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“Só Deus para olhar por nós!”

Civil coloca na tranca 
condenados em Caxias

Foi por pouco!

Caminhão ‘atropela’ trem em Saracuruna
Terroristas 
explodem 

maternidade

Belford Roxo 
receberá a 
Tocha dia 3
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corrupção no legislativo

Luiz Carlos e Adeval foram presos por agentes da 62ª DP

Helicóptero ‘caiu’ no heliponto do Palácio Guanabara
Os pais de Vinicius e do também PM Eduardo diante do caixão do filho:”Onde vamos parar?”

Acidente na passagem de nível do bairro de Duque de Caxias poderia ter causado uma tragédia

Pai do soldado Vinícius Ferreira Dias, morto por bandidos na Zona Norte do Rio, fez um desabafo 
emocionante durante o sepultamento do filho, o segundo assassinado em dois meses.Aeronave fez pouso forçado em Laranjeiras.
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Vereadores que cobravam propina de até R$ 500 mil são 
condenados e ficam impedidos de concorrer à eleição

Lula vira réu por 
tentativa de

 obstruir Lava Jato
O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, aceitou denún-

cia do Ministério Público e transformou em réus, além do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, o ex-senador Delcídio do Amaral (sem partido-MS), o ex-chefe 
de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, o advogado 
Édson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bumlai e o filho dele, Maurício Bumlai. O 
grupo é acusado de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerve-
ró, um dos delatores do esquema de corrupção que atuava na estatal do petróleo.
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'Nerdizando'

Fim do mundo

durante os 444 
episódios, do início 
de dragon Ball até o 
final de dragon Ball 
Z, ocorreram 187 ba-
talhas. o poder de 
luta de goku foi de 
10 até 15 milhões. 
Bulma teve 16 cortes 
de cabelo diferentes. 
e mais de 30 estilos 
de Kamehameha’s 
diferentes foram uti-
lizados.

você sabia que hoje é 
o fim do mundo? Bom, é 
o que está sendo sugeri-
do por um grupo online 
conhecido como 'profe-
cias do Fim dos tempos'.  
graças em grande parte 
a infame data de 21 de 
dezembro de 2012, esse 
é o mais recente de uma 
longa linha de previsões 
apocalípticas que surgi-
ram ao longo dos últimos 
anos. desta vez, o fim 
pode ser hoje.

se você achava que só 2 bombas nucleares 
já haviam sido detonadas em nosso planeta, 
se enganou feio... Não foram só as cidades de 
hiroshima e Nagasaki que tiveram a infelicida-
de de presenciar esse tenebroso evento. Na 
verdade, 2.153 bombas atômicas foram deto-
nadas em nosso planeta desde 1945.

antôni carlos Bernardes gomes é o nome do nosso 
eterno 'Mussum'. ele ganhou este apelido antes mesmo 
da formação dos trapalhões, em 1965. Na época, ainda 
servia ao exército e se apresentava escondido, pois seus 
superiores não aprovavam sua carreira humoristica.

um único carrapato pode colocar de 20 a 40 
ovos ao dia em seu ambiente. apenas 5% do 
total desses carrapatos e pulgas estão hospe-
dados em seus animais, ficando os outros 95% 
espalhados por seu ambiente.

Mapa nuclear

Eterno Mussum Carrapatos!

como você poderia imaginar, a gigantes-
ca maioria das explosões foi experimental, 
realizadas em diversos locais do mundo, que 
serviam (e alguns ainda servem) como lo-
cais de testes de armas nucleares. tem um 
mapa na internet que mostra os locais onde 
as bombas foram explodidas.

Mapa nuclear II

'hase' é um bicho de pelúcia de 55 metros de 
comprimento criado pelo gelitin, um coletivo de 
arte de viena. desde 2005, está no topo da col-
letto Fava, e tem como objetivo, fazer o público 
se sentir tão pequeno como gulliver fez em suas 
viagens. ele é feito de tecido e palha após cinco 
anos de costura, e deve se degradar até 2025.

o dr. ikeda afirma que seu produto é rico 
em proteínas e lipídios naturais, substituindo 
a carne de boi com muitas vantagens, além 
de ser ecologicamente correto. a produção 
da carne utiliza os dejetos humanos que hoje 
vão direto para o esgoto, reaproveitando as 
proteínas para a alimentação.

'Cocô-burguer' II

Mais de mil vagas disponíveis
o governo do estado do rio de janeiro e a secreta-

ria de estado de trabalho e renda (setrab) divulgam a 
existência de 1.173 oportunidades de emprego em todo 
o estado. as inscrições para se candidatar às vagas co-
letadas pela secretaria podem ser feitas nos postos siNe/
setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br. 

Atendente e analista
a plataforma de ofertas locais peixe urbano está com 

seleções abertas para preencher nove vagas em seu 
quadro de funcionários. as posições disponíveis são as de 
atendente e analista, para atuar nos escritórios da empre-
sa no rio de janeiro. interessados devem acessar a pági-
na 'trabalhe conosco' no site do peixe urbano.

Operador de sistema CFTV
empresa abre oportunidade para operador de cFtv 

com ensino médio completo, conhecimentos em infor-
mática, conhecimentos em monitoramento de sistemas 
de circuito interno de cFtv. salário de r$ 1.487,00 e be-
nefícios variados. interessados devem enviar currículo no 
corpo do email para munizvagasdc@yahoo.com.br

Desemprego sobe para 11,3% no 2º trimestre
o desemprego subiu para 11,3% no trimestre encerrado 

em junho, segundo dados divulgados ontem pelo iBge. a 
taxa é a maior já registrada pela série histórica da pnad 
contínua, que teve início em janeiro de 2012. No trimestre 
encerrado em março, o índice de desemprego foi de 
10,9% e no período de abril a junho de 2015, de 8,3%. 

Crescimento desacelera
o crescimento econômico da zona do euro desacelerou 

no segundo trimestre diante da estagnação na França, en-
quanto o desemprego permaneceu pouco acima de 10% 
em junho, de acordo com dados divulgados ontem. a agên-
cia de estatísticas da união europeia, eurostat, informou que 
o piB dos 19 países que usam a moeda única cresceu 0,3%.

Dólar opera em baixa
o dólar recuava e era negociado abaixo da casa 

de r$ 3,25 ontem, com dados fracos sobre o cresci-
mento econômico dos estados unidos alimentando 
apostas de que os juros demorarão a subir por lá e 
após o Banco central brasileiro não intervir no merca-
do para sustentar as cotações.

Gigante de pelúcia

SETRAB

TEMPORÁRIO

IBGE

MOEDA AMERICANA

Como turbinar sua memória

'Cocô-burguer' 
o cientista japonês Mitsuyuki ikeda está feliz 

da vida com sua criação: carne feita de fezes 
humanas! ele acredita que seu produto será um 
sucesso entre vegetarianos cansados da carne 
de soja, além de poder se tornar também uma 
opção bem mais barata do que a carne de 
boi para pessoas de baixa renda.

PEIXE URBANO

EURO

curto e curioso

se você é daquele tipo que depende de lembretes na geladeira 
ou no celular, essa descoberta pode ser a sua salvação! o neuro-
cientista chris Bird, da universidade de sussex no reino unido, revelou 
uma técnica simples, eficiente e muito rápida pra você aposentar 
de vez qualquer método artificial para não se esquecer de alguma 
coisa. a técnica para melhorar sua memória em pelo menos 2 vezes 
é extremamente simples: basta gastar 40 segundos do seu tempo 
pensando fixamente naquilo que você quer se lembrar no futuro! 

Inimigo meu 
a perseguição política travada por um 

vereador fanfarrão contra um prefeito da 
Baixada já está virando pessoal. adversário 
declarado, ele faz de tudo para sabotar a 
administração municipal, desde fazer cam-
panha para vetar projetos de interesse da 
população e até votar medidas para 'as-
saltar os cofres da prefeitura. 

Incomodado
corre na boca miúda que o parlamentar 

teria ficado furioso depois que o prefeito 
se negou a aceitar chantagem financeira 
em troca de apoio político. a última do tal 
vereador foi aprovar reajuste salarial para 
seus pares, que só vai valer para a próxima 
legislatura.  

Fragmentado 
o pt em Nova iguaçu promete acirrar a 

campanha para as eleições de outubro. o 
comentário entre alguns militantes é que o 
diretório municipal está dividido para deci-
dir quem vai apoiar quem. um dos princi-
pais nomes da agremiação, carlos Ferreira, 
o Ferreirinha, é disputado por uma ala pe-
tista na corrida pela sucessão municipal.

Já a outra ala...
enquanto isso, outro segmento estaria 

brigando para apoiar candidatos que se 
identificam ideologicamente com o parti-
do vermelho. a euforia é tanta que um gru-
po já marcou a convenção municipal para 
amanhã, às 10h, na Federação das asso-
ciações de Bairros de Nova iguaçu (MaB).

Topa tudo 
todos esperam uma eleição limpa. Mas, 

infelizmente, um pretenso candidato de 
paracambi já planeja armar esquema para 
distribuir 'presentinhos' generosos em seu re-
duto eleitoral onde a maioria das famílías 
vive na miséria. 



Saúde vai monitorar atendimentos 
a participantes das Olimpíadas

sábado, 30 de julho de 2016 geral 3

Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

 supervisão

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Ministério abre centro integrado que terá informações em tempo integral de atendimentos.

Antonio Nardi participou da abertura e destacou a importância do centro de monitoramento nos Jogos Olímpicos

108 mulheres realizaram capacitações do projeto

reprodução

divulgação
divulgação

o Ministério da 
saúde irá mo-
nitorar em tem-

po real o atendimen-
to prestado a atletas, 
delegações e público 
dos jogos olímpicos 
e paralímpicos nas 
seis cidades-sedes do 
evento. Foi instalado 
ontem o centro inte-
grado de Monitora-
mento de operações 
conjuntas em saúde 
Nacional (ciocs), que 
funcionará na sede do 
Ministério da saúde, 
em Brasília, até 20 de 
setembro. este centro 
funconará integrado 
com salas ativadas. o 
monitoramento inclui 
a vigilância epidemio-
lógica e sanitária, situ-
ações de risco, bem 
como a coordenação 
de respostas diante de 

Sistema de monitoramento já foi utilizado na Copa do Mundo de 2014

Seropédica tem inscrições 
abertas para cursos gratuitos 

Mesquita realiza formatura 
do projeto ‘Mãos que Mudam’ 

segundo o Minis-
tério da saúde, esse 
modelo de monitora-
mento é utilizado no 
país desde 2011 e já 

foi ativado na copa 
do Mundo e na jor-
nada Mundial da 
juventude. durante 
a copa do Mundo, 

Martinazzo orientando os alunos em aula inaugural

Tocha Olímpica passará pelo Centro de  Belford Roxo

emergências em saú-
de pública. serão 125 
profissionais do Ministé-
rio da saúde destaca-
dos, exclusivamente, 
para este monitora-
mento.

