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Sinistro!
Shopping entregue às moscas

Homem mata mulher a facadas e depois ‘voa’ do 18º andar com os dois filhos.

Tragédia na Barra

Crime brutal Execução Senado Mais uma

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
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telhado de vidro

teu passado 
te condena

Lindinho,

Henrique Nabor matou os dois filhos, Henrique, de 10 anos, e Arthur, de 6, a golpes de marreta, depois de assassinar a facadas a mulher Laís Khouri. Os corpos foram encontrados na piscina

Os dois corpos ficaram espalhados após o choque

O cenário do novo shopping inaugurado há quatro meses é pessimista, com lojas fechadas e poucos frequentadores

reprodução/facebook/divulgação

reprodução/facebook igor henriques

Um acidente chocou quem passava pela região 
central de Nova Iguaçu. O carro de uma funerária 
que transportava dois corpos foi atingido em cheio 
por outro veículo na Via Light. Os cadáveres ‘voaram’ 
para o asfalto. 

Inaugurado há pouco mais de quatro meses, o Shopping Nova Iguaçu, orçado em R$ 400 mi-
lhões, parece caminhar para um futuro incerto. A reportagem da TV Hora H foi conferir de perto 
por que o maior empreendimento da Baixada Fluminense não ganhou impulso na região.

Jovem é morto por 
causa de R$ 20 em 
Belford Roxo. DHBF in-
vestiga o caso. 

Três jovens foram mor-
tas com tiros dentro de 
uma residência. Polícia Ci-
vil suspeita que crime foi 
vingança. 

Dilma Rousseff res-
ponde aos senadores, 
chora, critica Michel 
Temer e fala de golpe.

Nova Iguaçu entre-
ga a 29ª Clínica da Fa-
mília que vai atender o 
Jardim Palmares.

Chamado de “cheirador” pelo senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) durante as sessões do julgamento final do impeachment da 
presidente afastada Dilma Rousseff (PT), em referência ao uso de cocaína, o também senador Lindbergh Farias (PT-RJ) teve sua 
extensa ficha criminal exposta nas redes sociais pelo adversário político, que jogou m... no ventilador. Entre os crimes citados 
estão fraude em licitação de gás de cozinha para preparar merenda escolar; transações suspeitas entre Prefeitura e o Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni) em valores que chegam a R$ 300 milhões. Lindbergh res-
ponde a 15 inquéritos e uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) é acusado de quadrilha e corrupção.
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GTA V

Pica-Pau

gTa v recebeu mais 
investimento para ser 
produzido do que filmes 
como Watchmen e pro-
metheus juntos. gTa v 
custou até agora mais 
de us$ 137 milhões para 
ser fabricado. isto signifi-
ca que o jogo recebeu 
mais investimento que 
os filmes Watchmen e 
prometheus juntos, am-
bos receberam us$ 130 
milhões.

um dos maiores 
entretenimentos cria-
dos em nossa infân-
cia é mais velho do 
que imaginavamos, e 
devemos agradecer 
a Walter lantz por 
sua maior criação: 
o pica-pau. criado 
há mais de 76 anos, 
esse desenho diver-
tiu, você, seus pais e 
provavelmente seus 
avós.

uma anomalia misteriosamente brilhante 
chamou atenção nos mares de Titã, a maior 
lua de saturno. foi a primeira vez que on-
das, bolhas e algumas outras características 
desconhecidas foram vistas por lá, dizem os 
cientistas.

conhecido por interpretar Willy Wonka, da pri-
meira versão de ‘a fantástica fábrica de chocola-
te’, de 1971, o ator gene Wilder teve a morte con-
firmada ontem, aos 83 anos. diagnosticado com 
linfoma não-hodgkin há 17 anos, o astro não teve 
a causa da morte confirmada.

foi ao som de ‘billy Jean’ que originalmen-
te se chamava ‘note my lover’ que Jackson 
imortalizou uma de suas marcas mais famosas: 
o passo de dança batizado como Moonwalk, 
quando escorrega para trás como se tivesse 
rodas no sapatos.

‘Ilha mágica’

Adeus, Willy Wonka Michel Jackson

os pesquisadores apelidaram a região observada em 
Titã como ‘Magic island’, ou ‘ilha Mágica’ em português. 
Titã é a maior das 62 luas conhecidas de saturno, e é 
50% mais larga do que a lua da Terra, além de ter 80% 
mais massa. essa lua de saturno tem o que chamamos 
de ciclo hidrológico.

‘Ilha mágica’ II

Jady, a mulher que ficou conhecida por ter passa-
do a noite com o atleta bolt, contratou um empresário 
e disse que não vai aceitar menos que r$ 30 mil por 
cada entrevista que tiver que dar para a imprensa 
e afirmou que se vier um convite para participar da 
próxima edição do bbb ela não negará a proposta.

a Muralha da china, uma das sete maravilhas 
do mundo, possui 8.851 km de território chinês, e 
passa por países vizinhos, como a Mongólia e a 
coréia do norte. Muitos acreditavam que ela era 
a única construção feita pelo homem que podia 
ser vista do espaço.

MuralhaSortuda

‘Bicicleta Monstro’ pesa 1 t

Rabo de dinosauro
quando você achou que já tinha visto de 

tudo, uma marca do reino unido resolveu ven-
der um rabo de dinossauro! e, se você se em-
polgou com a ideia, fique sabendo que o pro-
duto fez tanto sucesso que já esgotou em todas 
as lojas. 

Markus scholz/dpa/ap

sabemos que o guinnes book é o livro de recordes que muitos 
fazem de tudo para entrar ou quebrar os recordes dele. um caso 
interessante foi do alemão frank dose, que construiu uma bicicleta 
que pesa impressionantes 940 quilos. dose tenta entrar para o guin-
ness, livro dos recordes, com sua bicicleta gigantesca. ele exibiu o 
veículo de duas rodas na cidade de rade, no último sábado. dose 
instalou, inclusive, rodinhas na ‘bicicleta monstro’, com o objetivo 
de ela não tombar.

Olha os fantasmas!
uma prefeitura da baixada precisa pas-

sar por uma sessão de exorcismo devido 
a grande quantidade de fantasmas que 
povoa o prédio. os ‘gasparzinhos’ nada 
camaradas, porque sugam o dinheiro dos 
cofres públicos, estão por toda parte. nas 
secretarias de saúde, educação e, pas-
mem, no órgão responsável pelo esporte 
e lazer. 

Exorcismo já!
corre na boca miúda que o número de 

fantasmas é tanto que está faltando di-
nheiro para pagar o funcionalismo de car-
ne e osso. o prefeito, que tem o apoio da 
maioria da bancada da câmara, já avi-
sou que não tem dindim para arcar com 
a folha de pagamento. 

Folha inflada
aos adversários políticos do prefeito, a 

vitória! os inimigos estão rindo à toa por-
que vão usar as falcatruas do governo 
como arma durante a campanha eleito-
ral. a derrota pode selar de vez o destino 
político do chefe do executivo. 

À base de chumbo 
a bandidagem está fazendo as honras 

em comunidades de municípios da baixa-
da. uma denúncia recebida pelo sombra 
aponta que candidatos de primeira via-
gem estão sendo impedidos de percorrer 
áreas dominadas por bandidos.  

Quem tem c... tem medo 
em alguns trechos de nova iguaçu, can-

didatos precisam pedir licença para per-
correr bairros que estão sendo controlados 
por paramilitares ou traficantes. ninguém 
comenta, mas a situação é grave e ca-
minha para o pior caso a Justiça eleitoral 
não interfira para acabar com esses abu-
sos. 

Demissões no varejo perdem força
o número de demissões no varejo, neste ano, deverá 

ser menor do que havia sido previsto anteriormente. em 
nova projeção, a confederação nacional do comér-
cio de bens (cnc) prevê que, em 2016, o saldo entre 
trabalhadores admitidos e demitidos no varejo brasileiro 
deverá ficar negativo em 230 mil postos de trabalho.

Dólar recua diante de possível impeachment
o dólar virou a passou a recuar ontem, em mais um 

dia de julgamento do impeachment de dilma rous-
seff, e após discursos na última sexta-feira de autori-
dades do federal reserve, alimentarem expectativas 
sobre os juros no país. Ás 15h42, a moeda norte ame-
ricana caía 0,84%, vendida a r$ 3,2443.

Aliansce vai comprar 25% do shopping Leblon 
a aliansce anunciou ontem que vai comprar 25,1% do 

shopping de alto padrão leblon, no rio de Janeiro, por 
r$ 309,9 milhões, em uma operação condicionada a um 
aumento de capital de pelo menos r$ 300 milhões. o 
valor da aquisição inclui dívida de r$ 122,4 milhões com 
custo de Tr mais 11,27% ao ano e amortização até 2027.

EMPREGOS

COMPRA

MOEDA AMERICANA

Vaga para agente externo
empresa funerária abre oportunidade para agen-

te funerário externo com ensino médio completo, 
conhecimentos em informática, possuir cnh b, e 
certificação cMc. salário de r$ r$ 1.270,50 e bene-
fícios. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para rp.oportunidades@gmail.com.

Vaga para consultor interno
estão abertas 10 oportunidades para a área co-

mercial de um grande clube do futebol brasileiro. 
o objetivo será captar investimentos, patrocínios e 
parcerias. salário e benefícios variados. interessados 
devem enviar currículo no corpo do email para fe-
lipebarbosa.target@gmail.com.

Estágio em marketing, comunicação e adm
estudante que busca estágio nas áreas de comunicação 

social, marketing e administração, já estão abertas as no-
vas oportunidades na área comercial de um grande clube 
do futebol nacional, oferecemos auxílio passagem, bonifi-
cações e plano de carreira. enviar currículo informando a 
vaga de interesse para felipebarbosa.target@gmail.com.

FUNERÁRIA

ClUbE DE FUtEbOl

COMERCIAl
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 Telhado de vidro 

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Senador escancara lista nas redes sociais em sua página no Facebook 
de crimes que Lindbergh Farias teria cometido e está sendo processado. 

Na última quinta-feira houve discussão entre Lindbergh e Ronaldo Caiado

reprodução

Luiz Antunes recebe apoio do prefeito Nelson Bornier

Ações e inquéritos por improbidade administrativa 

o embate en-
tre os sena-
dores lind-

bergh farias (pT-rJ) 
e ronaldo caiado 
(deM-go) durante as 
sessões do julgamen-
to final do impeach-
ment da presidente 
afastada dilma rous-
seff (pT) virou assunto 
principal nas redes 
sociais, principalmen-
te depois que caia-
do, como vingança, 
postou em seu perfil 
no facebook a ficha 
corrida do adversá-
rio, que foi ex-prefei-
to de nova iguaçu.

durante o bate-
-boca, no primeiro 
dia de sessão, na 
última quinta-feira, 
não faltaram troca 
de acusações. lind-
bergh afirmou que 
o parlamentar goia-
no e todo o senado 
não tinha moral para 
julgar a presidente 
dilma, e que o sena-
dor demóstenes Tor-
res conhece todos os 

podres de caiado.

