratoriais, entre outros 
serviços. A Superclínica 
da Família terá seis con-
sultórios sendo um deles 
para dentista e outro 
do Programa Cegonha 
Iguaçuana, onde serão 

realizadas consultas gi-
necológicas, exames e 
pré-natal.  A unidade 
foi totalmente constru-
ída em terreno mais 
bem localizado para 
substituir o antigo pré-
dio, que apresentava 
problemas de infraes-
trutura.

Durante seu pronun-
ciamento o secretário 
Estadual de Saúde pro-
meteu viabilizar a refor-
ma da Unidade Saúde 
da Família Santa Clara 
do Guandu. “Sei do 
empenho das pessoas 
que cuidam daquela 
unidade e das neces-

sidades também. 
Vamos dar um jei-
to de reformar e 
oferecer melhores 
condições para o 
atendimento dos 
moradores. Eles 
merecem”, disse Dr. 
Luiz Antônio Teixeira 
Júnior.

MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU 

O juiz Eduardo 
Klausner, da 2ª Vara 
de Fazenda Pública 
do Rio, decidiu na 
quarta-feira da se-
mana passada, em 
favor do município 
do Rio de Janeiro, 
garantindo a posse 
provisória do prédio 
locado à Rioluz, ame-
açado de despejo. 
No prédio, localizado 
na Rua João Vicente 

Juiz garante ao Rio posse provisória para Rioluz
2.143, em Deodoro, 
Zona Norte do Rio, 
funciona a 3ª Gerên-
cia Regional da Dire-
toria de Implantação 
e Manutenção, res-
ponsável pela manu-
tenção da rede de 
iluminação pública 
de 40 bairros e sete 
comunidades da Ci-
dade do Rio de Ja-
neiro.

“Defiro o pedido 

formulado pelo mu-
nicípio para, diante 
da perícia já realiza-
da e da indenização 
já depositada, defe-
rir a imissão provisória 
na posse do imóvel 
objeto da desapro-
priação. 

O ‘periculum in 
mora’ é real e ame-
ça a manutenção 
da rede de ilumi-
nação pública de 

20% da Cidade do 
Rio de Janeiro, área 
em que habitam e 
transitam milhões de 
pessoas”, assinalou o 
magistrado.

A decisão do juiz se 
sobrepõe à decisão 
anterior da 13ª Vara 
de Fazenda Pública, 
que havia decidido, 
em outro processo, 
pela desapropriação 
do imóvel. 
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GLOBO
05:02-Hora Um
05:59-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:16-Bem Estar
10:57-Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:56-Praça TV - 1ª Edição
12:32-Globo Esporte
13:00-Horário político
13:10-Jornal Hoje
13:50-Vídeo Show
14:58-Sessão da TardeComo 
Agarrar Meu Ex-Namorado
16:27-Vale a Pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
17:42-Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:15-Sol Nascente
19:06-Praça TV - 2ª Edição
19:27-Haja Coração
20:30-Horário político
20:40-Jornal Nacional
21:01-Velho Chico
21:45-Futebol
23:45-Profissão: Repórter
00:25-Jornal da Globo
01:01-Programa do Jô
01:43-Castle
02:26-CorujãoTrair e Coçar é só 
Começar
03:39-CorujãoBoy

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO  
08:00-CARROSSEL ANIMADO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA
13:00-HORÁRIO ELEITORAL GRA-
TUITO  
13:10-BOM DIA E CIA
13:45-FOFOCANDO   
15:15-CASOS DE FAMÍLIA    
16:15-MAR DE AMOR    
17:15-ABISMO DE PAIXÃO    
18:15-A GATA 
19:45-SBT BRASIL
20:30-HORÁRIO ELEITORAL GRA-
TUITO   
20:40-CÚMPLICES DE UM RES-
GATE   
21:30-CHIQUITITAS   
22:15-PRA GANHAR É SÓ RODAR  
22:45-PROGRAMA DO RATINHO   
00:30-THE NOITE COM DANILO 
GENTILI
01:30-JORNAL DO SBT

