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dia d de cunha

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para apagar os focos de incêndio

Nicolas Labre foi grampeado pelo Dcod

O religioso foi preso quando pregava em uma de suas igrejas

Incêndio 
destrói 

casa em 
Nova Iguaçu‘Fat Family’ vai 

murchinho 
para Bangu

Agentes da 
DHBF ficam 

cercados

PM prende 
suspeito 
de roubo

PRF flagra 
homem com 
R$ 800 mil

Menina volta 
para casa 

após sumir

Pastor vai em cana acusado 
de estuprar a filha e diz que 

só queria ter certeza que 
a adolescente era virgem

Lobo em pele 
de cordeiro!

Defesa Civil e Ordem 
Pública do município in-
formou que fogo teria 
sido provocado por cur-
to-circuito na garagem 
do imóvel que fica no 
bairro Rodilândia. Vizi-
nhos ligaram para o Cor-
po de Bombeiros. A ope-
ração de rescaldo deve 
se estender por toda a 
semana. 

Vítima, hoje com 17 anos, que começou a ser 
abusada aos 14, disse à polícia que era ameaça-
da e agredida com socos pelo pai.

Chefe do tráfico de drogas no Catete é irmão 
do traficante conhecido como ‘My Thor’, que 
está em presídio federal.

charles souza

reprodução

4

Câmara acerta na 
cabeça da serpente

Não adiantou tanta manobra. Por 11 a 9, Conselho de Ética aprova 
parecer pela cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Parlamentar é acusado por quebra de de-
coro e de ter mentido sobre existência de contas secretas no exterior. 
Liminar do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita pelo juiz Augusto 
Cesar Pansini Gonçalves, da 6ª Vara Cível da Justiça Federal do Paraná, 
que decretou a indisponibilidade dos bens de Cunha e da esposa, a jor-
nalista Cláudia Cruz.

Os gastos milionários da família Cunha 
US$ 42 mil 
No réveillon de 2013 

em Miami, a família 
Cunha gastou o equi-
valente a R$ 84 mil 
com despesas de hos-
pedagem e serviços 
no luxuoso complexo 
de apartamentos The 
Perry. 

US$ 6,1 mil
Seguindo o alto 

padrão do local da 
hospedagem, a fa-
mília gastou R$ 12 
mil, na cotação de 
2013, nos refinados 
restaurantes Nobu, 
Il Mulino e Prime Ita-
lian, na Itália. 

US$ 8,1 mil
Sofisticado e de bom 

gosto, Cunha torrou 
nada menos do que 
US$ 8,8 mil em lojas 
de roupas de grifes 
como Ermenegildo 
Zegna, Salvatore Fer-
ragamo e Giorgio Ar-
mani, em Miami. 

US$ 14,5 mil
A mulher, Cláudia Cruz, 

não economizou na via-
gem que o casal fez a Pa-
ris em fevereiro de 2015. 
Nas lojas Louis Vuitton, 
Chanel, Chavret Place 
Vendôme e Hèrmes, fo-
ram gastos o equivalente 
a R$ 41,3 mil.

divulgação
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Sanguinário

Sanguinário II

a única pessoa 
que conseguiu es-
capar da morte 
dentre aquelas que 
estavam no banhei-
ro quando o atirador 
abriu fogo e matou 
cerca de 30 jovens 
no local, contou que 
o autor do massacre 
ria enquanto efetua-
va os disparos con-
tra os frequentado-
res da casa noturna 
pulse, em orlando.

Norman cassiano, 
de 26 anos, chegou 
a ser baleado nas 
costas, mas con-
seguiu passar por 
cima dos cadáveres 
e saiu. ele foi levado 
para o hospital e li-
berado um dia de-
pois. "Quanto mais 
as pessoas implora-
vam por suas vidas, 
mais o atirador pa-
recia se divertir", dis-
se Norman.

especialistas consideram que um peque-
no roedor australiano é o primeiro mamífero 
do planeta a ser extinto por causa da mu-
dança climática. o animal, de nome cien-
tífico Melomys rubicola, vivia em Bramble, 
uma pequena ilha que fica a apenas três 
metros acima do nível do mar.

a americana Kelly swisher ficou apavo-
rada depois que uma cobra surgiu no pai-
nel do carro e deslizou entre seus pés no 
momento em que ela dirigia pela rodovia 
interestadual 49 em Fayetteville, no estado 
do arkansas, nos estados unidos, na tarde 
da última quinta-feira.

Muito assustada, Kelly conseguiu sair da 
rodovia e parar rapidamente o veículo. ela 
ligou para o serviço de emergência, e o rép-
til foi capturado por agentes da polícia do 
condado de Washington. a cobra foi iden-
tificada como sendo uma cobra-rato, que 
não é venenosa.

Extinto

Susto Susto II

a existência desse roedor, considerado o 
único mamífero endêmico da grande Bar-
reira de corais, foi registrada por europeus 
em Bramble, em 1845. No entanto, uma ex-
pedição descobriu em 1978 uma redução 
do número de animais. em 2009, a espécie 
foi vista pela última vez.

Extinto II

apesar de terem cérebros pequenos, certos 
pássaros contam com um grande número de 
neurônios e, consequentemente, possuem uma 
capacidade cognitiva espantosa, de acordo 
com um estudo publicado na última segunda-
-feira na revista científica americana proceedin-
gs of the National academy of sciences (pNas).

"descobrimos que os pássaros, particular-
mente os que cantam e os papagaios, têm um 
número surpreendentemente grande de neu-
rônios no pálio, a parte do cérebro que corres-
ponde ao córtex cerebral, que é importante 
para as funções cognitivas superiores", disse a 
professora de suzana herculano-houzel.

Inteligentes III

Operador de telemarketing
  call center de grande porte seleciona para vaga 
temporária para operador de telemarketing ativo 
para venda de assinaturas de jornal. Necessário en-
sino médio e experiência. candidatos interessados 
devem comparecer na av. rio Branco 120, 6º an-
dar, sala 14, portando currículo.

Recepcionista bilíngue
a personale consultoria seleciona para vaga de 

recepcionista bilíngue. requisitos para a vaga: ensino 
Médio completo; inglês Fluente e habilidade no pa-
cote office. salário r$ 1500,00 + benefícios. interessa-
dos encaminhar currículo para rh3@personale.com.
br assunto 'recepcionista Bilíngue'.

Agente de segurança 
empresa de grande porte no segmento de asseio e 

conservação contrata para vaga de agente de segu-
rança Bilingue. Necessário ensino médio completo, aTa 
em dia, inglês fluente e cNh. vaga temporária de 28 
dias. interessados enviar currículo para recrutamentoe-
selecao@cemaxservicos.com.br.

Planos perdem 788 mil clientes em 5 meses
levantamento divulgado ontem pela agência Nacional de 

saúde sumplementar (aNs) aponta que nos primeiros cinco me-
ses deste ano, os planos de saúde perderam 788 mil clientes. em 
maio, o setor reuniu 48,623 milhões de beneficiários em planos 
médico-hospitalares, uma queda de 1,65% ante a um total de 
49,411 milhões de pessoas em dezembro do ano passado. 

Pesquisa mostra perfil
o ‘descontrole financeiro’ (17,8%) e o desemprego 

(15,8%) foram as principais causas da inadimplência 
no comércio do rio de Janeiro, seguidos pela diminui-
ção da renda (8,9%), empréstimo de nome a terceiros 
(6,7%) e outras causas. É o que mostra a pesquisa feita 
pelo cdl-rio.

 Pior resultado dos últimos sete anos
as vendas a prazo para o dia dos Namorados caí-

ram 15,23%, entre os dias 5 e 11 de junho, na compa-
ração com o mesmo período do ano passado. É o pior 
resultado dos últimos sete anos para o comércio, de 
acordo com o indicador calculado pelo serviço de 
proteção ao crédito (spc Brasil).

Inteligentes

Call Center

Cemax ServiçoS

QUeDa 

Dia DoS namoraDoS

Escolas terão meninos de saias

Inteligentes II
os cientistas ficaram surpresos com os resul-

tados do estudo, que demonstrou que muitos 
pássaros tinham mais neurônios que os mamí-
feros, incluindo os primatas. os papagaios e os 
corvos, têm capacidades comparáveis às dos 
primatas. assim, podem fabricar utensílios e re-
solver outros problemas.

PerSonale ConSUltoria

inaDimPlênCia

reprodução iNTerNeT

Quase 100 escolas do reino unido terão seus uniformes alterados. o 
objetivo é se adequar a política de vestimenta sem gênero, sendo assim, 
será permitido que os meninos também usem saias e as meninas, calças. 
referências esteriotipadas serão removidas para que a escola consiga 
reescrever seu códio de uniformes. a ação faz parte da política do es-
tado para que as escolas sejam locais de inclusão, dando espaço para 
aquelas crianças que questionam sua própria identidade de gênero. 

ativistas lgBT comemoraram a iniciativa do e afirmaram que o movi-
mento é "encorajador".

