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esquema sujo

Carlos e Cláudio foram presos em flagrante com uma arma de brinquedo e uma faca

Beltrame (c) durante reunião do Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional

Eduardo e Vinícius foram executados por bandidos no Rio de Janeiro

Márcio Andrade seria chefe de rede de prostituição

Jonathan Mendes é apontado como comparsa de Márcio

7

Dupla explorava 
sexualmente 

meninas do Rio

Timor veta 
falcatrua 

da Câmara 
de Japeri

O presidente da Câmara de Vereadores de Japeri, Cesar Melo, colocou em votação um projeto que elevou os salários do futuro governan-
te, do vice, dos vereadores e dos secretários municipais a partir de janeiro de 2017. De acordo com o colunista Elizeu Pires, a manobra foi 
duramente criticada pelo prefeito Ivaldo Barbosa dos Santos que anunciou que vetará a ‘falcatrua’ e o golpe que diz ser contra a população. 

Agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam alerta do motorista 
e abordaram o coletivo. Dupla se preparava para entrar em ação.

O aumento da segurança nas ruas do Rio para os Jogos Olímpicos 
reduziu em 66,8% o índice de roubo de veículos na capital, entre os 
dias 4 e 27 de julho, na comparação com o mesmo período de 2015.

Família de policiais militares sofrem duro golpe em um espaço 
de dois meses. Soldado Vinícius Dias de 32 anos foi morto pouco 
tempo depois do irmão também policial na Zona Oeste do Rio.

MPF denuncia quadrilha no caso de Angra 3
3
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 Socorro animal

Endereço errado

uma tartaruga 
estava pronta para 
dar a luz quan-
do um problema 
foi constatado. ela 
teve complicações 
durante o parto e 
não conseguia dar 
a luz. para resolver o 
problema, veteriná-
rios fizeram uma ce-
sariana e salvaram 
os ovos e a tartaru-
ga. tudo isso acon-
teceu no Brasil.

um problema no 
google maps está cau-
sando um  borbulho nas 
redes sociais. Quando 
acessado o aplicativo 
e escrito na busca 'an-
ticristo', o google maps 
encaminha direto para 
o endereço do templo 
de salomão em são 
paulo. até o momento, 
edir macedo, ainda não 
fez nenhum pronuncia-
mento sobre o caso.

No dia 11 de setembro de 2001, crianças brasi-
leiras faltaram a aula para assistir a tv globinho, 
pois neste dia passaria o episódio de ‘dB’ em 
que goku se transforma pela primeira vez em 
super sayajin iii. porém, no momento da trans-
formação, a globo transmitiu o 'plantão globo' 
sobre o atentado às torres gêmeas.

um mendigo nos estados unidos devolveu 
um anel de noivado que valia milhares de 
dólares para uma mulher que deixou cair 
sem perceber no copo dele junto com as 
moedas que ela deu de esmolas.

a dona do anel, sarah darling e seu noivo abriram 
uma arrecadação de fundos em forma de agrade-
cimento a Billy, a arrecadação atingiu o valor de 
180 mil dólares em doações públicas. o Billy conse-
guiu comprar uma casa e agora tem um emprego.

Sonho frustrado

Exemplo de caráter Exemplo de caráter II

cientistas da universidade de Bradford, na 
inglaterra, acreditam que chegaram bem 
perto de predizer como será a aparência 
física das pessoas no futuro. isso graças a 
uma nova tecnologia que eles chamam de 
'age-progression' (progressão de envelheci-
mento).

Envelhecendo em 3,2,1

usando um software que combina a apa-
rência atual da criança com detalhes e 
características de seus pais e familiares, os 
cientistas afirmam que conseguiram uma 
previsão de sua aparência no futuro, com 
7, 20, 40 e até 60 anos de idade!

segundo uma pesquisa publicada pela 
revista científica elife, que fez um mapea-
mento sobre o crescimento de pessoas em 
187 países desde 1914, incluindo o Brasil, 
registrou que apesar de nos últimos cem 
anos o brasileiro ter crescido, ainda é con-
siderado 'baixinho'.

Brasileiro ainda é baixinho

Mecânico com deficiência física
concessionária renomada abre vaga para mecânico. 

vaga para pessoa com deficiência física, experiência na fun-
ção,  ensino médio completo, organização e minuciosidade. 
salário  fixo e comissão, vale transporte, vale refeição, assis-
tência médica e odontológica. interessados devem enviar 
currículo no corpo do email para rese.esp@gmail.com.

Técnico de segurança do trabalho
empresa localizada na Zona Norte e oeste do rio tem 

oportunidade para técnico de segurança do trabalho com 
experiência na função. salário a combinar, seguro de vida, 
cesta básica, auxílio Farmácia, convênio médico e odon-
tológico. interessados devem enviar currículo no corpo do 
email para entrevista.rh2000@gmail.com.

Vaga para técnico de enfermagem
empresa abre vaga para técnico de enfermagem do 

trabalho com experiência na função. salário a combinar, 
seguro de vida, convenio médico, convenio odontoló-
gico, cesta básica e vale alimentação. interessados de-
vem enviar currículo no corpo do email para entrevista.
rh2000@gmail.com.

Lucro do Bradesco cai 7,6%
o Bradesco informou ontem que teve queda de 

7,6% no lucro contábil da empresa no segundo tri-
mestre de 2016, em comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2015. o valor caiu de r$ 4,47 bilhões para 
r$ 4,13 bilhões. já em relação ao primeiro trimestre, 
houve leve aumento, de 0,3%.

Dólar opera em alta
o dólar operou em leve alta ontem, em linha com 

o movimento nos mercados externos e na véspera da 
decisão de política monetária do Banco do japão, 
banco central japonês. alguns operadores apostam 
que devem anunciar novos estímulos monetários. Às 
14h08, o dólar 0,24%, a r$ 3,2790 na venda.

Gastos com publicidade crescem 1%
os gastos com publicidade no país somaram r$ 

60,7 bilhões no 1º semestre de 2016, uma alta de 1% 
em relação ao registrado nos seis primeiros meses de 
2015, segundo dados divulgados ontem pelo ibope 
media, a partir de pesquisa regular de monitoramen-
to dos investimentos.

Envelhecendo em 3,2,1 II

concessionária

área da saúde

BaLanÇo

ProPaGanda

Pedra ajuda a localizar vikings

O dia que Einstein temia!
o físico alemão albert einstein fez um comen-

tário muito assustardor. em suas palavras ele 
diz: "temo o dia que a tecnologia sobreponha 
à nossa necessidade humana: o mundo terá 
apenas uma geração de idiotas". hoje vemos 
que o contato humano foram substituídos por 
smartphones e aplicativos de redes sociais.

zona norte e oeste do rio

Moeda aMericana

reprodução

um grupo de pesquisadores de várias instituições da hungria testou a hipó-
tese de que os vikings teriam usado pedras do sol nas navegações. as viagens 
mais conhecidas feitas pelos vikings aconteceram entre 790 e 1006, na região 
norte da europa. recentemente, porém, pesquisadores têm constatado que 
os exploradores também estiveram em locais distantes, como oriente médio 
e américa do Norte.  algumas evidências histórias como as lendas da islândia 
mencionam o uso de pedras do sol em condições climáticas desfavoráveis, 
como em dias de neve. a pedra do sol é um tipo de cristal que, quando ob-
servada por ângulos diferentes, oferece um efeito óptico espelhado.

Disputa acirrada 
em Nilópolis, a corrida eleitoral pela ree-

leição pode desandar para o prefeito ales-
sandro calazans. o chefe do executivo, co-
nhecido por fazer promessas e não cumprir, 
pode dar adeus à campanha antes mesmo 
dela começar. o que se ouve nas rodas de 
conversa é que ele não disse a que veio e 
é só decepção.

Tá uma graça
para os críticos de plantão, calazans es-

taria metendo os pés pelas mãos por não 
ter competência para administrar uma ci-
dade mergulhada em problemas, a come-
çar pelo caos na rede pública de saúde 
e ineficiência em resolver os problemas dos 
moradores de ruas, que povoam, principal-
mente a região central. 

Papo vai
em conversa ao pé do ouvido protagoni-

zada por dois frequentadores de um conhe-
cido bar na região central de Nova iguaçu, 
o 'petisco' principal era um dos vereadores 
petistas, veterano da atual legislatura, que 
virou as costas para sua colega de partido, 
a presidente dilma rousseff.

Papo vem 
ligada à parte mais intelectualizada da 

boêmia iguaçuana, a dupla já decretou a 
derrota do parlamentar que vai entrar na 
disputa pela sucessão municipal nas elei-
ções deste ano. 

Estratégico
todo mundo sabe que o político em ques-

tão espalhou aos quatro ventos que não 
queria sua candidatura associada à ima-
gem da presidente afastada dilma rouss-
ff. e já que ela não vai mais concorrer a 
nenhuma eleição por causa do impeach-
ment, será que o 'traíra' vai voltar atrás. 



Timor vai vetar aumento que 
Câmara votou na ‘encolha’
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Gestor de Japeri vê inconstitucionalidade em ato que aumenta o salário de futuros políticos.

O prefeito Ivaldo Barbosa afirma que vai vetar o ato da Câmara de Vereadores 

Ex-dirigentes são denunciados por corrupção A Praça do Jardim Tropical é uma das três praças que serão inauguradas

reprodução

divulgação

divulgação

reprodução / tv gloBo

empolgado com o 
convite que recebeu 
para ser candidato a 

vice-prefeito, compondo 
chapa com carlos mora-
es costa e já se conside-
rando eleito, o presidente 
da câmara de vereado-
res de japeri, cesar melo, 
colocou em votação um 
projeto que elevou os salá-
rios do futuro governante, 
do vice, dos vereadores e 
dos secretários municipais 
a partir de janeiro de 2017 
e o fez sem ler a matéria, 
manobra para que o pú-
blico não tomasse conhe-
cimento do que estava 

MPF denuncia 15 por corrupção 
e lavagem na obra de Angra 3

Nova Iguaçu inaugura praças

Nova Iguaçu participa de projeto 
social do Governo do Estado

Objetivo é implantar atividades para a proteção social

Meriti inaugura mais uma área de lazer 

sendo aprovado pela am-
pla maioria dos membros 
da casa. Ferrenho oposi-
tor ao atual prefeito, ce-
sar liderou a reprovação 
de uma suplementação 
de seis por cento do orça-
mento para a compra de 
medicamentos, mas não 
pensou duas vezes antes 
de submeter o aumento 
ao plenário.