REDE TV

SAMBA DIFERENTE

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Igreja Universal do Reino de 
Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:10-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
18:10-Sem Rodeios 
19:30-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:40-TV Fama 
22:30-SuperPop 
00:00-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

Afrânio se reconcilia com Iolanda 
e procura o Ministério Público em 
Salvador, acompanhado de um ad-
vogado. Ele faz um acordo de dela-
ção e conta tudo o que sabe sobre 
o esquema de fraudes em licitações 
e desvios de recursos públicos. Afrâ-
nio entrega os documentos que Car-
los Eduardo usou para chantageá-lo, 
com nomes de políticos, empreiteiros 
e partidos envolvidos no esquema. 

Afrânio se 
reconcilia com Iolanda

Morodaque 
entra em transe

Raabe e Liora escutam. Morodaque 
entra em transe e avisa que o sofrimento 
alheio amenizará a dor da rainha. Aruna 
vai até a tenda de Josué. Josué discursa 
para seu povo e elogia Einat. Ruth cuida 
de Boã e se decepciona ao ouvi-lo di-
zer que ela é apenas uma amiga. Ainda 
muito abalada, Sama pede para passar 
mais uma noite na tenda de Darda.

RESUMOS DAS NOVELAS

Nair comemora ao acreditar que 
Adônis irá se formar no fim do ano. 
Apolo e Tancinha tentam disfarçar o 
clima de constrangimento, deixando 
Tamara e Beto com ciúmes. Jéssica 
promete dinheiro e fama internacio-
nal a Carmela na carreira de mode-
lo, se ela ajudá-la a acabar com o 
relacionamento de Shirlei e Felipe. 

Shirlei e Felipe têm 
primeira noite juntos

Rebeca 
conhece Paola

Helena joga o seu buquê de flores 
do casamento, que acaba com o ca-
sal Ofélio e Marina. Omar chora ao des-
cobrir a doença da mãe. Na casa de 
Manuela e Isabela, as garotas fazem a 
noite das meninas. Omar promete para 
a mãe que irá cuidar muito bem dela. 
Em casa, o garoto se preocupa com a 
falta dos remédios de Neuza e sai para 
resolver o problema. Rebeca conhece 
Paola, que na verdade é Regina.

06h00-Rede Record
06h30-Balanço Geral Manhã
07h30-Rede Record
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Rede Record
13h00-Horário Político
13h10-Faixa Regional 
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h45-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta / Programa-
ção Local
19h30-Escrava Mãe
20h30-Horário Político
20h40-A Terra Prometida
21h45-Jornal da Record
22h45-Gugu
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Shopping de Duque de Caxias 
recebe show do grupo Molejo
O grupo fará show gratuito amanhã e relembrará os principais sucessos da carreira. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
12:30- Aberto Debate
13:00-Horário Político
13:10-Os Donos da Bola
15:00-Liga dos Campeões 
da UEFA
17:35-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:20-Sila: Prisioneira do 
Amor
20:30-Horário Político
20:40-Sila: Prisioneira do 
Amor
21:25-Show da Fé
22:20-Mundo Miss
22:25-Pré - Factor
22:30-X Factor
00:35-Jornal da Noite
01:20-Que Fim Levou?
01:25-O Melhor da Liga
02:00-Copa do Mundo de 
Futsal da FIFA 2016
03:45-Igreja Universal

Uma das coisas 
mais gostosas em um 
relacionamento é di-
vidir rituais, como ficar 
na cama até tarde 
no fim de semana, 
comer no restaurante 
preferido ou assistir TV 
de domingo. Mas ficar 
confortável com a ro-
tina pode gerar tédio 
e colocar a relação 
em risco. Está com-
provado que casais 
que quebram a roti-
na são mais felizes em 
seu relacionamento. 