Cafona
um vereador de um município da Bai-

xada vive 'ostentando' óculos escuros na 
cabeça, no estilo pagodeiro da antiga. o 
cara é tão brega e sem noção que não 
tira a lupa do côco nem na hora da foto 
ao lado do prefeito. se manca, vacilão!

Sem base
a deputada da universal publicou ontem 

numa rede social críticas ao atual prefeito 
de Nova iguaçu. ela  alega que a cidade 
precisa de um prefeito que trabalhe na rua 
e não atrás de uma mesa dando ordens. 

Desinformados
pelo visto, a equipe da moça está bas-

tante desinformada, pois o chefe do exe-
cutivo iguaçuano é visto praticamente 
todo final de semana trabalhando nas ruas, 
entregando obras à população.

Cadê o tucano?
o pré-candidato a prefeito de Nova 

iguaçu pelo psdB,que no início do ano se 
mostrava cheio de gás pra corrida eleitoral, 
parece ter gasto muita energia no começo 
e agora deu uma sumida.

 
   Maratona

Quando falamos de corrida eleitoral, po-
demos claramente comparar a uma mara-
tona, sempre tem aqueles que, assim que é 
dada a largada, disparam na frente. Mas, 
os corredores mais experientes guardam as 
energias para a reta final.

Sem propostas
o deputado que é pré-candidato a pre-

feito de Nova iguaçu segue com sua estra-
tégia medíocre de ataques aos adversá-
rios, gesto típico de pessoas incompetentes, 
sem conteúdo e sem propostas. deus livre 
nossa cidade das mãos desse cidadão!



Bairro pobre de Nova Iguaçu 
receberá escola molde padrão

quarta-feira, 15 de junho de 2016 geral 3

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

educação

antonio Carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Prefeito Nelson Bornier recebe apoio do cantor Waguinho durante encontro com diversas lideranças evangélicas

Temer visita Parque Olímpico

Jorge Ouverney foi reempossado pelo prefeito Timor

Presidente afirmou que sentiu “entusiasmo ao visualizar as obras no Parque Olímpico” 

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

Projeto estabelece um novo conceito de ensino voltado para inclusão de crianças especiais.
alziro Xavier

WaNdersoN oliveira

Marcello dias/FuTura press/esTadão coNTeúdo

o prefeito Nel-
son Bornier 
disse a um 

grupo de evangéli-
cos, com quem se 
reuniu neste fim de 
semana, que o bair-
ro Três Marias, um dos 
mais pobres da ci-
dade, vai ganhar no 
próximo sábado “a 
maior, melhor e mais 
bonita escola de 
Nova iguaçu”.

criada nos moldes 
de escola padrão, o 
projeto estabelece 
um novo conceito 
de ensino público, 
com estrutura física 
ampla, funcional, vol-
tada também para 
inclusão de crianças 
especiais.

CONfOrTO E 
SEguraNça

“a escola Três Ma-
rias oferece espaços 
especialmente pla-
nejados para leitura, 
vídeo, informática, 
lazer e esporte, com 
conforto e seguran-
ça para alunos e pro-
fessores”, explicou o 
prefeito.

Bornier participou 
no último sábado 
de um breakfast, no 
hotel Mont Blanc, no 
centro de Nova igua-
çu, com mais de 200 
religiosos, incluindo 
pastores, apóstolos, 
bispos e missionários, 
todos liderados pelo 
cantor Waguinho, ex-
-pagodeiro de ‘os 
Morenos’ e candida-
to derrotado à prefei-
tura de Nova iguaçu, 
em 2012, pelo pcdoB.

Waguinho, que 
em 2003 se conver-
teu à assembleia de 
deus dos últimos dias 
(adud), disse que 
amarrou uma “alian-
ça bonita” com o 
prefeito Bornier em 
prol da cidade e 
da continuidade do 
atual governo muni-
cipal. “Bornier é um 
homem de princípios 
cristãos. os evangé-
licos estão muito fe-
lizes com a atuação 
dele. além disso, te-
mos um propósito es-
piritual e social com 
esta cidade, traba-
lho que a gente já 
faz, independente-
mente de ser político 
ou não”, esclareceu.

Japeri empossa secretário de 
Segurança Pública e Transporte

 

o município de Japeri 
tem um novo secretário 
de segurança pública, 
Trânsito e Transporte (se-
Museg). ontem, o ins-
petor de polícia e ba-
charel em direito Jorge 
ouverney de oliveira 
foi reempossado pelo 
prefeito ivaldo Barbosa 
dos santos, o Timor, na 
sede do poder executi-
vo, ao lado da secretá-

ria de governo, Mirtiça 
Freitas, do procurador 
geral, humberto Motta, 
e da subsecretária de 
comunicação, giseli 
evers.

anteriormente, Jorge 
ouverney ocupava o 
cargo de subsecretá-
rio da pasta. em abril, 
foi promovido interi-
namente a secretário 
da segurança públi-

ca, Trânsito e Transpor-
te, permanecendo no 
posto por um mês. “Te-
mos como meta me-
lhorar cada vez mais a 
mobilidade urbana na 
cidade. por isso, acre-
ditamos que o ouver-
ney vai desempenhar 
um trabalho efetivo à 
frente dessa secretaria 
para fazer valer o códi-
go de postura do muni-
cípio”, disse o prefeito 
Timor. 

“este é um grande de-
safio, mas acredito que 
será possível fazer um 
bom trabalho à frente 
da pasta. Fico lisonje-
ado com a confiança 
do prefeito na minha 
capacidade de ocupar 
um cargo tão importan-
te quanto esse. o nosso 
objetivo é reiterar a pro-
posta de segurança pú-
blica na cidade, evitan-
do a ocupação do solo 
desordenada, os delitos 
de trânsito e cobrando 
maior atuação do go-
verno estadual para coi-
bir a violência no muni-
cípio”, afirmou o atual 
secretário da seMuseg.

Escola de primeiro mundo
localizada na rua 

severino pereira silva 
e com capacidade 
para receber até mil 
alunos, incluindo a 
educação infantil, a 
escola Municipal Três 
Marias, que será inau-
gurada no sábado, é 

ontem em sua pri-
meira viagem oficial 
no cargo, o presi-
dente em exercício 
Michel Temer, visitou 
as instalações do 
parque olímpico, 
na zona oeste do 
rio. Temer encontrou 
pessoalmente o pre-
sidente do comitê 
olímpico internacio-
nal (coi), Thomas 
Bach.

durante a visita, o 
presidente afirmou 
que sentiu “entu-

considerada de primeiro 
mundo, ocupando uma 
área de 15.212 metros 
quadrados. o complexo 
tem 14 salas de aula, bi-
blioteca, sala de vídeo, 
midiateca para material 
videográfico de interesse 
educacional, sala para 

siasmo ao visualizar as 
obras feitas no parque 
olímpico em beneficio 
do rio de Janeiro e do 
Brasil”. “cinco bilhões 
de pessoas acompa-
nharão os jogos com os 
olhos voltados para o 
país”, disse o presidente 
em exercício.

Temer disse ainda 
que não tem “obje-
ção” à presença de 
dilma nos Jogos. “isto 
é da organização da 
olimpíada. Não é de 
hoje que falo em pa-

crianças especiais, par-
quinho infantil, sala de 
orientação pedagógica 
e sala de professores.

o estabelecimento de 
ensino dispõe ainda de 
arquivo, almoxarifado, 
cozinha, refeitório, sani-
tários, quadra poliespor-

cificar o país. o que 
nós não podemos 
ter é brasileiros dispu-
tando com brasilei-
ros, aliás isto foge a 
tradição sentimental 
do nosso povo. as 
olimpíadas revela-
rão precisamente 
esta possibilidade 
de reunificação do 
pensamento nacio-
nal. para mim tanto 
faz (a presença de 
dilma). Não tenho 
nenhuma objeção”, 
afirmou.

tiva coberta e campo 
de futebol com vestiá-
rio masculino e femini-
no, além de áreas de 
lazer para a comuni-
dade local, com quios-
ques e academia ao 
ar livre, infantil e para 
Terceira idade.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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a subsecretaria de cultura de são 
João de Meriti está com matrículas 
abertas para diversos cursos e ativi-
dades culturais. até o dia 30 de junho 
no complexo cultural Kenedi Jaime 
de souza Freitas.

a unidade inicia-
rá atendimento na 
praça dos estudan-
tes, n° 03, centro da 
cidade, e vai ofere-
cer a confecção de 
carteira de Trabalho, 
entrada no seguro-
-desemprego, além 
de intermediação de 
mão de obra.

o governo do es-
tado, a secretaria de 
estado de Trabalho e 
renda e a prefeitura 
de Miracema, inau-
guram amanhã o 
posto do sistema Na-
cional de empregos 
(sine-rJ), no municí-
pio da região Noro-
este Fluminense.

