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última viagem

Alex Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do coletivo. Familiares e amigos se despediram do motorista no cemitério de Nova Iguaçu

Aterrorizante: corpo carbonizado e decapitado foi visto por morador que avisou à polícia sobre o encontro macabro

A droga foi despachada por remetente no exterior

Maisa: temor só a Deus

Atriz mirim 
é ameaçada 

de morte

PF agarra 
holandês 

com carga 
de droga 
sintética

PM é morto 
após reagir 

a assalto

Cunha deve 
renunciar, 
diz aliado

Nova Iguaçu 
garante 2 
mil vagas 

Churrasco queimado!

Covardão dá cinco tiros 
em motorista de ônibus 
após batida no trânsito

reprodução/whatsapp

Polícia Federal rece-
beu informações de 
que encomenda che-
garia em agência pos-
tal e deu o bote no 
momento em que com-
parsa pegava malote 
nos Correios.

Vítima foi perseguida por motoqueiro que atirou diversas vezes enquanto ela estava de costas. Câmera do coletivo está sendo analisada pela Polícia Civil.

reprodução/plantão policial

divulgação

divulgação/pf

3

Fiéis lotam 
Catedral de 

Santo Antônio 
de Jacutinga 

pelo padroeiro 
de Nova Iguaçu
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Porcona

Peixão

os canadenses 
steve Jenkins e de-
rek walter mantêm 
uma porca como 
animal de estima-
ção na cidade de 
campbellville, na 
província de on-
tário, no canadá. 
o casal afirmou 
que adotou esther 
achando que fosse 
um miniporco. hoje, 
a porca está com 
cerca de 300 quilos.

um pescador sor-
tudo aproveitou 
para pescar em 
uma área alaga-
da nas margens do 
rio sena em paris, 
na frança, no últi-
mo dia 2 de junho. 
o francês acabou 
dando sorte e fis-
gou um enorme si-
luro, espécie rara de 
peixe que também 
é conhecido como 
bagre europeu.

Mais de 2,1 milhões de turistas visitaram o 
país entre janeiro e maio deste ano, o que 
representa 15,3% a mais que no mesmo pe-
ríodo do ano passado. os países vizinhos ar-
mênia, azerbaijão, turquia e rússia são as 
nações que mais visitantes fornecem à ge-
órgia. 

uma fonte de ‘chachá’, a vodca georgiana 
elaborada a partir da uva, se transformou em 
um dos maiores atrativos da cidade de Batu-
mi, situada no litoral do Mar negro, cerca de 
380 quilômetros ao oeste de tbilisi. a fonte jorra 
durante dez minutos por dia a famosa bebida.

Às 19h, a chachá substitui a água nessa 
fonte e atrai centenas de turistas que po-
dem provar de graça a excelente vodca 
georgiana. "a chachá é o melhor de todos 
os tipos de vodca", dizia o ditador soviético 
iosif stalin.

Fonte de vodca III

Fonte de vodca Fonte de vodca II

o pequeno país do cáucaso do sul é de 
fato um dos destinos preferidos pelos russos, 
apesar do controle da separatista ossétia 
do sul. os moradores da letônia, itália, po-
lônia e frança foram os europeus que mais 
viajaram à geórgia durante o período assi-
nalado.

Fonte de vodca IV

as chuvas que causaram inundações na fran-
ça nas últimas semanas tinham a impressão di-
gital inconfundível das mudanças climáticas, de 
acordo com uma pesquisa francesa que será 
submetida a uma revista científica. o aqueci-
mento global quase duplicou nos últimos 50 anos, 
a probabilidade desse tipo de chuvas fortes.

as águas do sena atingiram seu maior nível em 
três décadas, enquanto as inundações provoca-
ram evacuações e deixaram dezenas de milha-
res de pessoas sem energia elétrica. na alema-
nha, as chuvas também causaram inundações 
que arrastaram casas e carros. pelo menos 18 
pessoas morreram em quatro países europeus. 

Fim dos tempos III

Seleção para almoxarife
  empresa pioneira no mercado de segurança ele-
trônica e telefonia, busca profissional para vaga 
de almoxarife. requisitos: ensino médio completo 
e experiência na função. salário compatível com 
o mercado + benefícios. interessados encaminhar 
currículo para glauciane.vagas@gmail.com.

Evento oferece 1,5 mil vagas 
  hoje ocorre a 40ª edição do 'portela dá trabalho'. 
o evento, que será realizado das 9h às 14h, vai ofe-
recer 1,5 mil vagas de emprego. os candidatos pre-
cisam levar carteira de trabalho, currículo, uma foto 
3x4 e demais documentos. a quadra da portela fica 
na rua clara nunes 81, Madureira.

Promotor Merchandising 
empresa pioneira e líder mundial na fabricação de 

reservatórios rotomoldados, busca promotor Merchan-
dising. requisitos: ensino Médio completo, experiência 
na função, possuir carro e cnh B. candidatos interes-
sados e dentro do perfil devem encaminhar currículo 
para recrutamento.rj@nvh.com.br.

Valor alcançou R$ 900 bi 
por volta de 7h10 do último domingo, o valor 

pago pelos brasileiros somente em impostos neste 
ano alcançou r$ 900 bilhões, segundo o ‘impos-
tômetro’ da associação comercial de são paulo 
(acsp). no ano de 2015, esse mesmo montante foi 
alcançado um dia depois, em 13 de junho.

Reajuste supera inflação
 em pleno aumento do desemprego, os gastos com 

saúde estão fazendo peso extra no orçamento do bra-
sileiro. a agência nacional de saúde suplementar au-
torizou, na semana passada, um reajuste de até 13,57% 
nos planos de saúde individuais, a oitava alta seguida 
acima da inflação. 

Financiamento tem queda 
 o número de veículos novos que foram compra-

dos por meio de financiamento caiu 25,7% em maio 
comparado ao ano passado, informou ontem, a ce-
tip, que compila dados das instituições financeiras que 
operam no país. o volume, no entanto, representa alta 
de 1,9% na comparação com abril.

Mudanças climáticas

EmprEsa dE sEgurança

EmprEsa dE rEsErvatórios

impostômEtro

vEículos novos

Protesto reúne ciclistas pelados

Mudanças climáticas II
a probabilidade de um evento extremo asso-

ciado a precipitações aumentou no mínimo, 40%. 
"descobrimos que podíamos associar o aque-
cimento global diretamente com as recentes 
tempestades na frança que provocaram tantas 
inundações e destruição", disse em um comuni-
cado robert vautard, cientista sênior francês.

'portEla dá trabalho'

planos dE saúdE

reuters/luke Macgregor

ciclistas tiraram a roupa e atraíram olhares curiosos ao pedalarem por 
pontos turísticos de londres, capital britânica, no último sábado. o ato fez 
parte da world naked Bike ride (conhecida como ‘pedalada pelada’ no 
Brasil).

o evento é uma campanha global para incentivar o uso de meios de 
transportes alternativos (além da bicicleta, patins e skate, por exemplo), além 
de um ato de protesto contra veículos motorizados e a destruição ambiental.

Vexames 
o ex-prefeito de nova iguaçu, lindbergh 

farias (pt), tem chamado a atenção pelos 
sucessivos vexames que tem protagonizado 
no exercício de seu mandato de senador. ele 
integra a chamada ‘bancada da chupeta’ 
ao lado das senadoras vanessa grazziotin 
(pcdoB) e gleise hoffmann (pt), esta última 
recentemente condenada a devolver  mi-
lhões de reais aos cofres públicos.

Descrédito
‘lindinho’ tem queimado todos os cartu-

chos possíveis para tentar desqualificar as 
acusações que cercam o seu partido. porém, 
tem colhido apenas descrédito junto à classe 
política, à imprensa e à opinião pública.

Inferno astral
desde o anúncio da chamada ‘lista do Ja-

not’, o senador tem vivido um inferno astral. 
lindbergh foi elencado entre os políticos cita-
dos na operação lava Jato que teriam rece-
bido dinheiro sujo de empreiteiros.

Sem noção
Mas não são apenas denúncias de corrup-

ção que têm contribuído para o vexame do 
ex-prefeito iguaçuano. no dia 4 de março, 
quando o ex-presidente lula foi conduzido 
pela polícia federal, coercitivamente, para 
prestar depoimento, lindbergh farias gravou 
um vídeo de protesto despenteado e sem ca-
misa, em desacordo flagrante com sua condi-
ção de parlamentar.

 
   Sem noção II

além disso, desde o início do processo de 
impeachment da presidente dilma, lindbergh 
tem se comportado de maneira histriônica, 
seja na tribuna, seja na comissão que analisa 
o processo no senado, tendo chegado quase 
às vias de fato com o seu colega, o senador 
ronaldo caiado.



Bornier recorre a santo para 
enfrentrar crise econômica
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

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

fé e esperança

antonio carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Bispo diocesano Dom Luciano Bergamim convidou prefeito a subir ao altar

Evento reuniu milhares de pessoas numa caminhada bastante alegre

Encontro aconteceu no CRAS do bairro Mucajá

Passageiros ao lado da composição danificada

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de nova iguaçu.