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

O show do grupo 
Molejo no Ca-
xias Shopping 

vai reviver os anos 90 
de forma intensa. Eles 
prometem relembrar 
grandes sucessos e 
cantar canções mais 
recentes do grupo. 
O Molejo surgiu no fi-
nal da década de 
80 e conquistou uma 
legião de fãs ao lon-
go dos anos 90 com 
seu samba diferen-
te e bem-humorado. 
Durante seus 28 anos 
de carreira, o grupo 
emplacou sucessos 
como Brincadeira de 
criança, Dança da 
vassoura e Cilada.

No show do Caxias 
Shopping, o grupo vai 
relembrar os principais 
sucessos da carreira 
e músicas do novo 
CD Molejo Club. No 
repertório estão Brin-

cadeira de criança, 
Dança da vassoura, 
Cilada, Caçamba, 
Garoto Zona Sul, Clí-
nica geral, Não quero 
saber de ti ti ti, Vol-
tei, Personal, Oh Pai, 

Tudim, Fofoca é Lixo, 
entre outros, mos-
trando que Ander-
son Leonardo, Lúcio 
Nascimento, Robson 
Calazans, Jimmy Ba-
tera e Claumirzinho 

continuam com fôle-
go para muitos anos 
de estrada.

PROGRAME-SE 
PARA O SHOW 

O show do Molejo 

acontece no Caxias 
Shopping (Rodo-
via Washington Luiz, 
2.895, em Duque de 
Caxias, amanhã, a 
partir das 19h e a en-
trada é gratuita.

Integrantes do grupo: Anderson, Lúcio, Robson, Jimmy e Claumirzinho, muito fôlego na estrada
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Trabalho: a sua 
esperança e otimismo 
estarão bastante fortes 
nessa fase. Acreditará 
mais no seu poder de 
realização e sucesso 

total nos seus empreendimentos. 
Finanças: fase de otimismo e êxito 
financeiro. Amor: uma revelação 
poderá esclarecer algo.

Áries

Trabalho: não faltarão 
dinamismo e objetividade 
para você realizar o 
que pretende no setor 
profissional, pois o 
momento astral favorece 

o setor de serviços e negócios. Finanças: 
possível êxito financeiro. Amor: se for 
livre, pode rolar um belo romance. 

Touro

Trabalho: nesse 
momento, nada de 
aventura. Investimento 
em negócio arriscado, 
não está com nada. 
Finanças: os astros 
estão protegendo bem 

os seus interesses e não recomendam 
euforia num tempo de crise. Segure 
sua grana! Amor: clima de ternura.

Gêmeos

Trabalho: seu entusiasmo 
está no auge e poderá lhe 
impulsionar para fazer 
conquistas profissionais 
das mais expressivas. Siga 
em frente, pois o mundo 

é seu! Finanças: está previsto pelos astros: 
lucros nos seus negócios. Amor: divirta-se 
com quem ama.

Câncer

Trabalho: excelente 
momento para você 
cuidar mais das suas 
atividades e avançar 
p ro f i s s iona lmente, 
pois o Sol, regente 
deste signo, está 

lhe concedendo disposição e 
muita criatividade para crescer 
financeiramente. Amor: muitas 
alegrias na vida a dois.

Leão

Trabalho: momento 
perfeito para ampliar 
seus conhecimentos 
profissionais e 
melhorar o que faz. 
Que tal um curso de 

aperfeiçoamento? Finanças: terá que 
ser flexível para negociar para poder 
crescer financeiramente, Amor: visitas 
agradáveis. 

Virgem

Trabalho: os pensamentos 
positivos serão seus 
grandes aliados para você 
atingir seus objetivos 
profissionais. Eles atrairão 
bons fluídos e abrirão seus 
caminhos. Finanças: terá 

êxito nos seus empreendimentos. Amor: 
valorize cada momento feliz da sua vida.