AuMEnTOS SERIAM
 ABSuRDOS

de acordo com a legis-
lação o poder legislativo 
não pode tomar a ini-
ciativa de criar despesas 
para o poder executivo e 
foi exatamente isso que 
a mesa diretora da câ-

mara de japeri fez. cesar 
melo poderia propor o re-
ajuste do subsídio dos ve-
readores, mas não o do 
prefeito e o salário dos se-
cretários municipais. pelo 
projeto aprovado na últi-
ma terça-feira, o próximo 
prefeito vai receber r$ 
23.772,00 por mês, o vice-
-prefeito r$ 19.500,00, os 
vereadores r$ 10.500,00, 
mesmo valor a ser pago 
aos futuros secretários. 
“isto é mais um golpe 
contra a população do 
município mais pobre da 
Baixada Fluminense. vou 
vetar este ato absurdo”, 
afirma o prefeito ivaldo 
Barbosa dos santos, o ti-
mor.

o ministério público Fe-
deral (mpF) no rio de ja-
neiro denunciou ontem, 15 
pessoas envolvidas na or-
ganização criminosa que 
comandava esquema 
de fraudes em licitações, 
corrupção e lavagem de 
dinheiro em contratos en-

tre eletronuclear e as em-
presas andrade gutierrez 
e engevix para as obras 
da usina de angra 3. essa 
é a primeira denúncia re-
sultado do trabalho da 
Força-tarefa lava jato no 
estado.

dentre os acusados, es-

tão os ex-dirigentes da ele-
tronuclear luiz antônio de 
amorim soares, luiz manuel 
amaral messias, josé edu-
ardo Brayner costa mattos, 
edno Negrini e pérsio josé 
gomes jordani, além de 
ex-executivos da andrade 
gutierrez e engevix.

a lava jato começou 
em março de 2014 no pa-
raná e, por decisão do 
supremo tribunal Federal 
(stF), o processo contra o 
ex-presidente da eletronu-
clear, othon luiz, sua filha 
ana cristina da silva tonio-
lo e executivos da andra-
de gutierrez e da enge-
vix, foi remetido à justiça 
Federal do rio de janeiro. 
assim, desde o fim do ano 
passado, deu-se início ao 
aprofundamento das in-
vestigações no âmbito do 
mpF/rj.

os moradores dos bair-
ros jardim tropical e pon-
to chic, em Nova iguaçu, 
têm motivos em comum 
para comemorar no pró-
ximo domingo. a prefeitu-
ra revitalizou as principais 
praças dos dois bairros, 
oferecendo nova opção 
de lazer aos moradores. a 
primeira delas é a praça 
jardim tropical, localiza-
da na damas Batista, nº 
1220, Bairro jardim tropi-
cal, que será inaugurada 
às 10h. a outra é a praça 
Francisco assumpção, na 
rua joão Ferreira pinto, 
s/nº, esquina com estra-
da velha de santa rita, 
no Bairro ponto chique, 
com inauguração previs-
ta para às 11h.

o espaço, construído em 
2004, ganhou obra de revi-
talização completa. Foram 
executados serviços de 
recuperação da quadra, 
com pintura de piso e subs-
tituição dos alambrados. o 
paisagismo da praça jar-
dim tropical também foi re-
cuperado e todo o sistema 
de  iluminação foi refeito. 
o palco, a quadra palco 
e a quadra ficaram novi-
nhos. todo equipamento 
mobiliário como mesas, 
bancos  e brinquedos fo-
ram substituidos por novos.

“a praça jardim tropical 
ficou muito bonita, antes 
era tudo enferrujado. eu e 
meus amigos tínhamos di-
ficuldade para jogar fute-
bol, pois a trave era torta. 

estou muito feliz com a 
reforma, agora temos 
um espaço de lazer novi-
nho”, disse o comercian-
te joão pedro macedo, 
de 20 anos.

há vinte anos aban-
donada, a praça Francis-
co assumpção em ponto 
chic era motivo de des-
gosto para os moradores 
do bairro. a deterioriza-
ção era tanta que jo-
vens e crianças se afas-
taram do espaço, onde 
brinquedos e quadra 
estavam em péssimo es-
tado. “a partir de domin-
go, vamos utilizar uma 
nova praça, acessível a 
todos”, disse a professo-
ra sandra Bittencourt, 30 
anos.

a prefeitura de Nova 
iguaçu participou ontem 
do projeto ‘assistência 
social de mãos dadas 
com a escola’. a ativida-
de é uma iniciativa das 
swecretarias estadual de 
assistência social e direi-
tos humanos e de edu-
cação, que escolheram 
Nova iguaçu como ci-
dade piloto para iniciar 
o projeto.

serviços socioassis-
tenciais  foram levados 
para o espaço do ciep 
021 general osório, no 
Bairro Botafogo, com 
apoio da equipe da se-
cretaria de assistência 
social de Nova iguaçu 

(semas). os locais escolhi-
dos são aqueles conside-
rados com alto índice de 
vulnerabilidade social. os 
órgãos públicos são leva-
dos até a comunidade, 

uma vez que as famílias 
encontram dificulda-
des para conseguirem 
acessá-los, devido a dis-
tância e suas condições 
financeiras.

a prefeitura de são 
joão de meriti, por 
meio da secretaria mu-
nicipal de obras, habi-
tação, ambiente e de-
fesa civil, inaugura na 
próxima segunda-feira, 
às 17 horas, mais um 
espaço de lazer e con-
vivência na cidade. a 

praça marcos antônio 
dos santos (Kica), po-
pularmente conhecida 
como praça do sobec, 
foi totalmente reforma-
da e está pronta para 
ser entregue aos mora-
dores de vilar dos teles.

No local foram ins-
taladas mesas de jo-

gos, bancos, brinque-
dos para as crianças, 
academia da terceira 
idade e refletores de 
iluminação. a praça 
também recebeu uma 
nova quadra polies-
portiva, pintura e inter-
venções de paisagis-
mo.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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a supervia inicia na próxima quar-
ta-feira o planejamento especial 
para os ramais deodoro, santa cruz 
e japeri nas olimpíadas. a estimativa 
é que cerca de 70% das pessoas utili-
zem os trens nos dias de jogos. 

a comissão de tra-
balho, legislação e 
seguridade social da 
assembleia legisla-
tiva do rio enviará 
representações ao 
ministério público do 
trabalho (mpt) e aos 
ministérios da defe-
sa e da justiça para 
relatar a denúncia. 

já na sexta-feira 
foi a vez do juiz vitor 
moreira lima, da 148ª 
Zona eleitoral, no mu-
nicípio de magé, se 
reunir com os diretó-
rios partidários. a jus-
tiça eleitoral preten-
de realizar um pleito 
dentro da mais per-
feita ordem. 

para a comissão é grave as condições de trabalho  
dos aeroviários. a decisão foi o motivo do encami-
nhamento da audiência pública ontem, que reuniu 
representantes das empresas de aviação e sindicatos. 

o ministério da saúde vai superar a meta de distri-
buir 30 mil tratamentos para hepatite c do último ano. 
desde 2015, foram enviados para o país 23.599 trata-
mentos, sendo que outros 6.925 já foram aprovados.

Juízes eleitorais II Denúncia 

Aeroviários Boa nova 

Eles disseram... nós publicamos!
"O que ele [Schreiner] quer mesmo é copiar alguns por aí e organizar uma espécie de impeachment. 

(...)". senadora Kátia abreu (pmdB-to), ao afirmar que é alvo de uma tentativa de "golpe" por parte de um 
dos vice-presidentes da confederação Nacional da agricultura (cNa), josé mário schreiner.

antes de começar a campanha elei-
toral, uma outra campanha silenciosa 
vem sendo feita por um número de 
candidatos do pt que não pretendem 
usar a imagem do ex-presidente lula e 
de dilma rousseff nos palanques. 

e como segruro morreu de velho, os 
pretensos candidatos acham que os 
dois petistas podem abrir caminho para 
uma provável derrota nas urnas devido 
a imagem negativa de dilma e lula por 
causa operação da lava jato. 

direto ao poNto

o medo da violência no rio é tão real que a em-
baixada da França recomendou aos turistas que vêm 
à olimpíada ter sempre à mão uma nota de r$ 20 
ou de r$ 50 para dar ao ladrão em caso de assalto. 
a cartilha distribuída é para "manter o bandido fe-
liz". agora eu pergunto: os franceses estão errados? 
Quem vive no rio de janeiro, dependendo da região 
por onde vai passar, já adota essa tática há muito 
tempo, sempre anda com o "dinheiro do ladrão" se-
parado para o caso de ser vítima de assalto. 

Viva a cara de pau Sem remédio Juízes eleitorais 
enquanto os postos de saú-

de minguam com a falta de 
medicamentos, Nilópolis entra 
em contagem regressiva para 
receber a tocha olímpica com 
uma grande festa que vai cus-
tar aos cofres do município 
cerca de r$ 100 mil. 

a população reclama que 
faltam medicamentos nas far-
mácias da rede de saúde muni-
cipal. É o caso da upa do paiol 
onde não tem dipirona. segun-
do informações, o governo mu-
nicipal deve gastar cerca de r$ 
100 mil com a festa. 

o juiz Flávio pimentel, da 202ª 
Ze, em volta edonda, e a juíza 
leidejane chieza gomes da 
silva, da 43ª Ze, em Nativida-
de, se reuniram com represen-
tantes de partidos para passar 
orientações sobre as eleições 
na quinta-feira passada. 

Personas no grata  

Risco de derrota 
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AfegAnistão

Quadrilha comandava esque-
ma de fraudes em licitações, cor-
rupção e lavagem de dinheiro em 
contratos entre eletronuclear e as em-
presas andrade gutierrez e engevix 
para as obras da usina de angra 3. 

Franceses devem deixar ladrão 'feliz' 

desde que assu-
miu a prefeitura 
de silva jardim, 

no dia 1º de janeiro de 
2013, o empresário wan-
derson gimenes alexan-
dre, o anderson alexan-
dre já fez pelo menos 15 
viagens, a maior parte 
delas custeada pelos 
cofres do município. 
recentemente ele foi 
a campos do jordão, 
viagem assumidamente 
de descanso, deixando 
administração pratica-
mente acéfala. ele disse 
que estava estressado 

Prefeito de Silva Jardim 
está cansado... de passear

e precisava relaxar. o 
problema é que viajan-
do ou não, o prefeito é 
dificilmente encontrado 
em seu gabinete ou nas 
ruas da cidade, deixan-
do a impressão de que 
se cansou da prefeitu-
ra e não está dando a 
mínima importância aos 
problemas da popula-
ção, que sofre com a 
falta de medicamentos 
na rede de saúde, com 
a péssima qualidade da 
merenda escolar e com 
a deficiência dos servi-
ços essenciais.