“TEm QuE FAzER 
ANTidOpiNg”, 
diz CAiAdO

caiado contra ata-
cou afirmando: “Tem 

que fazer antidoping. 
fica aqui cheirando 
não”, disse durante 
bate-boca no ple-
nário. em sua pági-
na no facebook, a 
postagem de ronal-

do caiado, datada 
de 25 de agosto , 
já ultrapassa os 20 
compartilhamentos. 
“como é o estilo dos 
petistas, lindbergh 
projeta nos outros os 

crimes que comete. 
eu sou ficha limpa, 
não tenho processos 
no sTf, não estou na 
lava Jato, não co-
meti qualquer crime 
e posso andar de 
cabeça erguida. Já 
lindbergh…”, afirma 
caiado, que listou a 
ficha corrida:

– acusado de mon-
tar esquema de cap-
tação de propina na 
prefeitura de nova 
iguaçu entre 2005 e 
2010;

– acusado de mon-
tar fraude em licita-
ção de gás de co-
zinha para preparar 
Merenda escolar;

– investigado por 
transações suspeitas 
entre prefeitura e o 
instituto de aposen-
Tadoria dos servido-
res Municipais (pre-
vini) em valores que 
chegam a r$ 300 mi-
lhões;

– acusado de 
achacar bndes para 
financiamento de ho-
tel de r$ 10 milhões 
em natal pertencen-
te a seu irmão;

– nomeou paulo 
roberTo cosTa ar-
recadador de recur-
sos de empreiteiras 
para financiar cam-
panha de 2014;

– rececebeu r$ 2 
milhões de dinheiro 
do petrolão na cam-
panha de 2010 inter-
mediado por alberto 
Youssef;

– aparece em do-
cumento apreendi-
do na lava Jato sob 
alcunha de “lindi-
nho” e a quantia de 
r$ 200 mil;

– responde a 15 in-
quéritos e uma ação 
penal no sTf (recor-
dista no senado). 
acusado de crimes 
de responsabilidade, 
contra o sistema fi-
nanceiro, quadrilha e 
corrupção.

com uma lista de 
crimes cometidos 
contra os cofres pú-
blicos e a popula-
ção, ainda existem 
políticos da baixada 
fluminense, que não 
se convencem, que 
apoiam lindbergh 
farias. 

ação penal 679 
– recusa, retarda-
mento ou omissão 
de dados técni-
cos indispensáveis 
à propositura de 
ação civil pública 
(data de autuação: 
12/04/2012). inqué-
rito 3079 – crimes 
da lei de licitações 
(data de autuação: 
08/02/2011). inqué-
rito 3121 – crimes 
contra a ordem tri-
butária (data de au-
tuação: 17/03/2011).

inquérito 3124 – 
crimes da lei de lici-
tações (data de au-

tuação: 18/03/2011). 
inquérito 3135 – cri-
mes de responsabili-
dade/crimes da lei 
de licitações/empre-
go irregular de verbas 
ou rendas públicas 
(data de autuação: 
24/03/2011). inqué-
rito 3163 – improbi-
dade administrativa 
(data de autuação: 
18/04/2011). inqué-
rito 3223 – crimes 
da lei de licitações 
(data de autuação: 
08/06/2011). inquéri-
to 3334 – crimes de 
responsabi l idade/
crimes da lei de lici-

tações (data de au-
tuação: 21/10/2011). 
inquérito 3371 – cri-
mes da lei de lici-
tações (data de au-
tuação: 22/11/2011). 
inquérito 3375 – cri-
mes da lei de licita-
ções (data de autu-
ação: 01/12/2011). 
inquérito 3497 – cri-
mes da lei de licita-
ções (data de autua-
ção: 04/06/2012). 

inquérito 3511 – 
peculato/crimes da 
lei de licitações 
(data de autuação: 
04/07/2012). inquérito 
3595 – crimes contra 

o sistema financeiro 
nacional/emprego 
irregular de verbas 
ou rendas públicas/
quadrilha ou bando 
(data de autuação: 
25/01/2013). inquérito 
3607 – crimes contra 
as finanças públicas 
crimes da lei de lici-
tações (data de au-
tuação: 13/02/2013). 
inquérito 3616 – cri-
mes da lei de licita-
ções/corrupção pas-
siva

(data de autuação: 
13/02/2013). inquéri-
to 3618 – corrupção 
passiva /competên-

cia (data de autua-
ção: 15/02/2013)”. 

a postagem na ín-
tegra e as fontes po-

dem ser conferidas 
no link: https://www.
facebook.com/ro-
naldocaiado25/

Luiz Antunes Júnior lança campanha a vereador
no último domingo, 

foi realizado o even-
to de lançamento da 
campanha de luiz 
antunes Júnior, para 
vereador de nova 
iguaçu pelo partido 
social cristão (psc), 
no instituto santo 
antônio, no bairro 
nova américa. entre 
amigos, familiares, 
apoiadores e autori-
dades, cerca de 800 
pessoas lotaram o 
espaço, numa festa 
regada a alegria e 

descontração.
dentre os presen-

tes estiveram o pre-
sidente da fenig, 
Marcos ribeiro; o ex-
-secretário de assun-
tos estratégicos de 
nova iguaçu, Marce-
lo lessa; o presiden-
te do psc em nova 
iguaçu, Xavier; o ex-
-secretário de gover-
no, Thiago portela, o 
secretário de defesa 
civil e ordem pública 
de nova iguaçu, luiz 
antunes e o prefeito 

nelson bornier, que 
em sua fala declarou 
apoio a luiz antunes 
Júnior, enfatizando a 

confiança e credibi-
lidade que deposita 
no candidato. “co-
nheço o Júnior desde 

criança, tive a opor-
tunidade de acom-
panhar a excelente 
criação que seu pai 
lhe deu e posso afir-
mar que essa família 
é rica em integrida-
de e honestidade. eu 
acredito que você 
terá sucesso, Júnior”, 
disse o prefeito.

em um discurso ex-
tremamente emocio-
nante, luiz antunes 
Júnior agradeceu a 
todos presentes no 
evento: “agradeço 

a deus em primei-
ro lugar, pois sem 
ele, nada é possível. 
agradeço também 
a todos meus amigos 
e familiares, que têm 
me apoiado volun-
tariamente. nós não 
temos dinheiro, mas 
nós temos algo que 
dinheiro nenhum no 
mundo compra: a 
amizade verdadeira, 
muito obrigado, de 
coração” declarou, 
visivelmente emo-
cionado.

alziro Xavier
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na última sexta-feira foi promovido 
pela oab/subseção nova iguaçu e 
Mesquita um grande baile de gala 
em comemoração a seu cinquente-
nário. a festa contou com a presença 
de mais de 350 pessoas.  

a militância já 
abandonou dilma 
rousseff. nem 500 
pessoas aparece-
ram para apoiá-
-la. por isso, discur-
so que seria feito 
para os manifes-
tantes no último 
domingo precisou 
ser cancelado. 

eleitores cariocas 
rejeitam candidatos 
que tenham apoio 
de eduardo paes 
para a prefeitura do 
rio. Mas o apoio de 
Michel Temer e lula, 
também anda reper-
cutindo de forma ne-
gativa aos candida-
tos. 

este ano, segundo o datafolha, 20% dos cariocas di-
zem que vão votar nulo/branco para prefeito. com isso 
a projeção é de que, somando-se as abstenções, 40% 
dos eleitores não votem em nenhum dos candidatos. 

eduardo paes vai ter que se explicar novamente. 
após as declarações sobre dilma, pezão e a cidade de 
Maricá, ele aparece em vídeo sugerindo “muito sexo” 
a uma mulher que ganhou apartamento da prefeitura.

Rejeição Abandono 

Votação Pegou mal! 

Eles disseram... nós publicamos!
“Não é desonra perder as eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei 

(...)”. senador aécio neves, presidente nacional do psdb, ao afirmar em pergunta dirigida a 
dilma rousseff durante interrogatório na sessão de julgamento do impeachment.

o túnel de ligação entre os bairros 
rancho novo e o centro de nova igua-
çu está um poço de podridão. o odor 
de urina aliado à iluminação precária, 
além da insegurança são os principais 
problemas do local. 

durante a gravação da propaganda 
eleitoral dos aspiras a uma vaga na câ-
mara do rio, o candidato comandan-
te norberto (pros) deu por falta do seu 
celular. o moço acionou o programa 
de rastreamento da apple.

direTo ao ponTo

os 54 milhões de brasileiros que depositaram nas 
urnas os votos que elegeram dilma roussefff (pT) em 
2012, assistem aos últimos capítulos de uma novela 
recheada de escândalos, corrupção e uma reces-
são que mergulhou numa nuvem negra os sonhos 
do brasileiro. dilma é a responsável pelo caos político 
e econômico que colocou o país nesse pesadelo. 
com o impeachment da primeira mulher presidente, 
o partido dos Trabalhadores perde sua hegemonia, 
supremacia exercida sobre os outros partidos. 

Bingo! Decreto Falência 
a localização do apare-

lho apontava para a bolsa 
de uma outra candidata. o 
celular acabou aparecendo 
num cantinho, depois que a 
vítima concordou em sair da 
sala para não ter de chamar 
a polícia.

o governo do estado do rio 
vai decretar falência até de-
zembro deste ano. ainda não 
há data fechada, embora o 
mais provável, é que o anún-
cio só aconteça depois do se-
gundo turno das eleições mu-
nicipais.

a falência deixou de ser 
prognósticos de rodinhas de 
conversas e discursos de sin-
dicalistas. agora é assunto 
debatido por especialistas 
e gente com conhecimen-
to de causa. só resta saber 
quando será o anúncio.

Tá difícil!

Roubo 
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Motorista de veículo de passeio 
colidiu e atropelou um motociclis-
ta na via light, no sentido comen-
dador soares em nova iguaçu, na 
manhã de ontem. os bombeiros 
prestaram atendimento à vítima.

A queda de Dilma e a incógnita do PT 

foi divulgada no úl-
timo sábado uma 

pesquisa de intenção 
de votos em silva 
Jardim dando consi-
derada margem de 
vantagem ao prefei-
to anderson alexan-
dre, que disputa a 
reeleição pelo pMdb. 
nada demais se o 
resultado da consul-
ta - realizada pela a 
empresa rM Mariath 
serviços de propa-
ganda e Marketing, 
de propriedade do 
ex-subsecretário de 
comunicação ricar-
do Machado Maria-
th - não tivesse sido 
publicado com ou-

Anderson Alexandre 
disputa reeleição 

tro nome, o que seria 
uma estratégia para 
não ligar a pesquisa a 
ricardo, que perdeu 
o cargo na prefeitu-
ra depois de denun-
ciado pelo Ministério 
público, acusado de 
fraude em processo li-
citatório realizado em 
2013. de acordo com 
o edital da Justiça 
eleitoral a pesquisa, 
registrada com o pro-
tocolo o registro rJ-
07770/2016, foi contra-
tada pela rM Mariath 
a si própria, mas na 
divulgação aparece 
como se realizada 
pela virtu consultoria, 
o que tira qualquer 
ligação com Maria-
th, para evitar que os 
números divulgados 
não fossem coloca-
dos sob suspeita. Ma-
riath foi novamente 
nomeado em agosto 
do ano como assessor 
especial e exonerado 
recentemente para 
atuar na coordena-
ção da campanha 
de anderson alexan-
dre.

Nova Iguaçu ganha 29ª Clínica da Família
saúde 

A nova unidade está localizada no bairro Palmares e foi construída para 
reforçar a rede de atendimento em Comendador Soares e bairros vizinhos.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Polícia prende pessoas por saquear casas

na avenida Ministro 
lafaiete de andra-
de, o trânsito está em 
meia pista por causa 
de um buraco com 
lama que causa trans-
torno para motoristas 
que passam pela re-
gião. a reportagem 
do hora h ouviu de 
moradores e comer-
ciantes reclamações 
que já são do conhe-
cimento da prefeitura. 
segundo eles, o pro-
blema piora quando 
chove, porque a fa-
lha na pista fica ainda 
mais perigosa. 