No dia Mundial do doador de sangue, come-
morado ontem, o hemorio, que abastece mais de 
180 unidades de saúde veiculadas ao sus, reforça 
a importância da doação de sangue no estado.

segundo os registros, nos últimos meses, a uni-
dade vem recebendo cerca de apenas 150 vo-
luntários por dia, apesar de ter capacidade ins-
talada para cerca de 500 doadores diariamente.

Sine Sine II

Hemorio Hemorio II

Eles disseram... nós publicamos!
"Enquanto as palavras que a mim foram dirigidas, o que eu posso dizer que nesse momento de tur-

bilhão que a gente vive a vida de acordo com o desencadear dos fatos, é um verdadeiro carrossel. 
Você está do céu e ao inferno em 24 horas", disse o procurador-geral da república, rodrigo Janot.

o ilê axé opô afonjá, fundado em 1886 
na pedra do sal e transferido na década 
de 1940 para o bairro de coelho da ro-
cha, em são João de Meriti, se tornou o 
primeiro terreiro de candomblé tombado 
no estado do rio de Janeiro.

o pedido de preservação e conserva-
ção foi feito pela própria comunidade do 
terreiro que participou da construção do 
processo de tombamento em conjunto 
com profissionais do instituto estadual do 
patrimônio cultural (inepac).

direTo ao poNTo

a ousadia e desrespeito da bandidagem 
do rio de Janeiro é de deixar qualquer um 
revoltado e indignado. como se não bastasse 
a violência nas ruas, um bando de marginais 
covardes resolveu invadir uma escola públi-
ca na zona Norte do rio e assaltar alunos e 
professores. o que mais preocupa é o que vai 
passar pela cabeça desses jovens, que foram 
vítimas da violência dentro de uma escola.

Ciência Móvel Ciência Móvel II Ciência Móvel III
pelo quinto ano consecu-

tivo, o projeto ciência Móvel 
da Fundação oswaldo cruz 
(Fiocruz) aterrissou em Mes-
quita, com seu museu itine-
rante, que visa despertar o 
interesse dos estudantes pela 
ciência.

o evento que começou 
ontem, é oferecido gratui-
tamente pela prefeitura de 
Mesquita e ficará na escola 
Municipal roberto silveira, em 
edson passos, até a próxima 
sexta-feira recebendo os es-
tudantes.

alunos da escola Munici-
pal ondina couto, situada 
na coreia, foram os primeiros 
a visitar o projeto. eles assisti-
ram a um vídeo sobre a im-
portância da reciclagem de 
lixo para a preservação am-
biental.

Tombado

Tombado II

quarta-feira, 15 de junho de 2016

Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

Brasília
Foi aprovado ontem, 

pelo conselho de Ética 
da câmara dos deputa-
dos, por 11 a 9, o pare-
cer do deputado Marcos 
rogério (deM-ro) pela 
cassação do mandato 
do presidente da câ-
mara afastado, eduardo 
cunha (pMdB-rJ). a de-
cisão ocorre uma sema-
na após ser divulgada 
notícia de que o procu-
rador-geral da repúbli-
ca, rodrigo Janot, pe-
diu ao supremo Tribunal 
Federal (sTF) a prisão de 
cunha. No processo por 
quebra de decoro parla-

mentar, o peemedebista é 
acusado de manter contas 
secretas no exterior e de ter 
mentido sobre a existência 
delas em depoimento à cpi 
da petrobras no ano passa-

uma avaliação do instituto de Mi-
crobiologia da uFrJ, que coletou 
amostras durante um ano, detectou a 
presença de uma "superbactéria" na 
água das praias de copacabana, ipa-
nema, leblon, Botafogo e Flamengo.

Violência em todo lugar

do. ele nega e afirma ser 
o beneficiário de fundos 
geridos por trustes (enti-
dades jurídicas formadas 
para administrar bens e 
recursos).

o petista e o pseudo 
comunista nunca 

admitem culpa, mesmo 
que esta tenha sido ro-
bustamente comprova-
da. se pegos pelo pé 
dizem que tropeçaram 
numa pedra colocada 
no caminho pela di-
reita. sempre foi assim. 
petista corrupto preso e 
condenado é “herói na-
cional perseguido pela 
direita” e comunista em 
situação idêntica é “víti-
ma do imperialismo”. os 
outros não. são corrúp-
tos mesmos e merecem 
uma sentença dura, de 
preferência pena de 
morte. dito isto, quero 
me ater ao comporta-
mento da deputada 

Vai apontar o dedo para 
quem agora, deputada?

Jandira Feghali (pcdoB). 
ela fez festa com os áu-
dios de sérgio Machado 
que fizeram tremer a cú-
pula do pMdB. Não sabia 
ela, até então, que o 
delator também a tinha 
incluído na lista dos que 
teriam recebido doa-
ções através de sua influ-
ência. Mas não é só isso...

Jandira é da tropa de 
choque de dilma rous-
sef, a chama de “pre-
sidenta” - palavra feia 
que identifica aliados do 
(des) governo, militantes 
petistas e integrantes da 
imprensa chapa branca, 
aquela que só veicula o 
que agrada a dupla dil-
ma & lula ou lula & dil-
ma.

câMara dos depuTados/NilsoN 
BasTiaN

Caminhada alerta para violência contra idosos
dia de coMBaTe

Idosos participam de diversas atividades no Espaço Municipal da Terceira Idade

Deputado terá prazo de cinco dias úteis para recorrer

Iniciativa é da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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
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charles souza

a prefeitura de Nova 
iguaçu promove 
hoje, das 9h ao 

meio-dia, a caminhada 
de conscientização con-
tra a violência à pessoa 
idosa, cujo lema é: ‘Não 
deixe que as circunstân-
cias impeçam os seus 
atos’. o objetivo é aler-
tar à sociedade para er-
radicar todas as formas 
de violência contra o 
idoso. pelo último censo 
do iBge, cerca de 22 mil 
idosos iguaçuanos já so-
freram violência (aban-
dono, maus-tratos, abuso 
econômico ou de negli-
gência).

a violência contra a 

pessoa idosa não está 
relacionada apenas a 
agressão física. a negli-
gência, por exemplo, foi 
a principal forma de vio-
lência praticada contra 
os idosos brasileiros nos úl-
timos três anos.

ENTIDaDES CONVIDaDaS
a secretária de assistên-

cia social, cristina Quares-
ma, explicou que diversas 
entidades de Nova iguaçu 
foram convidadas para o 
evento. a caminhada co-
meçará na praça rui Bar-
bosa, centro, e terminará 
com uma grande ação 
social na sede da secre-
taria (rua luiz guimarães, 
956). “a violência contra 
o idoso aumenta a cada 

dia. Muitos deles não con-
seguem nem receber a 
aposentadoria, pois os 
parentes se apropriam 
do cartão do banco, sa-
cam o dinheiro e gastam 
como querem. precisamos 
conscientizar a popula-
ção a ligar para o disque 
100 (telefone que recebe 
denúncias de violações 
dos direitos humanos) e 
denunciar caso saiba de 
algum caso de violência 
contra a pessoa idosa”, 
concluiu cristina Quares-
ma, destacando que o 
dia Mundial de conscien-
tização da violência con-
tra a pessoa idosa foi insti-
tuído em 15 de junho de 
2006 pela organização 
das Nações unidas (oNu).

Lixo acumulado em Nilópolis
reprodução/FaceBooK
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a vizinhança da 
rua alberto Teixeira da 
cunha, no centro de 
Nilópolis, denuncia que 
moradores do número 
1.847, estão colocando 
a saúde de todos em 
risco, pois acumulam 
lixo e sucatas no terreno 
em que vivem, possibili-
tando a proliferação de 
ratos e mosquitos, além 
de produzir um mau 
cheiro insuportável. por 
isso, pedem que a pre-
feitura tome uma provi-
dência urgente.