Prefeito de Nova Iguaçu pediu ao padroeiro do município, que ajude os governantes do Brasil.
thiago loureiro

francisco filho

wanderson oliveira

santo antônio, rogai 
por nós e intercedei 
a deus por nós. este 

refrão de uma famosa 
música de exaltação 
ao santo foi o mote da 
saudação que o prefei-
to de nova iguaçu, nel-
son Bornier, fez ontem 
aos centenas de fiéis 
que lotaram a catedral 
de santo antônio de 
Jacutinga, no centro. 
convidado pelo bispo 
diocesano dom luciano 
Bergamim a, do altar, di-
rigir-se aos fiéis do “san-
to casamenteiro”, pa-
droeiro de sua cidade, 
Bornier pediu ao home-
nageado da igreja ca-
tólica, com a força de 
suas orações, que ajude 
os governantes do Brasil, 
dos 27 estados da fede-
ração e dos mais de 5 
mil municípios a supe-
rarem as dificuldades 

econômicas e políticas 
pelas quais todos estão 
passando atualmente.  
foram distribuídos cerca 
de 7 mil pãezinhos ao 
longo de todo dia na 
catedral.

reprodução

Pane elétrica em trem Mesquita realiza a 8ª Parada LGBT

Japeri diz ‘não’ para exploração do trabalho infantil

o último domingo 
foi de festa em Mes-
quita. a prefeitura, 
por meio da secreta-
ria de governo e da 
coordenadoria da 

por volta das 6h30 de 
ontem, um problema no 
equipamento que liga 
um trem à rede elétrica 
da ferrovia (pantógrafo) 
de uma composição do 
ramal Japeri que seguia 
para a central provocou 
a interrupção da viagem 
em direção à central do 
Brasil. vários passageiros 
não quiseram esperar a 
chegada dos agentes 
da supervia forçaram a 
abertura das portas e des-
ceram do trem, seguindo 
a pé, pelos trilhos, até a 
estação piedade. lá, se-

“lugar de criança 
é na escola”. essas 
são as palavras de 
ordem. por esta ra-
zão, a prefeitura de 
Japeri, por meio da 
secretaria de ação 
social e trabalho (se-
Mast), realizou on-
tem, um evento em 
prol do dia interna-
cional de comba-
te à exploração da 

diversidade sexual, 
promoveu na cidade, 
neste 12 de junho, a 
8ª parada da diversi-
dade lgBt, que teve 
como tema “vamos 

guiram viagem em outros 
trens. a composição que 
apresentou problema 
passou por manutenção, 
conforme informou a 
concessionária.

devido ao problema 
os intervalos ficaram ir-
regulares nos ramais de 
Japeri, santa cruz e de-
odoro. nas redes sociais 
circularam várias fotos e 
vídeos mostrando passa-
geiros caminhando pelos 
trilhos e subindo na esta-
ção piedade.

o incidente está sendo 
apurado pela agetransp.

Mão de obra infantil, 
comemorado em 12 
de junho. 

UNINDO FORÇAS
o encontro acon-

teceu no centro de 
referência de assis-
tência social (cras), 
no bairro Mucajá, 
com o objetivo de 
unir forças e traba-
lhar a multiplicação 

Solidariedade
o prefeito falou de-

pois que o bispo da 
diocese de valença, 
dom nelson franceli-
no ferreira, exaltar, na 
homilia, valores como 

justiça, fraternidade e 
solidariedade com os 
mais pobres, citando 
como exemplos destes 
valores ao longo dos 
séculos, além de san-
to antônio, o apóstolo 

paulo, são francisco 
de assis e o papa fran-
cisco. padres e diáco-
nos de toda diocese 
de nova iguaçu parti-
ciparam da missa. os 
devotos do santo mais 

popular da igreja ca-
tólica lotaram, ainda, 
a igrejinha da prata, na 
divisa de nova iguaçu 
com Belford roxo, tam-
bém dedicada a santo 
antônio.

dar voz a quem nos 
dá voz”. o evento 
reuniu milhares de 
pessoas numa ca-
minhada que foi da 
avenida feliciano so-

dré, em Juscelino, até 
o paço Municipal, no 
centro.

a concentração 
começou às 16h, em 
frente ao colégio 
estadual presidente 
castelo Branco, com 
a execução do hino 
nacional. a abertura 
da 8ª parada contou 
com a fala de auto-
ridades locais e mili-
tantes. grande parte 
da população des-
filou com fantasias e 
dançou ao som de 
trios elétricos.

a 8ª parada da di-
versidade lgBt con-
tou com o apoio das 
secretarias de segu-
rança pública, saú-
de, transportes e trân-
sito, ordem pública e 
a coordenadoria da 
Juventude. além da 
parceria da polícia 
Militar, por meio do 
20º BpM de Mesquita.

de ideias para a er-
radicação do traba-
lho infantil.

com base no nú-
mero habitacional 
de Japeri, o municí-
pio apresenta baixos 
índices de casos de 
violação de direitos 
das nossas crianças 
e isso se deve a uma 
força-tarefa realiza-
da por meio do po-

der executivo, com o 
centro de referência 
especializado de as-
sistência social (cre-
as), conselho tutelar 
e o cras, através de 
ações como serviço 
de convivência, pro-
grama de proteção 
especial e o progra-
ma de erradicação 
de trabalho infantil 
(peti).

Equipe esteve presente
nelson Bornier, que 

estava acompanha-
do de sua vice dani 
nicolasina, de todo 
secretariado muni-
cipal, do presidente 
da câmara, Maurí-
cio Morais, e de qua-
se uma dezena de 
vereadores, ouviu 
dom luciano des-
tacar a importância 
da parceria da pre-
feitura na organiza-
ção e infraestrutura 
da festa religiosa 
que a cada ano, ao 
longo de três dias, 
reúne milhares de 

devotos de toda a 
Baixada fluminense. 
o prefeito pediu a 
todos os governantes 
sabedoria e muita 
reflexão para unir o 
país e tirá-lo da cri-
se, ajudando o Brasil 
a retomar a rota do 
desenvolvimento.

ao final da missa, 
dom luciano Ber-
gamim agradeceu 
a participação de 
todos e pediu a do-
ação de agasalhos 
para ajudar os mais 
pobres a se aquece-
rem neste inverno.
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o procon autuou a supervia pelo 
problema ocorrido na manhã de 
ontem. um trem do ramal de Japeri 
apresentou um defeito no pantógra-
fo próximo a estação de piedade, 
causando atrasos em diversos ramais.

a caminhada pro-
movida pela secre-
taria Municipal da 
terceira idade, será 
realizada amanhã na 
avenida Maracanã 
no bairro vila paca-
embú com início Às 
08:30. ao termino ha-
verá diversas ativida-
des físicas gratuitas.

os idosos de Quei-
mados vão chamar 
atenção nas ruas do 
município. alunos do 
centro de esporte e 
lazer da terceira ida-
de vão realizar uma 
caminhada ao dia 
Mundial de comba-
te a violência con-
tra idosos.

na parte da tarde, os idosos vão distribuir pan-
fletos de conscientização sobre a valorização da 
terceira idade e a distribuição do estatuto do idoso 
para os motoristas no centro. 

as assessoras de imprensa Marcelle abreu (hgni) e 
flávia rodrigues (secretaria de saúde de nova igua-
çu), têm sido bastante elogiadas por colegas por 
conta da eficiência e comprometimento.

Caminhada Caminhada II

Caminhada III Elogio

Eles disseram... nós publicamos!
"Após o resultado do Conselho de Ética, é possível que eu trabalhe para que ele reavalie sua posi-

ção em relação à presidência da Câmara. É possível que eu converse com ele a esse respeito", disse 
o deputado carlos Marun, um dos principais integrantes da “tropa de choque” cunha.

conselheiros de cultura de nova igua-
çu tomaram posse na última quinta-fei-
ra em cerimônia no complexo cultural. 
conduziram o evento a subsecretária dos 
conselhos Municipais, cristina penna e o 
secretário de cultura, wagner d’almeida.

o conselho de política cultural é uma 
instância colegiada permanente, de ca-
ráter consultivo e deliberativo. integra a 
estrutura político-administrativa do poder 
executivo, constituído por membros do 
poder público e da sociedade civil. 

direto ao ponto

em mais um episódio de violência explíci-
ta nos estados unidos, podemos claramente 
observar os riscos que a intolerância pode 
causar à sociedade. o sentimento aliado 
ao extremismo pode resultar em trágédias 
como a ocorrida em orlando, com dezenas 
de vítimas fatais e milhares de outras indire-
tas que passam a repensar se vale a pena 
arriscar a vida para lutar por direitos iguais.

Castração Castração II Castração III
Moradores de Mesquita, ti-

veram ontem, a chance de 
agendar a castração de seus 
animais de estimação em mais 
uma edição do projeto o Me-
lhor amigo do homem, através 
das ouvidoria móvel conforme 
a demanda pelo atendimento.

a castração é agendada 
mediante a comprovação do 
dono do animal de que não 
possui condições financeiras 
de arcar com o procedimen-
to. o agendamento começa 
sempre às 9h com 10 vagas 
por ordem de chegada.

as próximas paradas da 
ouvidoria Móvel do projeto, 
serão no próximo dia 20, na 
praça do povo, em Banco 
de areia e 27 no campo do 
pneu, em vila norma e dia 1 
de julho será na praça da te-
lemar, no centro.

Cultura

Cultura II
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Dinheiro não garante transporte a paciente

Estados Unidos
em solidariedade 

para com os homos-
sexuais um dia depois 
do ataque em um 
clube gay na flórida, 
a torre eiffel foi ilumi-
nada com as cores 
do arco-íris e cidades 
como londres (ingla-
terra) e sydney (aus-
trália) organizaram 
concentrações on-
tem. 

paris está com or-
lando. esta noite, a 
torre eiffel se iluminará 
com as cores lgBt", 
anunciou no twitter 
a prefeita da capital 

francesa, anne hidalgo, 
em referência à ban-
deira que representa os 
gays, lésbicas, bissexuais 
e trans.