Japeri celebra Semana da Agricultura 
Familiar e aniversário da Feira da Roça

Festa da Família

Prefeito Timor parabeniza produtores rurais no evento

Imagem divulgada pela Al-Manara al-Bayda

Evento reuniu centenas de agricultores e familias japerienses e de outras cidades.

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Al-Nusra na Síria anuncia ruptura com Al-Qaeda

haNdout/al-maNara al-Baydaa/aFp

a vegetação do 
maciço gericinó-
-mendanha está mu-
dando... para pior. 
devastada pelos 
constantes incêndios, 
uma extensa área fi-
cou seca, coberta por 
fuligem formada pela 
ação das chamas. as 
queimadas são pro-
vocadas em grande 
parte pela soltura de 
balões, mas também 
por moradores que 
demarcam áreas 
para plantio, mesmo 
tendo consciência de 
crime ambiental. 

Anderson Alexandre pega pesado no descanso

divulgação

waNdersoN oliveira

o chefe da Frente al-
-Nusra, abu mohammad 
al-jolani, anunciou que 
seu grupo está rompen-
do seus vínculos com a 
rede al-Qaeda, durante 
uma aparição inédita em 
uma gravação difundida 
ontem pelo canal de te-
levisão al jazeera.

"agradecemos aos 
comandos da al-Qaeda 
por terem entendido a 
necessidade de romper 
nossos vínculos", indicou 
o chefe do segundo prin-
cipal grupo jihadista atu-
ante na síria, destacando 
que esta decisão 'visa a 

proteger a revolução síria'.
ele também anunciou 

que seu grupo 'já não ope-
rava sob o nome de Fren-
te al-Nusra', referindo-se à 
"criação de uma nova en-
tidade, a Frente Fateh al-
-sham (conquista da síria 
em árabe)".

igualmente disse que o 

grupo 'não terá qualquer 
vínculo com partidos es-
trangeiros'.

esta foi a primeira vez 
que al-jolani exibiu o ros-
to. o homem, de aparên-
cia jovem, vestia trajes 
militares, com uma barba 
negra, sorridente e um tur-
bante na cabeça.

Fogo destrói mata do Gericinó 

a agricultura Familiar 
de japeri está em 
festa. a prefeitu-

ra, através da secretaria 

de agricultura e pesca 
(semape), iniciou ontem 
as comemorações pela 
ii semana municipal da 
agricultura Familiar de 
japeri e do 5º aniversá-

rio da Feira da roça. o 
evento foi realizado na 
quadra de esportes da 
rua arruda Negreiros, no 
centro de japeri.

centenas de agriculto-
res familiares japerienses 
e de outras cidades da 
região metropolitana do 
rio de janeiro participa-
ram da celebração. mais 
de 40 barracas foram dis-
ponibilizadas para que os 
feirantes pudessem expor 
e comercializar os mais 
variados produtos como 
verduras, legumes, horta-
liças, frutas. Quem foi à 
feira também encontrou 

muito artesanato e até 
peixes ornamentais.

PREFEITO PARABEnIZA                       
PRODuTORES

o prefeito ivaldo Bar-
bosa dos santos, o timor, 
participou da solenidade 
e parabenizou os produ-
tores rurais. “os mais de 
sete bilhões de habitan-
tes espalhados na terra 
dependem da agricul-
tura. o Brasil é o maior 
produtor de laranja do 
planeta, japeri é o maior 
produtor de alimentos 
como jaca e mandioca 
no estado do rio de ja-

neiro. É uma pena que 
¼ de toda a produção 
agrícola do mundo seja 
jogada no lixo. mas isso 
acontece não por in-
competência do agricul-
tor, mas sim pela falta de 
um sistema que melhore 
a distribuição dos produ-
tos rurais até nossas me-
sas”, disse timor.

a secretária de agri-
cultura e pesca de 
japeri (semape), inay-
na sabas, revela que 
49% das exportações 
do Brasil no último mês 
foram da agropecu-
ária e lembra que é 

a produção de ali-
mentos que sustenta o 
país. “japeri abastece 
o município do rio de 
janeiro com alimen-
tos, isso é um fato. a 
semana da agricultu-
ra Familiar é um mo-
mento primordial para 
tratarmos de políticas 
públicas do setor da 
agropecuária. convi-
damos os agricultores 
de outros municípios 
da região metropolita-
na visando não ape-
nas o crescimento da 
agricultura local, mas 
regional”, afirmou.
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Prefeitura tem como foco difundir importância da prevenção à população.

Porto Real tem Campanha do Dia 
Mundial de Combate às Hepatites
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De acordo com a inspetora  Maria Helena, a proposta é aproveitar a mobilização para ofertar testes rápidos

Propósito é alertar maior quantidade de pessoas sobre a doença

reprodução/pmvr

Buscando difundir 
a importância 
da prevenção, a 

unidade de saúde da 
Família (usF) do cen-
tro, promoveu ontem, 
comemoração ao dia 
mundial de comba-
te às hepatites virais. 
sala de espera, com 
apresentação de pa-
lestras sobre o tema, 
testes rápidos para 
detecção da hepa-
tite B, além de pre-
servativos masculinos 
são oferecidos à po-
pulação presente. as 
ações irão acontecer 
em todas as uFs da ci-
dade e no centro de 
diagnóstico. os testes 
rápidos, que consis-
tem em exames de 
sangue, são enviados 
para o laboratório e 
fazem parte da rotina 

de avaliações das uni-
dades.

TIPOS DE HEPATITE
a hepatite é uma 

inflamação do fígado, 
que pode se manifes-
tar nos tipos a, B, c, d 
e e. a doença pode 
ser causada por vírus, 
doenças sexualmente 
transmissíveis (dst), uso 
de remédios, álcool e 
outras drogas, além 
de doenças autoimu-
nes, metabólicas e ge-
néticas. os tipos B e c, 
considerados os mais 
graves, têm transmis-
são por meio de con-
tato com o sangue 
contaminado, sexo 
desprotegido e de 
mãe para filho duran-
te a gravidez, o parto 
e a amamentação.

de acordo com a 
inspetora das usF, ma-
ria helena de almei-

para a diretora 
da atenção Bási-
ca, suzanne Baliei-
ro, o propósito da 
data é abranger 
diversos públicos. 
“a rede municipal 

de saúde oferece 
a vacina contra he-
patite B e por isso é 
necessário chamar 
a atenção dos pro-
fissionais que traba-
lham em salões de 

beleza e estúdios de 
tatuagem sobre a 
importância da va-
cinação e os cuida-
dos que podem ser 
tomados para evitar 
a transmissão do ví-

rus nesses estabele-
cimentos”.

ainda de acordo 
com a diretora, a 
quantidade de exa-
mes de hepatite, re-
alizados pelo labora-

tório do município no 
período de janeiro a 
maio deste ano, so-
mam 400, segundo 
fonte data sus, do 
ministério da saúde.

atualmente, o sis-

tema Único de 
saúde disponibi-
liza gratuitamen-
te vacina contra 
a hepatite B em 
qualquer posto de 
saúde.

População lota as ruas para 
recepcionar tocha olímpica

Posto de pedágio da Via Dutra, em Itatiaia

reprodução/tv rio sul

Pedágio da Dutra em Itatiaia 
sofrerá reajuste em agosto

Volta Redonda divulga notas com 
gastos no trânsito após boatos 

divulgação

Moradores observam passagem da chama olímpica 

da, a proposta é apro-
veitar a mobilização 
para ofertar testes 
rápidos. “Não somen-

te para hepatite B e 
c, mas também para 
hiv e sífilis, o objetivo é 
realizar ações educa-

tivas como palestras e 
abordagem em rodas 
de conversa com a 
população, além da 

distribuição de insu-
mos para a prevenção 
das doenças, como os 
preservativos”.

Detran não funciona em dias de 
tour da tocha no Sul Fluminense

a população de 
Barra mansa lotou 
as ruas da cidade 
na tarde de ontem 
para recepcionar a 
tocha olímpica. o 
revezamento teve 
início no bairro jar-
dim Boa vista, na al-
tura do antigo ran-
go e foi até próximo 
a apae (associação 
de pais e amigos 
dos excepcionais), 
na estamparia. o 
comboio seguiu 
para volta redon-
da, onde o reveza-
mento terá início na 
Beira-rio, na altura 
do bairro retiro.

antes de chegar a 
Barra mansa, o sím-
bolo olímpico pas-
sou por resende, rio 
claro e angra dos 
reis.

antes de receber 
o fogo olímpico, an-
fitriã da tocha na 
cidade, carolina vi-

tória, aguardava com 
ansiedade a chega-
da do comboio. a 
estudante da rede 
pública venceu um 
concurso de reda-
ção e, como prêmio, 
ganhou a chance de 
participar desse mo-
mento histórico.