Anderson Alexandre

divulgação

a polícia italiana de-
teve ontem, duas pes-
soas que tinham rouba-
do objetos de valor do 
interior de edifícios que 
ficaram em ruínas após 
o terremoto do dia 24 
de agosto em amatrice, 
a cidade mais afetada 
pelo terremoto da sema-
na passada. o Ministério 
do interior indicou em 
comunicado que os de-
tidos são um homem e 
uma mulher que haviam 
levado roupas, objetos 
e dinheiro de imóveis 
abandonados e par-
cialmente destruídos da 
devastada amatrice, na 

província italiana de rieti.
a imprensa italiana 

aponta que os dois supos-
tos ladrões são dois rome-
nos que circulavam por 
amatrice com um carro 
de marca alemã. a polícia 
desenvolve sem interrup-

Avenida em Nova Iguaçu em ponto crítico ção trabalhos de vigilân-
cia em torno das casas 
que ficaram em ruínas 
após o terremoto de 6,2 
de magnitude que atin-
giu o centro do país no 
dia 24 de agosto, deixan-
do 392 de mortos.

A inauguração contou com a presença do secretário de Saúde, Emerson Trindade

ap phoTo

Equipes investigam escombros após terremoto

bruna leMos / igor henriques / hora h

divulgação

o bairro de Jardim 
palmares está 
em festa. Mora-

dores da região ganha-
ram na manhã do último 
sábado uma unidade da 
saúde totalmente nova, 
com infraestrutura para 
atender a população 
da região e bairros do 
entorno, com qualidade, 
segurança e conforto. a 
clínica da família de pal-
mares é a 29° já entregue 
pela prefeitura. a inau-
guração contou com 
a presença do secretá-
rio municipal de saúde, 
emerson Trindade, do 

assessor especial da se-
cretaria de governo do 
estado, Jorge gama, do 
diretor do hospital geral 
de nova iguaçu, Joé se-
tello e muitas outras au-
toridades.

o ônibus da saúde, 
unidade móvel sobre 
rodas que percorre o 
município levando aten-
dimento e exames, tam-
bém marcou presença, 
atendendo 100 pessoas, 
com consultas, exames 
de eletrocardiograma, 
entre outros serviços. 
construída nos mesmos 
moldes das demais clí-
nicas da família do mu-
nicípio, a unidade de 

Jardim palmares possui 
salas amplas, climatiza-
das e com acessibilida-
de para portadores de 
necessidades especiais. 
antes atendidos em 
uma instalação impro-
visada no ciep parque 
são vicente de paula, 
agora a população con-
ta com três consultórios, 
sendo de saúde bucal. 
além de salas de pro-
cedimentos, de coleta 
de exames laboratoriais, 
para acompanhamen-
to de pré-natal - através 
do programa cegonha 
iguaçuana -, e de imu-
nização (vacinas) para 
crianças e adultos. 
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Passageiros de Barra Mansa 
reclamam de empresa de ônibus

sul fluminense

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Entre as reclamações está a super lotação, falta de manutenção e o não cumprimento dos horários.

a situação em 
que se encon-
tra os ônibus da 

viação são João batis-
ta, que faz a linha vista 
alegre a volta redon-
da, tem preocupado 
os usuários que neces-
sitam ir até o município 
vizinho. isso porque se-
gundo os passageiros 
os ônibus não estão 
em condições de cir-
culação. eles apontam 
que os veículos que-
bram constantemente 
e colocam em risco a 
vida dos usuários. ou-
tra reclamação apon-
tada é o descumpri-
mento dos horários e a 
superlotação dos mes-
mos.

o terapeuta holísti-
co, felipe rodrigues, 
22 anos, disse que 
essa semana ao uti-
lizar essa linha, o ôni-

bus não tinha um tro-
cador, quem fazia a 
função era um amigo 
do motorista. Já na 
volta, para sua cidade 
foi avisado pelo pró-
prio trocador do risco 
que a viagem trazia. 
“quando eu entrei no 
ônibus o trocador me 
disse que se eu ouvis-
se um estouro não era 
nada, apenas o pneu 
estourando, porque 
estava muito careca. 
além disso, o rapaz 
que estava dirigindo 
não era motorista, era 
um manobrista, mui-
to despreparado até, 
que abria constante-
mente a porta com o 
ônibus em movimento. 
em um momento, um 
passageiro quase caiu 
em direção à porta, 
mas foi segurado. ele 
passou ainda por um 
quebra-molas sem di-
minuir e uma senhora 

se machucou”, apon-
tou.

iNSEguRANçA 
CAuSA iNCERTEzA 
Em pASSAgEiROS

ainda segundo feli-
pe, o medo dele é que 
aconteça como em 

paraty no ano passa-
do, onde várias pes-
soas morreram em um 
acidente de ônibus. 
“são várias reclama-
ções dessa viação e 
nenhuma providência 
é tomada. o órgão 
fiscalizador não toma 

nenhuma atitude quan-
to a isso. se eles fazem 
fiscalização, sabem 
como está a situação. 
a maioria dos bancos 
está soltando. sem fa-
lar da velocidade em 
que andam na avenida 
presidente kennedy. É 

preciso fazer algo antes 
que aconteça alguma 
coisa mais grave”, rela-
tou.

de acordo com a 
auxiliar administrativa 
rafaela rosa, 20 anos, 
os atrasos nos horários é 
outro problema da via-
ção. “eles sempre pas-
sam no horário errado 
e sempre lotado. são 
ônibus velhos. a sen-
sação é que eles vão 
despencar. percebe-se 
a falta de manutenção 
nos veículos, porque 
eles sempre quebram. 
dia desses o ônibus em 
que eu estava quebrou, 
passamos para outro 
que Maísa frentetam-
bém quebrou e então 
eu resolvi entrar em um 
de outra viação para 
tentar chegar em casa. 
eu saio do trabalho às 
18 horas e chego em 
casa às 20 horas, devi-
do a demora”, relatou.

Segundo usuários, os veículos quebram constantemente e andam em péssimas condições

felipe rodrigues

Ônibus apresentam problemas todos os dias
a cabeleireira natá-

lia nogueira pimentel, 
19 anos falou sobre os 
problemas que os usu-

ários do transporte pas-
sam. segundo ela, sem-
pre há um defeito. “Às 
vezes estão sem freio, 

porta que não abre, 
bancos quebrados, sinal 
sem funcionar com as 
cordinhas arrebentadas, 

e isso sem contar a velo-
cidade que percorrem. 
acontece muito dos 
motoristas não pararem 

nos pontos. e isso acon-
teceu com minha tia es-
ses dias. ela estava com 
muleta e o pé engessa-

do e o motorista não 
parou para ela. e nin-
guém faz nada quan-
to a isso”, contou.

Resende e CEF realizam sorteio 
de casas do Condomínio Gardênia

na última sexta-feira, 410 
famílias realizaram o sonho 
da casa própria. o motivo 
é que a prefeitura, por meio 
da secretaria Municipal de 
habitação e regularização 
fundiária e a caixa econô-
mica federal vão promo-
ver o sorteio dos números 
das unidades do residen-
cial gardênia, localizado 
no parque Minas gerais, na 
região da fazenda da bar-
ra. o sorteio acontece às 
8h30min, no centro cultu-
ral recreativo resendense 
(ccrr), no centro histórico 
da cidade.

de acordo com a se-
cretaria de habitação o 
condomínio gardênia, jun-
to com o condomínio do 
Tulipa somam 616 moradias 
que estão sendo constru-
ídas no parque Minas ge-
rais, também do Minha 
casa Minha vida.

segundo o secretário de 
habitação, nelson leite, 
após o sorteio dos núme-
ros das casas as famílias 
contempladas deverão 
receber os imóveis já nos 

próximos dias. “É todo um 
processo pra entregar as 
chaves para as famílias 
contempladas no condo-
mínio gardênia. hoje, elas 
ficarão sabendo qual o 
imóvel que vão morar, ini-
ciar o processo de escritura 
e de cadastro na ampla, 
concessionária de energia 
elétrica. no próximo dia 14 
de setembro os moradores  
do gardênia irão assinar 
o contrato com a caixa 
econômica federal, às 8 
horas. a previsão é de que 
as unidades sejam entre-
gues aos moradores no dia 

23 de setembro”, contou 
leite, informado que todo 
o processo de sorteio visa 
mostrar a lisura da prefeitu-
ra e da caixa econômica, 
“com esses sorteios a esco-
lha da ordem das moradias 
é feita democraticamente, 
sob a coordenação e su-
pervisão da caixa econô-
mica”, disse. o secretário 
também informou que e 
os moradores já sorteados 
com as 210 unidades do 
residencial Tulipa assinarão 
o contrato. as assinaturas 
foi realizada no ccrr, às 
14 horas”, completa.

Sorteio dos números das residências aconteceu ontem

MÁrcio fabbian/pMr

Dom Biasin e Neto visitam 
obras do Hospital Regional

o bispo da dioce-
se de barra do piraí/
volta redonda, dom 
francisco biasin, ao 
lado de padres, diá-
conos e seminaristas 
de volta redonda, 
participaram na úl-
tima quinta-feira de 
uma visita ao hospi-
tal regional do Mé-
dio paraíba dra. zil-
da arns. a comitiva 
da cúria diocesana 
foi acompanhada 
pelo prefeito antô-
nio francisco neto 
(pMdb), vice-prefeito 
carlos roberto paiva 
(pT), presidente da 
comissão de fisca-
lização das obras, 
engenheiro sebas-
tião faria, também 
diretor geral do sah 
(serviço autônomo 
hospitalar) de volta 
redonda, e pela ar-
quiteta responsável 
pelo projeto, cláudia 
freitas.

biasin revelou que, 

por coincidência, a visi-
ta havia sido marcada 
para o dia em que a 
médica brasileira zilda 
arns, que dá nome à 
unidade, faria 83 anos. 
a médica pediatra e 
sanitarista zilda arns 
morreu em 2010, na 
cidade de porto prín-
cipe, no haiti, durante 
um terremoto. os aba-
los sísmicos deixaram 
mais de 250 mil mortos 
e cerca de um milhão 
de desabrigados. zilda 
arns era reconhecida 

mundialmente pelo 
trabalho de comba-
te à fome entre as 
crianças, e atuava 
como coordenado-
ra internacional da 
pastoral da criança. 
entre os projetos da 
médica estão a mul-
timistura, formada 
por sementes e fo-
lhas de vegetais tor-
radas e transforma-
das em pasta, base 
do trabalho de com-
bate à fome desen-
volvido por ela.

divulgação pMvr

dom Biasin, Neto e Sebastião fiscalizam o local

Jonas Marins anuncia corte de despesas no município
o prefeito de barra 

Mansa, Jonas Marins, 
anunciou na última 
quarta-feira, em en-
trevista coletiva, um 
conjunto de medidas 
administrativas que se-
rão tomadas visando 
a redução de gastos. 
em uma delas, o cam-
pla (centro administra-
tivo Municipal prefeito 
luiz amaral) passa a 
funcionar, a partir de 

ontem, de 11h às 17h. 
além disso, 165 dos 235 
estagiários da prefeitu-
ra, incluindo autarquias 
e fundações, (70% do 
total) deixarão de ter os 
contratos renovados.

o governo municipal 
também cortou todas 
as gratificações, comis-
sões e horas extras, ex-
ceto as de profissionais 
da saúde e da guar-
da Municipal. vai haver 

mais demissões de car-
gos comissionados, em 
um número que o pre-
feito estima em 40.