"Queremos mostrar 

a empresa de transporte trel 
será investigada pelo procon de-
vido ao atropelamento de uma 
criança de 8 anos por ônibus no 
terminal américo fontenelle, na 
central do Brasil, no último dia 11. 

A intolerância extrema

nossa resolução de 
não ficarmos calados, 
de viver e de lutar 
contra os obscuran-
tistas e o terrorismo", 
explicou.

responsável pelo 
transporte de 

pacientes que fa-
zem tratamentos e 
exames fora do mu-
nicípio, a empresa 
ostrastur viagens e 
turismo é uma das 
poucas que não 
pode reclamar da 
falta de pagamento 
por parte da prefeitu-
ra de rio das ostras. 
pelo menos é o que 
mostram os registros 
do portal da transpa-
rência do município, 
que revela que este 
ano a empresa já re-

Dinheiro não garante 
transporte a paciente 

em Rio das Ostras

cebeu r$ 1.464.334,90 
de um empenho glo-
bal de r$ 2.043.621,25 
para o exercício de 
2016. entretanto, a re-
gularidade no paga-
mento não é garantia 
de uma boa presta-
ção do serviço, pois 
os motoristas da os-
trastur têm ordens de 
esperarem no máximo 
até as 16h, horário es-
tipulado para eles dei-
xarem o rio de Janei-
ro, para onde levam 
a maioria dos que re-
cebem atendimento 
fora da cidade.

divulgação

Prefeito Nelson Bornier garante mais 2 mil empregos
cresciMento

Bornier disse que não tem medido esforços para atender às demandas da população

Prefeitura de Sydney ficou rosa em homenagem às vítimas

Nova Iguaçu ganha 2 mil postos de trabalho com a entrega do Mercado Popular de Miguel Couto.

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de nova iguaçu.

confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

reprodução 

alziro Xavier

uma das obras mais 
esperadas pelos 
moradores de Mi-

guel couto, o novo Mer-
cado popular foi inaugu-
rado no último sábado 
em clima de muita festa 
pelo prefeito de nova 
iguaçu, nelson Bornier.

o espaço comercial, 
agora totalmente revi-
talizado, deve garantir 
cerca de 2 mil empregos 
direto e 5 mil indiretos na 
região. ele é referência 
na venda de vários pro-
dutos, do vestuário a co-
midas típicas, chegando 
a receber cerca de três 
mil consumidores nos fi-
nais de semana.

“vem gente de todos 
os lugares, até de nite-
rói. nosso diferencial é a 
qualidade dos produtos e 
os eventos que promove-
mos. nós merecemos esta 
obra”, disse emocionada 
a presidente da associa-
ção dos vendedores do 
Mercado popular, antônia 
vera.

EMOÇãO
com 980 metros qua-

drados e 87 boxes, loca-
lizado na rua professora 
Marli de carvalho pereira, 
a inauguração do Merca-
do popular levou também 
às lagrimas a ex-feirante 
Maria angela pereira Bello 
estevão, de 56 anos. "É 
daqui que eu tiro o meu 

sustento, há cerca de 15 
anos. estou muito feliz e 
agradeço ao prefeito Bor-
nier por este benefício tão 
importante para a vida 
de tanta gente”, festejou 
a comerciante, ocupan-
te do box 16 e a primei-
ra a receber o termo de 
permissão de Bem públi-
co das mãos do prefeito.

a secretária de obras, 
carla neves, disse, “emo-
cionada”, que a revi-
talização do Mercado 
popular foi fruto de um 
trabalho coletivo. “a obra 
não é só bonita, é uma 
coisa digna, com um es-
paço confortável, limpo, 
e que deve ser cuida-
do e zelado por todos”, 
orientou.

Vazamento de esgoto em Nova Iguaçu
reprodução/faceBook

aap/paul Miller/reuters
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Moradores da rua 
paulo reina, no bair-
ro valverde, em nova 
iguaçu, pedem ajuda 
urgente da prefeitura 
por conta de um va-
zamento de esgoto na 
altura do número 220. 
segundo relatos, além 
do mau cheiro insupor-
tável, o problema está 
atraindo insetos e ra-
tos, o que coloca em 
risco a saúde da popu-
lação. por isso, pedem 
uma atenção por par-
te do poder público.

Mundo presta solidariedade após ataque 
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Saúde promove capacitação 
para profissionais da recepção
Secretaria de Porto Real promoveu encontro para aperfeiçoamento da equipe. 

Iniciativa faz parte do projeto ‘A Casa é Nossa e você Ilumina Nosso Caminho rumo ao Céu’.  Durante encontro, foi discutido os temas ‘Ergonomia e Humanização’

divulgação

divulgação

Prefeito Neto em inauguração da unidade de saúde

com o intuito de 
sempre me-
lhor atender a 

população, equipe de 
recepcionistas de todas 
as unidades de saúde 
da cidade de porto real 
tiveram um encontro de 
capacitação, promovi-
do pela secretaria de 
saúde, trazendo como 
tema: ‘a casa é nossa 
e você ilumina nosso 
caminho rumo ao céu’. 
durante o encontro fo-
ram abordadas as te-
máticas ergonomia e 

humanização através 
de dinâmicas.

a capacitação foi di-
recionada a recepcio-
nistas da saúde do mu-
nicípio como do hospital 
são francisco de assis, 
do centro de atenção 
psicossocial (caps), das 
unidades de saúde da 
família (usf), centro de 
reabilitação e fisiote-
rapia, casa da Mulher, 
centro de especiali-
zaçaõ odontológica 
(ceo) e policlínicos. se-
gundo a administradora 
da saúde, luiza helena 
de almeida, a capacita-

ção vem para oferecer 
condições psicológicas 
para melhor atender a 
população. “o encontro 
visa passar noções de 
como cuidar de si ergo-
nomicamente, ressaltan-
do seus valores pessoais 
e assim tratar cada vez 
melhor o público que 
atendem”.

    PALESTRAS
foi discutida a er-

gonomia aplicada ao 
posto de trabalho, pelo 
palestrante e diretor de 
fisioterapia, do centro 
de reabilitação, vinicius 

furtado. “nossa palestra 
discorre, dinamicamen-
te, sobre ergonomia, 
que é a relação do pro-
fissional com o meio, a 
relação postural no dia-
-a-dia, ou seja, a influ-
ência em futuras pato-
logias e estresse, que é 
uma condição preven-
tiva”.

recepcionista da 
unidade de saúde da 
família (usf) do Jardim 
das acácias, suzana 
gomes dos santos, con-
sidera essa manutençaõ 
um ícone de mudança 
para melhorar em seu 

trabalho. “ao atender 
um paciente, tratá-lo da 
melhor forma possível é 
essencial, como se fosse 
da nossa própria família, 
porque nossos familiares 
também são pacientes 
em algum momento, e 
são atendidos por ou-
tras pessoas. e como 
sempre almejo o melhor 
atendimento para eles, 
ofereço o mesmo. isso é 
atendimento humaniza-
do. sem falar na pales-
tra sobre postura, que 
tende a me ajudar bas-
tante, fisicamente”.

“a recepção é a pri-

meira impressão que o 
paciente tem quando 
procura atendimento. É 
o primeiro acolhimento. 
as vezes é necessário 
um atendimento rápido, 
com prioridade, e essa 
identificação é primor-
dial. Queremos padroni-
zar esse tipo de atendi-
mento acolhedor, para 
o paciente sempre ser 
recebido com um sor-
riso, pois isso faz toda a 
diferença. o trabalho da 
saúde é cuidar e isso se 
faz em diversos níveis”, 
reforça o secretário de 
saúde, fabio schneider.

Volta Redonda inaugura 
UBSF Vila Americana

Moradores constroem ponte 
sem colaboração da Prefeitura

franciele Bueno

Moradores fizeram por conta própria ponte ligando os bairros 

em busca do forta-
lecimento da atenção 
Básica, a prefeitura Mu-
nicipal de saúde de vol-
ta redonda, através da 
secretaria Municipal de 
saúde (sMs), inaugurou, 
na noite da última sexta-
-feira, a unidade Básica 
de saúde da família vila 
americana, que recebeu 
obras de reforma e am-
pliação. a nova unidade 
é mais uma conquista 
para a comunidade que 
passou a contar com um 
espaço moderno e aco-
lhedor.

orçada em r$ 
110.384,37, sendo r$ 
62.460,00 do Ministério 
da saúde e r$ 47.924,37 
de contrapartida do 
município –, a uBsf vila 
americana possibilitou 
a melhoria do processo 
de trabalho dos profis-
sionais e ampliação do 
acesso e da qualidade 
da população. com ca-
pacidade para atender 
a 5.500 moradores da lo-
calidade e proximidades, 
a unidade, que recebe o 
nome de rogério leopol-
do toledo, passa a con-
tar com 17 salas, sendo 
dois consultórios clínicos 
e outros dois consultórios 
para a saúde da criança 
e da mulher.