IMPOrTâNCIA DO
 MONITOrAMENTO
durante a abertura 

dos trabalhos, foi rea-
lizada videoconferên-
cia com o ciocs do 
rio de janeiro, que 
também iniciou ontem 
as suas atividades. o 
secretário-executivo 
do Ministério da saúde, 
antonio Nardi, partici-
pou da abertura e des-
tacou a importância 
do centro de monito-
ramento. “há seguran-
ça total do governo 
brasileiro de que tere-
mos uma olimpíada se-
gura. o centro integra-
do de monitoramento 
do governo federal, 

apenas 0,2% dos par-
ticipantes precisaram 
de remoção para 
atendimentos fora das 
arenas. a estimativa in-

ternacional é de que 
entre 1% e 2% do pú-
blico em eventos de 
massa necessite de al-
gum cuidado médico 

e apenas 0,2% a 0,5% 
tenha necessidade de 
transferência para ser-
viços de maior com-
plexidade. com isso, 

durante todo o perí-
odo dos jogos é pos-
sível calcular cerca 
de 20 mil atendimen-
tos e 700 remoções.

a prefeitura de seropé-
dica tem cumprido à risca 
o compromisso assumido 
pelo prefeito alcir Marti-
nazzo de gerar empregos 
e renda para o município. 
atualmente, a secretaria 
Municipal de assistência 
social, direitos huma-
nos, trabalho e emprego 
(smasdhte) está oferecen-
do gratuitamente opor-
tunidades para cursos de 
informática Básica, Mani-
cure, depilação, shiatsu e 
reflexoterapia.

“temos fortalecido a 
oferta de cursos profissio-
nalizantes em seropédica, 
nosso intuito, além de ge-
rar empregos e elevar a 
renda dos munícipes, é ga-
rantir que o maior número 
de seropedicenses possí-
vel se qualifique. grandes 

em parceria com mu-
nicípio e estado do rio 

de janeiro, está apto a 
monitorar, comunicar e 

solucionar todo e qual-
quer evento adverso 

e agravo em saúde”, 
afirmou.

a prefeitura promoveu 
ontem, a cerimônia de 
formatura para alunas 
concluintes de algum dos 
cursos do projeto Mãos 
que Mudam a vida, reali-
zado pela coordenadoria 
de políticas públicas para 
as Mulheres (cMpM). a 
solenidade aconteceu no 
ginásio da vila olímpica 
da cidade, no cosmora-
ma.

No ciclo que foi encer-
rado, 108 mulheres reali-
zaram capacitações divi-
didas nas seguintes áreas: 
depilação, artesanato, 
telemarketing, cabeleirei-
ra e designer de sobran-
celha. “É um trabalho que 
sempre procuramos reali-
zar com excelência, muito 
importante para elevar a 
autoestima dessas guerrei-

ras”, disse a coordenadora 
de políticas públicas para 
as Mulheres, sônia lopes.

o projeto Mãos que 
Mudam a vida continua 
com inscrições abertas e 
também há vagas para 
aulas de zumba e ginásti-
ca localizada. a interessa-
da deve ser moradora do 

município e apresentar 
cópia da identidade, 
cpF, comprovante de re-
sidência e duas fotos 3×4. 
a idade mínima para ins-
crição varia de acordo 
com a atividade esco-
lhida. Mais informações 
pelo telefone  2697-2050 
ou 2696-2491.

empresas se instalaram 
em seropédica durante 
nossa gestão, como proc-
ter & gamble (p&g), saint-
-gobain Brasilit e real es-
tate development (red), 
por exemplo, outras estão 
em processo de instala-
ção, como a BrF-Brasil 
Foods (sadia/perdigão) e 
a tintas iquine, entre ou-
tras, por isso, a oferta de 
cursos profissionalizantes 

gratuitos é essencial para 
auxiliar nossa população 
a conquistar melhores co-
locações no mercado de 
trabalho, principalmente 
às vagas de emprego que 
já surgiram e que continu-
arão surgindo em seropé-
dica nos próximos anos, 
com a instalação de ou-
tras empresas trazidas pelo 
atual governo”, explica o 
prefeito Martinazzo.

Na próxima quarta-
-feira,  Belford roxo vai 
fazer parte do roteiro do 
revezamento da tocha 
olímpica pelo estado do 
rio de janeiro. e para co-
memorar a passagem de 
um dos maiores símbolos 

olímpicos pelo municí-
pio, a cidade vai contar 
com diversas atividades e 
shows na praça de areia 
Branca.

a tocha deve chegar 
às 16:30h, na praça loca-
lizada na avenida Benja-

min pinto dias, no centro, 
ponto inicial do reve-
zamento. de lá, seguirá 
pela avenida joaquim da 
costa lima, em direção 
ao Batalhão da cidade, 
no bairro são Bernardo. 
No percurso estão inseri-

das as ruas Mauá, castro 
alves, luiz de camões e 
josé Bonifácio. depois, 
a chama olímpica será 
conduzida em direção as 
avenidas piam e retiro da 
imprensa. também passa-
rá pelas ruas elizabete vi-

tório, Montes caseiros, até 
completar o percurso na 
estrada Mineira, em areia 
Branca.

Mas, quem não quiser 
acompanhar todo o reve-
zamento, vai poder espe-
rar a chegada da tocha 

na praça de areia Branca. 
a partir das 17:45h, o local 
receberá apresentações 
de dj’s e bandas locais. 
a previsão é que a tocha 
chegue às 18h em areia 
Branca, mas, a festa e os 
shows seguirão até as 22h.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

o aumento do policiamento no 
rio de janeiro já surtiu efeito e redu-
ziu em 66,8% o roubo de veículos na 
capital. os dados foram divulgados 
pelo comitê executivo de seguran-
ça integrado regional. 

de acordo com a 
representação, a de-
putada, sob o usuário 
'rosangela Zeidan' no 
Facebook, faz pedi-
do explícito de votos 
ao pré-candidato a 
prefeito em enquete 
realizada pelo blog 
'lei seca Maricá' em 
post do  dia 7 de julho.

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. 

ela usou a foto do cartório da 55ª Zona eleitoral, e a 
mensagem: “votem aqui em seu candidato! Faça sua 
votação agora. vote Fabiano horta”. a representação 
foi feita pela promotoria de justiça junto à 55ª Zona.

um grupo paramilitar está fazendo as honras da 
casa na palhada, em Nova iguaçu. como se estivesse 
sob as ordens da milícia, comerciantes estão fechan-
do as portas mais cedo. À noite, o silêncio é absoluto. 

Crime eleitoral Assim não vale 

Mensagem Milícia em ação 

Eles disseram... nós publicamos!
"A violência está grande demais. O que acontecerá nos próximos dias? Perdi dois filhos. Não adianta 

ficar com sentimento de vingança, o que queremos é paz. Vamos lutar pela paz".  Moiséis dias, de 63 anos, 
pai dos dois policiais militares que foram assassinados por bandidos em um intervalo de dois meses no rio. 

o julgamento do agravo impetrado 
pela defesa do ex-prefeito de Magé, 
Nestor vidal, que já havia sido analisa-
do no dia 15 de junho pelos membros 
da 18ª câmara cível não aconteceu 
como estava previsto. 

o tribunal de justiça do rio rejei-
tou o recurso por quatro votos a um 
e a defesa de vidal foi intimada a es-
clarecer sobre a interposição de dois 
recursos com conteúdo e defensores 
diferentes. 

direto ao poNto

um dos caminhos para acabar com essa 
epidemia de violência no Brasil é focar em 
medidas de proteção tanto para policiais 
quanto para cidadãos. Mortes dos dois lados 
são frequentemente justificadas como efei-
to colateral tolerável do estado. claramente 
carecemos de investimentos no treinamen-
to, no monitoramento e na responsabiliza-
ção de nossas forças policiais. Mas nossas 
autoridades também precisam de apoio.

Monocromática Alívio imediato Dessa forma 
a deputada estadual rosân-

gela Zeidan e o deputado fe-
deral Fabiano horta, pré-can-
didato à prefeitura de Maricá, 
ambos do pt, vão responder 
por propaganda eleitoral ante-
cipada por meio de represen-
tação do Ministério público. 

a turma do 'petrolão', corrup-
ção que arrombou o caixa da 
petrobras, deve estar aliviada 
com os jogos olimpícos baten-
do à porta. tudo porque a polí-
cia Federal está mobilizada com 
o esquema de segurança do 
evento no rio. 

com a pauta da operação 
lava jato, dois políticos que fa-
zem parte daquele grupo que 
acorda todos os dias às 5h30m 
temeroso da polícia Federal 
bater na sua porta às 6h não 
ficarão sobressaltados e pode-
rão dormir o sono dos 'justos'. 

Não foi dessa vez

Retirado de pauta 
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dupla praticou mais de 50 assal-
tos a ônibus somente na região de 
Nova iguaçu. os suspeitos usavam 
arma de brinquedo e uma faca para 
atacar passageiros de várias linhas 
que seguiam para a central da Brasil.  

Policiais também precisam de proteção

'Boi de piranha', expres-
são usada para exem-

plificar uma situação 
onde um bem menor é 
sacrificado para salvar 
um bem maior, está sen-
do citada nas rodas de 
conversas entre lideran-
ças partidárias em casi-
miro de abreu para assim 
classificar a candidatu-
ra de Fábio Kiffer (psc), 
nome indicado pelo pre-
feito antonio Marcos le-
mos para disputar a sua 
sucessão. para muitos, Ki-
ffer, visto como um ‘can-
didato chocho’, não é 
de fato o nome preferido 
do atual prefeito e o fa-
vorito seria o candidato 
do pr, vagner heringer, 
desconfiança que cres-
ceu muito no grupo do 
ex-prefeito paulo dames, 
que quer voltar ao po-
der, ainda que de forma 
indireta. topa tudo 
  ontem o que se co-

Prefeito pode ter 
marcado um duplo

mentava é que paulo vai 
mesmo lançar sua espo-
sa (Élida dames) caso a 
justiça eleitoral, como a 
maioria dos envolvidos 
na disputa aposta, impe-
ça a candidatura dele, 
que teve sua condena-
ção (por improbidade 
administrativa) em segun-
da instância confirmada 
pelos desembargadores 
que integram a 9ª câ-
mara cível do tribunal de 
justiça na última terça-
-feira. “o paulinho (como 
dames é chamado) não 
apoiaria vagner porque 
este não moveria uma 
palha contra o atual 
prefeito quando assu-
misse o governo, pois 
a maior parte dos con-
tratos questionáveis tem 
como beneficiária a 
empresa dele”, diz um 
aliado de antonio Mar-
cos, que também acre-
dita no jogo duplo.

Lula, Delcídio, Esteves e mais quatro viram 
réus por tentar atrapalhar a Lava-Jato

Brasil

Ex-presidente Lula é acusado de obstrução da Justiça  

Grupo é acusado de crimes de organização criminosa, exploração de prestígio e patrocínio.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ex-vereadores são condenados por cobrarem 
propina para aprovarem as contas de 2009

Falta pouco para 
esse poste cair e pos-
sivelmente provocar 
uma tragédia na rua 
eulina com Florisbela, 
em coelho da ro-
cha, em são joão de 
Meriti. a estrutura cor-
roída pelo tempo e 
falta de manutenção 
está com as vigas en-
ferrujadas. Moradores 
relatam que diversas 
reclamações foram 
enviadas a compa-
nhia de energia light, 
mas até agora o pe-
dido não foi atendido. 
estamos de olho!