Jonas informou ain-
da que ajuizou uma 
medida judicial contra 
o governo estadual do 
rio de Janeiro, que não 
está repassando recur-
sos à saúde. “É do co-
nhecimento de todos 
a grave crise financeira 
que estamos enfrentan-

do. precisamos tomar 
drásticas medidas para 
minimizar os problemas 
e garantir a saúde e o 
pagamento dos servi-
dores públicos de bar-
ra Mansa”, frisou Jonas. 
segundo o prefeito, os 
repasses atrasados che-
gam a r$ 20 milhões, 
mas a medida mais ime-
diata tem como objeti-
vo garantir repasses nos 
próximos meses. Jonas corta custos para entregar finanças equilibradas

divulgação
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Família é morta a golpes 
de faca e marreta na Barra 

Tragédia no rio

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Homem teria matado a mulher e se jogado de apartamento com os dois filhos.

quatro pessoas 
da mesma fa-
mília morreram 

em um condomínio 
da barra da Tijuca, na 
zona oeste, na manhã 
de ontem. o pai na-
bor coutinho oliveira 
Junior, 43 anos, teria 
jogado seus dois filhos 
arthur khouri, 7 anos, 
e henrique khouri, 10, 
pela janela do 18º an-
dar, após ter matado a 
mulher lais khouri, 48, 
no apartamento a fa-
cadas. por último, ele 
se jogou da janela do 
imóvel. a divisão de 
homicídios investiga o 
caso que chocou o rio 
de Janeiro.

de acordo com a 

especializada, o pai se 
atirou da janela com 
os corpos das crian-
ças, que foram mortas 
a golpes de marreta. 
a ferramenta foi en-
contrada no quarto 
do apartamento. Já a 
mulher foi esfaqueada 
enquanto dormia. o 
corpo foi encontrado 
na cama. vizinhos con-
taram a policiais do 31º 
bpM (recreio dos ban-
deirantes) que ouviram 
muita gritaria no apar-
tamento da família por 
volta das 6h30.

“era uma família nor-
mal. eram crianças 
educadas que fala-
vam conosco. não es-
cutei nenhum barulho. 
quando cheguei já ti-
nha acontecido. eu es-

tou chocado. as crian-
ças gostavam de mim. 
um deles eu conheci 
na barriga. era uma fa-
mília tranquila”, contou 
Wilton santos, porteiro 
do prédio há 14 anos. 
a doméstica lucina 
salviano da silva ouviu 
estampidos e o som da 
queda dos corpos.

“eu acordei 6h20 
para chamar o menino 
para a escola. eu ouvi 
os barulhos, como se 
fosse de tiro, e chamei 
a minha patroa, disse 
que estava aconte-
cendo alguma coisa. 
olhei pela janela e vi 
o primeiro corpo. eu 
a chamei e, quando 
olhei para baixo, vi os 
outros dois corpos”, 
contou lucinda. Corpos caíram do 18º andar do Edifício Lagoa Azul, que fica na Barra da Tijuca 

corpo-víTiMas crÉdiTo: g1 / reprodução 

Carta relata supostos problemas de trabalho e financeiro
uma carta 

(foto), suposta-
mente escrita 
por coutinho, foi 
encontrada no 
apartamento. em 
um dos trechos 
está escrito: “Me 
preocupa muito 
deixar minha fa-

mília na mão. sem-
pre coloquei eles à 
frente de tudo ante 
essa decisão arris-
cada para ganhar 
mais. Mas está claro 
para mim que está 
insustentável e não 
vou conseguir levar 
adiante. não va-

mos ter mais renda 
e não vou ter como 
sustentar a família.”

“sinto um desgos-
to profundo por ter 
falhado com tan-
ta força, por deixar 
todos na mão. Mas 
melhor acabar com 
tudo isso logo e evi-

tar o sofrimento de 
todos.” “ainda não 
conseguimos con-
tratar o novo plano 
de saúde. (…) com 
o histórico médico 
de lais e de arthur, 
será que aprovam? 
será que não vai fi-
car super caro?”. 

reprodução 

Carta encontrada no local da tragédia

policiais do 39° bata-
lhão de polícia Militar (bel-
ford roxo) junto com a p2 
(serviço de inteligência 
do batalhão) e o grupo 
de ações Táticas (gaT), 
realizaram uma ação na 
comunidade parque flo-
resta, em belford roxo, 
na madrugada da última 
sexta-feira, para reprimir o 
tráfico de drogas e roubos 

cometidos no local.
ao entrarem na comu-

nidade, os agentes foram 
surpreendidos por um gru-
po, suspeito de envolvi-
mento com o tráfico de 
drogas. ouve uma breve 
troca de tiros, um menor 
morreu durante o confron-
to, dois homens foram pre-
sos e quatro adolescentes 
apreendidos.

com eles, os pMs encon-
traram 01 espingarda cali-
bre 12, 02 revólveres calibre 
38, 01 pistola calibre 9 mm 
com carregador, 64 tiras 
de maconha, 812 papelo-
tes de cocaína, 10 rádios 
transmissores e 03 apare-
lhos celulares. os marginais 
e o material apreendido 
foram conduzidos à 54ª dp 
(belford roxo).

Os policiais apreenderam armas, material entorpecente e rádios transmissores

Dupla é presa por suspeita de roubo
dois homens foram 

presos por agentes 
da polícia rodoviá-
ria federal (prf) por 
suspeita de roubo 
durante uma blitz na 
rodovia presidente 
dutra (br-116), em 
piraí, na região sul 
fluminense, na última 
quinta-feira. um deles 
tentou fugir e se es-
conder num matagal 
próximo à rodovia, 
mas foi localizado 
pelo helicóptero da 
corporação e preso.

segundo infor-
mações, os policiais 
faziam a blitz, quan-
do suspeitaram dos 
ocupantes de um 
hb20 e decidiram 
abordá-los. durante 
a vistoria, a equipe 
verificou que o car-
ro possuía diversas 
adulterações e as 
placas eram clona-
das. o automóvel 

era roubado e o crime 
teria ocorrido em Ma-
ricá, em junho deste 
ano. ao perceber que 
seria preso, o motorista 
tentou fugir pulando 
um muro e correu para 
um matagal, onde se 
escondeu.

a divisão de ope-
rações aéreas da prf 
foi acionada e um 
helicóptero foi para 
a região. logo em se-

guida, após um cer-
co das equipes em 
solo, os policiais na 
aeronave avistaram 
o suspeito escondido 
no mato. o homem, 
de 49 anos, acabou 
sendo abordado e 
preso. o fugitivo e o 
passageiro do carro 
foram encaminhados 
à 94ª dp (piraí), onde 
a ocorrência foi re-
gistrada.

Suspeito tentou fugir mas foi localizado por helicóptero

divulgação 

Polícia Civil incinera 150 quilos de erva apreendida na Dutra
policiais civis da 

58ª dp (posse) in-
cinerou cerca de 
150kg de maconha 
no forno da com-
panhia siderúrgica 
do atlântico (csa), 
em santa cruz, 
zona oeste do rio 
na última sexta-fei-
ra. 

a ação aten-
deu a determina-

ção judicial expe-
dida pelo Juíz da 
2ª vara criminal de 
nova iguaçu, após 
representação de 
inutilidade da car-
ga e contou com 
a presença do su-
perintendente de 
vigilância sanitá-
ria, William oliveira, 
além de autorida-
des de segurança.

a droga foi apre-
endida após os 
agentes recebe-
rem denúncias de 
que traficantes das 
comunidades de 
parada de lucas 
e vigário geral, na 
zona norte do rio, 
estariam aguardan-
do um grande car-
regamento vindo 
do estado do pa-

raná. o veículo foi 
interceptado pelos 
policiais na rodovia 
presidente dutra, 
onde foram encon-
trados 134 table-
tes de maconha e 
1.350 munições ca-
libre 9 mm, escon-
didos num fundo 
falso do veículo. na 
ação, uma pessoa 
foi presa. Veículo com droga e armamento foi interceptado na Rodovia

divulgação 
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Traficantes rodam em Belford Roxo
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Carro de funerária capota 
e cadáveres vão pelos ares 

na noite da última 
sexta-feira três ado-
lescentes foram as-
sassinadas com tiros 
na cabeça dentro 
de uma residência lo-
calizada na rua Maria 
Meire no bairro nova 
vitória em camaçari 
(49 km de salvador). 
de acordo com a po-
lícia Militar, as meni-
nas, sendo duas de17 
e uma de16 anos 
foram surpreendidas 
por vários disparos 
de arma de fogo por 
indivíduos encapuza-
dos que invadiram o 
local. após os dispa-
ros um outro adoles-
cente de 16 anos foi 
atingido no queixo e 
encaminhado pelo 
serviço de atendi-
mento Móvel de ur-
gência (saMu) ao 
hospital geral de ca-

maçari. seu estado de 
saúde ainda não foi in-
formado pela unidade 
médica. segundo in-
formações, um jovem 
identificado como 
Jackson de Jesus dos 
santos de 21 anos que 
também estava no lo-
cal foi levado pelos 
criminosos que empre-
enderam fuga em um 
carro de cor vermelha 

As jovens foram executadas por encapuzados 

tomando rumo até 
então ignorado. Jack-
son, que era trafican-
te de nova vitória, foi 
encontrado sem vida 
na manhã deste últi-
mo sábado no Jardim 
limoeiro próximo ao 
hospital geral de ca-
maçari (hgc) e seu 
corpo apresentava 
diversas marcas de 
tiros.

Jovens são mortas dentro de casa

Com o acidente, corpos que estavam sendo transportados ‘voaram’ para o asfalto. 

A cena sinistra deixou chocado quem passava pelo cruzamento da Avenida Coronel Francisco Saores com Via Light

reprodução / plantão policial

um acidente si-
nistro chocou 
quem passava 

pela região central de 
nova iguaçu na ma-
nhã do último domin-
go. o carro de uma 
funerária que trans-
portava dois corpos foi 
atingido em cheio por 
outro veículo na via li-
ght.

de acordo com o 
centro de operações 
de nova iguaçu (co-
nig), agentes da se-
cretaria Municipal de 
Transporte, Trânsito e 
Mobilidade urbana 
(seMTMu) encaminha-
ram as vítimas para 
o hosspítal geral de 
nova iguaçu (hgni).

a unidade não divul-
gou o estado de saú-
de das vítimas. 

segundo informa-
ções, o corpo de bom-
beiros foi acionado 
às 6h45 e equipes da 
polícia Militar também 
foram encaminhadas 
para o local. os dois 
veículos ocuparam um 
trecho de uma das fai-
xas e o tráfego era len-
to na região. com a 
batida do acidente, o 
carro da funerária ca-
potou e dois caixões 
foram arremessados 
para o asfalto junto 
com os corpos. o local 
foi preservado para 
uma perícia da polícia 
civil. a conig informou 
que a via foi liberada 
às 9h46.

reprodução/WhaTsapp  

Adolescente é morto a facadas 
pelo vizinho por causa de R$ 20

um jovem teria sido 
morto por causa de 
r$ 20 em belford roxo. 
o crime aconteceu 
na rua paracatuba, 
no largo da baiana, 
no bairro nova aurora. 
segundo informações, 
moradores estão revol-
tados com o assassina-
to brutal. 

de acordo com as 
primeiras investiga-
ções da divisão de 
homicídios da baixa-
da fluminense, o crime 
aconteceu na última 
sexta-feita. 

a vítima, Yago go-
mes, de 15 anos, foi 
atingido por vários gol-
pes de faca e o motivo 
teria sido banal. a mãe 
de Yago, teria dado 
a quantia para o filho 

cortar o cabelo. o cri-
minoso viu e convidou 
a vítima para beber 
um refrigerante em sua 
casa. logo depois, o jo-
vem foi morto. 

ontem, moradores 
da região quebraram 
com pedras e madei-

ras a casa do assassi-
no. o criminoso foi pre-
so por policiais do 39º 
bpM (belford roxo) e 
encaminhado à 54ª dp 
(belford roxo). ele foi 
indiciado pela dhbf e 
deverá responder por 
homicídio doloso. 