o espaço abriga ain-
da uma farmácia, sala 
de espera, almoxarifado, 
além de sala para reu-
niões de educação em 
saúde. os serviços oferta-
dos nesta unidade, que 

funciona das 7h às 17h, 
de segunda à sexta-feira, 
também são variados e 
vão desde o acolhimen-
to à coleta de exames, 
aplicação de vacinas, 
prevenção do câncer gi-
necológico, controle da 
pressão arterial e diabe-
tes, teste do pezinho, en-
tre outros.

a equipe da uBsf vila 
americana realiza ainda 
visitas domiciliares, gru-
pos de educação em 
saúde. os serviços são 
disponibilizados através 
de livre demanda, onde 
a equipe trabalha na 
lógica do acolhimento, 
direcionando os atendi-
mentos de acordo com 
a necessidade do usuá-
rio.

para executar estas 
funções, a uBsf conta 
com o respaldo de 14 
profissionais, sendo um 
médico generalista, den-
tro do programa Mais 
Médicos; dois pediatras, 

um ginecologista, técni-
cos de enfermagem, au-
xiliar de serviços gerais, 
assistente administrativo, 
agentes comunitários de 
saúde. conta ainda com 
o apoio matricial do nú-
cleo de apoio da saú-
de da família, com uma 
equipe de psicólogo, fi-
sioterapeuta e assistente 
social.

ao entregar as cha-
ves da unidade para a 
comunidade, o prefeito 
antônio francisco neto 
aproveitou para agra-
decer aos membros da 
comunidade católica 
são Miguel arcanjo, lo-
cal onde funcionou em 
caráter provisório a uBsf 
vila americana, duran-
te as obras de moderni-
zação da sede original. 
“obrigado a todos por 
apoiarem o nosso traba-
lho, pois executamos um 
governo sério, honesto e 
que respeita os recursos 
públicos”, ressaltou neto.

os moradores dos 
bairros nova esperan-
ça e são luiz, em Bar-
ra Mansa se uniram e 
construíram, por con-
ta própria, uma pon-
te que liga as duas 
localidades. através 
de vaquinha, eles ar-
recadaram r$ 5.000 
e iniciaram as obras. 
em quatro semanas, 
a construção da pon-
te ficou parcialmente 
pronta. a ideia foi dos 
próprios moradores, 
que esperaram por 
mais de 20 anos pela 
iniciativa da prefeitu-
ra, que orçou a obra 
em r$ 2 milhões e 
acabou inviabilizan-
do o projeto, alegan-
do falta de recurso 
financeiro. segundo 

valter de souza paes, 
morador do nova es-
perança há mais de 
50 anos, os moradores 
ajudaram na obra com 
o que puderam. Quem 
não colaborou com 
dinheiro ajudou direta-
mente na construção e 
outros contribuíram fa-
zendo lanches para os 
trabalhadores.

“a maioria dos mo-
radores ajudou com 
dinheiro, outros contri-
buíram diretamente na 
obra e ainda tivemos 
ajuda com a alimen-
tação dos trabalhado-
res” disse, acrescen-
tando que a obra era 
realizada nos sábados 
e domingos, devido 
à disponibilidade dos 
moradores, e que em 

quatro semanas a 
ponte ficou pronta.

“nós trabalhamos 
durante os fins de 
semana, pois muitos 
moradores têm seus 
compromissos sema-
nalmente. após qua-
tro semanas de obra, 
conseguimos finalizar 
a ponte. se tivésse-
mos trabalhado todos 
os dias, tenho certeza 
de que iria acabar 
mais rápido” falou.

valter paes desta-
cou que os morado-
res não aguentavam 
mais esperar pelo 
poder público: foram 
mais de 20 anos de 
espera e muitas pro-
messas foram feitas 
sem nenhum resulta-
do.
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Tráfico é encurralado na Chatuba  
Policiais do 20º BPM (Mesquita) invadem comunidade mesquitense, apreendem arma, 
drogas e agarram dois suspeitos, um dos quais apontado como gerente da boca. 
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a c o m u n i d a d e 
chatuba, em 
Mesquita, foi alvo 

de mais uma ação rea-
lizada pelo Batalhão de 
polícia Militar de Mesqui-
ta (20º BpM) com o obje-
tivo de reprimir o tráfico 
de entorcepentes numa 
das áreas controladas 
pela facção comando 
vermelho (cv). durante 
a incursão, dois suspeitos 
foram presos. 

de acordo com a cor-
poração, no começo 
da tarde de ontem, os 
agentes receberam de-
núncia sobre um grupo 
de criminosos que esta-
riam comercializando 

drogas. logo ao entrar 
na comunidade, a guar-
nição se deparou com 
um dos suspeitos que 
transportava uma gran-
de quantidade de dro-
gas. ele não reagiu ao 
receber voz de prisão. 

ao acompanhar a 
movimentação dos po-
liciais, moradores indica-
ram onde outro marginal 
poderia ser encontrado. 
com a dupla, os milita-
res apreenderam 1.130 
pedras de crak, 336 sa-
coles de maconha, uma 
pistola glock 9 mm, um 
carregador para arma 
de calibre 30, além de 
cinco munições 9 mm e 
quatro tabletes de ma-
conha de 1 kg cada. A carga de entorpecente e a pistola Glock 9 mm foram apreendidas com a dupla durante a incursão

UPP destrói barricadas no Jacarezinho
e durante opera-

ção para retirada de 
barricadas do Jaca-
rezinho, realizada na 
manhã de ontem, 
agentes da unidade 
de polícia pacifica-
dora (upp) da co-
munidade (foto) 
prenderam cinco 
suspeitos e apreen-
deram drogas e ar-
mas.

foram apreendidos 
uma pistola calibre 9 
mm, um revólver ca-
libre 38, quatro má-
quinas caça-níqueis 
e drogas. os pMs 
também retiraram 
dezenas de pedaços 
de trilhos que ser-
viam de barricadas 
em seis localidades. 
o registro de ocor-
rência foi feito na ci-

dade da polícia.
a operação teve 

o apoio de agentes 
da unidade de en-
genharia, demolição 
e transporte (uedt) 
do Batalhão de 
operações policiais 
especiais (Bope), do 
Batalhão de ações 
com cães (Bac), 
além de equipes 
de outras upps e do 

grupamento de in-
tervenções táticas 
(git) das upps. 

por causa da 
ação, as aulas fo-
ram suspensas em 
três creches e um 
espaço de desen-
volvimento infantil 
(edi) localizados na 
região onde são 
atendidos 620 alu-
nos.

divulgação/whatsapp

Maisa recebe ameaça de morte

Alvarani de Souza Dutra

Atriz compartilhou mensagem na rede social

Marcelo BraMMer / ag. news

Mais um PM é morto no Rio 

Confronto deixa dois mortos no Rola 
polícia federal/divulgação

através de seu per-
fil no twitter, a atriz e 
apresentadora Maisa 
silva revelou no último 
domingo que recebeu 
uma ameaça de mor-
te. a adolescente de 
14 anos postou: “aca-
bei de receber minha 
primeira ameaça de 
morte. eu tô bem”.

logo depois, a ar-
tista compartilhou a 
ameaça. o texto di-
zia: “olha aqui, Maisa. 
o que aquele fã de 
ana hickmann tentou 
fazer com ela, eu vou 
fazer com você. então 
se prepare, quando 

menos você esperar, 
eu aparecerei”. sem 
demonstrar medo, 
Maisa respondeu: “en-

tão gente. Queria di-
zer que eu só temo 
a deus. oro por essas 
pessoas. Bjin”.

o policial militar al-
varani de sousa dutra 
foi assassinado ao sair 
de casa para ir ao tra-
balho. a vítima perce-
beu quando um assalto 
acontecia na rua em 
que mora e tentou im-
pedir a ação, mas aca-
bou baleado.

segundo informa-
ções de testemunhas, 
o crime aconteceu na 
rua honório, no ca-
chambi, zona norte do 
rio, por volta das 6h. o 
pM viu dois adolescen-
tes sendo assaltados 
por quatro bandidos 
e tentou defendê-los. 
o agente foi baleado 

e morreu na hora. a di-
visão de homicídios da 
capital (dh-capital) está 
investigando o caso. al-
varani era lotado no 9º 
BpM (rocha Miranda). 

de janeiro até o iní-
cio de junho, mais de 
30 policiais militares fo-
ram assassinados no rio 
de Janeiro. na mesma 
semana, dez crimino-
sos mataram o soldado 
eduardo ferreira dias, 
quando o pM chegava 
para trabalhar em um 
posto da polícia, na en-
trada da comunidade 
da Mangueira, na zona 
norte.

no dia 27 de maio, o 

sargento cristiano san-
tos silva reagiu a um 
assalto quando saía de 
um bar em nova igua-
çu, na Baixada flumi-
nense. ele levou cinco 
tiros e morreu na hora.

dois criminosos fo-
ram baleados. um 
deles morreu no lo-
cal e o outro ainda 
foi preso com vida, 
durante operação 
no último sábado, 
na comunidade 
do rola, dominada 
pela facção co-
mando vermelho, 
em santa cruz, na 
zona oeste do rio.

de acordo com 
informações, os 
agentes do 27º BpM 
(santa cruz) foram 
recebidos a tiros. 
houve um intenso 
tiroteio e um fuzil 
também foi apre-
endido. a comuni-
dade é um dos prin-
cipais redutos do 
comando verme-
lho, abrigo de crimi-
nosos refugiados de 
comunidades ‘pa-
cificadas’.