Libra

Trabalho: excelente 
momento para começar 
ou finalizar projetos 
viáveis que possam 
desenvolver sua carreira 
profissional. Finanças: 

há algumas perspectivas de progresso 
financeiro. Amor: seu charme está 
demais e vai encantar a pessoa amada. 

Escorpião

Trabalho: procure retomar 
contato com pessoas 
experientes que podem 
lhe trazer novas idéias e 
perspectivas profissionais. 
Finanças: ative seus 

negócios e resultados virão. Amor: 
procure entender o seu coração. Ele 
pode estar carente de amor.

Sagitário

Trabalho: para os 
astros agir a seu favor 
terá que colocar 
ordem no seu serviço. 
Procure planejar tudo 

de forma construtiva. Finanças: 
fique tranquilo, pois a fase de “vaca 
magra” vai passar e dinheiro vai 
chegar! Amor: que tal passear com 
seu par?

Capricórnio

T r a b a l h o : 
brevemente, seu 
serviço se tornará 
mais lucrativo, pois 
será feito com muita 
eficiência, pois você 

estará mais criativo. Finanças: 
dinheiro tende pintar de acordo 
com sua produtividade. Amor: 
que tal relaxar a dois com uma 
boa música?

Aquário

Trabalho: a sorte pode 
bater à sua porta e trazer 
prosperidade para 
sua vida. Mas antes, 
terá que dinamizar o 
que faz para merecer 

essa dádiva! Finanças: elevação 
financeira à vista! Amor: se for livre, 
saiba que encontrará a pessoa de seus 
sonhos! 

Peixes

10 atos oficiais
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Prefeitura Municipal de Mesquita
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 2437 DE 27 DE SETEMBRO DE2016

          Institui o Fórum  Municipal de Educação - FME

Considerando a necessidade de institucionalizar meca-
nismos de planejamento educacional participativo que 
garantam o diálogo como método e  democracia como 
fundamento;

Considerando a necessidade de traduzir, no conjunto 
de ações da Secretaria Municipal de Educação, políti-
cas educacionais que assegurem a democratização da 
gestão e a qualidade social da educação, 

O PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE 
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e coorde-
nado por esta, o Fórum Municipal de Educação – FME, 
de caráter permanente, com a finalidade de coordenar 
a Conferência Municipal de Educação, acompanhar e 
avaliar a implementação de suas deliberações e pro-
mover as articulações necessárias a efetivação.

Art. 2º - Compete ao Fórum Municipal de Educação – 
FME:

I – Planejar e coordenar  a realização da Conferên-
cia Municipal de Educação, instituída por portaria da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer bem como divulgar as suas deliberações;

II – Elaborar seu regimento interno, bem como o da 
conferência Municipal de Educação, que serão aprova-
dos e publicados mediante portaria da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

III – Oferecer suporte técnico para a organização e 
realização dos fóruns e da Conferência;

IV – Acompanhar e avaliar o processo de implantação 
das deliberações da Conferência Municipal de Educa-
ção e sua articulação com as deliberações das Confe-
rências Estadual e Nacional de Educação;

V – Planejar e organizar espaços de debates sobre o 
Plano Municipal de Educação;

VI – Monitorar, avaliar e acompanhar o desenvolvimen-
to e o cumprimento do PME – Plano Municipal de Edu-
cação, instituído pela Lei nº 549 de 23/06/2016  dentro 
de suas instâncias, promovendo a participação demo-
crática da comunidade educacional neste importante 
instrumento e política pública em Educação.

Art. 3º -  O Fórum Municipal de Educação será inte-
grado por representantes dos seguintes segmentos e 
setores:

I – Educação Básica;
II – Educação Profissional;
III – Educação Superior;
IV – Movimento de Afirmação da Diversidade e Movi-
mentos Sociais;
V – Movimentos em Defesa da Educação;
VI -  Comunidade Cientifica e Entidades de pesquisa 
em Educação;
VII – Movimento Sindical;
VIII – Instituições Religiosas;

IX – Entidades Municipalistas;
X – Parlamentares;
XI – Órgãos de Fiscalização e Controle.