Conselho de Ética aprova cassação de Cunha
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Secretaria de Saúde faz campanha 
para doação de sangue na região
Número de doadores em Porto Real não chega a 30% do recomendado pela OMS.

atualmente, os doadores somam 150, quando o número esperado é de 600

divulgação

reprodução/pMi

Os interessados devem procurar a Casa da Cultura e se inscreverem

diariamente pacien-
tes em centenas 
de unidades hos-

pitalares precisam de 
transfusão de sangue. 
pensando nisso a prefeitu-
ra, através da secretaria 
de saúde, faz um alerta 
e promove em parceria 
com o hemonúcleo de 
resende, campanhas de 
doação, e transporta os 
voluntários, de forma gra-
tuita para realizar o pro-
cedimento. o alerta ocor-
re em aproveitamento ao 
14 de junho, dia Mundial 
da doação de sangue. o 
transporte acontece toda 
última sexta-feira de cada 
mês. para mais informa-
ções e cadastramentos o 
telefone da secretaria de 
saúde é 3353 4047.

atualmente é baixo o 
número de voluntários 
cadastrados, somando-se 
150, sendo que o ideal, 
de acordo com a oMs  
(organização Mundial 
de saúde), seria de pelo 
menos 600 doadores. se-
gundo o coordenador de 
educação em saúde, Fre-
dson serejo, a quantidade 
não chega aos 5% da po-
pulação do município. “a 
doação de sangue é um 
ato voluntário que deve 
ser estimulado. podem-se 
salvar vidas. para se ter 
ideia, uma bolsa de san-
gue muitas vezes pode ser 
utilizada por quatro pa-

cientes. a vida de muitas 
pessoas depende desse 
simples ato”.

com o cadastro efe-
tuado, a secretaria sele-
ciona cerca de sete vo-
luntários para a doação 
de sangue, uma vez por 
mês, fazendo uma pré-
-seleção, que consiste na 
avaliação da idade, peso 
e alimentação balance-
ada da pessoa. a secre-
taria disponibiliza ainda o 
transporte gratuito dessas 
pessoas até o hemonú-
cleo, partindo sempre da 
unidade de saúde mais 
próxima da residência do 
voluntário, onde será le-
vado na volta do proce-
dimento. o doador não 
pode estar em jejum.

DOaçÕES
o hemonúcleo de re-

sende está aberto de se-
gunda a sexta-feira das 
8h às 17h e atende a re-
gião das agulhas Negras 
(itatiaia, resende, porto 
real e Quatis). Fredson 
destaca ainda a rapidez 
do processo como um 
todo. “o tempo da do-
ação de sangue é bem 
rápido. entre a avaliação 
clínica, teste de glicemia, 
de hemoglobina e cole-
ta, estima-se cerca de 40 
minutos. são apenas 400 
ml do material, colhido 
e depois disso o voluntá-
rio recebe um lanche, da 
unidade”.

o transporte acontece 

mediante agendamen-
to com os cadastrados, 
sendo que o intervalo de 
doação para os homens 
é de 3 meses e o das mu-
lheres, de 4 meses, res-
peitando os seguintes re-
quisitos: levar documento 
com foto; estar em boas 
condições de saúde; ter 
entre 18 e 65 anos, ter 
acima de 50kg; não es-
tar grávida ou amamen-
tando; não pertencer a 
grupo de risco (depen-
dente químico, doença 
infectocontagiosa e fazer 
uso de medicamentos 
controlados); não ter feito 
tatuagem em menos de 
12 meses; não ter passa-
do por procedimento de 
imunização nos últimos 30 
dias; e não estar em jejum.

“a doação de sangue 
é a ferramenta que temos 
para abastecer o núcleo 
e os estoques têm que 
estar completos, uma vez 
que não sabemos quan-
do será necessário usá-
-los. pretendemos contri-
buir para o despertar do 
exercício da cidadania 
nos tornando agentes 
transformadores. Foi cen-
trando nessa perspectiva, 
que observamos a neces-
sidade de trabalharmos o 
fortalecimento e a cultura 
à doação de sangue em 
nosso município. É uma 
medida simples que pode 
salvar vidas”, considera o 
secretário de saúde, Fá-
bio schneider.

Resende é eleita uma das 50 
cidades mais inteligentes

Casa da Cultura de Itatiaia 
abre inscrições para oficina

reprodução

Município é reconhecido como mais inteligente do país

resende é uma das 
cidades mais inteli-
gentes do Brasil. Quem 
atesta é o ranking 
connected smart ci-
ties, divulgado em 
evento homônimo no 
rio de Janeiro no últi-
mo dia 8 e feito com 
o objetivo de mapear 
as cidades com maior 
potencial de desen-
volvimento no Brasil, 
com base em 73 in-
dicadores desenvolvi-
dos pela empresa de 
consultoria urban sys-
tems e pela usp cida-
des. o município, que 
conquistou o 49º lugar, 
é o único representan-
te do sul do estado na 
lista.

Foram avaliados os 
setores de mobilidade, 
urbanismo, meio am-
biente, energia, saúde, 
segurança, educa-
ção, empreendedoris-
mo, governança, eco-
nomia, tecnologia e 

inovação, levando 
em consideração o 
equilíbrio da sustenta-
bilidade apoiada no 
crescimento econômi-
co, permitindo assim o 
desenvolvimento das 
áreas ambientais e so-
ciais.

“Ficamos muito feli-
zes com esse resulta-
do, mas sabemos que 
muito ainda precisa ser 
feito. desde 2009 esta-
mos trabalhando para 

fazer resende crescer 
e evoluir em todos os 
aspectos. Na última 
semana, por exemplo, 
recebemos a notícia 
de que nosso portal 
da Transparência re-
cebeu mais uma nota 
10, desta vez do Minis-
tério público Federal. 
parabéns a todos os 
resendenses por mais 
essas conquistas” dis-
se o prefeito José re-
chuan.

a casa da cultura 
de itatiaia está com 
inscrições abertas para 
oficina de palete, onde 
as pessoas aprendem 
a construir móveis as 
partir de paletes, uma 
plataforma de madei-
ra utilizada para movi-
mentação de cargas 
em supermercados, 
varejo, armazéns e 

transportadoras. podem 
se inscrever homens ou 
mulheres, a partir de 17 
anos. os interessados de-
vem procurar a casa da 
cultura, no horário co-
mercial, de segunda a 
sexta, de 8h às 12h e de 
13h30 às 17h. 

serão abertas duas 
turmas, com 20 alunos 
cada. as aulas aconte-

cerão duas vezes 3ªs e 
5ªs, e 2ªs e 4ªs, de 18h às 
20h e serão ministradas 
pelos instrutores Flavia-
no Francisco de Moura 
e andré luís de carva-
lho. o início das aulas 
será marcado de acor-
do com a organização 
da casa da cultura, 
conforme a formação 
das turmas.

Obras de abastecimento serão entregues em Volta Redonda
o saae-vr (serviço 

autônomo de Água 
e esgoto de volta re-
donda) entregou on-
tem à população, às 
11h, o castelo d’Água 
paulo césar Martins, 
no residencial vista 

verde, no bairro vila 
rica. o investimento 
é de r$ 438 mil.

entre os serviços 
realizados estão a 
construção de 318 
metros de rede de 
água potável; cons-

trução de uma esta-
ção elevatória com 
vazão de 30 m³ por 
hora; instalação de 
reservatório com vo-
lume de 60 mil litros. 
a obra vai beneficiar 
cerca de mil mora-

dores, melhorando 
o fornecimento de 
água potável para o 
conjunto residencial 
vista verde, com o 
objetivo de eliminar 
o desabastecimen-
to, principalmente na 

época do verão.
Também ontem, o 

saae-vr entregou as 
obras de implanta-
ção do sistema Mata 
atlântica, no residen-
cial Mata atlântica, 
no bairro Jardim Bel-

vedere. o investimen-
to de r$ 200 mil é uma 
parceria público pri-
vada entre a prefeitu-
ra de volta redonda 
e a empresa proprie-
tária do loteamento 
Mata atlântica.
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Homem flagrado com mais 
de meio milhão em blitz
Quantia foi apreendida na região de Três 
Rios na Rodovia Washington Luiz por 
agentes da Polícia Rodoviária Federal. 
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uma blitz da 
polícia rodo-
viária Federal 

(prF) flagrou ontem 
um homem, de 49 
anos, que transpor-
tava r$ 800 mil na 
rodovia Washing-
ton luiz (Br-040), 
em Três rios, na 
região sul Flumi-
nense. os agentes 
informaram que en-
contraram o dinhei-
ro dentro de uma 
bolsa lacrada com 
fitas adesivas.

o suspeito se 
apresentou como 
representante co-
mercial de uma em-

presa de tabacos, 
mas a corporação 
informou que ele já 
havia respondido a 
diversos inquéritos e 
processos, nos esta-
dos do rio grande 
do sul, são paulo e 
rio de Janeiro.