Os dois suspeitos estavam com a arma apreendida

Dupla roda por tráfico internacional
dois homens foram 

presos em flagrante on-
tem em niterói, região 
Metropolitana do rio, 
por suspeita de tráfico 
internacional de dro-
gas. a dupla, um deles 
de origem holandesa, 
recebeu um carrega-
mento de drogas sinté-
ticas que foi remetido 
pelos correios.

a polícia federal in-
formou que foi avisada 
sobre a encomenda 
suspeita. os agentes da 
delegacia de repres-
são a entorpecentes 
(dre) monitoraram o 
resgate do pacote, que 
estava em uma agên-
cia dos correios do 
bairro de são francis-
co. a encomenda, com 
remetente do exterior, 
era composta por dois 
livros. as páginas foram 
recortadas internamen-
te para acomodar o 

entorpecente. 
de acordo com a pf, 

foram encontrados 880 
comprimidos de ecs-
tasy, 500 pontos de lsd 
e 1 pedra de MdMa. 
um dos suspeitos que 
retirou a encomenda 
foi preso em flagran-
te quando repassava 
o pacote ao dono do 
material, um holandês, 

apontado pela polícia 
como distribuidor de 
drogas sintéticas.

eles foram conduzi-
dos à superintendência 
de pf no rio de Janeiro 
e serão indiciados por 
tráfico internacional de 
drogas e associação 
para o tráfico. eles po-
dem ser condenados a 
até 25 anos de prisão.

A droga sintética estava escondida em livros
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bElo horizontE

o corpo de um ho-
mem decapitado foi 
encontrado na tarde 
do último sábado na 
cidade de Janaúba 
(557 km de Belo ho-
rizonte). de acordo 
com informações da 
polícia Militar, um ho-
mem que passava 
pelo local encontrou 
o cadáver na rodo-
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Corpo é achado carbonizado 
via Mg-900 que liga o 
município à Barragem 
Bico da pedra e ime-
diatamente acionou os 
militares. 

ao chegar no lo-
cal, próximo ao aterro 
sanitário, os policiais 
avistaram o corpo car-
bonizado e decapita-
do que ainda não foi 
identificado. a polícia 
civil investiga o caso. 

Motorista de ônibus executado 
por motoqueiro em Nova Iguaçu 
Vítima, que não teve tempo de se defender, foi perseguida e morta.

Corpo foi decapitado

uma briga de 
trânsito termi-
nou de manei-

ra trágica, na tarde 
do último domingo, 
em nova iguaçu. 
alex antônio de sou-
za silva, conhecido 
como docinho, de 
34 anos, motorista 
da empresa linave, 
fazia o itinerário aus-
tin x carlos sampaio, 
quando foi morto a 
tiros na rua do chu-
chu, em austin.

de acordo com in-
formações, a vítima 
havia batido com o 
veículo na motoci-
cleta de um homem. 
com o impacto, o 
suspeito teria caído. 
em seguida, ele se-
guiu alex até o pon-
to final da linha e, 
sem discutir, efetuou 
seis disparos. Quatro 
dos quais atingiram 
a vítima nas costas. 
o motorista não re-
sistiu aos ferimentos e 
morreu no local. até 
o fechamento desta 
edição o criminoso 
ainda não havia sido 
preso. 

DHBF ANALISA 
IMAGENS DE 

EqUIPAMENTO 
segundo infor-

mações da divisão 

de homicídios da 
Baixada fluminen-
se (dhBf), que ins-
taurou um procedi-
mento para apurar 

as circunstâncias da 
morte do motorista 
de ônibus, nenhu-
ma hipótese para a 
linha de investiga-

ção está sendo des-
cartada. 

os agentes rea-
lizaram perícia no 
ônibus e solicitaram 

imagens da câme-
ra de segurança do 
veículo com o obje-
tivo de identificar o 
atirador.

Familiares e amigos estão chocados 
o corpo de alex foi 

sepultado às 16h de 
ontem, no cemité-
rio de nova iguaçu. 
familiares e amigos, 
que compareceram 

à cerimônia, estavam 
desolados e choca-
dos, e não entendiam 
o motivo para tanta 
violência. durante o 
velório, muitos faziam 

comentário sobre o 
caráter de alex. 

“era um grande 
profissional. nunca se 
envolvera em confu-
são, um funcionário 

exemplar”, afirmou 
um amigo que pediu 
para não ser identifi-
cado. um colega da 
empresa também co-
mentou: “um homem 

admirável, trabalha-
dor, que respeitava a 
todos. ele não merecia 
morrer desse jeito”, dis-
se. 

nas redes sociais, 

quem conhecia alex 
postou mensagens 
de pesar, afirmando 
que a vítima era um 
profissional atencio-
so e educado.

Alex Antônio foi atingido por cinco tiros quando chegava no terminal de ônibus em Austin: “trabalhador e educado”, dizem amigos

Cinzas de corpo de turista 
serão levadas para Austrália 

o corpo do australiano 
que morreu afogado na 
praia de guaratiba, em 
Maricá, na região do la-
gos, será cremado no rio 
e as cinzas levadas para 
a austrália. rye hunt desa-
pareceu após um surto no 
dia 21 de maio.

a delegada ellen sou-
to, titular da delegacia de 
descoberta de paradeiros 
(ddpa), informou que a 
causa da morte não pôde 
ser totalmente esclareci-
da, porque o cadáver, que 
só foi identificado pela ar-
cada dentária, estava em 
estado avançado de de-
composição.

de acordo com a polí-
cia civil, o corpo de rye foi 
achado no dia 8 de junho, 

após a Marinha emitir um 
alerta de que um cadáver 
havia sido encontrado em 
praia de guaratiba. o aus-
traliano foi visto pela última 
vez por um pescador, na 
ilha de cotunduba, locali-
zada a poucos metros da 
praia do leme, na zona sul. 

ainda segundo a dele-
gada, hunt teve um surto 
psicótico após usar uma 
substância sintética conhe-
cida como MdMa ou Md, 
uma substância sintética 
do ecstasy, em uma festa 
na lapa. segundo as in-
vestigações, a droga que 
normalmente é diluída foi 
inalada pelo turista. 

Rye sumiu em maio

reprodução / faceBook

Garçom teria filmado cliente
a conduta do funcio-

nário de um estabeleci-
mento no Jardim Botâ-
nico, na zona sul do rio, 
está sendo investigada 
pela polícia civil. na noi-
te do último sábado, ele 
teria filmado escondido, 
com um celular, clientes 
que usavam o banheiro 
feminino do bar. o caso 
foi registrado na madru-
gada de domingo na 
15ª dp (gávea). a polí-
cia civil informou que 
um procedimento foi 
instaurado na unidade 
para apurar o caso de 
“importunação ofensiva 
ao pudor” na conduta 
do homem. a adminis-
tração do local afirmou 

que o investigado usou 
uma fresta de saída de ar 
do banheiro feminino.

ao portal g1, a gerên-
cia do estabelecimento 
disse que o garçom não 
participa da equipe fixa 
de funcionários. o suspei-
to prestava serviço extra 
e, após ser encaminhado 

para a delegacia, não 
votlou para receber o 
pagamento. “ele era 
funcionário extra, nem 
está mais trabalhando 
aqui. nosso banheiro ti-
nha uma brecha para 
a saída de ar, afirmou 
raimundo flausino du-
arte.

Bar fica na Rua Jardim Botânico, Zona Sul do Rio 

reprodução/google street view

PM volta a emitir Craf a corporação 
a polícia Militar voltou 

a emitir o certificado de 
registro de arma de fogo 
(craf). o documento per-
mite aos pMs terem armas 
particulares. vinculado ao 
exército Brasileiro, o servi-
ço estava parado desde o 
ano passado devido à fal-
ta de papel moeda. 

de acordo com um le-
vantamento realizado pelo 
gabinete do deputado 
estadual flávio Bolsonaro 
(psc), como base em in-
formações publicadas no 

boletim interno da corpo-
ração, de 25 de maio a 6 
de junho, 2.658 crafs foram 
liberados. 

“É uma forma de tentar 
reduzir o número de mortes 
de pMs”,  explicou o par-
lamentar, que chegou a 
reunir-se com representan-
tes da corporação e das 
forças armadas para tratar 
da questão. da parte da 
polícia, precisava resolver 
esse problema do papel 
moeda. no exército, falta-
va celeridade ao proces-

so. acredito que, agora, a 
coisa irá caminhar melhor”, 
esclareceu.

segundo parlamentar, a 
expectativa é que as libe-
rações dos crafs ocorram 
em no máximo 15 dias. até 
então, todo o trâmite che-
gava a levar mais de um 
ano. “o certificado já foi 
confeccionado e está sen-
do entregue aos policiais 
militares de acordo com 
cronograma publicado no 
boletim interno da corpo-
ração. 

REPRODUÇÃO

reprodução / plantão policial
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De olho na balança
uma alimentação 

equilibrada, rica em 
nutrientes, e a práti-
ca de exercícios físi-
cos regulares vão te 
ajudar a manter o 
peso ideal. o sobre-
peso e a obesidade, 
além de elevar os 
riscos de diabetes, 
derrame, hiperten-
são e apneia, estão 
por trás de 30% dos 
casos de câncer, 
de acordo com da-

dos levantados pela 
união internacional 
de combate ao 
câncer (uicc). por 
isso, a regulação da 
dieta é fundamen-
tal. além de melho-
rar a saúde e a au-
toestima, a perder 
peso também fa-
vorece a memória, 
segundo pesquisas 
feitas pelo hospital 
das clínicas, de são 
paulo. 