§ 1º - Os representantes e seus respectivos suplentes 
serão nomeados  por ato do Secretário Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer,  após indicação 
dos diferentes segmentos participantes;

§ 2º - Os membros do FME poderão definir critérios 
para a inclusão de representantes de outros  órgãos/
entidades.

Art. 4º - A estrutura e os procedimentos operacionais,  
serão definidos no Regimento Interno, aprovados em 
reunião convocada para esse fim, observados os dis-
positivos da presente Portaria, em especial o inciso II 
do Art. 2º.

Art. 5º - O FME poderá reunir-se ordinariamente ou 
extraordinariamente, na periodicidade estabelecida no 
seu Regimento Interno.

Art. 6º - O FME e a Conferência Municipal de Educação 
receberão suporte técnico e administrativo da Secreta-
ria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a 
fim de assegurar o seu pleno funcionamento.

Art. 7º - A participação no Fórum Municipal de Educação 
será considerada de relevante interesse público e não 
será remunerada.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor  na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 2438 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016

Nomear os membros do Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social do FUNDEB.

O PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE 
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, COM FUNDAMENTO NO CAPÍTULO II DA 
LEI Nº 293 DE 29 DE MARÇO DE 2007 E LEI Nº 329 
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir desta data os indicados abai-
xo para comporem o Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do FUNDEB, criado pela 
Lei nº 293 de 29 de março de 2007 e Lei 329 de 24 de 
novembro de 2008, conforme orienta o regimento, em 
seu artigo 3º, § 3º.

I – Representantes do  Poder  Executivo 

a) Titular: Letícia Garcia de Andrade
b) Suplente: Nicolas da Silva Almeida
c) Titular: Ana Paula Francisca Aguiar
d) Suplente: Meira Correa de Souza Ferreira

II - Representantes dos Professores da Educação Bá-
sica Pública

a) Titular: Camila Vasques Carvalho 
b) Suplente: Micheli de Farias Oliveira Incarna-

ção

III - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas 
Públicas

a) Titular: Robson Miranda da Silva
b) Suplente: Anita Verri da Silva

IV - Representantes dos Servidores Técnico-adminis-
trativos das Escolas Básicas Públicas 

a) Titular: Fernanda da Silva
b) Suplente:  Danielle Neves Vieira Stutz

V - Representantes dos Pais de Alunos das Escolas 
Públicas

a) Titular: Edmar Leite Pereira
b) Suplente: Edson Jacinto Vidal
c) Titular: Luis Claudio Magalhães de Castro
d) Suplente: Patrícia Aparecida Salgado Domin-

gos

VI -  Representantes dos Estudantes da Educação 
Básica Pública 

a) Titular: Silvana Jesus da Silva Pompeu
b) Suplente: Aline de Araújo
c) Titular: Vitor Ferreira Garcia
d) Suplente: Maria Cléia  Brito Vieira da Costa

VII  – Representantes do Conselho Tutelar

a) Titular: Alessandra Rodrigues da Silva
b) Suplente: Vera Lúcia da Silva

 VIII – Representantes do Conselho Municipal de Edu-
cação

a) Titular: Ivone  Barbosa Bento
b) Suplente: Andreza Ribeiro Pontes

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor  na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 
14/09/2016 e revogando a Portaria  nº 2401 de 08 de 
agosto de 2016. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em Exercício

COMUNICADO

  AUDIÊNCIA PÚBLICA
  2º QUADRIMESTRE DE 2016

              O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de 
suas atribuições legais, consoante o disposto no Art. 9, 
parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, vem 
por meio deste, comunicar a todos os interessados, a 
participarem da Audiência Pública, onde o Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fis-
cais referente ao 2º quadrimestre de 2016, a ser rea-
lizado no dia 29 de setembro de 2016 às 10:00 horas, 

nas dependências da Câmara Municipal de Porto Real, 
sito à Av. D. Pedro II nº 1550- Centro.