SEM SONEgaçãO
 DE IMPOSTOS 

os policiais en-
contraram cerca 
de r$ 800 mil, sen-
do r$ 500 mil em 
espécie e o restan-
te em cheques de 
terceiros. aos agen-
tes o suspeito disse 
que estaria levando 
a quantia para a 
sede da empresa, Suspeito estava com meio milhão em dinheiro e outros r$ 300 mil em cheques

divulgação

‘Semente do mal’ integrava 
quadrilha que roubava lojas

Menina que sumiu no 
Galeão volta pra casa 

Bando invade escola e faz a ‘limpa’

Celulares roubados em loja do shopping Boulevard rio

Sarah teve cartaz de desaparecido divulgado

Ladrões entraram na João Kopke e roubaram celulares

WhaTsapp o dia (98762-8248 divulgacão

‘Aterro Presente’ prende foragido FaBiaNo rocha / eXTra

em duque de ca-
xias.

o homem afir-
mou que o dinheiro 
era da venda de 
cigarros, entretan-
to, não comprovou 
a origem. ele dis-
se “achar normal 
transportar esse va-
lor em vez de fa-
zer uma transação 
bancária.” Também 
negou qualquer so-
negação de impos-
tos e afirmou que a 
empresa é legaliza-
da. a ocorrência foi 
registrada na 108ª 
dp (Três rios), onde 
a quantia foi apre-
endida e o caso 
será investigado.

a polícia civil apreendeu 
um adolescente na ma-
nhã da última segunda-fei-
ra, no Morro da Manguei-
ra, na zona Norte do rio. 
ele é suspeito de integrar 
uma quadrilha especiali-
zada em roubar lojas que 
comercializam aparelhos 
de celular.
segundo o delegado hil-
ton alonso, titular da 20ª dp 
(vila isabel), o jovem con-
fessou sua participação 
em diversos roubos nas zo-
nas Norte e sul do rio. dois 
dos ataques ocorreram 
no shopping Boulevard 
rio, em vila isabel, entre 
26 de abril e 10 de maio. 
outros dois foram pratica-
dos em copacabana, nos 
dias dias 6 e 4 de abril, em 
duas grandes redes de ele-
tro eletrônicos. 
durante o depoimento, 
o jovem admitiu também 
sua participação em uma 
tentativa de homicídio 
ocorrida numa unidade 
das lojas americanas de 
ipanema no dia 21 de 
abril, quando um seguran-
ça e dois clientes foram 
baleados.
ao delegado o adolescen-

te contou ainda que usou 
uma arma quando rou-
bou cerca de 41 apare-
lhos telefônicos, avaliados 
em r$ 50 mil, bem como 
os pertences dos clientes 
que se encontravam no 
interior de uma loja do 
shopping Boulevard rio, 
em vila isabel, no dia 10 
do mês passado. em se-
guida, o jovem fugiu num 
táxi em direção ao Morro 
da Mangueira.
os aparelhos foram recu-
perados pelos agentes da 
distrital, com o apoio da 
unidade de polícia pacifi-

cadora (upp) Mangueira, 
após um cerco na comu-
nidade e conseguiram re-
cuperar os celulares rou-
bados. 
hilton alonso informou ain-
da que dos integrantes do 
bando, resta apenas apre-
ender outros dois menores.  
integrante da quadrilha, 
david ramon Feitosa lei-
te, conhecido como ‘Bo-
rogue’ ou ‘Bebezão’, foi 
preso após confronto com 
agentes da upp Manguei-
ra. Na ocasião, luiz cláu-
dio da silva Borges, o ‘Fura 
Bolo’, foi preso.

 um foragido da Justi-
ça foi preso na manhã 
do último domingo por 
policiais militares da 
operação aterro pre-
sente, ação realizada 
em parceria entre a 
secretaria de estado 
de assistência social 
e direitos humanos e 
o sistema Fecomércio 
rJ. 
 henrique cavalcan-
te david, de 29 anos, 
foi abordado durante 
patrulhamento e, após 
consulta ao sistema, 
foi constatado que 
contra ele havia um 
mandado de prisão 

em aberto pelo crime 
de roubo. o suspeito 
foi levado para a 9ª dp 
(catete), onde o caso 
foi registrado e segue 
preso.
 ainda no Flamengo, os 
agentes recuperaram 
um veículo da marca 
Toyota, modelo rav 4, 
que tinha sido abando-
nado na rua com as por-
tas abertas sem a chave 
na ignição. após consul-
ta ao sistema, foi iden-
tificado que o veículo 
havia sido furtado na úl-
tima quinta-feira. o caso 
foi registrado na 9ª dp e 
o carro foi recuperado 

pelo proprietário.
de acordo com levan-
tamento divulgado, a 
operação efetuou 1.458 
prisões, sendo 930 por 
posse e uso de entor-
pecentes, e já cumpri-
ram 108 mandados de 
prisão. Também foram 
conduzidas à delegacia 
33 pessoas por porte de 
arma branca e seis por 
porte de arma de fogo, 
48 por roubo e 106 por 
furto. em parceria com 
a secretaria Municipal 
de desenvolvimento 
social, foram realizadas 
379 ações de acolhi-
mento a moradores de 

 Terminou bem o des-
fecho da história de 
uma adolescente de 15 
anos, que abandonou 
a família após dizer que 
ia ao banheiro dentro 
do aeroporto interna-
cional Tom Jobim, no 
galeão, na última quar-
ta-feira. ela estava na 
comunidade do caju, 
na zona portuária, onde 
se encontrou com um 
homem de 25 anos que 
conheceu pela internet.
segundo a titular da 
delegacia de desco-
berta de paradeiros 
(ddpa), delegada elen 
souto, na última se-
gunda-feira a menina 
concordou em se en-
contrar com os agentes 
e o advogado da famí-
lia no aeroporto não e 
embarcou de volta pra 
casa. a adolescente es-
tava bem e disse não 
ter sofrido nenhum tipo 
de violência.

rELEMBrE O CaSO 
 a jovem estava com 
a família no aeroporto 
internacional antônio 

carlos Jobim (galeão) á 
espera de uma conexão 
para Fortaleza, cidade 
em que reside. Na última 
sexta-feira, o pai da me-
nina, aluísio Mamede, ti-

nha dito que ela havia 
feito contato com um 
amigo por uma rede 
social e falou que esta-
va bem e morando em 
uma comunidade.

 um grupo de quatro 
assaltantes armados 
invadiu uma unida-
de de ensino na zona 
Norte do rio, na noite 
da última seguda-fei-
ra, agrediram alunos 
e uma professora. os 
bandidos ainda leva-
ram os pertences das 
vítimas, entre eles te-
lefones celulares e di-
nheiro. 
 o 3º BpM (Méier) in-
formou que o bando 
chegou a escola Mu-
nicipal João Kopke, lo-
calizada na rua souza 
cerqueira, na piedade, 
por volta das 21h, e 
rendeu todo mundo. as 
vítimas relataram que 

os criminosos se mostra-
vam agressivos e ame-
açavam atirar a todo o 
momento. 
 após minutos de terror, 
os bandidos fugiram em 
dois carros roubados de 
funcionários. a polícia 

Militar realizou buscas, 
mas não conseguiu lo-
calizar a quadrilha. um 
dos veículos foi locali-
zado no complexo do 
alemão, na manhã de 
ontem. a 24ª dp (pieda-
de) investiga o assalto.



eSPírito Santo

dono de duas igre-
jas, o líder religioso, que 
abusava sexualmente da 
própria filha quase todos 
os dias desde que ela ti-
nha 14 anos, alegou que 
agia em nome de deus 
e cometia o crime para 
comprovar a virginda-
de da adolescente.  em 
depoimento, ele con-
tou que ao ver a jovem 
chorar nos momentos de 
abusos, pedia perdão. 

o criminoso era vis-
to pelos fiéis como um 
bom homem, mas dentro 
de casa era temido por 
uma das filhas, uma estu-
dante, hoje com 17 anos. 
cansada dos abusos, a 
menina procurou a polí-
cia para denunciar que 
há três anos era abusada 
sexualmente pelo próprio 
pai, que também traba-
lhava como taxista. preso 
durante um culto numa 
igreja em vilha velha, o 
pastor confessou o crime.

o delegado lorenzo 
pazolini, responsável pela 
delegacia de proteção 

quarta-feira, 15 de junho de 2016 policia

violência no trÂnsito
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Tráfico encurrala DHBF em 
favela Sebinho de Mesquita 
Agentes da especializada seguiram moto suspeita e piloto começou a atirar contra a equipe.

um grupo de poli-
ciais civis da divi-
são de homicídios 

da Baixada Fluminense 
(dhBF) ficou encurrula-
do na favela do sebi-
nho, em Mesquita, na 
manhã de ontem. Tra-
ficantes que dominam 
a comunidade surpre-
enderam os agentes no 
momento que eles se 
preparavam para dei-
xar o local.