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 

brasília

Queimados ganha núcleo 
com atividades esportivas
A iniciativa vai levar práticas esportivas como o futsal e a ginástica para a população.

Aliado diz que Cunha deve 
renunciar cargo da Câmara

o deputado carlos Ma-
run (pMdB-Ms), um dos 
principais integrantes da 
chamada ‘tropa de cho-
que’ de eduardo cunha 
(pMdB-rJ), disse ontem 
ao portal do g1 que pre-
tende pedir ao presidente 
afastado da câmara que 
renuncie ao posto, caso a 
maioria do conselho de 
Ética rejeite cassar o man-
dato do peemedebista.

se cunha renunciar à 
presidência da câmara, 
será necessária uma nova 
eleição para escolher um 
sucessor.

cunha é acusado no 
conselho de Ética de 
mentir à cpi da petrobras 
quando disse, no ano 
passado, que não possui 
contas no exterior. poste-

riormente, ele foi denun-
ciado ao supremo tribunal 
federal sob a acusação de 
usar contas mantidas na su-
íça para receber dinheiro 
de propina de contratos da 
petrobras.

para o peemedebis-
ta, caso consiga manter o 

mandato, cunha deve 
pensar no ‘bem’ da câ-
mara e evitar que a casa 
continue sendo presidida 
interinamente por waldir 
Maranhão (pp-Ma), que 
não conta com apoio 
nem da base nem da 
oposição.

Caso Cunha aceite, nova eleição deverá ser realizada

reprodução

os moradores 
de Queimados 
ganharam on-

tem uma nova opção 
esportiva. É que a pre-
feitura inaugurou, em 
parceria com a secre-
taria de estado, espor-
te, lazer e Juventude, 
o primeiro núcleo do 
projeto esporte rJ no 
município. desenvol-

vido pelo governo do 
estado, a iniciativa vai 
levar práticas esporti-
vas como o futsal e a 
ginástica para a praça 
de lazer do bairro par-
que santiago. as ins-
crições foram abertas 
e podem ser feitas no 
próprio local.

 as atividades con-
tarão com a orienta-
ção de um profissional 
de educação física e 

serão realizadas duas 
vezes por semana, nas 
segundas e terças. o 
próximo local a rece-
ber o projeto será o 
campo do d. Bosco no 
bairro valdariosa, onde 
a prefeitura também 
em parceria com o es-
tado está construindo 
um complexo esportivo 
com academia para a 
terceira idade, quadra 
poliesportiva e campo 

de futebol. os recursos, 
cerca de r$ 300 mil, são 
frutos da contrapartida 
social do rio open.

 
NOVAS UNIDADES

de acordo com o 
prefeito Max lemos, 
o complexo também 
contará com uma uni-
dade de saúde, um 
centro de referência 
em assistência social 
(cras) e iluminação. 

“através dessa parce-
ria estamos conseguin-
do conquistas impor-
tantes para o esporte. 
os núcleos vão dar 
mais qualidade de 
vida às nossas crian-
ças, jovens e também 
aos idosos. sem con-
tar, é claro, a questão 
da saúde preventiva”, 
destacou.

 Já o secretário Mar-
co antônio cabral 

destacou que preten-
de instalar novos nú-
cleos em bairros pe-
riféricos do município 
e também reformar o 
gramado sintético da 
vila olímpica. “não foi 
gasto um centavo de 
dinheiro público nes-
sa obra do complexo. 
foi uma contrapartida 
social que muito vai 
somar para o povo de 
Queimados”, frisou.

Prefeito Max Lemos e o secretário de Esportes do Rio deram início às inscrições do projeto Esporte RJ que terá aulas gratuitas de futsal e ginástica no bairro Parque Santiago

Obras foram solução para terreno que sofria de infestação de insetos
dona cristina Ma-

chado de aguiar, 62 
anos, moradora há 
cinco anos do bair-
ro, conta que o ter-

reno antes dos inícios 
das obras era um local 
com resíduos e que isso 
resultava em insetos. as 
obras foram a solução 

para este problema 
e irá contribuir para a 
saúde das famílias que 
vivem no local. “estou 
muito feliz com a no-

vidade para o nosso 
bairro, muitos vizinhos 
precisam se exercitar 
para manter a saúde 
e poderão fazer isso 

do lado de casa. além 
de evitarmos doenças, 
pois esse terreno tinha 
muito lixo produzido 
pelos moradores e en-

chia de mosquito. as 
obras só nos trouxe-
ram benefícios e vão 
trazer muito mais”, 
contou.

luiz aMBrózio

VLT tem horário 
de funcionamento 
ampliado no Rio

o veículo leve sobre tri-
lhos (vlt) do rio inicia sua 
segunda semana de ope-
ração tendo o horário de 
funcionamento ampliado. 
desde ontem, o transporte 
passou a atender os passa-
geiros das 11h às 16h, de 
segunda a sexta-feira.

de acordo com a secre-
taria Municipal de transpor-
tes (sMtr), os passageiros 
passam a contar também 
com mais uma estação em 
mais uma parada indo do 
aeroporto santos dumont 
até a parada dos navios, 
próxima ao terminal de 
cruzeiros, na altura do ar-
mazém 4.

inaugurado no dia 4 de 
junho, o vlt operou ao 
longo da primeira semana 
entre 12h  e 15h. segundo 
a sMtr, foram feitas 95 via-
gens nos dois sentidos, com 
tempo médio de percurso 
de 23 minutos entre a para-
da dos Museus e o santos 
dumont. o passageiro vai 
viajar de graça até 1º de 
julho

a partir da próxima se-
mana, os trens vão circular 
das 10h às 16h, com inter-
valo de 30 minutos.

segundo a sMtr, até o 
início de julho, todo o tre-
cho entre a praia formosa 
(rodoviária) e o santos du-
mont estará em operação, 
das 9h até 17h, com inter-
valo de 15 minutos e sete 
veículos.

Reabertura de ciclovia no Rio 
a prefeitura do rio traba-

lha com a expectativa de re-
abrir a ciclovia tim Maia até 
a olimpíada, mas a decisão 
depende da conclusão dos 
estudos sobre o impacto das 
ondas na extensão de toda 
a pista, que estão sendo fei-
tos pela coppe/ufrJ e pelo 
instituto nacional de pes-
quisas hidrográficas (inph) 
e devem ser concluídos em 
60 dias.

a informação foi divul-
gada durante coletiva de 
imprensa no centro de ope-
rações do rio ontem. no dia 
21 de abril, um trecho de 
cerca de 20 metros da ciclo-
via, em são conrado, zona 
sul, desabou pouco mais de 
três meses após a inaugura-
ção. duas pessoas morreram 
no local após cair no mar.

“estudos feitos anterior-
mente não identificaram ris-

cos nos outros trechos, que 
usam o calçamento já exis-
tente”, afirmou o secretário 
municipal de obras, alexan-
dre pinto.

segundo o prefeito eduar-
do paes, está sendo criado 
no centro de operações um 
sistema de monitoramen-
to de ondas não só para a 
ciclovia, mas também para 
o risco de ressacas na orla 
carioca.



Parabéns!
Previsão do tempo - Rio de Janeiro
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GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:50 - Mais você
10:10 - Bem estar
10:50 - encontro com fátima Ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - vídeo show
15:06 - sessão da tardesempre 
ao seu lado
16:38 - vale a pena ver de novo-
anjo Mau
17:47 - Malhação: seu lugar no 
Mundo
18:20 - Êta Mundo Bom!
19:07 - praça tv - 2ª edição
19:27 - haja coração
20:30 - Jornal nacional
21:15 - velho chico
22:16 - Mister Brau
22:58 - liberdade, liberdade
23:42 - Jornal da globo
00:21 - programa do Jô
01:01 - agente carter
01:44 - uma família da pesada
02:05 - corujão
03:20 - corujão

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira 
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 
resgate 
21:30 – carrossel 
22:00 – 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

diversão garantida

05:00-igreja internacional 
da graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do 
reino de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetv news
20:30-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-luciana By night 
00:00-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

MODA
Look: Calça com 
a barra desfiada
Justlia

reprodução

afrânio afirma a tereza que não 
permitirá o envolvimento da filha com 
santo. iolanda canta no bar de chico 
criatura. Miguel e dalva se emocio-
nam ao vê-la. Martim conversa com 
iolanda sobre seu relacionamento 
com afrânio. isabel provoca olívia por 
causa de Miguel. iolanda discute com 
afrânio. Miguel se aproxima de olívia 
e afirma querer conhecer santo. Ben-
to, Miguel e Martim se enfrentam.

Relação de Miguel e 
Olívia é ameaçada

ahiji se desculpa 
com Bezalel

elda vê zur beijando a barriga de 
Betânia e fica em choque. siloé diz 
que quer ver o marido e o filho. adira 
e oren tentam acalmá-la, sem dizer o 
que houve, quando lemuel entra com 
o bebê no colo. siloé fica feliz, adira 
e oren ficam sem entender nada. Je-
rusa fala como enxerga simut como 
pai. Joana sai para se recolher, noemi 
e Yarin percebem a tristeza dela. 

RESUMOS DAS NOVELAS

sandra explica a ernesto seu plano 
para separar araújo de ilde. pandolfo 
convence romeu a investir na constru-
ção de um poço de petróleo na fa-
zenda em vez de comprá-la. gerusa 
faz sua primeira sessão de quimiotera-
pia. orientada por ernesto, paulina faz 
um telefonema misterioso para ilde. 
anastácia e candinho imploram para 
que Jack encontre filomena.