Fábio Kiffer foi indicado por Antonio Marcos para substituilo

divulgação

reprodução

MATO GrOSSO - 
os ex-vereadores 
gerson luiz Frâncio, 
Francisco das cha-
gas abrantes e ro-
seane Marques de 
amorim foram con-
denados pela justi-
ça de Mato grosso 
pelo crime de im-
probidade admi-
nistrativa. eles são 
acusados de cobrar 
propina de até r$ 
500 mil da prefeitu-
ra de sorriso para 
que aprovassem as 
contas referentes 
ao ano de 2009. a 
mulher de Francis-

co, Filomena Maria 
abrantes, dona de 
uma emissora afilia-
da de tv no municí-
pio, também foi con-
denada pelo mesmo 
ato ilícito.

a decisão do dia 15 
de julho deste ano é 
da juíza ana graziela 
alves corrêa, de sor-
riso. os parlamenta-
res  chegaram a ser 
presos durante uma 
operação do gaeco 
(grupo de comba-
te ao crime orga-
nizado do Ministério 
público do estado) 
em 2011. Na época, 

gerson era do psB e, 
Francisco e roseane, 
do pr. 

com a condena-
ção na esfera cível, 
os acusados, que já 
haviam tido os man-
dados cassados pela 
câmara, ficam inele-
gíveis por cinco anos. 
eles foram penaliza-
dos ainda a pagar 
multa equivalente 
a 10 vezes o último 
salário de vereado-
res, e ficam proibidos 
de contratar com o 
poder público e de 
receber benefícios 
fiscais por 3 anos.

Poste ameaça cair em Meriti 

a justiça Federal do 
distrito Federal acei-
tou denúncia con-

tra o ex-presidente luiz 
inácio lula da silva, o ex-
-senador delcídio amaral, 
o banqueiro andré esteves 
e outras quatro pessoas 
por tentativa de obstrução 
das investigações da ope-
ração lava-jato. com isso, 
eles passam a ser conside-
rados réus. a decisão foi 
tomada pelo juiz federal 
ricardo augusto soares 
leite.

em 21 de julho, a procu-
radoria da república no 
dF reiterou denúncia con-
tra eles, acusando-os dos 
crimes de organização 
criminosa, exploração de 
prestígio e patrocínio infiel. 
também são réus o pecu-
arista josé carlos Bumlai, 
seu fiho Maurício Bumlai, o 
advogado edson ribeiro, 
e diogo Ferreria, ex-asses-
sor de delcídio.

DENúNCIAS Já
ESTAVAM NO STF

a primeira denúncia foi 
feita em dezembro pelo 

procurador-geral da repú-
blica, rodrigo janot, quan-
do o caso ainda tramitava 
no supremo tribunal Fede-
ral (stF). um aditamento foi 
feito posteriormente para 
incluir lula entre os denun-
ciados. com a cassação 
do mandato de senador 
de delcídio em maio des-
te ano, ele perdeu o foro 
privilegiado e a investiga-
ção foi enviada para a 
justiça Federal de Brasília.

Numa das diligências 
das investigações, a pro-
curadoria geral da repú-
blica (pgr) pediu dados 

bancários que compro-
vassem as movimenta-
ções financeiras dos Bu-
mlai com vista a barrar a 
delação do ex-diretor da 
petrobras Nestor cerveró. 
essa diligência foi autoriza-
da pelo stF, segundo fon-
tes com acesso às investi-
gações. as provas, obtidas 
após o ex-presidente ser 
denunciado, corrobora-
ram as acusações e foram 
incluídas na reiteração da 
denúncia. todo o material 
é mantido sob sigilo

em delação premiada, 
delcídio acusou o lula de 

participação na tentativa, 
frustrada, de derrubada 
da delação de cerveró. 
segundo o delator, o ex-
-presidente agiu para que 

a família Bumlai interfe-
risse, inclusive financeira-
mente, nos rumos da cola-
boração do ex-diretor da 
petrobras.
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Clima chuvoso não impediu moradores de participarem de evento. 

Chama percorre Piraí e segue 
para Barra do Piraí sob chuva
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representando: Luiz Arruda, atleta de Trampolim, foi um dos condutores selecionados pelo município

 Trajeto da Tocha Olímpica

liBâNia Nogueira

a população de pi-
raí acordou cedo 
para prestigiar o 

revezamento da tocha 
olímpica no centro. com 
início por um dos pontos 
turísticos da cidade, o 
condomínio da arte, às 
8h, o trajeto percorreu a 
rua Barão de piraí, onde 
havia concentração de 
moradores emociona-
dos com a passagem 
do símbolo olímpico. e o 
que mais fez o público 
vibrar foi a participação 
dos condutores que re-
presentaram o municí-
pio, como o atleta de 
trampolim luiz arruda.

outra piraiense que 
teve a chance de vi-
venciar o momento his-
tórico foi a estudante 
sofia da Fonseca, de 13 
anos, uma das anfitriãs 
da chama olímpica. a 
aluna da escola de la-
jes venceu um concurso 

de redação promovido 
pelo Ministério da edu-
cação (Mec) e teve 
como prêmio a oportu-
nidade de ser uma das 
primeiras a receber o 
fogo símbolo dos jogos 
olímpicos.

CHAMA 
OLíMPICA EMOCIONA 

POPuLAçãO
“Foi muito interessante 

poder participar desse 
momento, ainda mais 
por ter sido a partir de 
uma redação minha, 
onde eu falei sobre o es-
pírito olímpico, o respeito 
que as pessoas devem 
ter umas com as outras 
e aproveitei também 
para falar da necessida-
de que temos de aceitar 
todas as culturas. como 
as olimpíadas envolvem 
todos os povos, achei 
importante falar sobre 
isso” afirmou sofia, após 
a passagem da tocha 
na cidade.

após passar por pi-
raí, o comboio seguiu 
para Barra do piraí, 
onde nem mesmo a 

chuva apagou a cha-
ma. a rota partiu da rua 
paulo Fernandes próximo 
a quadra poliesportiva. o 

trajeto seguiu pela aveni-
da prefeito arthur costa, 
rua Francklin de Moraes, 
viaduto prefeito roberto 

Bichara, praça oliveira 
Figueiredo, rua Francis-
co de paula Moura, rua 
araci campos, avenida 

ernani do amaral peixoto, 
rua dr. Moraes Barbosa, 
rua lucio de Mendon-
ça e tem como último 

destino a praça pedro 
cunha, onde está pro-
gramada a cerimônia 
de encerramento.

Exposição Quase meio século 
de rádio em Volta Redonda

divulgação

Parque arqueológico de Rio 
Claro comemora aniversário

A festa foi emocionante e contou com a presença de alunos do programa

Prefeitura realiza Multifestival Chama Três Rios

Francisco trabalha quase meio século com rádio

Volta Redonda sedia oficinas 
para o Festival Vale do Café

a vida do radialis-
ta Francisco Barbosa 
e a história do rádio 
podem ser confe-
ridas na exposição 
‘Quase meio século 
de rádio’, que está 
sendo exibida no ho-
tel seleto, em volta 
redonda. o acervo 
conta com fotos e 
aparelhos antigos, 
como toca-discos, 
mesas de áudio, car-
tucheiro e rolo, ma-
teriais usados na dé-
cada de 70.

Na mostra há tam-
bém um equalizador, 
híbrida, minigravador 
e reprodutor de Md, 
aparelhos utilizados 
na década de 80 e 
90. além de quadros 
de matérias jornalís-
ticas que retratam a 
história do radialista 
Francisco Barbosa. 

a exposição pode 
ser visitada gratuita-
mente até dia 20 de 
agosto, das 9h às 21h.

segundo Francisco 
Barbosa, a exposição 
surgiu da vontade de 
mostrar para o povo 
do sul Fluminense sua 
bagagem profissio-
nal.

“ver a exposição 
está sendo surpre-

endente para mim. 
Não senti esse tempo 
passar, passou muito 
depressa. sinto-me 
um menino fazendo 
rádio, com muita dis-
posição ainda para 
fazer muito mais. 
olho para trás e vejo 
que tive haver com 
muitos importantes 
momentos do rádio” 
diz Francisco.

o parque arqueológico 
e ambiental de são joão 
Marcos comemorou em 
30 de junho cinco anos 
de atividades. criado em 
2011 a partir de uma de-
cisão histórica da light de 
reverter o processo de es-
quecimento de uma das 
mais importantes cidades 
brasileiras do século xix, 
o equipamento cultural é 
mantido pela empresa e 
pelo patrocínio da secre-
taria de estado de cultura 
do rio de janeiro.

a festa foi emocionante 

e contou com a presença 
de alunos do programa 
educativo e de parceiros 
do projeto antes do par-
que ser uma realidade: 
roberta saragoça, mu-
seóloga do instituto light 
representou luís Felipe do 
amaral, gerente do institu-
to e centro cultural light 
e coordenador do par-
que; Mariana várzea, ex-
-superintendente de Mu-
seus do estado do rio de 
janeiro, além de ronaldo 
lupi, secretário de cultura, 
turismo, eventos, esporte e 

lazer de rio claro.
“É sempre uma visita 

que nos enriquece com 
as lições do passado. o 
parque arqueológico e 
ambiental de são joão 
Marcos é a instalação 
mais importante em ter-
mos culturais da nossa re-
gião e está sempre pronto 
para receber os visitantes 
com alegria”, disse ro-
naldo lupi ao participar 
da entrega dos prêmios 
às alunas vencedoras do 
concurso de desenho e 
redação.

o sindicato do co-
mércio varejista de 
Bens e serviços do 
município (sicomér-
cio-vr) promoveu, 
na última quarta-fei-
ra, três oficinas de 
capacitação den-
tro da programação 
do Festival vale do 
café. as palestras 
foram ministradas 
por uma equipe do 

serviço Nacional de 
aprendizagem do 
comércio (senac).

o presidente do 
sicomércio-vr, je-
rônimo pereira dos 
santos, informou que 
a primeira palestra 
teve como tema 
‘gestão de empreen-
dedorismo gastronô-
mico’. a segunda foi 
sobre ‘Manipulação 

de alimentos’. No 
terceiro tempo, fo-
ram duas turmas do 
curso ‘vitrinista’. dis-
se o presidente que, 
mais de cem pesso-
as trocaram expe-
riências, ampliaram 
seus conhecimentos 
e puderam colocar 
em prática o que 
aprenderam nessas 
aulas.

três rios vive a emoção 
de receber o revezamen-
to da tocha olímpica. e 
a prefeitura, em parceria 
com sicomércio três rios 
e com patrocínio do siste-
ma Fecomércio sesc/se-
nac preparou um grande 
evento para a população 
para o fim de semana: o 
Multifestival chama três 
rios, que acontece na 
avenida alberto lavinas 

(próximo à praça de es-
portes).

a programação do 
evento começou ontem, 
trazendo atrações espor-
tivas e culturais, com en-
trada gratuita, contando 
com apresentação das 
fanfarras da rede Muni-
cipal, aulão de teatro e 
abertura do Food truck 
itinerante, além de apre-
sentação da dupla serta-

neja leonardo de Freitas 
e Fabiano. a passagem 
da tocha estava prevista 
para 15 horas.

hoje, o sambista diogo 
Nogueira faz um grande 
show a partir das 21h30. 
Mais cedo, às 18 horas 
acontecem ainda os jo-
gos da indústria e comér-
cio, atividades esportivas, 
torneio de volley e Food 
truck. 
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Ladrões atacam pedestres no Centro do rio

Adeval da Silva, o ‘Nenem’, e Luiz Carlos Barcellos foram presos em Xerém e Nova Campinas

Agentes da Delegacia de Polícia de Imbariê (62ª DP) cumprem mandados de 
prisão contra suspeitos de crime de porte ilegal de arma. Os dois são condenados. 

a polícia civil 
cumpriu dois 
mandados de 

prisão contra acusa-
dos do crime de por-
te ilegal de arma de 
fogo na última quin-
ta-feira em duque de 
caxias. condenado 
a 3 anos de reclusão, 
luiz carlos Barcellos 
santos, de 28 anos, 
teve a prisão decre-
tada pelo juízo da 2ª 
vara criminal do mu-
nicípio. 

o marginal foi en-
contrado pelos agen-

tes da 62ª dp (imbariê) 
na rua 8, no interior 
da comunidade de 
Nova campinas e 
não reagiu à prisão.