Yago gomes foi assassinado por motivo banal

Banda do ‘Superstar’ é atacada 
por quadrilha de ladrões no Rio 

a banda facção 
caipira, que partici-
pou do programa da 
globo superstar, foi 
vítima de um assal-
to na madrugada de 
ontem, em niterói, re-
gião Metropolitana do 
rio. o carro foi rouba-
do com todos os ins-
trumentos da banda 
dentro.

em uma publicação 
na página da banda 
em uma rede social, 
os músicos contam 
que voltavam de um 
show que fizeram na 
ocupação do cane-
cão quando foram 
abordados por crimi-
nosos armados. “esta-
mos todos bem, mas 
ainda desnorteados 
com o acontecimen-
to”, destacaram.

de acordo com vi-

nicius camara, baixista 
da banda, foram leva-
dos dois violões, um bai-
xo, bateria, pedais para 
guitarras, além de dois 
smarthphones e docu-
mentos, avaliados em 
aproximadamente r$ 
20 mil reais.

quatro homens te-
riam participado do 

assalto. vinicius con-
ta que, após serem 
fechados pelo carro 
dos criminosos, três 
deles, todos armados, 
abordaram a banda 
e levaram o automó-
vel com os instrumen-
tos, enquanto o quar-
to homem fugiu no 
próprio carro.

‘Facção Caipira’ fez relato em rede social 

reprodução/facebook

Assassinato de médica 
pode ter motivação fútil

o assassinato da mé-
dica Maria Júlia Matte-
otti cavalcanti Martins 
de oliveira, de 66 anos, 
que teve o corpo en-
contrado com sinais de 
tortura em búzios, região 
dos lagos do rio, no úl-
timo sábado, pode ter 
sido cometido por mo-
tivo fútil, como cogita o 
delegado rômulo prado, 
da 127ª delegacia de 
polícia. a principal de li-
nha de investigação da 
polícia civil é a de homi-
cídio doloso. ela morava 
no rio e foi encontrada 
na casa de veraneio 
no balneário com pés e 
mãos amarrados. paren-
tes da vítima chegaram 
ao instituto Médico legal 
(iMl) ontem para fazer o 
reconhecimento do cor-
po. ainda não há infor-
mações sobre o enterro.

“por enquanto eu tra-
balho com um crime ti-
picamente de homicídio 

doloso, possivelmente 
por motivo torpe ou fútil”, 
declarou o delegado na 
manhã de ontem. segun-
do ele, a perícia indica 
que o crime aconteceu 
na última quinta-feira.

o delegado descartou 
a hipótese de latrocínio 
(roubo seguido de mor-
te), já que nenhum per-
tence foi levado da casa 
que fica dentro de um 
condomínio de luxo. na 
manhã da última segun-
da-feira, rômulo prado 
informou ainda que des-
carta qualquer ligação 
com crime sexual.

delegado Rômulo prado

Acidente na 
Zona Oeste 

mata mulher 
a polícia está investi-

gando o acidente entre 
um carro e um ônibus do 
brT que deixou uma mu-
lher morta e outras três 
pessoas feridas na barra 
da Tijuca, zona oeste do 
rio, na tarde do último do-
mingo. em depoimento na 
delegacia, o motorista do 
brT disse que o condutor 
do carro vinha na parale-
la do ônibus pela avenida 
das américas e tentou 
dobrar à esquerda, fazen-
do uma conversão proi-
bida. o corpo de paula 
de assunção da silva, de 
31 anos, foi arremessado 
para fora do veículo.

peritos estiveram no lo-
cal e a polícia vai analisar 
as imagens das câmeras 
do brT e alguns passagei-
ros que estavam no ôni-
bus. entre os feridos estão 
o motorista do carro, rô-
mulo Marins, de 26 anos,  e 
os dois filhos de paula, que 
tiveram ferimentos leves.
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Negócio fadado ao fracasso 
O novo shopping de Nova Iguaçu pode estar sendo engolido pela crise 
econômica. Lojas fechadas e insegurança acenam para um futuro incerto. 

bRASílIA

a presidente afas-
tada dilma rousseff 
fez um duro discurso 
ontem pela manhã 
em sua defesa.

dilma rousseff 
chamou o governo 
do presidente em 
exercício Michel Te-
mer de usurpador, 
afirmou que o que 
está em jogo no 
processo contra ela 
é o respeito às urnas 
e se emocionou ao 
exaltar as conquis-

Dilma chora, chama Temer de usurpador 
e diz que respeito às urnas está em jogo

Vários estabelecimentos como as Casas Bahia estão com as portas fechadas

Em lágrimas, presidente dilma Rousseff fala a parlamentares no Senado no julgamento do impeachment

a osteoartrite é carac-
terizada por lesões na 
região da articulação, 
resultante do desgaste 
da cartilagem, causan-
do dor e inflamação. os 
danos podem provocar 
crescimentos ósseos ou 
esporões que se desen-
volvem ao redor das ar-
ticulações, e assim, inter-
ferem nos movimentos.

estima-se que mais 
de 500 mil pessoas entre 
homens e mulheres tem 
osteoartrite nos joelhos, 
variando de um grau 
moderado ao mais se-
vero, mais que o dobro 
de casos de osteoartrite 
encontrados nos qua-
dris.

uma série de fatores 
pode aumentar o risco, 
como uma lesão ante-
rior, o avanço da idade 
(a maioria dos pacien-
tes tem mais de 45 anos) 
e a obesidade, que co-
loca uma pressão extra 
nas articulações.

analgésicos como o 
paracetamol e o ibu-
profeno tomados por via 
oral, assim como cremes 
ou géis esfregados no lo-
cal, são os tratamentos 
hoje disponíveis para ali-
viar as dores. no entanto, 
os ingredientes ativos são 
liberados imediatamente 
para dentro do corpo, 
o que significa que eles 
podem perder sua efi-
cácia em algumas horas 
ou dias. os analgésicos 
como a codeína ajudam 
a aliviar a dor, mas cau-
sam efeitos colaterais 
como sonolência, náu-
seas e prisão de ventre. 
esteróides ou corticóides 
também são utilizados, 
na forma de compri-
midos ou injeções, mas 
produzem muitos efeitos 
secundários. portanto, 
lembre-se: o mais impor-
tante é a prevenção! di-
minua de peso, faça ca-
minhadas e beba muita 
água! 

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 

Osteoartrite 

tas de seu mandato, 
na manhã de ontem 
em seu depoimento 
de defesa do julga-
mento final do impea-
chment, realizado no 
plenário do senado 
federal.

diSCuRSO
a petista iniciou sua 

fala quase uma hora 
após o horário previs-
to, para as 9h, após 
chegar ao congresso 
nacional acompa-
nhada pelo ex-presi-
dente luiz inácio lula 

da silva, por ex-minis-
tros de seu governo 
e pelo cantor e com-
positor chico buarque, 
uma das personalida-
des mais ferrenhas na 
defesa da continui-
dade da petista no 
governo federal. ao 
chegar à casa, ela foi 
ovacionada com gri-
tos de “dilma, guerrei-
ra, do povo brasileiro”. 

“hoje, mais uma vez 
ao serem feridos nas 
urnas setores da elite 
política e econômica, 
nos vemos diante do 

risco de ruptura de-
mocrática. os pa-
drões políticos do-
minantes no mundo 
repelem a violência 
explícita, mas agora 
é a violência moral, 
usando pretextos da 
constituição para 
dar uma pretensa 
aparência de legi-
timidade para um 
governo que assu-
me sem o amparo 
das urnas”, atacou 
dilma no discurso de 
43 minutos de dura-
ção.

Marcos oliveira/agência senado

inaugurado em 28 de 
abril deste ano, o sho-
pping nova iguaçu já 

estaria sentindo os efeitos 
da crise econômica que 
pode projetar os investi-
mentos de r$ 400 milhões 
para um futuro incerto. fo-
ram gerados mais de 7 mil 
empregos diretos e indire-
tos, mas a expectativa de 
público de 1 milhão cami-
nha para o fiasco. 

pelo menos essa é a vi-
são de muitos frequenta-
dores, mas principalmente 
de alguns empresários que 
veem seus negócios minar 
na direção da crise. a re-
portagem da Tv hora h 
esteve no shopping e com 
uma câmera escondida 
registrou um cenário de-
sanimador para qualquer 
investidor. praça de alime-
tanção vazia, lojas sem 
clientes e outras fechadas. 

segundo informações 
obtidas por alguns fre-
quentadores que falaram 
na condição de anoni-
mato, algumas das maio-
res marcas, como casas 
bahia, fecharam as por-
tas, atraindo a atenção 
dos clientes, que desco-
nhecem os motivos que 
levaram os empresários a 
desistir do ponto. “para um 
empreendimento como 
esse, é estranho você 
ver as lojas vazias. se não 
houver uma campanha 
de promoção para atrair 
clientes, isso aqui será en-
tregue às moscas”, disse a 
personal trainer.

ASSALTOS À Luz dO diA 
a reportagem apurou 

ainda que em pouco mais 
de três meses, quatro lo-
jas teriam sido assaltadas. 
uma delas é a kalunga, 
especializada na venda 
de produtos de escritó-

rio, informática e material 
escolar. os funcionários 
não confirmam porque 
seguem a política da em-
presa de não comentar 
nenhum caso sem autori-
zação, mas a loja chegou 
a ser um dos alvos. 

outros problemas apon-
tados pelos frequentado-
res é de ordem estrutural. o 
shopping não possui agên-
cias bancárias e nem tem 
instalados caixas eletrô-
nicos, dificultando a vida 
da clientela. se continuar 
nesse ritmo, infelizmente 
o maior empreendimento 
da baixada fluminense, 
do grupo ancar ivanhoe 
vai pro brejo. até as 20h30 
de ontem, a reportagem 
sobre o shopping produzi-
da pela Tv hora h já tinha 
registrado mais de 44 mil 
visualizações. Muitos inter-
nautas apoiaram a maté-
ria, mas houve quem criti-
casse. 

Conscientização marca o Dia Nacional de 
Combate ao Fumo em Duque de Caxias 

o dia nacional de 
combate ao fumo foi 
lembrado ontem, pela 
secretaria Municipal 
de saúde de duque 
de caxias com ação 
na sede da prefeitura, 
em Jardim primavera.  
durante a manhã mui-
tos servidores e pres-
tadores que desejam 

parar de fumar conver-
saram com a assisten-
te social Marli pereira 
barroso, coordenado-
ra do programa Mu-
nicipal de Tabagismo, 
onde foram orienta-
dos como devem fa-
zer para participar do 
programa de combate 
ao tabagismo. durante 

a ação os funcionários 
também puderam veri-
ficar a pressão arterial.

o programa de Taba-
gismo da sMs funciona 
da rede municipal de 
saúde há vários anos, 
atendendo interessa-
dos em parar de fumar 
no centro Municipal 
de saúde, nas seis uni-

dades pré-hospitalares, 
no casp ad, na unida-
des básica de saúde 
José de freitas, da vila 
operária e com profis-
sionais de saúde e 20 
equipes do programa 
de saúde da família. 
nas unidades o atendi-
mento é feito duas ve-
zes por semana.

bruna leMos
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Esta fase será favorável 
pra resolver as questões 
de seu cotidiano. 
Aproveite ainda o bom 
clima na vida afetiva, 
que poderá contar com 

maravilhosos momentos de amor e 
paixão. Bom momento no campo 
sentimental. Sorte no amor. Cor: 
azul-turquesa. Número: 04.

Áries

O céu estimulará suas 
metas e destacará as 
qualidades do seu signo 
na vida profissional, o 
que pode contribuir para 
que você conquistar um 

aumento salarial. É tempo de buscar 
oportunidades. No amor, no trabalho 
e nos estudos. Cor: verde-esmeralda. 
Número: 07.