“estou muito feliz e 
lisonjeada. abrir o re-
vezamento na minha 
cidade é muito emo-

cionante. esse mo-
mento vai marcar a 
minha vida, porque 
ele é único. Fiquei 
ansiosa desde que 
soube do resultado 
e inicialmente eu fiz 
o texto como uma 
redação comum 
que sempre faço na 
escola. Não imagi-
nava que seria tão 
gratificante” expres-
sou a anfitriã.

diante de uma en-
xurrada de informa-
ções falsas que estão 
percorrendo as redes 
sociais, a prefeitura 
de volta redonda 
emitiu notas sobre 
eventuais gastos e as 
mudanças no trânsi-
to da cidade. em al-
guns casos, pessoas 
chegaram a afirmar 
que a prefeitura teria 
desembolsado mais 
de r$ 1 milhão para 
receber a tocha. ou-

tra versão, mais mo-
desta, diz que foram 
r$ 200 mil. a prefei-
tura refuta  os dois 
valores e discriminou 
onde o dinheiro foi 
aplicado.

em uma das no-
tas, a prefeitura infor-
ma que serão gastos 
cerca de r$ 15,5 mil 
com a organização 
da passagem do re-
vezamento da tocha 
olímpica ontem.

a assessoria de co-

municação social 
(acs) da prefeitura 
gastou r$ 4 mil com a 
confecção de faixas 
e banners de orien-
tação para o trân-
sito e a população, 
colocados nos locais 
onde o comboio do 
revezamento irá pas-
sar. também foram 
gastos r$ 2,6 mil para 
a confecção de 50 
mil panfletos expli-
cativos, distribuídos 
para a população.

a agência Nacio-
nal de transportes 
terrestres (aNtt) au-
torizou na última ter-
ça-feira o aumento 
das tarifas de pedá-
gios da via dutra. No 
sul do rio de janeiro 
há posto em itatiaia, 
onde a cobrança 
para veículos leves 
passará de r$ 12,70 
para r$ 13,80. o 
novo valor começa-
rá a valer na próxima 
segunda-feira.

segundo nota di-
vulgada na página 
da aNtt, “as altera-
ções têm o objetivo 
de manter o equi-
líbrio econômico-
-financeiro dos con-
tratos firmados entre 

a aNtt e as conces-
sionárias”. ainda de 
acordo com o co-
municado, as tarifas 

também serão rea-
justadas nas praças 
de moreira césar e 
viúva graça.

o detran não vai 
funcionar em Bar-
ra mansa, resen-
de, volta redonda, 
Barra do piraí, vas-
souras e paraíba do 
sul, no sul do rio de 
janeiro e em an-

gra dos reis, na cos-
ta verde do rio de 
janeiro, nos dias em 
que a tocha olímpica 
passar pelas cidades.

em nota divulgada 
pela assessoria de 
comunicção, o de-

tran informou que 
as vistorias e ser-
viços agendados 
para os respectivos 
dias da passagem 
da tocha nas cida-
des foram reagen-
dados. 
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Dupla é suspeita de mais 
de 50 assaltos na Baixada 

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Delegacia de Campos Elíseos fez a prisão

Carlos Eduardo e Cláudio Marcos foram reconhecidos por diversas vítimas de assalto na 52ª DP. na prisão em flagrante, os agentes apreenderam arma falsa e faca

PM sofre politraumatismo após fugir de assalto 
Na noite da úl-

tima quarta-feira, 
um policial militar 
sofreu politraumatis-
mo após saltar de 
um ônibus em mo-
vimento para fugir 

de um assalto, na ro-
dovia presidente du-
tra, na altura de Nova 
iguaçu.

wellington dos san-
tos, lotado na unida-
de de polícia pacifica-

dora (upp) do vidigal, 
teve fraturas nos bra-
ços, perna e pé. há 
também suspeita do 
pm ter fraturado a co-
luna, segundo infor-
mações da assessoria 

de imprensa do hospi-
tal da posse.

a pm informou que 
o soldado foi socor-
rido por uma viatura 
e encaminhado para 
o hospital da posse, 

também em Nova 
iguaçu, onde rece-
beu os primeiros aten-
dimentos. o agente 
já foi transferido para 
o hospital central da 
polícia militar, no cen-

tro do rio, e está es-
tável.

a ocorrência ficou 
a cargo da polícia 
rodoviária Federal 
(prF) pois ocorreu 
na via dutra.

Marginais foram reconhecidos por motorista de ônibus que faz a linha Nova Iguaçu-Central.

dois marginais 
suspeitos de 
praticar mais 

de 50 assaltos só na 
região de Nova igua-
çu foram tirados de 
circulação por agen-
tes do 20º Batalhão de 
polícia militar de mes-
quita no final da ma-

nhã de ontem. identi-
ficados como carlos 
eduardo pereira, de 
19 anos, e cláudio 
marcos da silva, 21, os 
jovens foram reconhe-
cidos por um motoris-
ta da empresa evanil 
que acionou a pm.  
de acordo com a 
guarnição formada 
pelos sargentos dário 
e Fernando e o cabo 

Fábio santos, o moto-
rista do coletivo que 
faz a linha Nova igua-
çu-central do Brasil 
fez um alerta através 
do serviço 190 sobre a 
presença de dois sus-
peitos no interior do 
veículo quando o ôni-
bus estava na altura 
do Km 173 da rodovia 
presidente dutra. No 
relato, o funcionário 

informava que reco-
nhecia os dois homens 
como autores de ou-
tros roubos na mesma 
linha. 

PRISãO EM 
FlAgRAnTE DEnTRO 

DO ônIBuS 
com base na localiza-
ção do ônibus, os poli-
ciais abordaram o co-
letivo e fizeram uma 

revista nos suspeitos, 
com os quais encon-
trou um simulacro de 
arma (de brinquedo) 
e uma faca. levados 
para a 52ª dp (cen-
tro) de Nova iguaçu, 
os marginais teriam 
confessado aos pms 
que planejam praticar 
mais um assalto.
ao chegarem na dis-
trital, algumas víti-

mas reconheceram 
os suspeitos como 
sendo autores de vá-
rios roubos. agentes 
da unidade também 
apresentaram quatro 
vídeos dos marginais 
em ação em outros 
coletivos. eles foram 
autuados por roubo a 
mão armada e estão 
à disposição da justi-
ça.  

Preso homem que matou 
esposa e simulou sumiço 

valdir da silva foi pre-
so pela 60ª delegacia 
de polícia (campos elí-
seos) na última quarta-
-feira, suspeito de as-
sassinar a esposa elielza 
dos santos da silva e 
simular seu desapareci-
mento. 

segundo as investigações 
conduzidas pelo delega-
do jefferson Nascimento, 
no dia 24 de julho, valdir 
foi à delegacia, acom-
panhado do filho, para 
comunicar o desapareci-
mento da mulher. a distri-
tal registrou o caso e ini-

ciou a investigação. 
Na quarta-feira, três dias 
após cometer o crime, o 
autor retornou à unidade 
e confessou o assassina-
to. No depoimento, após 
uma discussão, ele con-
tou que enforcou sua 
companheira utilizando 
uma corda e ocultou 
o corpo, andando por 
cerca de 40 minutos, até 
um terreno baldio, onde 
jogou o corpo. 
a equipe policial seguiu 
até o local informado 
pelo autor e encontrou 
o corpo da vítima dentro 
de um saco e a perícia 
foi acionada e realiza-
da e então enviaram o 
corpo para o iml. com 
base nas provas colhidas 
e verificando a necessi-
dade da medida, o de-
legado jefferson repre-
sentou pela decretação 
da prisão temporária do 
autor, pelo prazo de 30 
dias, que foi deferida 
pela justiça. 

Suposto terrorista é preso 
pela PF em Nova Iguaçu

a polícia Fede-
ral prendeu na úl-
tima quarta-feira, 
em Nova iguaçu, 
um suspeito de fa-
zer apologia ao es-
tado islâmico nas 
redes sociais. chaer 
Kalaoun estava em 
casa e vinha sen-
do monitorado por 
agentes dos estados 
unidos. de acordo 
com investigações, 
ele fazia apologia 
ao estado islâmico 
nas redes sociais. em 
2013, chaer Kalaoun 
teria visitado o líba-
no e, na volta, teria 
trazido bandeiras do 
estado islâmico. 
o mandado de pri-
são foi expedido 
pela juíza valéria 
caldi magalhães, da 
8ª vara Federal cri-
minal do rio de ja-
neiro. chaer Kalaoun 

foi detido durante a 
copa do mundo de 
2014, após comprar 
uma arma. 
o advogado de Ka-
laoun, edison Ferreira 
de lima, destacou 
que ele não tem li-
gação com o esta-
do islâmico, não teria 
postagens nas redes 
sociais em apologia 
ao grupo terrorista ou 
tampouco algo rela-
tivo ao planejamen-
to de ataques nas 
olimpíadas. Kalaoun, 
de 33 anos, está no 
presídio ary Franco, 
no rio, e já teria pres-
tado ao menos um 
depoimento à polícia 
Federal.

PF PREnDEu gRuPO 
quE PREPARAVA 

ATAquES nOS JOgOS
No último dia 21, a 
polícia Federal cum-

priu 10 mandados 
de prisão durante a 
operação hashtag, 
contra um grupo de 
brasileiros que rea-
lizaram atos prepa-
ratórios para ações 
terroristas durante a 
olimpíada no rio.
 o ministro da justiça 
alexandre moraes 
havia indicado em 
coletiva que eram 12 
mandados de prisão 
e que duas pessoas 
não tinham sido pre-
sas, mas estavam ras-
treadas aguardando 
a prisão. 
mais tarde, porém, 
as assessorias de im-
prensa da pF e do 
ministério da justiça 
informaram que ofi-
cialmente foram 10 
mandados de prisão 
temporária e 2 man-
dados de condução 
coercitiva. 
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Luto duplo em família 

Assaltantes são mortos em confronto
uma quadrilha de cin-

co bandidos morreu du-
rante troca de tiros com 
policiais civis e militares 
em itaituba (1.305 km de 
Belém). a polícia militar 
informou que recebeu 
uma denúncia anônima 
de que suspeitos estariam 
se escondendo em uma 
casa na cidade. as equi-
pes formadas por pelo 
menos 20 agentes foram 
até o endereço e realiza-
ram um cerco. 

ao tentar entrar no imó-
vel eles foram recebidos a 
tiros e revidaram, balean-
do cinco criminosos que 
estavam no interior da 
casa. três bandidos mor-
reram na sala e os outros 
dois no quarto da casa. 
com os marginais foram 

Policial militar é assassinado dois meses após irmão também policial ser 
vítima de criminosos no Rio. O agente chegou a ser levado para hospital. 

namorada e Márcio: explorada sexualmente 
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apreendidos duas pistolas 
e duas motocicletas que 
provavelmente eram uti-
lizadas para cometer os 
assaltos, aparelhos celula-

res, radiocomunicadores 
que estavam conectados 
na frequência da polícia 
além de vários uniformes 
de empresas. 