No mesmo dia, os 
policiais prenderam 
adeval pereira da sil-
va, o ‘Nenem’, de 29 
anos. contra ele foi 
expedido um man-
dado de prisão pela 
juíza da 1ª vara crimi-
nal, por ter sido con-
denado a dois anos 
de prisão pelo crime 
de porte ilegal. Ne-
nem foi preso na ave-
nida venâncio, no dis-
trito de xerém, e não 
resistiu.

Roubo a pedestres sobe 
81%, diz dados do ISP

PRF prende foragido da 
Justiça na Mário Covas

divulgação/pcerj
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dados do instituto 
de segurança públi-
ca (isp) divulgados 
ontem revelam que 
o roubo de pedes-
tres subiu 81,2% em 
junho deste ano, na 
comparação com o 
mesmo mês do ano 
passado. Foram 8.011 
registros no mês, o  
equivalente a 267 
casos por dia, con-
tra 4.421 ocorrências 
registradas em junho 
de 2015. o roubo de 
veículos também 
teve uma forte alta, 
de 46,8% (3.308 rou-
bos em junho deste 
ano contra 2.254 no 
ano passado).

outros levanta-
mentos divulgados 
pelo órgão, que tive-
ram forte alta, como 
o homicídio decor-
rente de intervenção 
policial, o auto de re-
sistência, revela que 
em junho, foram 74 
casos, mais de dois 
por dia; no mesmo 
mês de 2015, hou-
ve 44 registros, um 
aumento de 68,2% 
este ano. o homicí-
dio doloso teve alta 
de 38,2%, 376 casos 
este ano contra 272 
no ano passado.

o roubo de celular 
teve crescimento de 

80,6% (1.618 registros 
este ano contra 896 
no ano passado) e o 
roubo em ônibus su-
biu 81,7% (1.125 con-
tra 619). o total de 
roubos atingiu 17.116 
casos apenas em ju-
nho, o equivalente a 
um registro a cada 
dois minutos e meio.

Na última quinta-
-feira, o secretário 
estadual de segu-
rança, josé Mariano 
Beltrame, informou 
que o aumento do 
policiamento nas 
ruas do rio 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 
do ano passado. a 
redução equivale a 
menos dois mil veí-
culos roubados, ou 
uma queda de 83 
registros por dia, em 
média.

ainda segundo o 
isp, outros índices de 
violência apresen-
taram queda, como 
o número total de 
roubos (menos 27%) 
e o furto de pedes-
tres (redução de 
15,7%). a data inicial 
do levantamento, 4 
de julho, marca a 
chegada das for-
ças federais de se-
gurança ao rio.

um homem de 32 
anos foi preso pela 
polícia rodoviária Fe-
deral (prF) durante 
fiscalização na rodo-
via governador Má-
rio covas, Br-101, em 
campos dos goyta-
cazes, Norte-Fluminen-
se, na noite da última 
quinta-feira. ele é acu-
sado pela justiça de 
crime de estelionato.

a equipe da prF fis-
calizava na altura do 
km 67, quando abor-
dou um veículo. em 
uma consulta aos sis-
temas de segurança 
pública, os policiais 

verificaram que o 
condutor possuía um 
mandado de prisão 
expedido em abril de 
2015 pelo tribunal de 
justiça do estado do 

rio de janeiro pelo 
crime de estelionato. 
a ocorrência foi en-
caminhada à 134° dp 
(campos dos goyta-
cazes).

Suspeito é preso com moto 
roubada em Belford Roxo 

policiais do 39° Ba-
talhão da polícia Mi-
litar (Belford roxo) 
prenderam na tarde 
da última quinta-feira 
em deslocamento 
pela avenida auto-
móvel clube, em são 
joão de Meriti um 
suspeito com uma 
motocicleta rouba-
da. 

a guarnição teve 
a atenção voltada 
para o veículo com 
dois suspeitos que 
fugiram após serem 
avistados. 

os marginais efetua-
ram tiros contra os pMs 
que não revidaram por 
estarem em um local 
com grande fluxo de 
pessoas. de acordo 
com o batalhão, du-
rante a perseguição, 
os suspeitos bateram 
com a moto na viatu-
ra na rua paola oha-
na de araújo, próximo 
ao Morro gogó da 
ema. um deles conse-
guiu fugir e o outro foi 
apreendido com uma 
pistola glock 9 mm, 
com kit rajada, e um 

carregador de 30 e 5 
munições intactas.

um dos marginais 
ficou ferido na batida 
e foi levado para o 
hospital Municipal jor-
ge júlio da costa dos 
santos (joca) onde 
permaneceu acau-
telado à espera de 
transferência da se-
cretaria de adminis-
tração penitenciária 
(seap). em seguida, 
ele foi encaminhado 
à 64ª dp (são joão de 
Meriti) onde foi regis-
trado o flagrante.

Condenado não reagiu ao cerco da fiscalização

Caminhão bate em  trem em 
passagem de nível em Caxias

um caminhão atin-
giu um trem numa 
passagem de nível 
próximo à estação 
de piabetá, no cen-
tro de Magé, na tar-
de de ontem. os 
bombeiros de Magé 
e agentes do gru-
pamento de poli-
ciamento Ferroviário 
(gpFer) estiveram no 
local por volta das 
15h50 e até o fecha-
mento desta edição 
não havia informa-
ções sobre vítimas. 
a supervia informou 
que o ramal vila 
inhomirim, onde o 
acidente aconteceu, 
teve a circulação de 
trens temporariamen-

Curiosos observam o acidente em Saracuruna

te suspensa. 
ainda de acordo 

com a empresa fer-
roviária, o caminhão 
não teria respeitado 
a sinalização da pas-
sagem de nível oficial 
e atingiu o trem que 
seguia de saracuruna 
para vila inhomirim. o 

caminhão ficou sobre 
a linha férrea, obs-
truindo o tráfego do 
trem e interrompen-
do a circulação do 
ramal vila inhomirim.

ainda segundo a 
supervia, o motorista 
do caminhão não foi 
localizado. 

DRCPIM apreende chinelos com a 
marca das Olimpíadas no Subúrbio

a delegacia de re-
pressão aos crimes 
contra a propriedade 
imaterial (drcpiM) en-
contraram uma fábrica 
de chinelos falsificados 
ontem, em vigário ge-
ral, na Zona Norte. as 
investigações apon-
tam que os produtos 
eram distribuídos a co-
merciantes formais e 
informais na cidade, 

em especial no Bairro 
de copacabana. al-
guns tinham o símbolo 
da olimpíada do rio.

o dono de uma ban-
ca de jornais e revistas 
indicou o fornecedor e 
os agentes apreende-
ram diversos produtos 
falsificados, entre eles 
1500 pés de chinelos 
feitos com imagens 
de times de futebol, 

personagens infantis 
diversificados e ima-
gens alusivas aos jogos 
olímpicos.

elso pereira da ro-
cha, proprietário da 
fábrica, foi preso e vai 
responder pelos crimes 
de violação de direito 
autoral, crime contra a 
propriedade industrial 
e uso indevido de sím-
bolo olímpico. 

divulgação/ prF
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“Onde vamos parar?” 

Mulher é suspeita de matar marido 
uma mulher foi presa 

suspeita de matar o mari-
do no bairro palmital, em 
paranaguá, no paraná, 
na madrugada de ontem. 
segundo a polícia civil, 
hellen eiglmeier Mendes, 
de 26 anos, confessou o 
crime ocorrido na casa 
da família. 

em depoimento, a mu-
lher contou que pegou 
o smartphone do com-
panheiro, abner dubiela, 
também de 26, e des-
confiou de uma conversa 
dele com outra pessoa 
por meio do Facebook. 
houve uma discussão 

Pai de policial militar morto na Zona Oeste do Rio faz um desabafo emocionante 
durante sepultamento do filho. É a segunda perda em menos de dois meses.

que terminou no homicí-
dio. 

o casal havia passado 
o dia consumindo bebida 
alcoólica. por volta das 4 
horas, quando a suspeita 
pegou o celular do mari-
do e teve acesso ao perfil 
dele no Facebook, o ca-
sal começou a discutir e 
trocar agressões. segundo 
hellen, o marido tentou 
esganá-la.

a mulher, então, pegou 
uma faca, na cozinha e 
atacou o marido perto 
do coração. “ele morreu 
em questão de minutos”, 
contou a delegada Maria 
Nysa Moreira Nanni, que 

investiga o caso. hellen 
responde em flagrante 
por homicídio doloso. ela 
tem um filho de um ano 
com a vítima. 

Abner morreu a facada

reprodução / FaceBooK

“só deus para olhar 
por nós”. o desa-
bafo foi feito pelo 

pai do soldado viní-
cius Ferreira dias, de 
32 anos, durante o se-
pultamento do filho no 
final da manhã de on-
tem no cemitério jar-
dim da saudade, em 
sulacap, na Zona oes-
te do rio. Foi o segun-
do que ele sepultou. 

o agente havia sido 
baleado no domingo, 
durante assalto, quan-
do chegava à casa 
da mãe, em realengo, 
para almoçar, e mor-
reu na madrugada de 
quarta-feira, no hospi-

reprodução

tal albert schweitzer, 
no mesmo bairro, onde 
estava internado.

“a violência está de-
mais. tem que fazer 
algo. continuar des-
se jeito não dá. onde 
vamos parar? só peço 
paz. vamos lutar pela 
paz”, disse. abalada, 
a mãe do militar não 
quis dar declarações. 
em maio ela havia per-
dido outro filho, o tam-
bém pM eduardo Fer-
reira dias, de 37 anos, 
assassinado durante 
um ataque de bandi-
dos no Morro da Man-
gueira, na Zona Norte 
da capital. 

vinícius trabalhava 
no centro de recru-

tamento e seleção de 
praças. 

ele havia sido atingi-
do na barriga e no pei-
to ao ser rendido na 
rua Marechal Marcia-
no por um um homem 
armado. 

o policial estava 
acompanhado da 
mulher, que nada so-
freu. 

além do carro, os cri-
minosos fugiram levan-
do a arma do agente 
e documentos.