Touro

Você estará 
mais tolerante e 
condescendente com 
as pessoas que cercam, 
o que o(a) fará melhor 
consigo mesmo. 
Poderá descobrir a 

sua fé. As atividades religiosas estão 
muito favorecidas. Bom período 
também para a sua vida profissional. 
Momento de muita ação.

Gêmeos

Os interesses profissionais 
poderão tomar toda a sua 
atenção; é possível obter 
vantagens financeiras, 
através das artes ou 
literatura, procure não 

esquecer das pessoas queridas por causa do 
trabalho. A família lhe dará muito apoio 
em tudo que precisar. Número: 10.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Aquário. Regente: Sol. 
Suas características 
mais positivas são 
ressaltadas. Que tal 

canalizar esse charme e brilho 
pessoais para conquistar as pessoas 
que você deseja? Aproveite. Cor: 
amarelo-ouro. Número: 13.

Leão

É tempo de confiar 
na sua capacidade de 
realização. Trabalho: 
Quanto mais autonomia 
você tiver, melhor. Mas 
não deixe de aceitar a 

colaboração que lhe for oferecida, 
pois ela é duplamente valiosa agora. 
Bom momento no campo financeiro. 
Cor: bege. Número: 16.

Virgem

Organização é sua palavra 
do momento. Ajuste 
sua agenda e resolva as 
principais pendências. 
As boas energias astrais 
pairam sobre o setor 
profissional. É hora de 

se esforçar ao máximo e dar o melhor 
de si. Invista em novos projetos. Cor: 
vermelho sangue. Número: 19.

Libra

Sua vida profissional 
está indo de vento 
em popa. Excelentes 
o p o r t u n i d a d e s 
poderão pintar 
neste período, mas 

você precisa ficar um pouco mais 
atento(a) aos acontecimentos a sua 
volta. A sorte não costuma bater em 
nossa porta todos os dias. Portanto, 
aproveite.

Escorpião

Você hoje está a todo 
vapor. Uma energia vai 
ampliar seus objetivos e 
seus horizontes, seja no 
campo profissional ou 
pessoal. Faça seu trabalho 

com alegria e dedicação, e verá que 
assim surgem misteriosamente boas 
oportunidades. Pode contar com os 
amigos.

Sagitário

O cosmo está 
levantando o seu 
astral. Que tal rever 
valores e objetivos 
de vida? Busque o 

novo, deixando padrões antigos 
para trás. Mas não seja radical, 
fortaleça seu lado emocional. 
Bom momento no campo 
espiritual. Projeção profissional. 
Cor: azul-celeste. Número: 22.

Capricórnio

Fase de muita 
realização em 
tudo. No plano 
profissional você 
poderá colocar 
todos os seus 

projetos em prática. Bom 
período também para tratar de 
assuntos que envolvam papelada, 
documentação etc. Se você tem 
algum assunto pendente para 
tratar com superiores.

Aquário

Hoje será bom manter 
a calma. Pense antes 
de agir e falar. Evite 
se alterar ou bater 
boca com os outros. 
Aproxime-se das 

pessoas que lhe fazem bem! É tempo 
de aproveitar as oportunidades que 
surgem de uma boa conversa. Cor: 
laranja escuro. Número: 25.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016-FMS.

objeto: aquisição de Material de consumo 
hospitalar. 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 13/09/2016 às 10:00horas 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

aviso de licitação
tomada de Preços nº 006/2016

contratação de empresa para prestação de serviços 
de atividades de corte e poda de 720 (setecentos e 
vinte) exemplares arbóreos presentes nas vias públicas 
do município de Porto real, para atender a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
(sMMa). retirada do edital em horário comercial. local: 

departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua hilário ettore, 442 – 
centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-
000 ou então através do portal de Transparência link 
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura 
da proposta dia 19/09/2016 às 09:00 h no endereço 
acima. informações gerais: as sociedades empresariais 
interessadas que retirarem o edital no departamento 
de licitação deverão trazer: 3 (três) resmas de papel 
sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

leticia Klotz de almeida
Presidente da comissão de licitação

Câmara Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 137 DE 24 DE AGOSTO 
DE 2016.

EMENTA:  CONCEDE TRINTA DIAS DE LICENÇA, 
SEM REMUNERAÇÃO,  Á PREFEITA MUNICIPAL 
DE PORTO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
PARTICULARES.

FAÇO SABER QUE A CÃMARA MUNICIPAL DE 
PORTO REAL APROVOU E EU PRESIDENTE DA 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PORTO REAL, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art 1º - fica concedido trinta dias de licença à Prefeita 
Municipal de Porto real, senhora Maria aparecida 
da rocha silva, para tratar de assuntos particulares 
conforme pedido feito do através do Ofício nº 439/
gP/2016 de 24 de agosto de 2016, a partir do dia 01 de 
setembro de 2016, sem  remuneração de acordo com  
o artigo 77 parágrafo 1º, alínea “a”,  da lei orgânica do 
Município de Porto real.

Art 2º - .Fica também concedido por mais trinta dias 
o compromisso assumido interinamente  pelo  Vice-
Prefeito Sr. José Roberto Pereira da Silva  no cargo de 
Prefeito Municipal de Porto real.

Art 3º - este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação, tornando seus efeitos legais 
a partir do dia 01 de setembro de 2016, revogando as 
disposições em contrário.

Sérgio Hotz
Presidente

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Portaria Nº 1937/gP/2016 de 29 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de 
Assessor Técnico I, símbolo DAS-10 da Diretoria de Apoio Operacional da Secreta-
ria Municipal de Políticas Publicas.

Marcos Paulo alves da silva oliveira
denilson de jesus ferraz

Portaria Nº 1938/gP/2016 de 29 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar desta publicação, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da lei orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em co-
missão de Assessor Técnico III, símbolo DAS-08 da Diretoria de Apoio Operacional 
da secretaria Municipal de Políticas Publicas.

 rafael de souza frança
 fernando gomes de oliveira
 alexsandro araújo de oliveira
 ailton fernandes da silva junior
 lorran Nunes chaves
 eliomar lima de santana
 leonardo da silva souza
 Sérgio de Mello Terra
 eduardo gomes de freitas
 alef Marlon bebiano bueno
 humberto fernandes francisco
 lauro Pereira de Matos
 Valteli Valeriano de laia
 arlem luiz gomes
 fabio de almeida lima
 Victor hugo rodrigues silva 
 gilmar da cruz dos santos
 felipe de jesus lisboa
 Welington carlos teixeira de Melo Mattos
 Paulo henrique de Moura gomes
 

Portaria Nº 1939/gP/2016 de 29 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Miguel Carlos Maia Figueiredo, do cargo em comissão 
de chefe de serviço iV, símbolo das-07, do serviço de obras da subprefeitura de 
Nova aurora, da secretaria Municipal de Políticas Públicas. 

Portaria Nº 1940/gP/2016 de 29 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Robson Ramos da Silva, do cargo em comissão de 
chefe de serviço iV, símbolo das-07, do serviço de apoio administrativo da sub-
prefeitura do lote XV, da secretaria Municipal de Políticas Públicas.

Portaria Nº 1941/gP/2016 de 29 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Robson Luis da Rocha, do cargo em comissão de che-
fe de divisão iii, símbolo das-08, da divisão regional do Parque dos ferreiras, da 
secretaria Municipal de Políticas Públicas.

Portaria Nº 1942/gP/2016 de 29 de agosto de 2016.

Exonerar, a partir desta publicação, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da lei orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comis-
são de Assessor Técnico V, símbolo DAS-06 da Assessoria Operacional das Subpre-
feituras, da secretaria Municipal de Politicas Publicas.

jorge luiz de jesus
armando gomes ferreira

jasiel da silva
erinaldo simião de oliveira 
fabio de sousa lima
José Augusto Ferreira
Murilo bernadino da silva
julio domingues Neto
ailton alves dos santos
andrea teixeira Mendes de souza

Portaria Nº 1943/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Wagner Henrique Gundermann, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico V, símbolo DAS-06, da Diretoria Técnica da Secretaria Munici-
pal de Politicas Públicas.

Portaria Nº 1944/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Paulo Ribeiro de Figueiredo, do cargo em comissão de 
chefe de serviço iV, símbolo das-07, do serviço de apoio administrativo da sub-
prefeitura de areia branca, da secretaria Municipal de Políticas Públicas. 

Portaria Nº 1945/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, Claudio Roberto Neves de Azevedo, do cargo em co-
missão de Assessor Técnico V, símbolo DAS-06, da Diretoria Técnica da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas.

Portaria Nº 1946/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da lei orgânica Municipal, PATRICIA QUINTINO DE OLIVEIRA, da sua respectiva 
Função Gratificada, da Secretaria Municipal de Captação de Recursos.

Portaria Nº 1947/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar a pedido GISELE SOUZA DE AZEVEDO, Advogado, da secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SEMASDH, matrícula nº 10/54.967, 
a contar de 07/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/2987/2016.

Portaria Nº 1948/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar a pedido RAQUEL DE OLIVEIRA CHAVES, Auditor Fiscal, da secreta-
ria Municipal de fazenda - seMfa, matrícula nº 10/54.602, a contar de 17/05/2016, 
conforme o contido nos autos do processo nº 37/2571/2016. 

Portaria Nº 1949/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar a pedido MICHELE ALINE DE OLIVEIRA SANTOS, Auditor Fiscal, 
da secretaria Municipal de fazenda - seMfa, matrícula nº 10/49.732, a contar de 
16/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3220/2016.

Portaria Nº 1950/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar a pedido GILDSON CARLOS DE OLIVEIRA, Guarda Municipal, da se-
cretaria Municipal de segurança Publica - seMseP, matrícula nº 10/44.264, a contar 
de 27/02/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 37/3393/2016. 

Portaria Nº 1951/gP/2016 de 29 de agosto de 2016

Exonerar a pedido RAFAELA MARQUES DA SILVA, Professor II, da secreta-
ria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect, matrícula nº 
10/44.764, a contar de 02/06/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2876/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

PORTARIA N.º 345 DE 25 DE AGOSTO DE 2016-

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NoMe Processo Mat. cargo dias PerÍodo

aNa cristiNa 
MartiNs jorge 
PaiVa

37/4442/2016 7513 Profes-
sor ii

45 20/08/16 a 
03/10/16

aleXaNdre 
Meirelles bar-
bosa

37/4356/2016 25.535 ag. guar-
da MuNici-

Pal

60 15/08/16 a 
13/10/16

cleia Machado 
barcelos  

37/4425/2016 14.617 Prof. geo-
grafia

30 15/08/16 a 
13/09/16

cassia saNt 
aNNa de souZa

37/4353/2016 47.782 Prof. 
educaçÃo 
esPecial

15 17/08/16 a 
31/08/16

erica cruZei-
ro Moreira

37/4440/2016 25.332 Pediatra 15 16/08/16 a 
30/08/16

eloisa silVa 
PiMeNtel

37/4415/2016 5657 Profes-
sor ii

30 20/08/16 a 
18/09/16

hebe brito de 
oliVeira

37/4427/2016 43.808 orieNt. 
educacio-

Nal

11 21/08/16 a 
31/08/16

joceleM este-
Ves caMPos

37/4411/2016 28.349 auX. eN-
ferMageM

12 12/08/16 a 
23/08/16

leNiZe saNtos 
alVareNga

37/4429/2015 52.729 Prof. liN-
gua Por-
tuguesa

30 23/08/16 a 
21/09/16

liliaN suNaMi-
ta Maria silVa 
feliX

37/4424/2016 5465 Prof. liN-
gua Por-
tuguesa

60 04/08/16 a 
02/10/16

lidiaNe de 
aguiar barce-
los

37/4420/2016 53.043 Profes-
sor ii

07 18/08/16 a 
24/08/16

luciaNa Pache-
co da silVa

37/4359/2016 15.719  auX. adMi-
NistratiVo                           

30 03/08/16 a 
01/09/16

lucieNe Vieira 
de QueiroZ 
oliVeira

37/4140/2016 44.955 Profes-
sor ii

08 22/07/16 a 
29/07/16

Maria salete 
do NasciMeN-
to eloi da 
rosa

37/4418/2016 5239 suPerVi-
sÃo esco-

lar

30 22/08/16 a 
20/09/16

Marcelia al-
Ves de souZa 
MartiNs

37/4370/2016 49.764 assisteN-
te social

30 02/08/16 a 
31/08/16

Meriele saN-
tos ataNaZio 
da silVa liMa

37/4369/2016 43.469 suPerVi-
sÃo esco-

lar

18 14/08/16 a 
31/08/16

rosiMere la-
corte Pereira

37/4357/2016 22.581 Prof. his-
toria

60 09/08/16 a 
07/10/16

suZaNe alVes 
de liMa

37/4352/2016 19.857 tec. eN-
ferMageM

60 10/08/16 a 
08/10/16

ViViaNe carlos 
da luZ lobo

37/4426/2016 22.916 Profes-
sor ii

30 13/08/16 a 
11/09/16

ViViaNe silVa 
de liMa

37/4372/2016 44.528 Profes-
sor ii

18 14/08/16 a 
31/08/16

WilMa salles 
da costa Mari-
Nho barreto

37/4355/2016 5855 Profes-
sor ii

20 12/08/16 a 
31/08/16

                    a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assen-
tamentos funcionais.