de acordo com infor-
mações da polícia ci-
vil, os agentes seguiam 
para a sede da espe-
cializada, localizada em 
Belford roxo, quando 
perceberam uma moto 
suspeita. eles foram 
atrás e observaram que 
o condutor ultrapassou 

uma barricada e co-
meçou a atirar contra a 
equipe. imediatamente, 
os policiais buscaram 
proteção e passaram a 
revidar ao ataque.  

rEfOrçO Para 
rESgaTar POLICIaIS
os policias que foram 

cercados pelos trafican-
tes solicitaram reforço 
de outras equipes da 
especializada. com a 
chegada dos agentes, 
houve mais uma intensa 
troca de tiros e os ban-
didos conseguiram fugir. 

os agentes realizaram 
buscas na região na 
tentativa de  capturar 
os suspeitos, mas até o 
fechamento desta re-
portagem não havia 
informações sobre pri-
sões ou feridos durante 
a ação. DH da Baixada resgatou policias que foram cercados por criminosos ligados ao tráfico na favela

Suspeito de roubo é preso 
um suspeito de 

praticar roubos na 
região central de 
Nova iguaçu foi 
preso na última se-
gunda-feira por po-
liciais do Batalhão 
de polícia Militar de 
Mesquita (20º BpM). 
com ele foi apreen-
dida uma pistola.

segundo os agen-
tes, a guarnição do 
grupo de ações Tá-
ticas (gaT) realiza-
va patrulhamento 
na rua alfredo so-
ares, com o objeti-
vo de coibir ações 
criminosas quando 
tiveram a atenção 
chamada para o 
suspeito, que apre-
sentou nervosis-
mo ao perceber a 
aproximação da 
viatura. 

ao realizar uma 
busca no suspeito 
os pMs encontraram 
uma pistola girsan 9 
mm, com carrega-
dor e 6 munições.

 lucas demetrius 
da cunha, de 20 
anos, recebeu voz 
de prisão e confes-
sou que costumava 
praticar assaltos no 
centro. 

o marginal foi en-
caminhado para 
a 52ª dp (centro), 
onde o caso foi re-
gistrado e ele autu-
ado por porte ilegal 
de arma. 

a pistola 9 mm foi apreendida pelo criminoso

Dcod agarra irmão de My Thor 
apontado como sus-

peito de ser o chefe do 
tráfico de drogas no 
Morro santo amaro, no 
catete, bairro da zona 
sul do rio, Nicolas labre 
pereira de Jesus, o Fat 
Family, de 28 anos, foi 
preso na última segun-
da-feira por policiais da 
delegacia de combate 
às drogas (dcod). 

segundo a especiali-
zada, ele é irmão do tra-
ficante Marco antonio 
pereira Firmino da silva, 
o My Thor, que está em 
presídio federal. antes 
da prisão, Nicolas trocou 
tiros com os agentes e foi 
ferido no rosto. ele estava 
com uma pistola, além 
de carregadores e muni-
ção, que foram apreen-

didos. 
de acordo com a polícia 

civil, o irmão de My Thor 
ganhou liberdade há me-
nos de dois meses e desde 

então voltou a chefiar o 
tráfico no santo amaro. 
o bandido possui cinco 
anotações por crimes 
como homicídio, tráfico 
de drogas e associação 
para o tráfico.

Na ação, também fo-
ram presos Fabiano Juve-
nal da silva, o Jabá, 26, 
e luiz alberto araújo da 
silva, o da lapa ou Bo-
lão, 27. com Fabiano foi 
encontrado um revólver 
e com luiz alberto, um 
rádio comunicador. os 
três presos vão responder 
pelos crimes de tentativa 
de homicídio qualifica-
do, associação para o 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo 
de uso restrito com a nu-
meração raspada.

Nicolas ‘My family’

à criança e ao adolescen-
te (dpca), garante que 
o pastor realizava abusos 
sexuais no quarto da filha. 
“Nos primeiros dois anos 
ele permanecia com atos 
libidinosos, depois come-
teu a conjunção carnal. 
a madrasta explicou que 
nunca tinha visto nada e 
nem desconfiava do mari-
do”, disse. o agressor tam-
bém é pai de uma criança 
de quatro, e um menino 
de 13 anos. 

o criminoso alegou que 
mantinha tais atos para 
comprovar a virgindade 

da adolescente, já que 
suspeitava de um encon-
tro com um rapaz. “ini-
cialmente era para ates-
tar a virgindade, porque 
ela só poderia se casar 
na minha igreja se fosse 
virgem. eu sei que fui er-
rado, eu coloquei a mão 
nela, eu coloquei o dedo 
nela, mas sempre fui um 
bom pai”, prepondera o 
religioso. o pastor aguar-
da julgamento em reclu-
são no centro de Tria-
gem de viana (cTv). se 
condenado, pode pegar 
mais 15 anos de cadeia. 

religioso no momento que é conduzido por agentes à DP

Foragido há 20 anos por morte 
no Rio é preso com R$ 148 mil

Foragido há 20 anos 
por um homicídio come-
tido no rio de Janeiro, 
um empresário de 43 
anos foi capturado na 
última segunda-feira, 
no bairro Três américas, 
em cuiabá. a gerência 
de combate ao crime 
organizado (gcco) 
informou que Willian al-
ves dias usava o nome 
falso de Wellington leles 
aguiar. ele é dono de 
quatro supermercados 
em lucas do rio verde, 
a 360 km de cuiabá, 
onde morava.

segundo o delegado 
Flávio henrique stringue-
ta, o titular da gcco, 
Willian teria participado 
de um golpe com outras 
pessoas. ao ser preso, o 
criminoso foi flagrado 
com r$ 148 mil e docu-

mentos falsos. a especia-
lizada informou que ele 
‘trocaria’ esse valor por 
r$ 1 milhão. 

ao ser interrogado, o 
empresário confessou o 
crime. ele deve respon-
der criminalmente por 
uso de documento falso 
e será investigado por 
suposta lavagem de di-

nheiro. de acordo com 
a gcco, Willian usava 
um documento de iden-
tidade e uma carteira 
de habilitação, ambos 
falsos. ele estava com a 
prisão decretada pela 
Justiça do rio de Janei-
ro desde 2002 pelo crime 
de homicídio cometido 
em 1996.

O dinheiro foi encontrado durante a prisão

assessoria/polícia civil de MT

Pastor abusa de filha de 17 anos
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Escola municipal de Meriti 
ganha grafite em pátio interno 
Grupo de jovens foram convidados para mudar o visual da escola.

Homem armado é morto após 
fazer reféns em supermercado

um homem armado foi 
morto pela polícia após 
manter reféns no interior 
de um supermercado da 
rede Walmart, ontem, na 
cidade de amarillo, no 
estado do Texas.

a policia informou que 
os reféns estão a salvo. 
ainda não se sabe quan-
tas pessoas estavam no 
interior da loja no mo-
mento do incidente.

o homem tinha se en-
trincheirado durante duas 
horas dentro do super-
mercado. Testemunhas 
disseram à rede ‘aBc 7’ 
que o suspeito era fun-
cionário do estabeleci-
mento, e as autoridades 
classificaram o ocorrido 

de aparente “incidente la-
boral de tipo violento”.

inicialmente, a imprensa 
americana publicou que ti-
nha havido um tiroteio no 
interior do supermercado. 
o incidente gerou um aler-

ta de emergência, pois, 
no último domingo, um 
atirador entrou em uma 
boate gay de orlando, 
na Flórida, e matou 49 
pessoas e deixou 53 feri-
das.

Suspeito tinha se entrincheirado durante duas horas

reprodução/google Maps

a escola Municipal são 
João Batista, no bairro 
de vila rosali, em são 

João de Meriti, ficou mais 
bela com a arte moderna 
do grafite, realizada no inte-
rior da unidade. um grupo de 
jovens integrantes do ‘proje-
to Fé no Futuro’, desenvolvi-
do pela instituição casa de 
cláudia, foi convidado pela 
diretora da escola para mu-
dar o visual do local e ale-
grar ainda mais o ambiente 
das crianças.

a ideia de grafitar o inte-
rior da escola surgiu a partir 
da proposta de revitalizar o 
espaço que, no momento, 
abriga a educação infan-
til (crianças com até cinco 
anos). o gestor geral da es-
cola Municipal são João Ba-
tista, luan Felipe Xavier go-
mes, explica que o desejo de 
lembrar momentos da infân-
cia foi atendido.