DISPArOS DE DENTrO 
DA VIATurA 

já eduardo foi alvo 
de disparos quando di-
rigia uma patrulha pela 
rua visconde de Nite-
rói, num dos acessos ao 
Morro da Mangueira. 

Bandidos em motoci-
cletas passaram atiran-
do. o agente chegou 
a ser socorrido para o 
hospital Quinta d’or, 
em são cristóvão, na 
Zona Norte, mas não 
resistiu aos ferimentos. 

Parentes se despedem de soldado morto em realengo, o segundo na mesma família este ano 

Vinicius e seu irmão Eduardo mortos em serviço

Marcio alves / extra

DH terá núcleo para investigar morte de policiais 
inaugurada na 

última quinta-feira, 
na Barra da tijuca, 
a nova divisão de 
homicídios da po-
lícia civil terá um 
núcleo só para in-
vestigar a morte 
de policiais. 

o grupo contará 
com dez agentes e 
o delegado, Bren-
no carnevale Nessi-
mian. 

só neste ano, já 
são mais de 60 poli-
ciais assassinados no 
estado.

“esperamos, em 
especial, que os ca-
sos tenham resulta-
do. e, com isso, que 
diminua o número 
de policiais mortos 
no rio”, disse o dire-
tor da divisão, o de-
legado rivaldo Bar-

bosa. 
a divisão vai co-

ordenar o trabalho 
das agora delega-
cias de homicídios 
de Niterói e são 
gonçalo, da Baixa-
da Fluminense e da 
capital. Carnevale (centro) será o delegado do grupo 

divulgação

Helicóptero da PRF faz pouso 
forçado no Palácio Guanabara

o helicóptero da polícia 
rodoviária Federal (prF) 
realizou um pouso força-
do no final da tarde de 
ontem, no heliponto do 
palácio guanabara, sede 
do governo do estado, em 
laranjeiras, na Zona sul do 
rio. os três tripulantes não 
ficaram feridos. 

de acordo com a asses-
soria da prF, a aeronave 
estava em procedimento 
de pouso no próprio pa-
lácio quando apresentou 
problemas e teve de fazer 
um pouso forçado. a prF 
não divulgou maiores de-

talhes sobre o que pode 
ter causado o acidente. a 
cauda do avião foi avaria-
da. a prF informou que o 

centro de investigação e 
prevenção de acidentes 
aeronáuticos (ceNipa) vai 
apurar o incidente. 

Aeronave apresentou problemas na hora do pouso

Segurança do traficante Arafat 
é suspeito de roubar cargas 

a polícia prendeu 
um dos seguranças 
do traficante carlos 
josé da silva Fernan-
des, o arafat, na tar-
de de ontem, na pa-
vuna, Zona Norte do 
rio. Breno soares lo-
pes, conhecido como 
peludinho, seria um 
dos responsáveis por 

roubos de cargas no 
complexo da pedreira, 
em costa Barros. 

segundo a polícia, 
durante a ação, os 
agentes prenderam 
outros dois suspeitos 
de cometer o mesmo 
crime: geonario Fer-
nandes pereira Moreno, 
conhecido como ge, e 

jonathan soares de 
oliveira. o trio foi en-
contrado em uma re-
sidência na avenida 
pastor Martin luther 
King, na altura da pa-
vuna. além disso, os 
agentes apreende-
ram ainda dois rádios 
transmissores com os 
acusados.

Bebê é encontrado na Providência
um bebê de seis 

meses abando-
nado, em um dos 
acessos ao Morro 
da providência, na 
Zona portuária do 
rio, foi encontra-
do por agentes da 
unidade de polícia 
pacificadora (upp) 
providência, na ma-
nhã de ontem. a 
criança foi levada à 
5ª dp (centro) e os 
agentes consegui-
ram localizar a mãe 
dela.

a upp informou 
que a mulher, de 
29 anos, é morado-
ra da região e se-
ria dependente de 
drogas. a avó do 
bebê também foi 
localizada e acom-
panha a ocorrên-
cia na delegacia. 
os policiais criaram 

uma campanha 
para arrecadação 
de leite em pó e 
fraldas descartáveis 
para o pequeno. 

as doações po-
dem ser feitas na 
base da upp, na rua 
ebruino uruguais, 
251.

Bebê foi encontrado por agentes da (uPP)

divulgação

divulgação
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Hospital da Posse reúne 
conselheiros de saúde 
Treinamento visa melhorar qualidade nos serviços prestados a população.

SíRIA

uma maternida-
de foi atingida por 
um bombardeio 
em idlib, no norte 
da síria, ontem. a 
informação foi di-
vulgada pela oNg 
‘save children’, 
que apoia o centro 
médico, segundo a 
cNN. a estrutura do 
prédio ficou muito 
danificada. essa é a 
única maternidade 
em um raio de cem 
quilômetros, segun-
do a deutsche wel-

Maternidade é bombardeada em Idlib

le.
há informações de 

mortos, mas os núme-
ros ainda não estão 

co n s e l h e i r o s 
municipais de 
saúde e coor-

denadores do sistema 
de regulação se reuni-
ram, na manhã de on-
tem, no hospital geral 
de Nova iguaçu, para 
um treinamento do 
sistema estadual de 
regulação (ser). atu-
almente, a maioria 
dos municípios opera 
de maneira indevida 
o sistema ou não faz 
a regulação do pa-
ciente, que é transfe-
rido para o hgNi sem 
qualquer pedido de 
internação, exames, 
consultas ou cirurgias.

de acordo com 
a coordenadora do 

Núcleo interno de 
regulação do hospi-
tal, selma Moura, ao 
invés dos municípios 
enviarem os dados 
do paciente para a 
central de regula-
ção, que cadastra as 
informações no siste-
ma e realiza a busca 
por vagas, eles en-
caminham o pacien-
te diretamente para 
o hospital da posse. 
” recebemos diaria-
mente pacientes que 
não foram regulados, 
sendo que há outras 
opções, mas eles não 
buscam, mandam di-
reto para o hgNi. a 
desordem é grande”, 
afirma selma, que es-
pera que a situação 
mude logo.

TrEINAMENTO
o treinamento foi 

realizado pelo técni-
co de produção da 
superintendência de 
regulação do es-
tado, hélio Maia, e 
teve duração de três 
horas. “o objetivo 
principal desse trei-
namento é mostrar 
para os municípios 
que há outras op-
ções além do hospi-
tal da posse. 

e que todos po-
dem regular. sem o 
treinamento, eles fa-
zem errado e geram 
problemas”, explica 
hélio, que mostrou o 
sistema a todos, ensi-
nando como mexer 
da maneira certa. 
“apesar de já usar o 

O treinamento foi realizado pelo técnico da Superintendência de regulação Hélio Maia

divulgação

claros. o hospital tem 
a capacidade de 
atender cerca de 1,3 
mil mulheres e crian-

Imagem mostra maternidade que foi bombardeada 

save the childreN via ap

V

com base nes-
sas descobertas, 
os cientistas par-
tiram para testes 
com animais. um 
grupo de investi-
gadores  apresen-
tou um modelo de 
rato que, devido 
ao tratamento pro-
longado com um 
coquetel de an-
tibióticos, tinha a 
microbiota reduzi-
da. No experimen-
to, os cientistas de-
ram antibióticos a 
um grupo de ratos 
em uma quantida-
de suficiente para 
que perdessem 
quase que total-
mente os micró-
bios intestinais. ao 
comparar os roe-
dores medicados 
com animais que 
não receberam o 
remédio, a equipe 
notou que os tra-
tados com a dro-
ga apresentavam 
pior desempenho 
de memória e per-
da da neurogêne-
se no hipocampo, 
área cerebral inte-
grante do sistema 

límbico, que regula 
as emoções. tam-
bém constatou-se 
que os animais do 
primeiro grupo ti-
nham níveis mais 
baixos de ly6chi 
(um tipo de célula 
de defesa) no cé-
rebro, no sangue e 
na medula óssea.

com base nesses 
achados, os pes-
quisadores acredi-
tam que há o risco 
de os antibióticos 
prejudicarem es-
truturas neurais, um 
efeito que pode 
ser desencadeado 
pelo impacto da 
droga no intestino. 

de qualquer for-
ma indireta, eles in-
fluenciam. seja por 
esgotar, seja por 
alterar a microbio-
ta intestinal, o que 
pode afetar o sis-
tema imunitário. o 
mecanismo ainda 
é desconhecido, 
mas vimos que o 
tratamento pro-
longado com an-
tibiótico pode sen-
sibilizar a função 
cerebral.

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

Uso de probióticos e redução 
da utilização de antibióticos 

Parte II

ças por mês. em ju-
nho, 340 bebês nas-
ceram no local, de 
acordo com a save 
the children.

entre o último 
domingo e a últi-
ma segunda-feira, 
quatro hospitais de 
campanha e um 
banco de sangue 
na cidade síria de 
aleppo, no norte 
do país, foram atin-
gidos por bombar-
deios aéreos. um 
bebê de dois dias 
morreu.

sistema, aproveitei 
para acabar com 
as minhas dúvidas. 

Foi uma manhã mui-
to produtiva”, afirma 
sabrina dos santos, 

responsável pela re-
gulação ambulato-
rial de Queimados.

Regulação melhora qualidade de serviços prestados
para o diretor ge-

ral do hospital ge-
ral de Nova igua-

çu, joé sestello, se 
todos começarem a 
regular, vai melhorar 

a qualidade dos ser-
viços prestados. “há 
uma fila de pacientes 

que obedece a uma 
ordem por tempo e 
por gravidade. com a 

central de regulação 
o caminho até à vaga 
é encurtado e o pro-

cesso é justo para 
todos”, esclarece o 
diretor.

Japeri tem VII Gincana Multicultural
contagem regressiva 

e expectativa máxima 
para o início do evento 
mais esperado por alunos 
e professores da rede mu-
nicipal de ensino da cida-
de. a prefeitura de japeri, 
por meio da secretaria 
de educação (seMed), 
iniciou na última quinta-
-feira, a vii gincana Mul-
ticultural, reunindo alunos 
e os profissionais das uni-
dades escolares em uma 
grande festa, realizada no 
ciep Brizolão 206 cyrene 
Moraes costa, localizada 
no bairro do chacrinha.

serão dois dias de mui-
ta música, apresentações 
de danças e competi-
ções. o cenário montado 
para receber o evento 
está colorido e repleto 
de barracas produzidas 
por alunos e professores 
das escolas, sendo cada 
uma delas representando 
uma modalidade esporti-
va que será disputada na 
olimpíada, como: bas-
quete, futebol, ginástica 
rítmica, judô, vôlei, hipis-
mo, tênis, atletismo, han-
debol, natação, ciclismo, 

entre outros. tudo feito 
minuciosamente, com 
maquetes sobre medida 
para enriquecer apre-
sentação e exposição 
dos esportes. além disso, 
a garantia de saúde foi 
reforçada, ao ter uma 
ambulância disponibiliza-
da em todo o tempo do 
evento.

o prefeito de japeri, 
ivaldo Barbosa dos san-

tos, o timor, prestigiou a 
abertura da gincana. Na 
ocasião, ele compartilhou 
da alegria e falou sobre 
a importância deste pro-
jeto para a educação da 
cidade. “estou muito feliz 
com a realização desse 
evento. tudo está mui-
to lindo, preparado com 
extremo cuidado e cari-
nho por uma equipe que 
trabalha continuamente 

para oferecer ensino de 
qualidade para nossas 
crianças. a gincana tam-
bém é uma ferramenta 
para proporcionar cultu-
ra, lazer e inclusão social. 
ver a alegria estampada 
no rosto de todos os pre-
sentes é a certeza de es-
tamos no caminho certo 
e muito mais ainda fare-
mos pela nossa popula-
ção”, disse.