Ilde descobre caso 
de Sandra e Araújo

Dóris e Mateus 
vão visitar Manuela

flora confessa com o padre do vila-
rejo sobre ter abandonado seus sobri-
nhos. isabela, que finge ser Manuela, 
conversa com rebeca. rebeca diz que 
gostaria de ter mais filhas e que ima-
ginou que estava gravida de gêmeas 
quando estava gravida dela, mas que 
no final nasceu apenas Manuela. dóris 
e Mateus vão visitar Manuela, que na 
verdade é isabela. téo opta por não ir 
por achar que ela não iria gostar.

vai dizer que quan-
do você era criança 
não tinha uma cal-
ça jeans com a bar-
ra desfiada?! :p pois 
é, meu bem, a volta 
sempre volta! a gen-
te sabe que estão 
surgindo por aí mo-
delos de jeans cada 

06h00 - Balanço geral Ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - os dez Manda-
mentos – nova tempora-
da
21h30 - Jornal da record
22h30 - power couple Bra-
sil
00h00 - Mr. robot
01h15 - fala Que eu te es-
cuto
02h00 - programação uni-
versal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Shopping Nova Iguaçu 
recebe 'Circo dos Sonhos'
Depois de passar por turnê, Marcos Frota traz espetáculo para cidade.

vez mais desfiados, 
alguns deles têm 
quase uma ‘franja’ 
na barra das pernas. 
se você pensa que 
isso, na prática, não 
fica tão bom assim, 
repense: olha só as 
inspirações de looks 
que trouxemos!

O Circo dos Sonhos é uma criação da Família Jardim, com mais de 30 anos de tradição, que hoje possui dois circos que viajam pelo Brasil

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
11:00 - Jogo aberto
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da 
Bola
15:00 - os simpsons
16:15 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira 
do amor
21:20 - show da fé
22:15 - Masterchef - a 
prévia
22:30 - Masterchef
00:30 - Bate & volta
01:00 - Jornal da noite
01:50 - Que fim levou?
01:55 - alta conexão
02:05 - só risos - pega-
dinhas
03:00 - igreja universal

Parabéns, presidente Mauricio 
Morais!

Mauricio Morais, vereador e 
presidente da câmara Munici-
pal de nova iguaçu, completou 
mais uma primavera no último 
dia 8 de junho.”só tenho a agra-
decer ao senhor por minha vida. 
toda gratidão a ele por cada 
obstáculo que ultrapasso. Mui-
to obrigado aos meus familia-
res, amigos, aos que trabalham 
comigo, à população de nossa 
cidade e aos meus pares do le-
gislativo.” a comemoração foi 
ao lado da esposa e dos filhos, 
com direito a uma celebração 
religiosa.

Muitos anos de vida! parabéns!

no dia 10 de ju-
nho, estreou no 
shopping nova 

iguaçu, maior shopping 
da Baixada fluminen-
se, o circo dos sonhos, 
com o ator Marcos fro-
ta. o espetáculo será 
apresentado de terça a 

sexta-feira, às 20h, e aos 
sábados, domingos e fe-
riados às 16h, 18h e 20h. 
o ingresso, disponível na 
bilheteria do circo, custa 
r$30 para os dias úteis e 
r$40 aos finais de sema-
na e feriados. estudantes, 
idosos e crianças entre 2 
e 12 anos pagam meia 
(r$15,00 para os dias 

úteis e r$20,00 nos finais 
de semana e feriados).

pensando em resgatar 
os aspectos lúdicos da 
garotada, o circo dos so-
nhos conta a história de 
um casal de irmãos que 
não desgrudavam um só 
minuto do vídeo game, 
até o aparelho entrar em 
curto circuito e sua tela 

dar lugar a um portal, 
que os levará à fronteira 
da realidade e da ilusão: 
o Mundo da fantasia. 
reis, rainhas, príncipe, sa-
pos, bruxas e fadas que 
habitam o imaginário in-
fantil são representados 
por renomados artistas 
circenses que surpreen-
dem a todos com atra-

ções inéditas e números 
aéreos de tirar o fôlego.

o circo dos sonhos é 
uma criação da família 
Jardim, com mais de 30 
anos de tradição, que 
hoje possui dois circos 
que viajam pelo Brasil. 
a superprodução conta 
com a ajuda de mais de 
150 funcionários.



pesquisadores des-
cobriram uma forma 
mais barata e me-
nos complicada de 
apagar memórias in-
desejadas. a chave 
para o esquecimen-
to pode estar em 
simplesmente mudar 
a maneira como 
pensamos sobre o 
“contexto” em torno 
de nossas memórias.

Quimera é o nome 
que se dá a um animal 
que possui partes do 
corpo de outro animal. 
agora, alguns pesqui-
sadores estão fazendo 
quimeras de animais 
com partes humanas. 
falando assim pode 
causar horror e espan-
to, mas estes cientistas 
não estão posando de 
malucos: eles querem 
encontrar a cura para 
certas doenças.

cientistas japo-
neses relataram o 
primeiro transplante 
bem-sucedido de 
células da pele para 
o olho em humanos.
ou seja, células-tron-
co derivadas da pele 
de uma paciente fo-
ram transplantadas 
para seu olho para 
restaurar parcialmen-
te sua visão.

DO
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Guarda-chuva conectado ao smartphone avisa 
quando vai chover e não te deixa esquecê-lo
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Ex-BBBs Cacau e Matheus posam 
em clima de romance em Pernambuco

Viviane Araújo e Radamés vão à 
Parada Gay de Madureira, no Rio

viviane araújo e radamés fo-
ram à parada gay de Madureira, 
na zona norte do rio, no último 
domingo. o casal fez vários posts 
com fotos no instagram. em um 
deles, o jogador aproveitou o dia 
dos namorados e se declarou 
para a atriz, com quem está há 
nove anos. eles ficaram noivos em 
2015.

cacau e Matheus posaram no 
maior clima de romance ontem. 
o casal de ex-BBBs está curtindo o 
dia de sol em porto de galinhas, no 
litoral de pernambuco. “um paraíso 
chamado nordeste”, escreveu Ma-
ria claudia ao postar a foto em sua 
conta no instagram. “lindos, muita 
luz na vida de vocês”, “Muito feliz 
por vocês”, “aproveitem bastante, 
seus lindos”, escreveram os fãs do 
casal.

M
c Biel se apresentou na noite do 

último domingo, em são paulo, 

após ter uma semana em que 

seu nome foi envolvido em polêmicas. 

o cantor subiu ao palco da associação 

portuguesa de desportos e, como de 

costume, sensualizou com seus fãs levan-

tando a camisa e exibindo o tanquinho. 

na última quarta-feira, Biel decidiu se pro-

nunciar em vídeo sobre a polêmica que 

vem enfrentando após ter sido acusado 

de assédio sexual por uma repórter. 

se você é aque-
le tipo de pessoa 
que nunca leva 
o guarda-chuva 
naquele dia de 
chuva ou então se 
o leva, acaba es-
quecendo o coita-
do em algum ban-
co ou táxi, este 
guarda-chuva foi 
feito especialmen-
te para você. cha-
mado oombrella, 
ele se conecta a 
um aplicativo no 
smartphone que 

permite enviar alertas 
de chuva, assim como 
lembretes para que 
você não o esqueça 
em algum lugar. com 
suas cores nada dis-
cretas, o oombrella já 
é naturalmente difícil 
de ser esquecido. o 
primeiro ‘smart guarda-
-chuva’ é conectado 
ao aplicativo climático 
wezzoo, e recebe infor-
mações sobre o tempo. 
além disso, tem sensores 
embutidos que captam 
luz, umidade, pressão e 

temperatura. todas 
essas informações 
são analisadas antes 
da previsão do tem-
po ser enviada para 
o telefone de seu 
dono. um pequeno 
gps no próprio guar-
da-chuva permite 
que ele perceba 
que está sendo es-
quecido pelo dono 
em um local público 
ou até mesmo em 
casa, e uma mensa-
gem é enviada para 
que seja resgatado.

área vip
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MC Biel faz show em São Paulo após 

semana envolvido em polêmicas

Inventor maluco cria 
bicicleta-drone 

que funciona

colin furze é um in-
ventor genial e um 
tanto maluquinho. ele 
criou suas próprias gar-
ras de wolverine, uma 
cadeira de rodas que 
alcança a velocidade 
de 112km/h e até um 
carrinho de bebê mo-
torizado com quatro 
marchas que chega a 
80km/h. com esse por-
tfólio insano em mãos, 
ele não surpreendeu 
ninguém quando anun-
ciou que inventou sua 
própria bicicleta-drone. 
na verdade impressio-

nou. principalmente 
por sua ousadia e co-
ragem em usar uma 
gravata no pescoço 
ao testar sua enge-
nhoca cheia de héli-
ces. ele conta que esse 
projeto levou tempo, 
muitos designs diferen-
tes e muito treino para 
aprender a controlar a 
bicicleta. “a sensação 
de subir pela primeira 
vez é muito estranha”, 
relata. seu quintal tam-
bém ganhou alguns 
cortes de gramado 
personalizados.
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A independência que 
você tanto deseja vai 
chegar , mas não através 
de atitudes arriscadas. 
Mais atraente, será 
capaz de conquistar 

aquela pessoa que há tanto tempo 
você deseja. Tenha cuidado com seu 
temperamento, pense antes de lidar 
com as pessoas. Número: 02.