“além das crianças, que 
ficaram deslumbradas com 
o grafite, a comunidade em 
torno da escola também 
pode apreciar essa arte. Fi-
camos muito satisfeitos com 
o trabalho desses jovens da 
casa de cláudia e vamos 
tentar repetir em outros lo-
cais da escola”, disse luan 

Felipe.
ex-estudante da escola 

Municipal são João Batista, 
sabryna de souza dias, de 19 
anos, conhece bem o local 
onde expressou sua arte. por 
quatro anos, ela frequentou 
o pátio durante o intervalo 
nas aulas. diante da lem-
brança, a jovem relata que 
o local era um pouco triste.

“Nunca imaginei grafitar. 
ainda mais, grafitar a escola 
em que estudei. Fico muito 
feliz em podermos proporcio-
nar alegria para as crianças 
daqui. Quando estudei aqui, 
não havia brinquedos e esse 
espaço era bem diferente”, 
disse sabryna.

MuNDO DO grafITE
responsável pela ação e 

pelo elo firmado com a casa 
de cláudia, a diretora adjun-
ta Michele Moreira e lima 
revela que a ideia já havia 
sido adiada algumas vezes. 
“Já estávamos analisando a 
possibilidade de grafitar esse 
local externo onde as crian-
ças realizam atividades lúdi-
cas. em outra oportunidade, 
também em parceria com 
a casa de cláudia, conse-
guimos atividades para as 
mães: manicure e cabeleirei-
ro. agora, foi o grafite”.

o instrutor do curso de 

grafite, paulo vinícius de sou-
za santos, mais conhecido 
como ‘Nextwo’, fez ques-
tão de lembrar que ele fez 
apenas a coordenação da 
arte realizada no muro da 
escola são João Batista. “as 
oficinas na casa de cláudia 
são excelentes. os alunos 
têm tudo o que precisam 
e podem evoluir na arte. 
estou no mundo do grafite 

há oito anos e fiquei muito 
feliz em coordenar esse tra-
balho aqui voltado para as 
crianças”, disse o instrutor 
Nextwo.

priscila renata, de 15 
anos, afirma que sua vida 
mudou completamente 
após ser acolhida pelo tra-
balho realizado na casa de 
cláudia. “o projeto Fé no 
Futuro é uma grande opor-

tunidade para os jovens. os 
profissionais nos ajudam de 
diversas formas, tanto psico-
logicamente quanto pesso-
almente. comecei a grafitar 
em uma das oficinas ofere-
cidas. isso abriu portas no 
campo artístico e modificou 
minha vida”, contou priscila, 
que está há dois anos na 
casa de cláudia.

“as escolas de são João 

de Meriti estão sempre bus-
cando parcerias que vão 
acrescentar no crescimento 
dos alunos meritienses. o pro-
jeto Fé no Futuro conseguiu 
passar, utilizando o grafite, a 
questão da diversidade, que 
é um tema muito importan-
te”, exaltou a secretária Mu-
nicipal de educação, cultu-
ra, esporte e lazer, eneila de 
lucas.

Momentos da infância são lembrados no desenho desenvolvido no muro da Escola Municipal São João Batista

assiMp MeriTi/glaucio Burle

‘Programa Fé no Futuro’
o programa é reali-

zado pela assistência 
social Maria de Naza-
ré, fundada pela casa 
de cláudia em são 

João de Meriti, organiza-
ção não governamental 
e sem ligação político-
-partidária. o Fé no Futuro 
visa ao desenvolvimento 

humano voltado para as 
famílias em vulnerabili-
dade social da Baixada 
Fluminense. No local, fun-
cionam oficinas de sa-

lão de beleza, culinária 
e artesanato, voltadas 
para o público adulto; o 
grafite, inclusão digital e 
ofertas de bolsas em cur-

sos de inglês são destina-
das para jovens e adultos. 
as crianças dispõem de 
jiu-jitsu e dança. a casa 
de cláudia e o projeto Fé 

no Futuro estão aber-
tos para parcerias que 
compartilhem do mes-
mo objetivo: desenvol-
vimento humano.

Defensoria ajuda Nova Iguaçu
a defensoria públi-

ca do estado do rio 
de Janeiro (Núcleo 
cível de Nova igua-
çu) e a secretaria 
Municipal de assis-
tência social fizeram 
uma parceria para 
ajudar a três entida-
des de Nova iguaçu. 
os dois órgãos estão 
aceitando doações 
de bolsa, casacos, 
roupas e sapatos 
(adultos e infantis), 

além de livros. o total 
arrecadado irá para 
o primeiro  Bazar so-
lidário da defenso-
ria pública (avenida 
doutor Mario guima-
rães, 968), que será 
realizado hoje. a de-
fensoria pública fun-
ciona das 11h às 18h.

cada peça do ba-
zar custará r$ 10,00 
e toda a renda será 
revertida para as se-
guintes instituições: 

Fundação santa Bár-
bara, centro Bom 
samaritano para a 
Terceira idade e abri-
go porta estreita.

as doações po-
dem ser feitas no Nú-
cleo cível de Nova 
iguaçu (defensoria 
pública) ou na sede 
da secretaria Muni-
cipal de assistência 
social (rua doutor 
luiz guimarães, 956, 
centro).

Incêndio destrói casa no Rodilândia
uma casa foi total-

mente destruída durante 
um incêndio que come-
çou na última segunda-
-feira, por volta das 18h, 
na rua pereira pinheiro, 
73, bairro rodilândia, em 
Nova iguaçu. segundo 
informações do proprie-
tário, o incêndio teria 
começado por conta 
de um curto-circuito na 
garagem. Não houve fe-
ridos.

ao perceber o incên-
dio, os vizinhos ligaram 
para o corpo de bombei-
ros, que chegou ao local, 
logo depois.  a operação 
de rescaldo foi coman-
dada pelo tenente adi-
lon repossi, com o apoio 
de 31 bombeiros e dois 
carros.

segundo o secretá-
rio de defesa civil e or-
dem pública de Nova 
iguaçu, luiz antunes, o 

Queimados terá novos reservatórios de água
a situação desconfortá-

vel de abrir a torneira para 
lavar a louça, as roupas e 
até o chuveiro para tomar 
banho e não cair uma gota 
da água sequer será coisa 
do passado, em Queimados, 
na Baixada Fluminense. com 
o objetivo de acabar de vez 
com o problema crônico 
pela falta de abastecimento 
que ocorre em todo estado 
do rio, a Nova cedae, em 
parceria com a prefeitura 
de Queimados, vai construir 

quatro novos reservatórios 
no município: Queimados i, 
camburi, Queimados ii e vi-
tória.  as obras já foram ini-
ciadas e as intervenções já 
chegaram aos bairros vila 
são João, parque santiago e 
ponte preta.

a primeira etapa do proje-
to inclui os reservatórios Quei-
mados i e camburi. as obras 
estão previstas para termina-
rem em julho de 2017. os dois 
reservatórios com capacida-
de para armazenar 5 milhões 

de litros (Queimados i) e 2,5 
milhões de litros (camburi) 
serão instalados nos bairros 
vila Nascente e vila são 
João, respectivamente. Já a 
segunda etapa começará 
logo em seguida. o investi-
mento soma r$ 75 milhões 
e faz parte do programa 
de abastecimento de Água 
para a Baixada Fluminense 
que, juntamente com o pro-
jeto Novo guandu, visa uni-
versalizar o abastecimento 
de água em toda a região.

trabalho realizado pela se-
cretaria no incêndio durará 
a semana toda. ele apro-
veitou para alertar outros 
moradores. “ao ampliar a 
casa, é importante ter um 
responsável técnico acom-
panhando a construção e 
fazendo um estudo na par-
te elétrica. vou preparar o 
laudo ainda hoje e levarei 
este caso ao prefeito Nel-
son Bornier, para que a pre-
feitura consiga ajudá-los de 
imediato”, concluiu.    

Muito abalado, o co-
merciante José Maria Ti-
toneli, 51 anos, disse que 
sua filha de 23 anos es-
tava dentro da casa na 
hora do acidente e con-
seguiu sair pela janela, 
com a ajuda dos amigos. 
“perdemos tudo, inclusive 
os nossos documentos. es-
tamos apenas com a rou-
pa do corpo. Não temos 
onde morar, nem onde 
ficar. Não sabemos como 
começar de novo”, disse.