Timor prestigiou a abertura da Gincana e falou sobre importância do projeto

waNdersoN oliveira



Previsão do tempo - Rio de Janeiro

9Entretenimento

Fonte: http://climatempo.com.br

sábado, 30 de julho de 2016

Fonte: http://climatempo.com.br

GLOBO
06:00 - via Brasil
07:00 - como será?
09:00 - É de casa
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:20 - jornal hoje
14:03 - sessão comédia
14:46 - estrelas
15:37 - caldeirão do huck
18:28 - Êta Mundo Bom!
19:12 - praça tv - 2ª edição
19:32 - totalmente demais
20:30 - jornal Nacional
21:16 - velho chico
22:11 - Zorra
22:54 - altas horas
00:45 - supercine
02:08 - corujão
04:29 - corujão

TV RECORD

SBT
06:00 - chaves
07:00 – sábado animado
10:30 – Mundo disney
12:30 – Kenan e Kel
14:15 – programa raul gil
18:30 - chaves
19:45 – sBt Brasil 
20:30 – esquadrão da 
Moda
21:30 – Mão na Massa
22:30 - sabadão
01:00 – cine Belas artes
03:00 – Big Bang: a teoria
03:30 – dois homens e 
Meio
04:15 – how to rock
04:45 – the Middle
05:15 – sulivan & Filho
05:45 – jornal da semana 
sBt

REDE TV

Música de Qualidade

05:00-programa ultrafar-
ma 
08:00-assembléia de deus Mi-
nistério Belem 
08:30-Familia debaixo da gra-
ça. 
09:00-vitória em cristo 
10:00-rompendo em Fé 
10:25-Familia debaixo da 
graça 
10:45-proclamai 
11:15-cristo eterno 
11:45-show da saude . 
12:00-assembleia de deus no 
Bras 
13:00-voz da verdade 
13:30-camisaria Fascynius 
14:00-NBB 
16:00-super extremo 
16:15-série B 
18:30-ritmo Brasil 
19:30-amaury jr. show 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-redetv News 
22:15-operação de risco 
23:00-Mega senha 
00:30-encrenca - reprise 
01:50-te peguei 
02:30-igreja Bola de Neve 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

MODA
Das passarelas para a rua

caMila coelho

cícero flagra tereza com santo 
e ameaça o rival. piedade tem um 
mau pressentimento. santo volta 
para casa e tranquiliza sua família. 
tereza conversa com cícero sobre o 
ataque dele a santo. luzia chanta-
geia carlos. afrânio exige que car-
los destrua a cooperativa de santo 
e Miguel. iolanda aconselha tereza. 
santo confessa a piedade que este-
ve com tereza e que ainda a ama. 

Luzia 
chantageia Carlos

Tirda janta com 
a família de Haniel

desesperado, acã chora preocupa-
do com Melquias. acsa finge gostar do 
convite feito por otniel. envergonhada, 
tirda janta com a família de haniel. ele-
azar diz que o líder da tribo Manassés 
deve conquistar sua futura noiva. ca-
lebe e Noemi pedem para acsa não 
magoar otniel. ioná diz que ajudará 
aruna a se vestir para o casamento. 

RESuMOS DAS NOVELAS

haroldo aceita o acordo com sandra 
para sanar suas dívidas de jogo. Quitéria 
alerta Maria sobre o novo plano de san-
dra. pancrácio afirma que pode encon-
trar ernesto e seu novo cúmplice. sandra 
ameaça celso, e araújo teme que a 
moça o prejudique ainda mais. araújo 
comunica a dantas que desistiu de tes-
temunhar em favor de anastácia.

Sandra 
ameaça Celso

Fiorina conversa 
com padre

ao fugir de otávio e isabela o 
carro de regina cai no barranco e 
pega fogo. Fiorina acorda em sua 
casa e pede ao padre que pense 
melhor em sua decisão. otávio e isa-
bela voltam à mansão e contam a 
todos o que aconteceu com regi-
na. isabela conta para Manuela, por 
telefone, o que aconteceu. priscila 
pergunta para sua mãe se ela está 
tendo algo a mais com o arthur.

escolhido como 
uma das cores do ano 
pela pantone, além 
de tom tradicional no 
jeans, o azul nunca 
esteve tão em alta.

clássica e atempo-
ral, a cor foi base para 
dar o tom em cole-
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06h30 - programação univer-
sal
07h00 - Fala Brasil especial
10h15 - esporte Fantástico
12h00 - the love school
13h00 - record Kids – todo 
Mundo odeia o chris
15h15 - cine aventura – ponte 
para terabítia
17h00 - power couple Brasil – 
reapresentação
18h30 - cidade alerta especial
19h45 - jornal da record es-
pecial
20h30 - programa da sabrina
23h00 - legendários
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Sangue novo no mundo 
do samba e do pagode
Com trabalhos autorais, Desembaraço é a nova promessa do mercado da música.

ções de grifes inter-
nacionais, como a 
primavera alta cos-
tura da versace e 
a coleção resort 
2017 da delpozo, 
que trouxeram um 
lado mais lúdico às 
peças.

Carlos, Thiago, Samuel e Jackson vem mostrando que vieram para ficar de vez no mercado fonográfico

BAND

06:00 - dragon Ball Z Kai
07:00 - infomercial vendo 
na tv
07:15 - conexão com 
deus
07:30 - palavra de vida
08:30 - seicho-No-iê Na tv
09:00 - Mudança de vida
09:30 - infomercial gali-
nha Morta
10:00 - power rangers
11:30 - infomercial top 
therm
11:45 - Mackenzie em Mo-
vimento
12:00 - vitória em cristo
13:00 - Magazine da liga 
ueFa
13:35 - Magazine da euro
14:05 - icarly
14:50 - sábado animal
16:15 - Brasil urgente
19:20 - jornal da Band
20:25  sila: prisioneira do 
amor
21:20 - show da Fé
22:10 - show Business pre-
view
22:15 - top cine
00:10 - show Business
01:00 - jungle Fight
02:00 - cinema na Madru-
gada
04:55 - glee

divulgação

o grupo desem-
baraço nas-
ceu em Nova 

iguaçu em maio de 
2013, quando vizinhos 
se uniram para ajudar 
no lançamento de 
seu primeiro trabalho. 
Formado por thiago 
Branco (vocal e cava-
quinho), samuel (tan-
-tan e voz), jackson 
(reco-reco) e carlos 
(pandeiro) já possui 
dois cds de produção 
independente e um 
ep com três faixas, lan-
çado em 2013, cha-
mado ‘partindo pra 
balada’, e um cd inti-
tulado ‘rainha da Ba-
teria’ com dez faixas 
lançado em 2015.

os meninos do de-
sembaraço vêm mos-
trando que vieram 
pra ficar de vez no di-
fícil, mas tão sonhado 

mercado da música. 
começaram a carrei-
ra tocando em bares, 
aniversários e hoje, se-
guem com uma faixa 
inédita ‘Ninguém nas-
ceu pra ficar sozinho’ 
tocando nas princi-

pais rádios comunitá-
rias do município.

BuSCA PELA 
INOVAçãO

em busca de espa-
ço na nova geração 
do mundo do samba, 

seus integrantes pro-
curam sempre inova-
ção, seguindo as ver-
tentes do que há de 
melhor na Música po-
pular Brasileira. aces-
se grupo desemba-
raço nas redes socais 

e fique por dentro de 
toda a programação 
e conteúdos exclu-
sivos. contato para 
shows pode ser feito 
através dos telefones 
(21) 97986-5000 e (21) 
96912-8483.



a primeira morte em 
um carro semiautôno-
mo joshua Brown, de 
40 anos, estava em um 
tesla Model s quando os 
sensores do veículo não 
detectaram um cami-
nhão que fez uma cur-
va na frente do carro. 

por mais que seja 
bastante simples e 
tenha o poder de sal-
var muitas vidas, doar 
sangue ainda é algo 
estranho para a maio-
ria das pessoas. uma 
das causas do proble-
ma pode ser o fato de 
que você nunca sabe 
se realmente aquelas 
gotas (que parecem 
litros) de sangue fo-
ram capazes de aju-
dar alguém.

você já deve ter 
percebido que os 
nossos hábitos alimen-
tares estão mudando. 
com as pessoas pre-
ocupadas em serem 
mais saudáveis, sur-
gem novas formas de 
se relacionar com a 
comida. Quem veio 
para completar este 
cenário é FarMsQua-
re, uma plataforma 
que conecta pessoas 
e estabelecimentos 
que trocam...

DO
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Camada de ozônio está se recuperando
C u R I O S I D A D E S
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Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda 
recriam cena clássica de ‘Titanic’

Rodrigo Faro posa de sunga e
 mostra tanquinho aos 42 anos
aos 42 anos, rodrigo Faro está deixando 

muito novinho no chinelo. o apresentador 
publicou uma foto em seu instagram na 
última quinta-feira, em que aparece de 
sunga, exibindo sua barriga tanquinho. Na 
imagem, Faro está ao lado das filhas clara, 
de 11 anos, e Maria, de 8, de seu casamen-
to com vera viel - eles ainda são pais de 
helena, de 3. a família está toda junta cur-
tindo férias em Miami, nos estados unidos.

Na última quinta-feira, Zezé di camargo 
e graciele lacerda recriaram uma cena do 
filme ‘titanic’ ao posarem para foto. o can-
tor  e a namorada curtiram passeio de bar-
co no lago Manso, em cuiabá, Mato grosso. 
graciele, que recentemente divulgou uma 
imagem sua de biquíni, postou o registro em 
seu perfil no instagram e escreveu na legen-
da uma parte da letra da música ‘além do 
horizonte’, sucesso de roberto carlos, e disse: 
“paz. amor. eu e você bastamos”.