 Porto Real, 26 de setembro de 2016.

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/6356/16

Concorrência Pública Nº 002/2016

Solicitamos que seja publicado nos seguintes meios: Atos oficiais, Jornal 
Hora H, Jornal Povo, DOU e DOE/RJ.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e resíduos de 
saúde, conforme especificações contidas no Projeto Básico, a pedido da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Data, Hora e Local: Dia 31/10/2016 às 10:00h, na Sala de reuniões da 
CPL, situada a Rua Arthur de Oliveira Vecchi, nº 120 – Centro – Mesquita 
– Rio de Janeiro/RJ.

Edital e informações: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, 
mediante a apresentação do carimbo do CNPJ e a entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4, no Setor da CPL de 2ª a 6ª feira no horário comercial, 
das 10:00h às 16:00h.

Tel: (21) 2696-2126.

Joelma S. C. do Nascimento
Presidente da C P L

AVISO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO

PROCESSO Nº 03/3346/16
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para organização e 
execução de Desfile Cívico-Cultural do Município de Mesquita.
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação.
Fica revogado o Pregão Presencial nº 27/2016 acima citado. A critério da 
Administração, com fulcro no art. 49 da Lei nº 8.666/93, bem como no que 
versa o art. 15 do Decreto Municipal nº 137/2003, tendo por base razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente, na forma da Lei.

                                      
LEVY SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro

PORTARIA Nº 2062/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

EXONERAR a contar de 16 de setembro de 2016, com 
fundamento no disposto do Inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CRISTIANO BORGES AMORIM, 
do cargo em comissão de Assessor Administrativo I, 
símbolo Das-10, da Assessoria Especial de Gabinete, 
da Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Públicos. 

PORTARIA Nº 2063/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

NOMEAR, contar de 19 de setembro de 2016, com 
fundamento no disposto do Inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo Decreto 
nº 4123/2016, ROBSON JOSE DA SILVA, no cargo em 
comissão de Assessor Administrativo I, símbolo Das-10, 
da Assessoria Especial de Gabinete, da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 2064/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de Setembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 

Orgânica Municipal,  FERNANDA SOUZA BIANELLI 
CANDIDO do cargo em comissão de Assistente Admi-
nistrativo V, Símbolo DAS-06, da Secretaria Municipal 
de Governo e Desenvolvimento Econômico.

PORTARIA Nº 2065/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 2040/GP/2016 de 
22/09/2016, publicada em 23/09/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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Ingredientes

Modo de preparo

SACOLÉ 
CREMOSO

1 caixinha de pudim 
de chocolate/1 litro 
de leite/1 lata de lei-
te condensado/Sa-
quinhos para sacolé

Prepare o pudim 
conforme as intru-
ções da caixinha 
(que leva 1/2 litro do 
leite) e reserve o res-
tante.
Espere esfriar o pu-
dim.
Depois bata no liqui-
dificador com o leite 
reservado e o leite 
condensado, depois 
coloque nos saqui-
nhos e leve ao con-
gelador.

TORTA 
DE LIMÃO

1 lata de leite con-
densado/1 lata de 
creme de leite/1 
pcote de biscoito 
maria/2 1/2 colheres 
de manteiga/Suco 
de 2 limões

Ingredientes

Modo de preparo

Triture a o biscoito maria, 
pode ser no liquidificador, 
você quebra as bolachas 
dentro do copo e fica pul-
sando até esfarelar, des-
peje em uma bandeja e 
os pedaços restantes retri-
ture até tudo virar farinha
Coloque a manteiga jun-
to a farinha de biscoitos 
e amasse tudo até tudo 
virar uma massa, segredo: 
aperte na mão até fazer 
um bolinho.
Espalhe toda a massa em 
uma assadeira e coloque 
no forno para assar e dei-
xe lugar para o creme, fei-
to um tortilete.
Agora bata no liquidifica-
dor o leite condensado o 
creme de leite e o suco 
dos limões, formando o 
creme.
Coloque o creme sobre a 
massa, aguarde esfriar e 
leve a geladeira por 3h
Está pronto uma deliciosa 
e facílima sobremesa.