PORTARIA N.º 346 DE 25 DE AGOSTO DE 2016-

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

NoMe Processo Mat. cargo assuNto

adriaNa coe-
lho Pires do 
NasciMeNto

37/2346/2016 20.024 gari aboNo de fal-
tas

elias NuNes 
costa

37/3294/2016 20.170 auX. adMi-
NistratiVo

caNcelaMeNto 
do iMPosto 

siNdical

dejair ferreira 
da silVa

37/1425/2016 54.583 auditor 
fiscal

iseNçÃo do 
iMPosto siNdi-

cal

Neusa da silVa 
Pires filha

37/1832/2016 57.366 ag. traN-
sito

liceNça aMa-
MeNtaçÃo

gisele oliVeira 
Matos de jesus

37/2431/2016 44.635 Professor 
ii

liceNça se-
MVeNciMeNtos

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

PORTARIA N.º 347 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

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

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NoMe Proc. Mat. cargo PerÍodo 
aQuisitiVo

PerÍodo da 
liceNça

aNgela Ma-
ria luiZ da 
silVa

37/5709/2015 7598 MereN-
deiro

26/09/10 a 
25/09/15

22/08/16 a 
21/11/16

altaMira 
coNceiçÃo 
de oliVeira

37/1503/2016 25.114 orieNt. 
educa-
cioNal

20/03/04 a 
19/03/09

22/08/16 a 
21/11/16

adriaNa 
dalMaZio 
de alMeida 
rodrigues

37/3068/2016 6153 Profes-
sor ii

02/03/00 a 
01/03/05

02/03/10 a 
01/06/15

01/09/16 a 
30/11/16

01/12/16 a 
28/02/17

carlos ce-
sar girÃo

37/3263/2015 15.722 iNsP. de 
disciPli-

Na

23/04/03 a 
22/04/08

01/09/16 a 
30/11/16

celio saN-
tos aNto-
Nio

04/5575/2013 18.528 laVador 
de auto

29/05/05 a 
28/08/10

01/10/16 a 
31/12/16

ediMilsoN 
roQue da 
silVa

37/2538/2016 19.697 Moto-
rista

12/06/10 a 
11/06/15

01/09/16 a 
30/11/16

jacKeliNe 
goMes tei-
Xeira

37/2749/2016 15.118 auX. 
adMiNis-
tratiVo

04/03/03 a 
03/03/08

01/09/16 a 
30/11/16

joao salus-
tiaNo dos 
saNtos

37/0397/2016 18.272 traba-
lhador 
braçal

24/05/00 a 
23/05/05

01/10/16 a 
31/12/16

joVeNil 
cortes 
trubat

37/4840/2015 15.037 Profes-
sor ii

02/03/08 a 
01/03/13

01/10/16 a 
31/12/16

Marcia de 
souZa Vi-
lela

37/2630/2016 17.348 auX. 
adMiNis-
tratiVo

01/03/05 a 
28/02/10

09/08/16 a 
08/12/16

MeliZaNde 
MariNho da 
silVa

37/1574/2016 7487 MereN-
deiro

21/07/10 a 
20/08/15

02/05/16 a 
01/08/16

Marli Nu-
Nes silVa da 
cruZ

37/1584/2016 73.001 Profes-
sor ii

02/10/06 a 
01/10/11

22/08/16 a 
21/11/16

soNia Maria 
teiXeira 
cordeiro

04/2002/2011 6353 MereN-
deiro

02/03/00 a 
01/03/05

15/09/16 a 
14/12/16

                                                            a publicação deste ato visa cumprir a obriga-
ção de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 348 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei complementar nº 
070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 057/2002.

R E S O L V E :

conceder a servidora JOSENAIDE GOMES SANTANA, ocupante do cargo de Au-
xiliar Serviços Gerais, matrícula nº 10/82.355, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/5599/2015.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA
15/04/01 a 14/04/06 01/08/16 a 31/10/16

15/04/06 a 14/08/11 01/11/16 a 31/01/17

15/08/11 a 14/11/16 03/03/17 a 02/06/17
a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

PORTARIA N.º 349 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de MARCELIA ALVES 
DE SOUZA MARTINS, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº. 
10/49.764, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos – SEMASDH, por ter infringido os artigo 132, iii, da lei complementar nº 
014/97, conforme o contido nos autos do Processo nº 03/0228/2016.

PORTARIA N.º 350 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de EDYANNA DE OLIVEIRA 
BARRETO, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/52.971, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, por 
ter infringido os artigo 138 da lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 37/0424/2016.

PORTARIA N.º 351 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de MARIA ALICE MIRAN-
DA BRAGA, ocupante do cargo de Supervisor Escolar, matrícula nº. 10/15.010, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – 
SEMECT, por ter infringido os artigo 32 e 118 da lei complementar nº 014/97, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/0927/2015. 

PORTARIA N.º 352 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de DEBORA DE SOUZA DE 
OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/22.349, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, por 
ter infringido os artigo 138, da lei complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/3298/2016. 

PORTARIA N.º 353 DE 25 DE AGOSTO DE 2016-

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da lei comple-
mentar n.º. 083 de 27/12/2006.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NoMe Processo Mat. cargo dias PerÍodo

joice fer-
reira bote-
lho

37/4360/2016 25.762 tec. de labo-
ratÓrio

120 02/08/16 a 
29/11/16

REDE TVREDE TV

Ingredientes

Hambúrguer 
com cebolas 

caramelizadas

350g de carne moída (acém 
ou fraldinha)/folhas de rúcula/
fatias de bacon/1 cebola cor-
tada em fatias/1/2 colher (chá) 
de vinagre balsâmico/2 fatias 
de queijo mussarela/sal e pi-
menta do reino a gosto/2 pães 
para hambúrgueres/Maionese 
caseira: 2 gemas cozidas/1 
gema crua/aproximadamente 
150ml de óleo/sal a gosto/1 
colher (chá) de vinagre de 
maçã ou branco/1 talo de 
cebolinha verde/1 colher (chá) 
de salsinha verde

Modo de preparo

1- para a maionese: com 
um garfo esmague as duas 
gemas cozidas. acrescente 
a gema crua e misture bem. 
aos poucos siga adicionan-
do o óleo e misturando, sem 
parar. acrescente o vinagre e 
tempere com sal. Transfira a 
maionese para um liquidifica-
dor ou use um mixer e bata 
com a salsinha e a cebolinha 
verde. cubra com filme plástico 
e mantenha na geladeira en-
quanto continua a receita.
2- bacon crocante: forre uma 
travessa com papel toalha e 
disponha as fatias de bacon 
lado a lado. leve ao forno pré 
aquecido a 200° por aproxima-
damente 20 minutos. reserve.
3- hambúrguer: corte a carne 
e passe pelo moedor, ou com 
a carne já moída modele os 
hambúrgueres. Tempere com 
sal dos dois lados. em uma 
frigideira quente regue um fio 
de azeite e doure os hambúr-
gueres dos dois lados. coloque 
uma fatia de queijo em cima 
de cada hambúrguer. quando 
derreter desligue o fogo.
4- cebolas caramelizadas: 
fatie as cebolas. em uma 
frigideira quente regue um fio 
de azeite e adicione a cebola. 
Tempere com sal e pimenta do 
reino. quando começarem a 
caramelizar adicione o vinagre 
balsâmico. desligue o fogo e 
reserve.
5- corte os pães ao meio e 
aqueça na frigideira onde 
dourou os hambúrgueres.
6- Montagem: passe maionese 
nos pães, coloque o hambúr-
guer com o queijo, em cima 
as folhas de rúcula com uma 
pitada de sal, as cebolas cara-
melizadas e feche com a outra 
fatia de pão com maionese.

Ingredientes

Filé mignon com 
manteiga de 
ervas finas

risoto de funghi uncle 
ben´s bistrô/2 meda-
lhões de filé mignon/sal 
e pimenta do reino a 
gosto/azeite de oliva/
Manteiga de ervas 
finas:
2 colheres (chá) de 
manteiga sem sal/folhas 
de alecrim e tomilho 
picadas/sal e pimenta 
do reino a gosto

1- para a manteiga de ervas 
finas: em uma tigela misture 
a manteiga em temperatura 
ambiente com as folhinhas de 
tomilho, e as folhas de alecrim 
bem picadinhas. Tempere com 
sal e pimenta do reino,, mistu-
re. em um pedaço de papel 
manteiga, coloque a mantei-
ga aperte bem formando um 
rolinho e feche as pontas. dei-
xe no freezer por 10 minutos.
2- Tempere os medalhões com 
sal e pimenta do reino dos 
dois lados. em uma frigideira 
com um fio de azeite doure 
a carne de um lado, quando 
dourar vire e doure do outro 
lado.
filé mignon com manteiga de 
ervas finas
3- enquanto os medalhões 
estão quase prontos, vamos 
preparar o risoto de funghi 
da uncle ben´s que é super 
prático.
bom apetite!

Modo de preparo
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Michelle 
cristiNa 
guedes 
Vieira

37/4393/2016 44.590 Professor ii 120 15/08/16 a 
12/12/16 

PaloMa 
alMo tei-
Xeira sou-
Za

37/4381/2016 58.085 Professor ii 120 12/08/16 a 
09/12/16 

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

PORTARIA N.º 354 DE 25 DE AGOSTO DE 2016 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, da 
lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.