Policiais que participaram da ação e a dupla morta
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o destino cruel 
marcou a fa-
mília de dois 

policiais militares. o 
soldado vinícius Fer-
reira dias, de 32 anos, 
morreu na madruga-
da da última quarta-
-feira no hospital al-
bert schweitzer, em 
realengo, na Zona 
oeste, após ser ba-
leado no domingo, 
durante um assalto, 
quando chegava à 
casa da mãe, tam-
bém no bairro.

ele é irmão do tam-
bém soldado eduar-
do Ferreira dias, que 
tinha 37, e morreu no 

dia 22 de maio deste 
ano durante um ata-
que de bandidos no 
morro da mangueira, 
Zona Norte da capi-
tal. ele era lotado na 
unidade de polícia 
pacificadora (upp) da 
comunidade. vinícius 
será enterrado hoje 
no cemitério jardim 
da saudade, em su-
lacap, na Zona oeste 
do rio. a cerimônia 
está prevista para as 
11h, segundo infor-
mou a administração 
do local. 

segundo a corpo-
ração, vinícius traba-
lhava no centro de 
recrutamento e sele-
ção de praças. o cor-

po do pm seguiu para 
o instituto médico-
-legal (iml). ele havia 
sido atingido na barri-
ga e no peito ao ser 
rendido na rua ma-
rechal marciano por 
um um homem arma-
do. o policial estava 
acompanhado de 
sua mulher, que nada 
sofreu. além do carro, 
os criminosos fugiram 
levando a arma do 
agente e documen-
tos.

já o soldado eduar-
do foi alvo de disparos 
quando dirigia uma 
patrulha pela rua vis-
conde de Niterói, num 
dos acessos ao morro 
da mangueira. Bandi-

 Os irmãos policiais Eduardo (e) e Vinícius tiveram o mesmo fim trágico 

Suspeito de sumir com 
diarista é procurado 

DCAV investiga se chefe de 
rede prostituia a namorada

lacraia conhecia vítima

Aumento na segurança reduz roubo de carros

Homem é preso por abusar da filha 

dos em motocicletas 
passaram atirando. 
o agente chegou a 
ser socorrido para o 

hospital Quinta d’or, 
em são cristóvão, na 
Zona Norte, mas não 
resistiu aos ferimentos. 

eduardo estava na 
corporação desde 
2013. ele era casado 
e tinha dois filhos.
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um cartaz com a foto 
de marcos Bruno azeve-
do carneiro Barbosa, o 
Bruno lacraia, foi divulga-
do ontem pelo  portal dos 
procurados. o bandido é 
suspeito de envolvimento 
no desaparecimento da 
diarista débora dos san-
tos moura, de 33 anos. ela 
foi vista pela última vez 
há 23 dias em campos.

de acordo com as in-
vestigações, a vítima teria 
sido sequestrada pelo sus-
peito quando levava seu 
filho à creche, no bairro 
vivendas do coqueiro, 
no último dia 5, por volta 
das 8h. a vítima foi abor-
dada pelo seu ex-com-
panheiro, sendo obriga-
da a entrar em um carro 
modelo chevette, de cor 
bege. ainda segundo in-

formações, o homem a 
agredia. após a separa-
ção, por duas ocasiões, 
ele a ameaçou de morte. 
os dois foram casados por 
três anos e tiveram um fi-
lho. as buscas pelo corpo 
da mulher continuam.

em sua ficha criminal 

constam anotações por 
tráfico de drogas, homicí-
dio e lesão corporal cul-
posa na direção de veí-
culo automotor. ele ainda 
teve passagem pelo sis-
tema penitenciário, em 
2013, saindo em novem-
bro do mesmo ano, da 
cadeia pública dalton 
crespo de castro.

Quem tiver qualquer 
informação a respeito de 
marcos Bruno azevedo 
carneiro Barbosa, favor 
denunciar pelos seguin-
tes canais: whatsapp ou 
telegram dos procurados 
(21) 96802-1650; pelo Fa-
cebook/(inbox), 

endereço: https://www.
facebook.com/procura-
dos.org/ou pelo mesa de 
atendimento do disque-
-denúncia (21) 2253-1177.

divulgação

um homem acusado 
de abusar sexualmente 
da própria filha, de 12 
anos, foi colocado atrás 
das grades pelos policiais 
da 72ª dp (são gonçalo) 
na noite da última quar-

ta-feira. contra o acusa-
do, que foi capturado 
em maricá, na região 
metropolitana do rio, foi 
cumprido mandado de 
prisão por estupro de vul-
nerável. o criminoso foi 

capturado após denún-
cia, através do whatsapp 
da distrital (99020-2457). 
a informação dava con-
ta que o homem estava 
de mudança para outro 
local.

a delegacia da 
adolescente e da 
criança vítima 
(dcav) investiga um 
homem que explo-
rava sexualmente 
a namorada, de 16 
anos, além de outras 
menores de idade. a 
quadrilha, que atua-
va perto do parque 
olímpico, foi desmon-
tada ontem. marcio 
andrade é visto em 
diversas fotografias 
nas redes sociais de X.

a menor tem uma 
tatuagem com o 
nome do rapaz e 
um cadeado de co-
ração ao lado, no 
antebraço. No dia 
12 de junho, dia dos 
namorados, ela fez 
uma homenagem ao 
rapaz no instagram. 
“Feliz dia dos Namo-
rados, meu amor!”, 
escreveu a jovem.

segundo investiga-
ções da especializa-
da, apesar de manter 
publicações mostran-
do um estilo de vida 
de alto padrão, a 
vida da adolescente 
no apartamento da 
Barra da tijuca, na 
Zona oeste, não era 
o que parece. ela e 
outras meninas, que 

também eram explora-
das sexualmente, eram 
mantidas em cárcere 
privado.

a delegada cristiana 
Bento, titular da dcav, 
revelou que tesmemu-
nhas contaram que as 
jovens eram impedidas 
de sair sozinhas e que 
passam a maior parte 
do tempo trancadas 
no apartamento. “os 
moradores contaram 
que as meninas fica-
vam numa espécie de 

cárcere privado. só 
podiam sair do apar-
tamento acompa-
nhadas do márcio ou 
do jonathan”, afir-
mou a delegada. 

segundo o inqué-
rito que investigou 
o crime, jonathan e 
márcio colocavam 
anúncios em redes 
sociais para atrair as 
meninas - elas eram 
iludidas com o artifí-
cio de que se torna-
riam modelos. 

o aumento do poli-
ciamento nas ruas do 
rio para os jogos olim-
pícos reduziu em 66,8% 
o índice de roubo de 
veículos na capital, 
entre os dias 4 e 27 de 
julho, na comparação 
com o mesmo perío-
do do ano passado. a 
informação foi dada 
ontem pelo secretário 
estadual de seguran-
ça, josé mariano Bel-
trame. 

segundo ele, a redu-
ção equivale a menos 
dois mil veículos rou-
bados, ou uma que-
da de 83 registros por 
dia, em média. os da-

dos foram divulgados 
durante a reunião do 
comitê executivo de 
segurança integrada 
regional, na tarde de 
ontem, no centro in-
tegrado de comando 
e controle, na cidade 
Nova. o grupo, que re-
úne as principais auto-
ridades de segurança 
para os jogos rio 2016, 
é responsável por de-
finições estratégicas 
durante a realização 
da olimpíada do rio.

outros índices de 
violência apresenta-
ram queda, como o 
número total de rou-
bos (menos 27%) e 

o furto de pedestres 
(redução de 15,7%). a 
data inicial do levan-
tamento, 4 de julho, 
marca a chegada das 
forças federais de se-
gurança ao rio. 

segundo dados do 
instituto de segurança 
pública (isp), ligado à 
secretaria de segu-
rança, entre janeiro 
e maio deste ano fo-
ram roubados 16.339 
veículos no estado do 
rio, uma média de 107 
carros e motos levados 
por dia. No mesmo pe-
ríodo de 2015, foram 
registrados 13.386 rou-
bos de veículos.
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Nova Iguaçu promove ação 
para prevenção de doenças 
O evento foi realizado em parceria entre a Secretaria de Saúde com a Sociedade Blíblica do Brasil e ONG.

recife

a polícia Federal indi-
ciou 20 pessoas investiga-
das pela operação tur-
bulência, pelos crimes de 
lavagem de dinheiro, or-
ganização criminosa e fal-
sidade ideológica. a ope-
ração foi deflagrada em 
junho deste ano para in-
vestigar um esquema que 
liga empresas de fachada 
à compra do avião ces-
na citation, usado pelo 
ex-governador eduardo 
campos (psB) no dia do 
acidente em que ele e 
mais seis pessoas morre-
ram, em agosto de 2014, 
em santos (sp).

entre os indiciados, es-

PF indicia 20 na ‘Operação Turbulência’

tão os quatro empresários 
presos pela polícia Fede-
ral no dia 21 de junho em 
pernambuco. o relatório 
final do inquérito 163/2016, 
concluído pela pF em 15 
de julho, obtido pelo site de 

Quem passou 
pela praça rui 
Barbosa, no 

centro de Nova igua-
çu, ontem, pôde parti-
cipar de várias ativida-
des preparadas pela 
secretaria de saúde, 
em parceria com so-
ciedade Bíblica do 
Brasil e a oNg visão 
mundial. o evento foi 
realizado com o obje-
tivo de alertar a popu-
lação sobre a impor-
tância de se prevenir 
contra doenças sexu-
almente transmissíveis 
e combater o mosqui-
to aedes aegypti.

No local foram rea-
lizados testes rápidos 
de hiv, sífilis e hepatite 
B. Folhetos informativos 

e preservativos tam-
bém foram distribuídos. 
e também teve apre-
sentações de teatro 
e dança de rua, que 
roubaram a atenção 
e garantiram olhares 
atentos e muitas gar-
galhadas, em especial 
da criançada, que 
também ganhou algo-
dão-doce e pinturas 
na pele.

POPulAÇãO 
PARTICIPA DE EVEnTO
“Ficamos felizes em 

ver o interesse da po-
pulação em participar 
do evento. É muito im-
portante que as pesso-
as se previnam contra 
as doenças sexual-
mente transmissíveis e 
fiquem em alerta para 
combater o aedes ae-

gypti, independente 
da época do ano”, 
afirmou o secretário 
municipal de saúde, 
emerson trindade.

para a dona de 
casa, maria de jesus, 
de 45 anos, a inicia-
tiva da secretaria foi 
muito boa. “tem que 
alertar mesmo, pois 
não adianta eu fazer 
a minha parte e meu 
vizinho não limpar o 
quintal dele”, disse.  

já o motorista apo-
sentado, antônio de 
oliveira, de 52 anos, 
aproveitou para fa-
zer o teste rápido de 
hepatite B. “sempre 
aproveito essas ações 
para fazer esse tipo 
de exame. É bom che-
car se estamos 100%, 
né? ”, afirmou o apo-

sentado, que estava 
acompanhado do 
netinho que fez uma 

pintura bem bonita 
no rosto. “agora sou 
o homem-aranha! Fi-

cou legal”, disse sorri-
dente a criança de 5 
anos.

no local foram realizados testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B. 

divulgação

notícias g1 ontem, aponta 
o envolvimento de joão 
carlos lyra pessoa de 
mello Filho, eduardo Freire 
Bezerra leite, apolo santa-
na vieira e arthur roberto 
lapa rosal no esquema.