DOCE DE LEITE 
CASEIRO

2 litros de leite/4 xí-
caras de açúcar

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque o leite e o 
açúcar em uma pa-
nela grande de fundo 
largo.
Leve ao fogo médio, 
mexendo sempre 
com uma colher de 
pau, até obter fervura 
(cerca de 15 minutos)
Diminua o fogo e con-
tinue mexendo até 
obter um doce mar-
rom claro de consis-
tência cremosa (cer-
ca de 45 minutos).
Passe o doce para um 
refratário, deixe esfriar 
bem e sirva colhera-
das em pratos de so-
bremesa com fatias 
de queijo branco.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016

TIPO: MAIOR VALOR DE OFERTA DE OUTORGA INICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº43/00000162/2016

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 

Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Transporte que tem como 
objetivo a Outorga de concessão de serviço público, a título onero-
so, para a prestação de serviços técnicos de implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento do sistema eletrônico informatizado e 
automatizado para controle de uso remunerado das vagas de esta-
cionamentos rotativos em vias e logradouros públicos do município 
de Belford Roxo. Podem participar do Processo licitatório todas as 
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 31 de outubro de 2016 às 11:00 horas. 

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da 
CPLMS, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 
– Centro – Belford Roxo/RJ, diariamente das 10:00h às 17:00h, ex-
ceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 01 
caixa com 10 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive 
e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo, 27 de setembro de 2016

Raquel Basílio de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Serviços.

Suco de beterraba reduz pressão alta
C U R I O S I D A D E S
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Você sabia que 
Pessoas saudá-
veis podem ter 
sua pressão ar-
terial abaixada 
tomando um sim-
ples suco de be-
terraba? 

Segundo um 
pequeno estudo 
descobriu que 
beber suco de 
beterraba aju-
da a baixar a 
pressão arterial, 
mas antes de sair 
bebendo litros 
este estudo está 
cheio de ressal-
vas e há muito o 

que se estudar, mas 
inicialmente, veja 
isso como algo pro-
missor. 

Foi comparado en-
tre um grupo de pes-
soas que beberam 
água e outro o suco 
de beterraba, o se-
gundo grupo teve 
a queda de pressão 
arterial em apenas 
uma hora. Comple-
tando as 24 horas, o 
resultado continuou 
sendo o mesmo. 

Os pesquisadores 
acreditam que sucos 
com alta concen-
tração de nitrato, 

podem ser a solu-
ção de benefícios 
para a pressão ar-
terial. Mas ingerir 
muito nitrato pode 
ser um perigo à 
saúde. 

O que é recon-
fortante no que diz 
respeito à inges-
tão de nitrato de 
frutas e vegetais é 
que eles contêm 
antioxidantes que 
ajudam a manter 
os níveis de nitrato 
regulados. Man-
tenha o consumo 
de frutas e vege-
tais.

Japonês cria 
arma de água letal

Mesmo o brinque-
do mais inofensivo 
poderia ser perigoso 
nas mãos de idiotas. 
Uma simples armi-
nha de água para 
crianças cheia de 
água sanitária, por 
exemplo, é o pesa-
delo de qualquer pai 
e mãe. Mas isso não 
é nada em compa-
ração com o quão 
perigosa é a inven-
ção deste japonês. O 
YouTuber Asp cons-
truiu um canhão de 
água pressurizado 
tão potente que é 
capaz de infligir uma 
enorme quantidade 
de danos, incluindo 
danos corporais gra-

ves se acertar o lu-
gar errado. E nem é 
a sua mãe falando 
“Imagina se pega 
no olho!”, a coisa é 
realmente arriscada.  
você já tentou que-
brar um CD com suas 
próprias mãos, sabe 
que eles são proje-
tados para suportar 
grandes pressões. 
Mas esse canhão 
de água destrói um 
instantaneamente, 
transformando-o em 
um monte de pe-
quenos fragmen-
tos. É o suficiente 
para ninguém que-
rer entrar em uma 
guerrinha de água 
contra uma dessas. 
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Nova Iguaçu decide título do 
Campeonato Carioca no Laranjão