Wesley Safadão e Thyane Dantas já 

são oficialmente marido e mulher. O 

casamento civil aconteceu na última 

segunda-feira, no próprio apartamento 

do casal, em Fortaleza. A informação 

da união foi noticiada pelo colunista 

Léo Dias e confirmada pela assessoria 

de imprensa de Thyane. Os noivos, que 

se formaram recentemente no curso 

Casados para Sempre, receberam um 

representante do Cartório de registros 

no local e assinaram os papeis.

cientistas do insti-
tuto de tecnologia 
de Massachussets 
(Mit) e outros lugares 
têm identificado as 
‘primeiras impressões 
digitais de recupera-
ção’ da camada de 
ozônio da antártida. 
segundo o artigo 
publicado na revis-
ta science, a equi-
pe descobriu que 
o buraco de ozônio 
de setembro pas-
sado encolheu em 
mais de 4 milhões 
de quilômetros qua-
drados, uma área 

equivalente a metade do 
Brasil,  desde 2000, quan-
do a destruição do ozônio 
estava em seu auge.

a equipe também mos-
trou pela primeira vez que 
esta recuperação dimi-
nuía um pouco em alguns 
momentos, devido aos 
efeitos de erupções vul-
cânicas de ano para ano. 
em geral, no entanto, o 
buraco de ozônio parece 
estar no caminho da recu-
peração.

os autores utilizaram 
‘impressões digitais’ das 
mudanças de ozônio com 
estações e altitude para 

atribuir a recuperação 
do ozônio ao declínio 
contínuo do cloro at-
mosférico proveniente 
de clorofluorcarbonos 
(cFcs). estes compostos 
químicos eram emitidos 
por processos de lava-
gem a seco, geladeiras 
velhas e aerosóis, como 
sprays para o cabelo. 
em 1987, praticamen-
te todos os países do 
mundo assinaram o 
protocolo de Montreal, 
em um esforço concer-
tado para proibir o uso 
de cFcs e reparar o 
buraco de ozônio.
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Wesley Safadão e Thyane se casam 

no civil; “Momento nosso”, diz ela

O recurso nativa não 
precisa de instalação 

adicional de aplicativo

um recurso nativo 
do google chrome 
permite que textos 
sejam lidos em portu-
guês com um simples 
clique do mouse. usu-
ários com deficiência 
visual e aqueles que 
desejam ouvir e não 
ler o texto, podem 
utilizar o recurso de 
narração do chro-
me em qualquer tipo 
de conteúdo escrito 
aberto no navega-
dor. Basta clicar em 
cima do trecho sele-
cionado e ativar ou 
desativar o comando 
de leitura. apesar de 

simples, o recurso é 
muito útil. confira o 
tutorial abaixo e ati-
ve a função quando 
desejar.

o recurso não ne-
cessita de nenhum 
tipo de instalação 
adicional na máqui-
na do usuário e fun-
ciona em qualquer 
tipo de texto aberto 
no google chrome. 
caso o recurso não 
esteja disponível em 
seu navegador, cer-
tifique-se de que es-
teja utilizando a ver-
são mais recente do 
google chrome.

reprodução
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Você conta com muita 
energia para se atrever 
em seus projetos e 
no trabalho. Grandes 
melhorias em sua 
vida pessoal. Muitas 

alegrias no amor. O que não puder 
ser comprovado merece análise 
duplamente criteriosa. Seu dinheiro 
precisa de uma boa administração 
para ter lucro. Número: 03.

Áries

A vaidade começará a 
dar lugar ao charme e se 
você não sabe usar seu 
potencial é bom aprender. 
Aproveite para pôr em 
ação tudo o que aprendeu 

na sua caminhada da vida. Ótimo 
momento para melhorar sua relação 
amorosa. Desfrute as oportunidades ao 
lado do ser amado. Número: 06.

Touro

Quando pequenos 
sonhos são realizados, 
aumentam as nossas 
esperanças. Segurança 
e esperança na 
esfera emocional. 
P o s s i b i l i d a d e 

de grandes progressos na vida 
profissional. Prepare para mudanças 
suaves e agradáveis. Bom momento 
no campo espiritual. Número: 09.

Gêmeos

Durante este trânsito, 
conhecido no ambiente 
profissional. Procure 
mostrar suas qualidades 
e não tenha medo de 
se arriscar em grandes 

investimentos. Você receberá um carinho 
especial de pessoas amigas, muito apoio, e 
ajuda de um modo geral. No amor alegrias 
renovadas.

Câncer

Ótimas vibrações pairam 
sobre o setor profissional. A 
fase traz boas oportunidades 
de crescimento. A energia 
flamejante que vem do céu 
alegra o seu coração e faz a 
vida mais fácil de ser vivida. 

O dia é bom para você perceber como vencer 
é importante. Número: 12.

Leão

Você vai se adaptar a 
diferentes situações 
e demonstrar grande 
sensibilidade ao lidar 
com as pessoas. Vida 
social favorecida: 

divirta-se. Aproveite seu brilho e 
magnetismo pessoal para conquistar 
aquele alguém especial. Bom 
momento no campo social. Cor: bege. 
Número: 15.

Virgem

Fase de renovação com 
energia de sobra, você 
vai encarar as possíveis 
mudanças do período 
com naturalidade, além 
de mostrar o seu valor. 
Muita movimentação e 

comunicação no ambiente de trabalho, 
que poderá se reverter em lucro. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 18.

Libra

Você não deve ter 
pressa de nada, e 
sim, acreditar, que 
tudo tem o seu tempo 
certo, a sua hora 
certa. Tenha cuidado 

com trabalho e investimentos, você 
pode se deixar levar por muita 
euforia. A fase está favorável para 
os estudos e as comunicações. Cor: 
rosa. Número: 21.

Escorpião

Novas oportunidades 
financeiras batem a 
sua porta. Você precisa 
controlar mais, para 
não gastar tudo o que 
ganhar de uma só vez. 

Empenhe-se em projetos realistas. 
Ponha em prática as boas idéias e 
isso lhe valerá um sucesso totalmente 
imprevisto no plano profissional.

Sagitário

Bom período para levar 
avante todos os seus 
projetos. Faça valer 
sua iniciativa, use a 
criatividade e mostre-se 

confiante. Evite conflitos em família. 
A Lua lhe trará respostas e aguçará a 
intuição, que deverá seguir sempre. 
Bom momento no campo afetivo. 
Número: 24.

Capricórnio

Veja o que realmente 
quer, principalmente 
no campo 
sentimental, que é 
onde está querendo 
tudo ao mesmo 

tempo. Nesta fase, disposição 
progressiva, alargando as suas 
perspectivas, trazendo novas 
idéias. Aproveite para aprimorar 
seus planos antigos. Número: 27.

Aquário

Os astros indicam que a 
fase será ótima na área 
afetiva. Analise o que 
precisa para acalentar 
seu coração e invista. 
Pontos de afinidade são 

ressaltados, incentivando atividades 
em grupo. As diferenças ficam 
pequenas hoje. Dê o seu melhor. 
Cor: azul-claro. Número: 30.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
esTado do RIo de jaNeIRo

aTos ofIcIaIs

DECRETO N° 4099  DE 29 DE JULHO DE 2016.

“dispõe sobre exclusão de agentes públicos de decreto 
Municipal e da outras providências”.

o Prefeito do Município de belford Roxo, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A:

art. 1º - ficam excluídos do decReTo Nº 4062 de 12 de 
maio de 2016, publicada no jornal hora h em 13/05/2016, 
anteriormente lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB os seguintes 
agentes públicos:

I. baRToloMeu abIlIo RaMos
II. josIMaR Machado dIas
III. NaThalIa cRIsTINa NoGueIRa

art. 2º - ficam exonerados todos os servidores investidos 
em Funções Gratificadas(FG) da Secretaria Municipal de 
habitação e urbanismo.

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

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1761/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ROMULO DE 
SENRA LOPES,  para exercer o cargo em comissão de su-
perintendente, da superintendência de fiscalização Tributária, 
símbolo se-1, da Inspetoria Geral de Receita e fiscalização 
Tributária.

PORTARIA Nº 1762/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ELIANA AR-
RUDA FERREIRA,  para exercer o cargo em comissão de as-
sessor especial I, da assessoria especial fiscal e financeira, 
símbolo se-1, da Inspetoria Geral de Receita e fiscalização 
Tributária.

PORTARIA Nº 1763/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, BRUNA CAMI-
LA BARRETO FLORES,  para exercer o cargo em comissão 
de diretor de consulta e assuntos Tributários, do departamen-
to de consulta e assuntos Tributários, da superintendência de 
Receita, símbolo d-1, da Inspetoria Geral de Receita e fisca-
lização Tributária.

PORTARIA Nº 1764/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, FLAVIA RO-
DRIGUES LEMOS, do cargo em comissão de assessor admi-
nistrativo I, símbolo das-10, da assessoria de apoio adminis-
trativo, da secretaria Municipal de Governo e desenvolvimento 
econômico.

PORTARIA Nº 1765/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, FLAVIA RO-
DRIGUES LEMOS,  para exercer o cargo em comissão de as-
sessor especial I, da assessoria especial fiscal e financeira, 
símbolo se-1, da Inspetoria Geral de Receita e fiscalização 
Tributária.

PORTARIA Nº 1766/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, ANDRE LUIZ 
DE SÁ CARVALHO,  para exercer o cargo em comissão de 
assessor especial I, da assessoria especial fiscal e financei-
ra, símbolo se-1, da Inspetoria Geral de Receita e fiscaliza-
ção Tributária.

PORTARIA Nº 1767/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido AMILTON TERTULIANO DA SILVA, Pro-
fessor de Ciências, da secretaria Municipal educação, es-
porte, Turismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/51.375, 
a contar de 31/05/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/2804/2016.

PORTARIA Nº 1768/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido RITA NOGAROL DE ANDRADE SO-
BRAL, Professor II, da secretaria Municipal educação, es-
porte, Turismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/57.374, 
a contar de 27/04/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/1880/2016.

PORTARIA Nº 1769/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido DYMYTRYUS PINHEIRO DO COUTO, 
Professor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Tu-
rismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/43.606, a contar 
de 24/02/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/0725/2016.

PORTARIA Nº 1770/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido ANGELA TAMIRES DE SOUZA LEAL, 
Professor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Tu-
rismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/56.378, a contar 
de 25/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2751/2016.

PORTARIA Nº 1771/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido STEFANI CAMILA DE SANTANA DA SIL-
VA, Professor II, da secretaria Municipal educação, esporte, 
Turismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/44.647, a contar 
de 17/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2563/2016.

PORTARIA Nº 1772/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido LUIZA SANTIAGO FIGUEIRA DA SILVA, 
Professor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Tu-
rismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/44.548, a contar 
de 17/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2560/2016.

PORTARIA Nº 1773/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido KESSIA REGINA GOMES DANTAS DA 
CRUZ, Professor II, da secretaria Municipal educação, es-
porte, Turismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/56.308, 
a contar de 16/05/2016, conforme o contido nos autos do pro-
cesso nº 37/2524/2016.

PORTARIA Nº 1774/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido JACIANA DOS SANTOS DE LIMA, Pro-
fessor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Turis-
mo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/53.001, a contar 

de 27/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3402/2016.

PORTARIA Nº 1775/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido ELIANE LUCIA CASTRO DA SILVA, 
Professor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Tu-
rismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/22.836, a contar 
de 13/04/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1614/2016.

PORTARIA Nº 1776/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido MARCELLE DA SILVA AS PINNA, Pro-
fessor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Turis-
mo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/44.539, a contar 
de 24/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/3380/2016.

PORTARIA Nº 1777/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido STEFANY SILVA MATOS, Professor II, 
da secretaria Municipal educação, esporte, Turismo e cultura 
– seMecT, matrícula nº 10/57.410, a contar de 18/05/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/2601/2016.