Operação Turbulência prendeu suspeitos em junho

BruNo mariNho/g1

UPAs municipais participam de 
capacitação para as Olimpíadas

cerca de 90 coor-
denadores médicos e 
enfermeiros das upas 
do município do rio de 
janeiro participaram, 
no dia 28 de julho, de 
um curso de capacita-
ção prática no trata-
mento do infarto agu-
do do miorcardio. o 
treinamento, ministra-
do pelos cardiologistas 
dr. vinicio elia soares,  
dr. sérgio leandro, dr. 
andré Feldman, dr. Fa-
bio augusto de luca e 
dr. stephan pacheco, 
visa preparar os profis-

sionais das upas para 
atendimento durante 
as olimpíadas.

o evento, realizado 
em parceria com a 
secretaria municipal 
de saúde, sociedade 
de cardiologia do rio 
de janeiro e Boehrin-
ger ingelheim, terá 
caráter prático com 
discussão de casos clí-
nicos, apresentação 
do modelo prático  de 
treinamento que utiliza 
bonecos para exem-
plificar situações em 
emergências cardía-

cas, orientações práti-
cas sobre a utilização 
correta dos medica-
mentos emergenciais 
e período crítico para 
administração de 
cada um deles.  ao fi-
nal do evento, as upas 
treinadas receberão 
materiais com diretri-
zes para o tratamento 
de infarto agudo do 
miocárdio, entregues 
pelo coordenador de 
urgência e emergên-
cia das upas no rio de 
janeiro, dr. vinicio elia 
soares. 

Seropédica assina acordo 
para construção de imobiliária

a prefeitura de se-
ropédica, além das 
empresas que estão 
gerando emprego e 
renda para cidade, 
também está bus-
cando outros tipos 
de empreendimentos 
que podem impulsio-
nar a economia do 
município. Na última 
terça-feira o prefeito 
de seropédica, alcir 
martinazzo, recebeu 
em seu gabinete o 
secretário municipal 
de ambiente e agro-
negócios, ademar 
Quintella, e também 
os representantes 
das empresas cons-
trufast, projetare e a4 
construções, rodri-
gues de souza, diego 
gutierrez e roberto 
santiago, respectiva-
mente.

a reunião teve 
por objetivo oficia-
lizar o licenciamen-
to ambiental de um 
empreend imen to 
imobiliário que será 
construído em se-
ropédica, no bairro 
Boa Fé, e se chama-
rá residencial dona 
angelina. trata-se do 

segundo empreendi-
mento licenciado pela 
secretaria municipal 
de ambiente e agro-
negócios (semama) 
com parecer favorável 
do conselho municipal 
de meio ambiente de 
seropédica (conmas), 
que também tem em 
sua formação técnicos 
da área ambiental.

“temos direcionado 
os empreendimentos 
de habitação para re-
giões distantes do cen-
tro da cidade, o intuito 
é melhorar a estrutura 
urbana e fomentar o 
desenvolvimento de 
outras regiões da ci-

dade. temos já licen-
ciado, inclusive, outro 
empreendimento no 
mesmo local. as em-
presas foram solícitas 
e acataram todas 
as modificações que 
sugerimos ao pro-
jeto, baseadas nas 
questões ambientais. 
o empreendimento 
terá, por exemplo, 
uma estação de tra-
tamento de efluen-
tes, que foi uma soli-
citação da prefeitura 
através da secretaria 
municipal de ambien-
te e agronegócios”, 
explicou o secretário 
ademar Quintella.

Imagem ilustrativa de um dos apartamentos

reprodução

Caxias prepara trânsito para Tocha Olímpica
o revezamento da to-

cha olímpica em duque 
de caxias, no dia 3 de 
agosto, irá interditar par-
cialmente várias ruas dos 
bairros 25 de agosto, ita-
tiaia, paulicéia, vila são 
luiz e do centro, durante 
a passagem do símbo-
lo dos jogos olímpicos. 
agentes de trânsito es-
tarão posicionados nos 
principais cruzamentos 
controlando o fluxo dos 
veículos. o ponto final 

será na praça do pacifi-
cador, onde estão pro-
gramadas uma série de 
atrações.

a concentração do 
comboio que acompa-
nhará a tocha será na 
avenida expedicionário 
josé amaro, vila são luís, 
próximo ao carrefour, fi-
cando interditado o tre-
cho até a rua olegário 
mariano, a partir das 10 
horas.  também serão in-
terditas as avenidas tan-

credo Neves, duque de 
caxias, presidente vargas, 
entre outras, até a praça 
do pacificador onde esta-
rão acontecendo shows 
com artistas do município, 
a partir das 9 horas da 
manhã.

o departamento de 
trânsito informa que a 
partir das 23 horas, do dia 
2 de agosto, ficará proi-
bido estacionar nas ruas 
e avenidas por onde o 
comboio irá passar. 

Uerj vota pela suspensão da greve
a associação dos 

docentes da uerj (as-
duerj) votou, no início 
da tarde de ontem, 
pela suspensão da 
greve na universida-
de e no capuerj. a 
decisão foi tomada 
por 161 votos a favor 
contra 85 votos nega-
tivos à decisão. hou-
ve ainda quatro abs-
tenções.

o sindicato dos 
técnicos (sintuperj) 
também suspendeu 
a greve, mas  ficará 
em estado de greve, 
trabalhando até a 
próxima terça-feira, 

quando haverá outra 
assembleia.

os professores da 
universidade e do ca-
puerj também ficarão 
em estado de greve 
até segunda-feira, 

quando haverá uma 
nova assembleia, 
onde há a previsão 
de que seja definida 
a data de retorno das 
aulas nas duas unida-
des.

Data do retorno das aulas ainda não foi definida

divulgação/siNtuperj
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Muita harmonia no 
plano sentimental. 
Novidades à vista. 
Explore o romantismo 
e conseguirá o que 
deseja. Os momentos 

em família prometem trazer muitas 
alegrias. Nas finanças, a sorte 
também estará ao seu lado. Bom 
momento no campo amoroso. Cor: 
bege. Número: 04.

Áries

Procure equilibrar as 
emoções, para que você 
possa realizar suas 
atividades e alcançar os 
resultados almejados. O 
céu está colocando em 

confronto a necessidade de ascender na 
carreira com o desejo de encontrar um 
sentido maior e profundo para a vida. 
Número: 08.

Touro

Você deve aproveitar 
este período para rever 
a sua vida profissional, 
é preciso realizar 
algumas mudanças, 
a fase está positiva 
para isso, e você deve 

tentar. O período lhe oferece grandes 
vantagens no setor. Bom momento 
no campo profissional. Cor: grená. 
Número: 12.

Gêmeos

Momento positivo no 
trabalho. Você encontrará 
o apoio de amigos. Maior 
poder de comunicação no 
amor, sabendo expressar 
seus movimentos e 

palavras irão se expressar com firmeza. 
Não seja exigente, nem crítico(a) demais. 
Bom momento no campo familiar. 
Número: 16.

Câncer

Elemento: fogo. Modalidade: 
fixo. Signo complementar: 
Aquário. Regente: Sol. Em 
assuntos do coração, não dá 
para deixar tudo por conta 
das emoções. É importante 
ouvir a razão também. 

Que tal fazer investimentos para sua vida? 
O momento traz mais objetividade para 
abraçar oportunidades e tornar-se mais 
produtivo.

Leão

Dias que beneficiam 
as reconciliações. E as 
chances de encontrar 
alguém que faça parte 
da sua vida pra valer 
aumentaram muito. 

É tempo de exaltar as melhores 
qualidades das pessoas e agir de forma 
que elas possam reconhecer as suas. 
Cor: bordeaux. Número: 24.

Virgem

Dia bastante animado. 
Você poderá obter as 
respostas que espera há 
muito tempo. É hora de 
avaliar se ainda vale a 
pena investir nas relações 
atuais, sejam amorosas, 

familiares ou de amizade. Por outro lado, 
também deverá viver boas surpresas, já 
que as mudanças serão positivas. Bom 
momento no campo financeiro. Cor: 
laranja escuro. Número: 28.

Libra

Momento favorável 
para tomar medidas 
imediatas e acabar 
com pendências em 
qualquer área. No 
plano profissional, 

o momento é de muitas surpresas. 
Alguém que partiu sem muitas 
explicações pode voltar agora; viva 
cada momento como se fosse o 
único. Número: 32.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. Você está muito 
sensível. Antes de se 

jogar numa nova aventura, é melhor 
se recolher e pensar sobre o que está 
acontecendo com você. Não gaste 
muita energia e, principalmente, 
não se exponha a energias negativas. 
Bom momento no campo espiritual. 

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Câncer. Regente: Saturno. 
Os astros prometem 

novidades interessantes. Não se negue 
a conversar sobre os novos projetos que 
têm aparecido ultimamente. Você pode 
ouvir a ideia que faltava para fazer as 
coisas caminharem melhor e mais 
rapidamente. Projeção social. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 40.

Capricórnio

Este é um período 
especial, diferente. 
Para captar a energia 
que está circulando 
a sua volta, vista-
se de vileta ou azul 

anil profunda e preste atenção 
aos sinais. Tudo pode acontecer. 
Apele para a sua intuição. 
Muita sorte em tudo o que fizer. 
Número: 44.

Aquário

As coisas a sua volta 
estão mudando 
rapidamente e vai ser 
difícil não se envolver 
com isso. Divirta-se em 
grupo, em ambientes 

descontraídos. Bom momento 
para interagir e se colocar para as 
pessoas. Comunicação favorecida. 
Bom momento no campo pessoal. 
Número: 48.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016-FMS.

OBJETO: Aquisição de Combustível e Óleo Lubrificante. Retirada do edital em 
horário comercial. Local: Departamento de Licitações do Fundo Municipal de Saúde 
de Porto Real localizado na Rua Hilario Ettore, n° 442 – Centro – Porto Real – Rio 
de Janeiro – RJ – Cep 27570-000, maiores informações pelo telefone (0XX24)3353-
3520. Abertura da proposta dia 10/08/2016 às 10:00 horas no endereço acima. 
Informações gerais: o interessado deverá trazer 02 (duas) resmas de papel sulfite 
modelo A4, através de preposto munido de procuração com firma reconhecida em 
cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

PORTARIA 2030 DE 17 DE MAIO DE 2016 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES 
LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - DECLARAR, que o torna-se por prazo indeterminado, a partir de 15/05/2016, 
os contratos de trabalho dos servidores abaixo relacionados, havido em virtude 
de aprovação e classificação no Processo Seletivo Público, Edital nº 01/2012, 
homologado mediante publicação no Diário Oficial em 18 de fevereiro de 2012.

AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS

Andreia de Oliveira Pimentel

Leandro Jose Vieira da Gama

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Bianca Cristiane Rodrigues Cavalcanti

Leonardo Santos

Magnária da Silva Rocha

Thaylaine de Freitas Vianna do Amaral

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 2034  DE 18 DE MAIO DE 2016 .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES 
leGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - PRORROGAR, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias) a partir de 
31/03/2016, o período de experiência dos contratos de trabalho dos servidores dos 
servidores abaixo relacionados, havido em virtude de aprovação e classificação no 
Processo Seletivo Público, Edital nº 01/2012, homologado mediante publicação no 
Diário Oficial em 18 de fevereiro de 2012.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Cátia Regina de Oliveira Luiz

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercicio

                   Porto  Real, 13 de julho de 2016

O Diretor Geral da Escola Municipal Noturno Porto Real, criada pelo Decreto Lei nº 
51 de 03/04/1975, Decreto Lei nº 22 de 13/08/1976, Decreto Lei 69 de 10/07/1986, 
Decreto Lei nº157 de 22/02/1999, Decreto Municipal nº 718 de 16/02/2005, Resolução 
SMECEL/PMPR nº 01 de 09/07/2006 e Parecer CME/PR nº 03 /2007 torna pública 
a relação dos alunos concluintes do Ensino Médio EJA - Educação de Jovens e 
adultos: 1º semestre de 2014: Turma Única – 01-Ana Carolina Pedro Valeriano; 
02 – Silveton Martins Lima; 2º semestre de 2014: 03 – Bianca da Silva; 04 - Bruna 
Aparecida Damião; 05 - Carla Aparecida de Almeida Silva; 06 - Carlos Eduardo 
Alves de Almeida; 07 - Durvalina Carvalho de Oliveira Guimarães; 08 - Elaine Maria 
dos Santos; 09 - Elisângela Sampaio da Silva; 10 - Fátima Aparecida de Almeida; 11- 
Gabriel Felipe Leandro Alves; 12 - Isac José dos Santos; 13 - Jaqueline de Resende 
Oliveira; 14 - Jenifer de Carvalho; 15 - Joseane Lopes Cavalcante; 16 - Luiz Magno 
Furtado Brandão; 17 - Marcelo Luiz Zanin Costa; 18 -  Monike Varela de Carvalho 
Valim Freitas;19 -  Monique Rodrigues Corrêa; 20 - Paulo Victor Costa Provazi; 21 
– Renan Clei Rodrigues de Mattos; 22 – Rosiane Paula Oliveira Silva; 23- Vaneza 
Vivane Lopes de Souza Martins; 24 - Victória Roberto Souza; 25 - Viviana Sampaio 
Viana.

Diretor Geral: Anita Verri da Silva

Secretária Escolar: Maria Sebastiana Rodrigues

DECRETO Nº 2032 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Abre ao Orçamento, a favor da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 
- Crédito Suplementar no valor global de R$ 500.000,00 (quinhentos 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$ 
500.000,00 (quinhentos 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

03.01.28.846.000.2.032 46907100 0000 500.000,00

Total 500.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.031 31900400 0000 500.000,00

Total 500.000,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

Em exercício

DECRETO N° 4.096, DE 28 DE JULHO DE 2016.

Abre em favor da Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 8.400.000,00 (Oito 
milhões e quatrocentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-

mento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos 
(SEMASP), à Secretaria Municipal de Transporte, Transito e Segurança Institu-
cional (SEMTTI) e à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Turismo (SE-
MEST), Crédito Suplementar de R$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil 
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decor-
rerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste De-
creto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo UNI-
DADE PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO

se-
MASP

ADM 37.01.11.331.009.2.029 3.1.90.13.04 00 220.000,00

se-
MASP

ADM 37.02.04.122.001.2.052 3.1.90.11.00 00 1.100.000,00

SEMTTI se-
MTTI

43.01.04.122.001.2.101 3.1.90.11.00 00 530.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.04.00 15 3.150.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 00 3.400.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo UNI-
DADE

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SMO SMO 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 4.391.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 15 3.100.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 00 280.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 00 119.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 50.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 00 100.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 00 200.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.361.026.2.043 3.3.90.30.00 00 48.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.365.022.1.028 4.4.90.51.00 00 50.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 00 34.000,00

se-
MEST

educ 44.01.12.367.025.2.042 3.3.90.39.00 00 28.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

atos oficiais
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Ingredientes

Modo de preparo

CARNE RECHEADA
 NA PRESSÃO

1 e 1/2 kg de pale-
ta/1 maço de espi-
nafre/1 linguiça ca-
labresa/1 cenoura 
grande/6 vagens/1 
tomate bem ver-
melho picado/1 ce-
bola picada/2 den-
tes de alho/salsa a 
gosto/sal a gosto/1 
copo americano de 
água/5 colheres de 
molho de tomate/
azeite a gosto.

abra a peça de carne 
e passe os temperos de 
sua preferência (eu faço 
um preparado de alho 
fresco picado, coentro, 
azeite, shoyu e azeite) 
nos dois lados da carne.
Forre a carne com as 
folhas de espinafre colo-
que a cenoura, a lingui-
ça e as vagens.
Feche a carne e amarre-
-a com um barbante.
Na panela de pressão, 
doure a cebola e o alho 
no azeite.
coloque a carne e frite 
ligeiramente em todos os 
lados.
coloque o tomate, cubra 
com a água e acrescen-
te o molho.
corrija o sal e deixe cozi-
nhar na pressão por apro-
ximadamente 40 minutos
após o cozimento, fatie a 
carne em uma travessa e 
cubra com o molho.

Ingredientes

Modo de preparo

1 xícara de chá de 
trigo para quibe/1/2 
kg de carne moí-
da ( sempre moída 
na hora )/1 cebola 
picadinha/1 dente 
de alho picadinho/
pimenta síria moí-
da na hora a gos-
to/suco de meio 
limão/1 xícara de 
chá de hortelã pi-
cadinha/2 sticks de 
tempero meu segre-
do ou sal a gosto.

deixar o trigo para qui-
be de molho em 1/2 
litro de água quente 
por meia hora.
após esse tempo jun-
tar os outros ingredien-
tes.
misturar muito bem 
com as mãos.
se for fazer frito mode-
lar no formato.
Fritar em óleo quente.
escorrer sobre papel 
absorvente e servir.
se for fazer no forno.
colocar em uma as-
sadeira untada com 
azeite.
cortar em quadrados 
,regar com azeite.
decorar cada qua-
drado com uma cas-
tanha de caju.
levar ao forno prea-
quecido por 30 minu-
tos.
retirar e servir se quiser 
com coalhada seca 
regada com azeite.

KIBE 
(FRITO OU ASSADO)

DECRETO N° 4.097, DE 28 DE JULHO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 5.430.000,00 (Cin-
co milhões quatrocentos e trinta mil reais), para reforço das dotações consignadas 

no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Huma-
nos (SEMASDH), à Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos 
(SEMASP) e à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Turismo (SEMEST), 
Crédito Suplementar de R$ 5.430.000,00 (Cinco milhões quatrocentos e trinta mil 
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decor-
rerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste De-
creto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo UNI-
DADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-

TAÇÃO

SEMAS-
dh

FMAS 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.36.00 00 9.000,00

SEMASP ADM 37.01.04.122.001.2.025 3.3.90.30.00 00 40.000,00

SEMASP ADM 37.02.14.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 5.200.000,00

SEMEST educ 44.01.12.122.001.2.037 3.3.90.46.00 00 100.000,00

SEMEST educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.36.00 05 40.000,00

SEMEST educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.92.00 00 41.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo UNI-
DADE

PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMAS-
dh

FMAS 03.02.08.244.045.2.024 3.1.90.92.00 00 9.000,00

SMO SMO 06.01.15.451.062.1.007 4.4.90.51.00 12 2.000.000,00

SMO SMO 06.01.17.512.014.1.00 4.4.90.51.00 12 2.860.000,00

SEMASP ADM 37.02.14.452.033.2.035 3.3.90.30.00 00 286.000,00

SEMASP ADM 37.02.14.452.033.2.035 4.4.90.52.00 00 94.000,00

SEMEST educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 00 141.000,00

SEMEST educ 44.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 05 40.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N.º 4.098  DE 28 DE JULHO DE 2016.

“Dispõe sobre extinção, exoneração e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento do disposto no artigo 88, da Lei Orgânica Municipal,  

      DECRETA:

Art. 1º - Excluir do Decreto nº 4088 de 19 de julho de 2016 publicado no jornal Hora 
H, de 20 de julho de 2016, nos termos que dispõe o parágrafo V, do art 87 da Lei 
orgânica Municipal a contar de 20/07/2016 os seguintes servidores:

Mauro José Ribeiro de Souza

Eduardo Prado Barros

Sandra Mara Cardoso Marques

Sirlene do Carmo Ferreira Miranda da Cunha

Edson da Veiga Teixeira

João da Silva Lima

Juciara Fernandes de Oliveira

Kátia Regina Palumbo Simonetti

Susimar Cristiane de Carvalho Tertuliano Alves

Isaac de Oliveira Silva

Andreia Ferracini de Souza Costa

Bruna Carvalho Cunha de Almeida

Marcelo Mattos Pereira

Alexandre dos Santos Bortolo

Agrinaldo Gaiato Rigaard

Tânia Maria de Souza Aguiar

Mizael de Souza Nunes

Renato Negreiros Vieira dos Reis

Cristine Dias da Silva

Ana Maria Lino da Silva

Karla de Lourdes Areia

Raquel Silva Pereira do Nascimento

Monique de Carvalho Silva

Manoel Berto de Castro

Paulo Roberto Amaral

Cristina Rosa Soares Gonçalves

Andre Luis Chaves Ramos

Art. 2º – A Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos adotará as me-
didas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1740/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 20 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Suender Viana Werneck da Silva, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza 
Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1741/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 21 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Maria do Socorro Aureliano da Silva, do car-
go em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza 
Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1742/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 21 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Adnei Moreira Lima, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da Se-
cretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1743/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 21 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Luan Santiago dos Santos, do cargo em co-
missão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, 
da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1744/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 22 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Valério Barreto Nascimento Junior, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza 
Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1745/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 22 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Luciano Peçanha Thimótio, do cargo em co-
missão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, 
da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1746/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 23 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Romildo Ramos Oliveira dos Santos, do car-
go em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza 
Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1747/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 25 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Ricardo Willian da Silva Albino, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza 
Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1748/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Exonerar, a contar de 26 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Michel Moraes Ferreira, do cargo em comis-
são de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da 
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1749/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 28 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, na Lei Orgânica Municipal, Iomar da Silva Ferreira, e ainda, consubstan-
ciado no que restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 3954/2015, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da 
Assessoria de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Públicos.