Áries

Hoje você consegue 
perceber melhor as 
oportunidades de 
investimento. Aproveite 
sua praticidade neste 
momento para organizar 

sua rotina. O dia começa favorecendo 
a área de relacionamentos amorosos. 
Aproveite o momento para avaliar o que 
pode ser melhorado.

Touro

O que quer que faça, 
terá grande chance 
de ser reconhecido 
pelas pessoas. Forte 
magnetismo em você 
que estará atraindo 
muitas pessoas. Muita 

intuição e sensibilidade. Disposição 
bondosa e generosa como é o seu 
estilo mais genuíno. Dia favorável 
para romances.

Gêmeos

Vida amorosa favorecida. 
Confie no destino, que 
está a seu favor. Como 
é gostoso estar com 
quem a gente gosta, 
principalmente se há um 

bom diálogo, além de conversas alegres 
e descontraídas. Este é um bom dia 
para ganhar dinheiro: comprar, vender. 
Número: 05.

Câncer

Nesta época do ano, você 
tem a esperança como seu 
tema principal e isso é o que 
sustentará seu equilíbrio. 
Então aproveite o momento 
religioso e aumente também 
sua fé, pois o ceticismo 

se apropria de você nesta fase. Procure 
canalizar as energias em atividades sociais.

Leão

Use a intuição para 
descobrir qual é o melhor 
caminho para o dinheiro. 
De alguma coisa nova e até 
improvisada pode surgir 
um empreendimento 

muito lucrativo. No amor, afaste a mágoa 
de seu coração e perdoe. Compreenda 
as diferenças. Trace planos e metas. 
Número: 08.

Virgem

Neste momento , suas 
ideias ganham força 
e aumentam a sua 
autoestima. Que tal 
começar novas pesquisas 
e se dedicar mais aos 
seus estudos? Amor: 

Amores e amizades continuam de 
mãos dadas e ficarão assim por algum 
tempo. Bom momento no campo 
profissional.

Libra

Elemento: água. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar 
Touro. Regente: 
Plutão. Você poderá 
transformar pequenas 

chances em grandes realizações. 
Relaxe um pouco a mente para 
agitar mais a vida afetiva Segurança 
e alegria no seu dia. Seus esforços 
serão recompensados.

Escorpião

Franqueza e 
simplicidade trarão 
novas energias 
para a sua vida 
afetiva, afastando os 
fantasmas e vícios da 

relação. Entusiasmo é a palavra 
chave para você no momento. 
Com confiança terá o sucesso, 
tão importante na sua vida. Cor: 
amarelo canário. Número: 11.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo 
Signo complementar: 
Câncer Regente: Saturno. 
Os olhares estão voltados 

para você Há reconhecimento, 
receptividade e simpatia à sua volta 
fazendo com que eventuais senões 
desapareçam rapidamente. Cor: violeta. 
Número: 14.

Capricórnio

Ressurge no seu 
coração uma vontade 
de levar uma vida 
totalmente diferente, 
assim como você vê 
em alguns sonhos 

secretos. Um novo conhecimento 
pode ser o início do seu sucesso 
financeiro. É tempo de esquecer as 
tensões. Bom momento no campo 
social. Número: 17.

Aquário

Determinação e 

segurança ajudarão 

você a resolver 

questões financeiras 

que têm perturbado 

bastante. Vá em frente e permita 

o acolhimento de quem lhe quer 

bem. Nestes momentos os astros te 

deixam agitado e trazem novidades 

inesperadas Cor: vermelho sangue. 

Número: 20.

Peixes

11atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 03/00667/2015.
PreGÃo PreSenciaL nº 007/2016.
contrato n º 0 0 9 / S e M a S -
d h / 2 0 1 6 .
contratante: MunicÍPio de BeLford roXo.
contratada: ALPORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA.
oBjeto do contrato: O Presente Contrato tem por 
a Contratação de Empresa na Confecção de materiais 
gráficos.
do PraZo: O prazo de vigência do objeto deste CON-
TRATO será de 12 (doze) meses.
do VaLor: R$ 135.322,50 (Cento e trinta e cinco mil 
trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).    
Programa de trabalho: 03.02.08.243.045.2.023.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 - 
03.02.08.244.045.2.024.000
despesa:  3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 
3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00
fonte: 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – 
FNAS - 017 – FNAS - 017 – FNAS

nota de empenho: 0108 de 09/06/2016 - 0107 de 
09/06/2016 - 0106 de 09/06/2016 - 0105 de 09/06/2016 
- 0114 de 09/06/2016 - 0113 de 09/06/2016.
data da aSSinatura: 13/06/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ProceSSo: 03/00667/2015.
PreGÃo PreSenciaL nº 007/2016.
contrato n º 0 0 8 / S e M a S -
d h / 2 0 1 6 .
contratante: MunicÍPio de BeLford roXo.
contratada: AQUARIUS RIO COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
oBjeto do contrato O Presente Contrato tem por 
a Contratação de Empresa na Confecção de materiais 
gráficos.
do VaLor: R$ 86,475.50 (Oitenta e seis mil quatrocen-
tos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).    
Programa de trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 - 
03.02.08.244.045.2.024.000
despesa:  3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00 - 

3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.00.
fonte: 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – FNAS - 017 – 
FNAS - 017 – FNAS.
nota de empenho: 0104 de 09/06/2016 - 0103 de 
09/06/2016 - 0102 de 09/06/2016 - 0112 de 09/06/2016
0111 de 09/06/2016.
data da aSSinatura: 13/06/2016.

TERMO ADITIVO DE COMODATO 002

contrato n º 0 0 1 / S e -
M u G / 2 0 1 4 .
coModatÁrio: MunicÍPio de BeLford roXo.
coModato: ana Maria chaGaS diS netto.
da rerratificaçÃo: fica Prorrogado o prazo do pre-
sente terMo de coModato nº. 001/SeMuG/2014, 
pelo período de 10 (dez) meses, a contar a partir de 
28/01/2016.
da ratificaçÃo: Permanecem inalteradas todaos as 
demais cláusulas do contrato original não alterada, su-
primidas ou acrescentadas por este termo.
da aSSinatura: 28/01/2016.

        ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

reciBo nº 0110



Volta Redonda goleia na Série D
estreando no campe-

onato Brasileiro da sé-
rie d, o volta redonda 
goleou o goianésia-go 
por 4 a 0, tiago amaral, 
henrique, ayrton e gláu-
ber marcaram os gols do 
voltaço. a portuguesa 
jogou contra o vila no-
va-Mg e empatou em 1 
a 1, frança fez para os 
donos da casa enquan-
to que allan empatou; 
no aniceto Moscoso o 
Madureira jogou melhor, 

mas não conseguiu sair 
do 0 a 0 com o Brusque, 
o mesmo placar de Boa-
vista e audax-sp. as equi-
pes voltam a campo no 
próximo fim de semana. 
o volta redonda rece-
be o urt; a portuguesa 
enfrenta o são Bento no 
luso Brasileiro; o Madu-
reira joga fora de casa 
contra o J. Malucelli e 
o Boavista pega a cal-
dense, também fora de 
casa.
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Atenção!

baixada

anderson luiz

editoriahorah@ig.com.br

Clube Audax Rio representa 
a Baixada na Corcovado
A equipe meritiense vai enfrentar o Campos em jogos de ida e volta pela semifinal do returno.

o audax rio é o 
representante 
da Baixada 

fluminense na semifi-
nal da taça corcova-
do. a equipe de são 
João de Meriti ven-
ceu o artsul por 1 a 0, 
gol marcado por ro-
drigues, e conseguiu 
sua vaga na próxima 
fase da competição. 
a equipe meritiense 
vai enfrentar o cam-
pos em jogos de ida 
e volta. na outra se-
mifinal, o americano 
pega o olaria. vale 
ressaltar que o nova 
iguaçu está no trian-
gular final do cam-
peonato estadual da 
série B, aguardando 
o campeão do re-
turno e o clube com 
o maior número de 

pontos para conhe-
cer seus adversários 
no triangular final. os 
resultados da última 
rodada foram os se-
guintes: angra dos 
reis, com gol de lu-
quinha, 1 a 0 nova 
iguaçu; o campos, 
com gols de vinícius 
pacheco (duas ve-
zes), Jadinho e gil-
max, goleou o Barra 
Mansa por 4 a 0; o 
Belford roxo foi gole-

A equipe meritiense cresceu na competição e conseguiu sua vaga e luta pelo retorno à elite

ado pelo olaria por 8 
a 0. geovani e pedro 
(dois gols cada), ara-
ruama, rodrigo lo-
pes, Bruninho e victor 
veloso, fizeram os gols 
do olá; gonçalense, 
com gols de walber 
(duas vezes), ronald 
e talisson, venceu o 
sampaio por 4 a 2, 
com diego cocada 
e romullo descontan-
do; o itaboraí goleou 
o ceres por 4 a 0, 

AbertA de 06h às 22h 
Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 1550 - Três Corações - Nova Iguaçu 

21 3021-9779

anderson luiz

fabão (duas vezes), 
ricardinho e william 
Bersan marcaram 
os gols do águia; no 
clássico campista o 
americano venceu o 
goytacaz por 2 a 1, 
alan e Juninho Bolt 
marcaram para o 
cano enquanto que 
diniz descontou. 