Anderson Luiz

38

BAIXADA

Equipe arranca empate em Campos dos Goytacazes e leva decisão para seu estádio.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

Pela penúltima ro-
dada do Triangular 
Final do Campeo-

nato Carioca da Série B, 
Nova Iguaçu e Campos 
se enfrentaram no está-
dio Aryzão, em Campos 
dos Goytacazes. Com 
seis pontos ganhos, o AA 
Campos precisava ven-
cer para levar o título de 
campeão da Série B, o 
Nova Iguaçu jogava por 
dois resultados, vencer 
para ser campeão e em-
patar para levar a deci-
são para o Laranjão.

Necessitando da vitó-
ria, e com o apoio de sua 
torcida, o AA Campos 
partiu para cima e con-
seguiu seu gol aos 33 mi-
nutos do primeiro tempo, 
através de Washington 
que aproveitou jogada 
de William.

A pressão seguiu, e 
o Nova Iguaçu segurou 
o ímpeto dos donos da 
casa no primeiro tempo.

Na etapa complemen-
tar, o Nova Iguaçu melho-
rou sua postura e buscou 
a igualdade no marca-
dor que veio aos 37 minu-
tos. Schwenck aproveitou 
lance de Paulo Henrique, 

e colocou a bola no fun-
do da rede, empatando 
o jogo: 1 a 1.

Com o empate, o 
Nova Iguaçu precisa ven-

cer o AD Itaboraí, na pró-
xima sexta-feira para ser 
campeão. Caso ocorra 
empate, o título vai para 
o AA Campos. O técnico 

do Campos, Rafael Soria-
no ressaltou o trabalho 
exaltado por toda a crô-
nica esportiva.

“Sem palavras, no sa-
crifício e isso é gratifi-
cante pelo que conquis-
tamos. Quando a gente 

monta um planejamento 
temos que ver as etapas. 
Para ser campeão ou 
alcançar o acesso, tive-
mos o foco de se man-
ter e depois pensamos 
em conquistar o acesso. 
Perdemos alguns jogado-

res, mas nos focamos no 
acesso. Começamos um 
projeto do zero, só temos 
que agradecer a todos. 
Acho que Nova Iguaçu 
e Campos abrilhantaram 
a competição e terminou 
de forma honrosa”.

Jânio Moraes enaltece equipe campista
Após o jogo, em en-

trevista à Rádio Ferj, 
o presidente do Nova 
Iguaçu, Jânio Moraes, 
parabenizou o time e a 
diretoria do AA Campos.

“Eu estou muito feliz 
pelo que vi hoje. Gostei 
muito de me relacio-
nar com a diretoria do 

Campos, dos jogadores e 
da torcida. Eles estão de 
parabéns pelo que apre-
sentaram nessa competi-
ção. Houve muito respeito 
e consideração e isso é 
importante para o cresci-
mento do nosso futebol”. 
Disse Jânio Moraes.

Em relação ao Nova 

Iguaçu, Jânio convoca 
a torcida para lotar o 
Laranjão.

“Sem dúvida nenhu-
ma vamos precisar do 
nosso torcedor em nos-
sa casa para conquistar 
o tricampeonato. Vamos 
buscar essa conquista”. 
Encerrou. 

Nova Iguaçu arranca empate e pode ser campeão diante de sua torcida que compareceu e apoiou os jogadores

BERNARDO GLEIZER