PORTARIA Nº 1750/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 26 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, na Lei Orgânica Municipal, Marcelo de Oliveira Barbosa, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 
3954/2015, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e 
Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1751/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 26 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, na Lei Orgânica Municipal, Ronny Cícero Moreira, e ainda, consubstan-
ciado no que restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 3954/2015, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, da 
Assessoria de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Públicos.

PORTARIA Nº 1752/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

Nomear, a contar de 26 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, na Lei Orgânica Municipal, Thiago Monteiro da Silva, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 
3954/2015, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 
06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Administração e 
Serviços Públicos.
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PORTARIA Nº 1753/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 26 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei Or-
gânica Municipal, Julio Cesar da Silveira Candido, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela Comissão criada pelo Decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da 
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1754/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 26 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei Orgâ-
nica Municipal, Jonathan da Silva Teodoro de Souza, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela Comissão criada pelo Decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico V, 
símbolo DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da 
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Pú-
blicos.

PORTARIA Nº 1755/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 26 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei Orgâ-
nica Municipal, Marcio Luiz da Silva, e ainda, consubs-
tanciado no que restou estabelecido pela Comissão 
criada pelo Decreto nº 3954/2015, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Técnico V, símbolo DAS 06, 
da Assessoria de Limpeza Urbana, da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1756/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 27 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei Orgâ-
nica Municipal, Marcelo da Silva Venancio, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela Co-
missão criada pelo Decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da Secre-
taria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1757/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 27 de julho de 2016, com funda-

mento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei Orgâ-
nica Municipal, Leonardo Alves de Andrade, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela Co-
missão criada pelo Decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico V, símbolo 
DAS 06, da Assessoria de Limpeza Urbana, da Secre-
taria Municipal de Administração e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 1758/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do 
cargo em comissão de Assessor Administrativo V, sím-
bolo DAS-6, na Assessoria de Apoio Administrativo da 
Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento 
Econômico.

GILVAN DIAS DA SILVA

NIELTON DE MELLO SOUZA

ROBERTO DA SILVA JUNIOR

ROBSON DE OLIVEIRA HOFFMAN KAIZER

ANA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUZA

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA AGAPITO

PORTARIA Nº 1759/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela Comissão criada pelo Decreto nº 
3954/2015, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor Administrativo V, 
símbolo DAS-6, na Assessoria de Apoio Administrativo 
da Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento 
Econômico.

JERFESON BARROS DE SOUZA

TAIANE DE SANTANA MARQUES

RENATA DE SOUZA DA SILVA

joseNildo dos saNtos teixeira

joÃo Pedro correia PadrÃo

EDINEUZA FERREIRA COSTA

PORTARIA Nº 1760/GP/2016 DE 28 DE JULHO DE 
2016.

TORNA SEM EFEITO:  A PORTARIA Nº 1551/
GP/2015, DE 01/07/2016 publicada no Jornal Hora H 
em 02/07/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 
03/0000230/2016):HOMOLOGO a presente LICITA-
ÇÃO na modalidade Pregão Presencial n°. 041/2016, 
adjudicando seu objeto às empresas: BRANCO E CRUZ 
SERVIÇOS LTDA ME, no valor total de R$37.120,00 
(Trinta e sete mil e cento e vinte reais), conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de Adjudicação/mapa 
de Adjudicação da comissão Permanente de Licitações, 
Materiais e Serviços e ainda, pareceres da Douta Pro-
curadoria Geral do Município da Secretaria municipal 
de Controle. Em 28 de julho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

                         DESPACHO

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de 
suas atribuições legais, e ainda, com base na Lei 
Orgânica da Procuradoria Geral do Município, de-
termina ao Sr. Secretário Municipal de Educação, 
Esporte, Cultura e Turismo, para que apresente no 
prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias úteis, to-
dos os processos administrativos de prestação de 
contas, referente ao Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE, da Escola Municipal Miguel Angelo 
Leone, dos últimos 03 (três) anos.

A aludida solicitação tem como base as investiga-
ções realizadas pelo Ministério Público.

À Diretoria deste Gabinete, para que se publique o 
presente. 

Belford Roxo, 28 de julho de 2016.

ALEXANDRE BISSOLI MOREIRA

Procurador-Geral

Mat. 80/046.515

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
14:10 - vídeo show
15:05 - sessão da tardedança 
comigo?
16:52 - vale a pena ver de Novo-
anjo mau
17:53 - malhação: seu lugar no 
mundo
18:24 - Êta mundo Bom!
19:13 - praça tv - 2ª edição
19:33 - haja coração
20:30 - jornal Nacional
21:15 - velho chico
22:17  globo repórter
23:06 - liberdade, liberdade
23:47 - jornal da globo
00:25 - programa do jô
01:05 - projeto intelligence
01:48 - uma Família da pesada
02:13 - corujão
03:58 - corujãotentação Fatal

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 – programa do 
ratinho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the Noite 
01:45 – jornal do sBt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e 
meio
04:00 – mike & molly
04:30 – diários de um 
vampiro
05:15 - dallas

REDE TV

05:00-igreja internacional da 
graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-melhor pra você 
12:00-igreja universal do reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do reino 
de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetv News 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:45-mariana godoy entrevis-
ta 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury jr 
01:30-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

06h00 - Balanço geral manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava mãe
20h30 - os dez mandamentos – 
Nova temporada
21h30 - jornal da record
22h30 - super tela
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

BAND

06:00 - jornal BandNews
07:30 - café com jornal
08:00 - café com jornal - 
edição Brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os simpsons
11:05 - jogo aberto
12:30 - jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
14:30 - Band na euro
15:45 - eurocopa - país de 
gales x Bélgica
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
22:30 - pânico na Band
23:45 - o mundo segundo 
os Brasileiros
00:40 - jornal da Noite
01:30 - Que Fim levou?
01:35 - the walking dead
02:20 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Conselho Constitutivo da Associação dos Procuradores do Município de 
Belford Roxo, no uso de suas atribuições estatutárias e de conformidade com o art. 
12, letra “b”, convoca os membros Procuradores Municipais para participarem da As-
sembleia Geral do dia 19/08/2016 às 11 horas, em primeira convocação, na conformi-
dade do disposto no art. 19, com a finalidade de atender o disposto ao art. 10, letras 
“b”, “a”,“c  e “e”, todos do Estatuto de Constituição da APROBEL.

Belford Roxo, 28 de julho de 2016.

Rosilane Torres do Nascimento            José Domingues Lucena

Paulo Arydes Gomes
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Em jogo-treino, Bangu vence 
o time Pérolas Negras-HAI
Com uma equipe alterada, o Alvirrubro derrotou o Pérolas Negras-HAI por 2 a 0.

38

o segundo jogo-
-treino do Bangu 
foi realizado em 

moça Bonita. com uma 
equipe com algumas 
alterações em relação 
a que iniciou o duelo 
contra o Flamengo na 
última terça-feira, o al-
virrubro derrotou o péro-
las Negras-hai por 2 a 0, 
com gols de igor gou-
lart e leonardo poubel.

o auxiliar-técnico 
carlos renan gostou 
da movimentação dos 
atletas durante a parti-
da contra os haitianos. 
ele também falou da 
importância dos testes 
que antecedem a dis-
puta da copa rio.

“Foi boa a oportuni-
dade de ter mais um 
jogo-treino, até porque 
não temos um elenco 
definido completamen-
te. É bem melhor ver o 
desempenho dos atle-
tas dentro de um jogo 
contra uma outra equi-
pe, pois é até melhor 
do que num treino. dar 
para colocar em cam-
po os meninos que su-
biram do sub-20 e tam-
bém vê-los e avaliar os 
demais”, comentou re-
nan, que continuou:

“começamos os tra-
balhos um pouco de-
pois de outras equipes. 
por isso, os jogos-treinos 
são importantes para 
que os jogadores vão 
se conhecendo. tam-

bém dar para ver qual 
nível de posicionamen-
to em campo e é um 
grande ganho na parte 
física, pois vão adquirin-
do ritmo de jogo”, com-
pletou o auxiliar.

Na copa rio, o Ban-
guzão estreia em 17 
de agosto, às 15h, em 
moça Bonita, contra o 
resende.

escalação inicial: 
dida; thiaguinho, Feli-
pe, rodrigo e giovani; 
thurram, julinho, rafa-
el lima e léo miranda; 
marcos e igor goulart. 
entraram: romário, let-
to, renan, rafael ama-
ral, ramon, arthur, le-
onardo poubel, adam, 
igor e Felipe almeida. 
técnico: mário marques. Igor goulart e leonardo Poubel marcaram os gols da vitória banguense

divulgaçãoemersoN pereira

Voltaço acerta o retorno do volante Marcelo ao Tricolor de Aço
campeão da taça 

rio deste ano e um dos 
destaques do volta 
redonda na compe-
tição, o volante mar-
celo está de volta ao 

tricolor de aço. o joga-
dor, que estava dispu-
tando a série c pelo 
cuiabá-mt, retorna ao 
voltaço com contrato 
até outubro de 2017. 

marcelo se apresenta-
rá ao clube hoje, e a 
expectativa da direto-
ria é que ele entre em 
campo para enfrentar 
a urt-mg no próximo 

domingo, no jogo de 
volta da segunda fase 
da série d do campe-
onato Brasileiro.

com a camisa do 
voltaço, marcelo dis-

putou 17 jogos, sendo 
15 durante o estadual 
deste ano, e marcou 
dois gols, sendo um 
deles o da vitória dian-
te do cabofriense, na 

última rodada da pri-
meira fase do estadu-
al e que classificou o 
volta redonda para a 
segunda fase da com-
petição.