PORTARIA Nº 1778/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido VANIA MONTEIRO RAMOS COSTA, 
Professor II, da secretaria Municipal educação, esporte, Tu-
rismo e cultura – seMecT, matrícula nº 10/44.794, a contar 
de 16/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2534/2016.

PORTARIA Nº 1779/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido LUCIENE DINIZ MACHADO, Professor II, 
da secretaria Municipal educação, esporte, Turismo e cultura 
– seMecT, matrícula nº 10/44.648, a contar de 20/05/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/2670/2016.

PORTARIA Nº 1780/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar a pedido LENITA TEIXEIRA DOS SANTOS, Ope-
rador de Câmara Escura, da secretaria Municipal de saú-
de – seMus, matrícula nº 10/25.660, a contar de 20/05/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/2696/2016.

PORTARIA Nº 1781/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, JULIANA REIS 
VIEIRA, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, do cargo em comissão de assessor da Procurado-
ria Geral do Município.

PORTARIA Nº 1782/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, e 
ainda, consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer o cargo 
em comissão de assessor administrativo V, da assessoria de 
apoio administrativo, símbolo das-6, da secretaria Municipal 
de Governo e desenvolvimento econômico, os seguintes ser-
vidores:

aleX baRReTo beNedITo
aNdRea MaRIa de olIVeIRa VIeIRa
INÊs NÓbReGa Pacheco

PORTARIA Nº 1783/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
feRNaNdo aNToNIo MaRTINs duaRTe juNIoR, para 
exercer o cargo em comissão de assessor especial II, símbolo 
se-2, da assessoria de Projetos de arquitetura e urbanismo, 
da coordenadoria Geral de Projetos, da secretaria Municipal 
de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1784/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
fabIaNa loIola dIas, para exercer o cargo em comissão de 
assessor especial I, símbolo se-1, da assessoria de Projetos 
de arquitetura e urbanismo, da coordenadoria Geral de Proje-
tos, da secretaria Municipal de habitação e urbanismo.

PORTARIA Nº 1785/GP/2016 de 29 de julho de 2016

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
joRGe RIcaRdo ZuZaRTe feRReIRa, para exercer o car-
go em comissão de assessor especial II, símbolo se-2, da as-
sessoria de Planejamento urbano, da coordenadoria Geral de 
Projetos, da secretaria Municipal de habitação e urbanismo.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CULTURA E TURISMO - SEMECT

PORTARIA Nº 027/SEMECT/2016

o secretário Municipal de educação, esporte e Turismo de 
belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando que a seMecT é responsável pelo acompa-
nhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à 
educação: 

designar os servidores LUIZ ALEXANDRE TORRES SO-
ARES – Mat. 60/46523 e KARINA DA SILVA SOUZA mat. 
60/46682, para ficarem responsáveis pelo acompanhamento e 
atesto de nota fiscal referente ao serviço / fornecimento pres-
tado no Processo relacionado abaixo:

•	 Processo Administrativo nº 44/168/2016 
•	 Processo Administrativo nº 44/034/2016
•	 Processo Administrativo nº 44/161/2016

WAGNER LUIZ RODRIGUES TURQUES
secretario Municipal de educação, esporte, cultura e Turismo 

– seMecT 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016

o Presidente do conselho Municipal de educação de belford 
Roxo – cMe/bR, no uso de suas atribuições legais em especial 
no cumprimento do dispositivo na lei Municipal nº 019/93 e 
decreto Municipal nº 819/97.

RESOLVE:

Art. 1º -  convocar a sociedade civil organizada para a 
candidatura e eleição de sua representatividade no cMe/ bR 
para o período de 2016 a 2018:

Art. 2º -  Existem 06 vagas sendo 03(três) de titulares e (três) 
de  suplentes destinados  a sociedade civil organizada para 
composição do conselho Municipal de educação.

Art. 3º as vagas que dispõe o artigo 2º estarão distribuídas em 
titular e suplentes da seguinte forma :

I – 01 ( uma ) vaga de titular e 01 ( uma ) de suplente, destinadas 
aos representantes dos sindicatos de educação;
II – 01 ( uma ) vaga de titular e 01 ( uma ) de suplente, 
destinadas aos representantes das escolas de educação 
básica e do ensino superior da Rede Privada de ensino.
III – 01 ( uma ) vaga de titular e 01 ( uma) de suplente , 
destinadas a sociedade civil organizada.

Art. 4º - as eleições dos segmentos dispostos no artigo 3º 
ocorrerão em Forum próprio destinado para esse fim.

Art. 5º Poderão concorrer as vagas as entidades que 
preencham os seguintes requisitos:

I – Requerimento dirigido ao Presidente do conselho Municipal 
de educação , solicitando a inscrição da entidade para concorrer 
as vagas de coNselheIRos NÃo GoVeRNaMeNTaIs do 
conselho Municipal de educação de belford Roxo, contendo 
no mesmo a indicação dos Representantes da Instituição que 
concorrerão as vagas de conselheiro;
II - cópia do estatuto de criação de entidades;
II – cNPj atualizado;
III – ata da última composição de diretoria atualizada e 
registrada;
IV – ata de reunião onde a escolha e indicação dos 
representantes foi formalizada;
V – estar ligado a área afeta a educação do município;
§ 1º : as Intuições que não atenderem aos requisitos disposto  
ao artigo 5º deste edital serão consideradas inaptas a participar 
das eleições para conselheiros representantes da sociedade 
civil organizada para a composição do cMe/bR;

§ 2º as entidades interessadas deverão apresentar toda a 
documentação no ato da inscrição.

§ 3º a falta de qualquer documento impossibilitará a inscrição 
para concorrer a vaga de conselheiro representante da 
sociedade civil organizada.

Art. 6º - as inscrições para conselheiro não governamental 
para compor o conselho Municipal de educação de belford 
Roxo período 2016 a 2018 serão realizadas na secretaria 
Municipal de educação, esporte , cultura e Turismo , sito a 
Rua Manicoré nº 125 bairro hinterlândia , belford Roxo das 9h 
às 11h e das 14 às 16h.no sala dos conselhos;

Art. 7º - fica estabelecido calendário das etapas que nortearão 
as inscrições dos membros da sociedade civil organizada 
para composição do conselho municipal de educação – cMe/
bR.

I – dias 29 de julho de 2016 à 4 de agosto de 2016 – Inscrição 
dos Representantes da sociedade civil organizada conforme 
art. 3º deste edital
II – dia 06 de agosto de 2016 – análise dos documentos 
referentes aos inscritos
III – dia 05 de agosto de 2016 – Publicação das entidades 
inscritas
IV – dia 08 e 09 de agosto de 2016 – Período de impugnações
V – dia 10 de agosto de 2016 – Publicação das entidades com 
inscrições deferidas
VI – dia 12 de agosto de 2016 – forum para eleição dos 
conselheiros titulares e suplentes representantes da sociedade 
civil organizada

Art. 8º -  o forum para eleição dos conselheiros titulares e 
suplentes representantes da sociedade civil organizada 
será realizada na sede do conselho Municipal de direitos 
da criança e adolescente e conselho Tutelar , sito a avenida 
Retiro da Imprensa s/nº Praça do farrula – heliópolis – belford 
Roxo – dia 12 de agosto de 2016 – horário: 14h

Art.- 9º - o mandato dos conselheiros será de dois anos 
possibilitando uma recondução por igual período.

Art. 10 – as eleições dos segmentos conforme o artigo 3º 
serão organizadas  por este edital de acordo com o que dispõe 
a lei Municipal nº 019/93 e decreto Municipal nº 819/2007 
acima mencionado.

Parágrafo Único: os casos omissos serão resolvidos no 
âmbito da secretaria Municipal de educação, esporte, Turismo 
e cultura.

Art. 11 – este edital entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação revogando-se as disposições em contrário.

belford Roxo, 28 de julho de 2016.

Wagner luiz Rodrigues Turques
Presidente do conselho Municipal de educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO 
- SEHURB

PORTARIA Nº 012/SEHURB/2016 DE 29 DE JULHO DE 
2016,

“dispõe sobre a criação da Comissão para Revisão da Lei 
673/1997, do Município de belford Roxo”.

       O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - ficam designados para compor a Comissão para 
Revisão da Lei 673/1997, do Município de belford Roxo, sen-
do composto pelos seguintes membros sem prejuízo de suas 
atribuições:

1. MARCELO MORAES RODRIGUES – Secretário 
Municipal - Matrícula 60/46.589;

2. FABIO RECHUEM LOPES – Arquiteto - Matrícula 
10/20. 096

3. FENANDO ANTÔNIO MARTINS DUARTE JUNIOR 
– Engenheiro Civil – Matricula 11/017.880 

4. JOSIMAR MACHADO DIAS  – Topógrafo  - MaTRÍ-
cula 11/41.485;

5. REGIANE NASCIMENTO M. CORTES GOMES – 
Diretora – Matrícula - 60/34.441

Parágrafo Único: sob a presidência do primeiro Membro; 

Art. 2º - estabelece o prazo de 10(dez) dias, a contar da data 
publicação desta portaria, o prazo para envio de proposta final 
a ser encaminhada aos conselhos de controle social, bem 
como a elaboração da proposta de audiência Pública para 
apresentação da proposta ao legislativo Municipal.

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

MARCELO MORAES RODRIGUES
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo
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Anderson Luiz

CE Valverde faz bonito 
na Copa Dente de Leite
Equipe conquista Torneio Início e se prepara para mais uma competição em Nova Iguaçu.
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além de ser um 
dos ícones no 
conhecimento 

na Baixada Fluminen-
se, o centro educacio-
nal valverde faz boni-
to também no futebol. 

a equipe dente de 
leite coordenada pelo 
professor cacau e 
seus treinadores coli-
bri e joão arruda, co-
mandam a equipe do 
ce valverde na copa 
dente leite sub-12 (in-
ter-bairro). a equipe, 
vem representando 
também a sua comu-
nidade no esporte, se 
classificou para semifi-
nal da competição.

“É uma alegria mui-
to grande poder levar 
esse time a semifinal e 
buscar mais um título 
para a comunidade. 

sabemos que será 
uma missão difícil, mas 
temos jogadores qua-
lificados para buscar 

mais essa conquista”, 
disse cacau.

a semifinal e a final 
serão disputadas no 
próximo fim de sema-
na, na vila olímpica 
de Nova iguaçu com 
o ce valverde enfren-
tando o vila Nely. Na 
outra semifinal, o car-
mari pega o Bairro Bo-
tafogo.

lembrando tam-
bém, que o ce val-
verde foi o grande 
campeão do torneio 
início, apresentando 
um grande futebol 
que emocionou os 
torcedores.

“estamos muito fe-
lizes pela conquista, 
mas agora é focar 
nessa semifinal e co-
locar o nosso time na 
decisão. 

estamos treinando 
muito e temos a certe-
za que daremos mui-
tas alegrias aos nossos 
torcedores”, ressaltou 
cacau. CE Valverde foi o grande campeão e veio apresentando um grande futebol que emocionou os torcedores

divulgação