          
RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor NEILE ANSELMO DOS SANTOS LOPES 
DA SILVA, matrícula 10/47.201, ocupante do cargo de Secretario Escolar, lotado 
na secretaria Municipal de educação, esporte e turismo – seMest. o tempo de 
serviço de 7.942 (Sete mil, novecentos e quarenta e dois) dias, correspondendo 
a 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, conforme certidão de 
tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
que integram o processo administrativo nº. 37/2799/2016. a publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 355 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

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

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

Averbar, em ficha funcional do servidor WANDA PENNA FORTE DE MELO, ma-
trícula 10/14.716, ocupante do cargo de Professor de Língua Inglesa, lotado na 
secretaria Municipal de educação, esporte e turismo – seMest. o tempo de ser-
viço de 1.893 (Hum mil, oitocentos e noventa e três) dias, correspondendo a 
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, conforme certidão de tempo 
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que 
integram o processo administrativo nº. 37/3366/2016. a publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 356 DE 25 DE AGOSTO DE 2016 

o secretário MuNiciPal de adMiNistraçÃo e serViços PÚblicos, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

excluir da portaria nº 296 DE 18 DE JULHO DE 2016, publicada no jornal hora h 
de 20/07/2016, o processo nº 37/0140/2015, Assunto: Licença Prêmio, formulado 
pela servidora RUTH IGUACI MENDES MAGALHAES

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

PORTARIA Nº 013/SEHURB/2016 DE 29 DE AGOSTO DE 2016

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

•	 Considerando que a transparência é um dever do Poder Público em todas 
as esferas da administração e devemos divulgar as ações governamentais 
para ciência de toda a população;

•	 Considerando a necessidade de manifestação da sehurb na localização 
dos processos que constem no siaP(sistema de acompanhamento de 
Processos); 

•	 Considerando, que se faz necessário abertura de processo de sindicância 
interna, caso haja processos não localizadas fisicamente na SEHURB, que 
constem no siaP.

RESOLVE

Art. 1º - determinar aos servidores DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS – MATRÍCULA 
60/56.504 e JORGE RICARDO ZUZARTE FERREIRA - MATRÍCULA 10/18.411, 
sob a coordenação do primeiro, que no prazo de 15(quinze) dias úteis devem apre-
sentar relação de todos processos que estejam constando no siaP(sistema de 
acompanhamento de Processos) como localização atual a secretaria Municipal de 
habitação e urbanismo – sehurb.

§ 1º - esta medida será fundamental para conciliar o que consta no siaP com o 
encontrado fisicamente na SEHURB, cabendo posteriormente a abertura de sindi-
cância, se fizer necessário para localizar os processos não encontrados fisicamente 
nas dependências da SEHURB.

§ 2º - caso algum servidor e/ou cidadão esteja de posse de processos que deveriam 
estar na sehurb, favor encaminhá-los no prazo de 72(setenta e duas) horas, após 
a publicação desta Portaria, não sendo passíveis de qualquer responsabilização.

§ 3º - a posse e/ou impedimento do andamento de documentos públicos, por qual-
quer pessoa, poderá ocasionar em processo judicial a ser aberto pela administração 
Pública.

Art. 2º - esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES RODRIGUES
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE BELFORD 
ROXO

RESOLUÇÃO Nº 001 DE 03 DE AGOSTO DE 2016

“dispõe sobre a aprovação dos critÉrios MuNiciPais de priorização do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida de Belford Roxo e dá outras providências”.

o conselho Municipal de habitação e interesse social de belford roxo, 
no uso das suas atribuições legais e considerando a decisão emanada na reunião 
extraordinária realizada em 02 de agosto de 2016,

Considerando o disposto na PORTARIA do Ministério das Cidades Nº 412 de 
06/08/2015, Lei Federal 11.977 de 07/07/2009;

Considerando a análise dos dispostos na Portaria 11/sehurb/2016, publicada 
em 22/07/2016, dando transparência ao processo de seleção de candidatos ao 
Programa;

RESOLVE:

Art. 1º. fica consolidada a necessidade de atender os CRITÉRIOS NACIONAIS de 
Priorização do Programa Minha casa Minha Vida(PMcMV), que seguem:

§ 1º - famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 
desabrigadas, comprovado por declaração do ente Público(aVadaN da defesa 
CIVIL); 

§ 2º - famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por 
autodeclaração; e 

§ 3º - Famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a 
apresentação de laudo médico. 

Art. 2º. aprova os CRITÉRIOS MUNICIPAIS para priorização dos candidatos ao do 
Programa Minha casa Minha Vida(PMcMV) na cidade de belford roxo, conforme 
segue:

§ 1º - famílias de que façam parte pessoa(s) idosa(s) comprovado por documento 
de oficial que comprove a data de nascimento;

§ 2º - Famílias beneficiadas por Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) no âmbito da Política de Assistência Social, comprovado por declaração do 
ente público; e

§ 3º - famílias monoparentais(constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou 
somente por um responsável legal por crianças e adolescentes), comprovado por 
documento de filiação e documento oficial que comprove a guarda; 

Art. 3º. esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação, cabendo ao 
chefe do executivo atender os demais itens da Portaria 412/MiNcidades/2015, 
publicando o decreto que irá revogar as disposições em contrário e regulamentar 
o PMcMV de belford roxo, com vistas a atender a legislação federal.

MARCELO MORAES RODRIGUES
Presidente CMHIS

Republicado por incorreções

PROCESSO Nº 37/3891/2016        FLS. 

- PORTARIA N.º 357 DE 25 DE AGOSTO DE 2016-

o secretário MuNiciPal de adMiNistraçÃo e serVi-
ços PÚblicos, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

excluir da portaria nº 304 DE 25 DE JULHO DE 2016, publicada 
no jornal hora h de 27/07/2016, o processo nº 37/3891/2016, Assunto: LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAUDE, formulado pela servidora SONIA MARCIA DA 
SILVA POSSIDONIO DEFNTE.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de administração e serviços Públicos

GLOBO
05:02 - hora um
05:59 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:15 - bem estar
10:56 - encontro com fátima ber-
nardes
11:55 - praça Tv - 1ª edição
12:33 - globo esporte
13:00 - horário políticopara todos 
os estados menos df
13:10 - Jornal hoje
13:49 - vídeo show
14:50- sessão da Tardecorreio do 
amor
16:23 - vale a pena ver de novo-
anjo Mau
17:37 - Malhação: pro dia nascer 
feliz
18:10 - sol nascente
19:05 - praça Tv - 2ª edição
19:27 - haja coração
20:30 - horário políticopara todos 
os estados menos df
20:40 - Jornal nacional
21:25 - velho chico
22:23 - Justiça
23:22 - por Toda Minha vida
00:34 - Jornal da globo
01:09 - programa do Jô
01:50 - plantão noturno
02:44 - corujãoMeu nome não é 
Johnny

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – fofocando
15:15 – casos de família
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é Teu
19:45 – sbT brasil 
20:30 – cúmplices de um res-
gate
21:15 - carrossel
21:30 – a garota da Moto
22:15 – programa do ratinho
23:15 – cine espetacular
01:00 – The noite
01:45 – Jornal do sbT
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e Meio
04:00 – Jornal do sbT
05:00 – Jornal do sbT

REDE TV

05:00-igreja internacional da 
graça de deus 
08:30-Te peguei 
09:00-Tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do reino de 
deus 
13:00-horário eleitoral gratui-
to 
13:10-igreja universal do reino de 
deus. 
15:10-a Tarde é sua 
17:15-igreja universal do reino de 
deus 
18:15-sem rodeios 
19:30-redeTv news 
20:30-horário eleitoral gratuito 
2 
20:40-igreja internacional da gra-
ça de deus. 
21:40-Tv fama 
22:45-luciana by night 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-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
12h00 - balanço geral sp
13h00 - horário político
13h10 - balanço geral sp – con-
tinuação
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h45 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - horário político
20h40 - a Terra prometida
21h45 - Jornal da record
22h45 - batalha dos cozinheiros
00h15 - programa do porchat
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
09:10 - dia dia
10:10 - os simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - qual é o desafio?
16:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:10 - religioso - show da 
fé
22:05 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - Jornal da noite
01:15 - que fim levou?
01:20  o Melhor da liga
01:55 - os simpsons
02:50 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - religioso - igreja 
universal
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Barça e União empatam em Japeri
Copa Zeca Leão teve segunda rodada com muitos gols. Destaque 
para o Chacrinha que goleou o Chelsea e assume a liderança.

Anderson luiz

baixada

a bola rolou no clás-
sico de Japeri en-
tre barça Japeri e 

união, em partida reali-
zada no campo do dra-
gagem, válida pela se-
gunda rodada da copa 
zeca leão. em jogo de 
muita movimentação, 
com as duas equipes 
apresentando um exce-
lente futebol, o primeiro 
tempo ficou marcado 
pelas jogadas de linha 
de fundo, sobressaindo, 
dessa forma, os dois seto-
res defensivos.

a etapa complemen-
tar, teve, logo nos minutos 

iniciais, o união abrindo 
o marcador, com o ata-
cante enéas, que apro-
veitou o vacilo da zaga 
do barça para estufar a 
rede: união 1 a 0. daí em 
diante, o barça saiu para 
o jogo, dando espaços 
para os contra-ataques 
do união, que até po-
deria ter ampliado, mas 
abusou de desperdiçar 
chances. por outro lado, 
o goleiro Jeffinho garan-
tia o resultado com gran-
des defesas, mas foi traí-
do aos 43, dando rebote 
para Wellington empatar 
o jogo. o resultado de 1 
a 1 acabou sendo justo 
pelo que foi apresentado 

pelas duas equipes.
a partida ainda teve 

beiço e ronaldinho, do 
união, e paulinho, do bar-
ça, recebendo cartão 
vermelho.

FiCHA TÉCNiCA
barça Japeri 1 x 1 união
arbitragem: felipe silva
barça Japeri: ricardo; 

fabrício (gleisson), Jean, 
paulinho e gláucio (iter-
son); panelão (cláudio), 
amauri, Jerrá (Matheus) 
e leozinho; romarinho 
(andré) e guilherme 
(Wellington). Técnico: 
adilson felix.

união: Jeffinho; Júnior 
(Maicon)(andinho), fia-

lho, gil e flávio; pereba, 
beiço, Max (ronaldinho) 
e igor (roberto giggio)

(Tatinho); Wesley (danilo) 
e Jean (enéas). Técnico: 
rômullo risso.

gol: enéas, aos 3’/2ºT 
(0-1) Wellington, aos 
43’/2ºT (1-1).

Barça Japeri e união realizaram uma movimentada partida de futebol 

Chacrinha goleia e assume a liderança
a segunda rodada 

da copa zeca leão 
teve a rede sendo ba-
lançada por 29 vezes, 
com destaque para o 
chacrinha que goleou 
o chelsea por 6 a 1. 
alexandre, Tiago luis, 
denilson, everton, Thia-

go silva e luiz, fizeram os 
gols do chacrinha, com 
valério descontando. o 
olympique bateu o colo-
rado por 4 a 3, bruno no-
gueira (duas vezes), edmil-
son e Wellington fizeram 
para o olympique, com 
Júnior, charles e anderson 

fazendo para o colorado. 
cfc e city empataram em 
3 a 3. Johny (duas vezes) e 
sidney, fizeram para o cfc, 
enquanto que anderson 
(três vezes), fez para o city. 
o colombiano venceu o 
Águias por 2 a 1. hélio e 
valdeni marcaram para o 

colombiano e luan des-
contou. esquadrilha ficou 
em 2 a 2 com vila. ricar-
do sérgio e felipe amaral 
marcaram para o esqua-
drilha, com William (duas 
vezes) para o vila.

com a rodada encer-
rada, a classificação ficou 

assim: grupo a: 1º) cha-
crinha, 6 pontos; 2º) barça 
Japeri (saldo: 3) e união 
(saldo: 2); 4º) olympique, 
3; 5º) colorado (saldo: -2) 
e chelsea (saldo: -8), 0. 
grupo b: 1º) cfc e esqua-
drilha, 4; 3º) Águias (saldo: 
1) e colorado (saldo: 0); 

5º) vila Medeiros (saldo: 
-1) e Manchester (saldo: 
-2), 1. próxima rodada: 
colorado x barça Japeri; 
chacrinha x união; olym-
pique x chelsea; colom-
biano x Manchester; es-
quadrilha x cfc e Águias 
x vila Medeiros. 

anderson luiz