Luiz antunes acompanha de perto as operações

charles souza
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GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:50 - Mais você
10:08 - Bem estar
10:50 - encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00 - praça Tv - 1ª edição
12:52 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - vídeo show
15:06 - sessão da Tarde-
Nunca Fui Beijada
16:37 - vale a pena ver de 
Novoanjo Mau
17:47 - Malhação: seu lu-
gar no Mundo
18:17 - Êta Mundo Bom!
19:09 - praça Tv - 2ª edição
19:29 - haja coração
20:30 - Jornal Nacional
20:55 - velho chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:24 - Jornal da globo
01:02 - programa do Jô
01:52 - agente carter
02:35 - uma Família da pe-
sada
02:50 - corujãoo suspeito 
da rua arlington

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 – pra ganhar é só 
rodar
22:30 – programa do 
ratinho 
00:15 – The Noite
01:15 – Jornal do sBT
02:00 – okay pessoal
03:00 – dois homens e 
Meio
03:30 – Mike & Molly
04:00 – Jornal do sBT
05:00 – Jornal do sBT

REDE TV

precoNceiTo

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-greja internacional da 
graça de deus. 
21:30-Tv Fama 
22:45-superpop 
00:05-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

MODA
Curtindo as férias
caMila coelho

divulgação

Miguel e dalva conversam sobre 
olívia. luzia desconfia do compor-
tamento de olívia. Miguel confronta 
afrânio sobre seu patrimônio. dalva 
conforta cícero, que sofre por cau-
sa de Tereza. carlos sente a hostili-
dade de Tereza. Miguel se revolta 
contra carlos e afrânio ao descobrir 
os novos planos de atuação do avô. 
luzia sonda Bento sobre o compor-
tamento de olívia e isabel.

Miguel se revolta
    contra Carlos e Afrânio

Leila chora pela 
perda do filho

Balaque diz que escolheu ela 
para ser a noiva do irmão, que 
fica surpreso. leila entra na casa 
de oren, pedindo para ver adira e 
conta que rishon vendeu seu filho. 
lemuel disfarça e adira fica des-
confiada. arão sai em busca de Jo-
ana e encontra eldade que diz que 
gahiji já acordou. 

RESuMO DE NOVELA

araújo expulsa ilde de casa, e a 
moça afirma que exigirá seu dinheiro. 
sandra e ernesto comemoram o suces-
so de seu plano. ilde se muda para a 
casa de Narcisa e lauro. diana mani-
pula severo e se incomoda quando 
paulina o apresenta a Janete. zé dos 
porcos tenta alertar pandolfo sobre o 
cheiro do lago da fazenda. 

Araújo vira 
cúmplice de Sandra

Regina vai 
ameaçar Isabela

Flora pede demissão do haras do vi-
larejo. otávio pergunta sobre os irmãos 
vaz terem ido para o orfanato. regina 
desconversa e diz que não sabe em 
qual orfanato eles estão. Matheus co-
memora ao ver o cavalo dourado re-
cuperado e correndo no haras. Navar-
ro e vargas fotografam sandro, laura, 
Manuela e ofélio na piscina. o casal 
que quer adotar Julia vai ao orfanato 
para levá-la para passear. 

a produção de on-
tem foi para um dia 
mais quente, então es-
colhi algo fresh: shorts 
branco rasgado, com 
uma camisa super es-
tilosa com um tecido 
fininho e de manga 
comprida, o toque de 
estilo dessa peça é 
que ela já vem com 
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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 Mandamen-
tos – Nova Temporada
21h30 - Jornal da record
22h15 - gugu
00h15 - chicago Med – 1ª 
Temporada
01h15 - Fala Que eu Te escuto
02h00 - programação 
universal

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Racismo e violência contra 
mulher é tema de espetáculo
Peça baseada no texto de David Mamet é mais uma atração do SESI Cultural.

um lenço que se 
transforma em um 
chocker e dá aque-
le up no look. Finalizei 
com bolsinha peque-
na e sapatilha lace 
up trançada da car-
men steffens, super 
versátil, confortável 
e em uma cor que 
combina com tudo.

O espetáculo desperta inquietudes e incômodos ao botar o racismo e a violência contra mulher na mesa

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição Brasil
09:00 - Band na euro
09:45 - eurocopa - rússia x 
eslováquia
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - romê-
nia x suiça
15:00 - Band na euro
15:45 - eurocopa - França 
x albânia
18:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:20 - show da Fé
22:10 - diário da euro
22:25 - os simpsons
22:45 - sessão especial
00:10 - Jornal da Noite
01:00 - Que Fim levou?
01:05 - The Walking dead
01:55 - glee
02:35 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - igreja universal

os bastidores 
de um crime 
que envolve 

abuso de poder, racis-
mo e violência con-
tra mulher compõe a 
peça teatral 'race', em 
apresentação única no 
Teatro sesi caxias na 
próxima sexta-feira às 
20h. os ingressos para 
o espetáculo estão à 
venda na bilheteria do 
teatro e custam r$ 22 
(inteira), com classifi-
cação de 16 anos. pes-
soas com mais de 60 
anos, estudantes, de-
ficientes físicos e asso-
ciados ao sesi pagam 
r$ 11 (meia-entrada).
Na peça, o bilionário 
charles (Yashar zambu-
zzi), réu em um julga-
mento por estupro, pro-
cura advogados para 
defendê-lo. o acusado 
é branco e a vítima, 
negra, assim como o 

são, respectivamente, 
Jack (gustavo Falcão) 
e T.J. (Nill Marcondes). 
os dois são sócios no 
escritório que tentará 
inocentá-lo, para indig-
nação de susan (heloi-
sa Jorge), advogada 
idealista,e negra, que 

trabalha com eles.
em cena, os perso-

nagens bons de lábia 
e raciocínio apontam 
bons argumentos para 
todos os lados, o que 
deixa nas mãos do pú-
blico a definição de 
quem tem razão.

o espetáculo des-
perta inquietudes e in-
cômodos ao botar o 
racismo na mesa. o fa-
tor étnico se sobrepõe 
à discussão do estupro. 
Tal temática faz muito 
sentido no Brasil. ainda 
que se trate de um texto 

americano, com pecu-
liaridades americanas, 
comunica diretamente 
com o espectador. ao 
fim da sessão, ainda 
há, uma conversa do 
elenco com o público 
na sala, o que torna a 
experiência mais rica.
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É exatamente nesta 
fase do ano que o 
setor de viagens do 
seu mapa astral fica 
mais em evidência. 
Que interessante, não é 

mesmo? E não é por acaso. Afinal de 
contas, melhor época para viajar do 
que agora não há, correto? Portanto 
coloque tudo nas malas e parta às 
férias.

Áries

Se fosse possível cobrar 
pelas suas ideias, 
certamente de falta de 
dinheiro você não iria 
reclamar. Mas não fique 
divulgando nada à toa. 

Não se exponha tanto Aproveite o tempo 
livre para mentalizar coisas positivas 
para sua vida O amor segue tranquilo. 
Número: 03.

Touro

Esse dia lhe traz 
muita sorte. Você está 
afastando as baixas 
vibrações, tanto das 
pessoas quanto dos 
ambientes. Siga a 
sua intuição e assim 

tomará os rumos certos. Procure 
incentivar o seu lado criativo e bem 
humorado quando se sentir em 
desvantagem. Número: 06.

Gêmeos

Nesta fase você está 
predisposto(a) ao 
relacionamento com as 
pessoas. Na sua escalada 
para o sucesso, é muito 
saudável dar uma parada 

para ouvir novas opiniões. Mantenha-
se receptivo(a) e encontrará o meio de 
atualizar seus métodos de conquista. 
Número: 09.

Câncer

Procure corrigir o que anda 
errado em sua relação e 
também na área profissional 
Você precisa se organizar. 
Afinal, os próximos dias 
devem trazer boas surpresas. 
Procure ser mais otimista. 

Momento de cuidar da aparência e projetar 
sua imagem. Cor: verde água. Número: 12.

Leão

Elemento: terra. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Peixes. Regente: Mercúrio. 
Hoje você presta mais 
atenção às necessidades 

dos outros. Aproveite esta fase para fazer 
mudanças e estabelecer acordos. Você está 
cheio de confiança sobre os seus dons e 
talentos.

Virgem

Use mais o seu poder 
de comunicação 
para se aproximar de 
pessoas positivas Para 
se sintonizar com a 
vibração do momento, 
você deve usar roupas 

alegres. Abuse da autoconfiança e se 
cerque de pessoas com sintonia. Bom 
momento no campo profissional.

Libra

Alguma boa surpresa 
vai levantar o seu 
astral. Momento de 
sorte. Há uma grande 
possibilidade de uma 
pessoa muito querida 

voltar ao seu mundo. Aproveite para 
iniciar empreendimentos, pois o 
período está favorável. O momento é 
de realizações. Número: 15.

Escorpião

Tendência ao 
romantismo e à 
nostalgia, cabeça cheia 
de sonhos e algumas 
ilusões. Imaginação 
fértil, muito favorável 

para escritores e artistas, que 
devem colocar em prática seus 
projetos mais recentes. Não tema 
o fim dos sonhos. Terá muitas 
surpresas. Número: 18.

Sagitário

Elemento: terra. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Câncer. Regente: Saturno. 
Hoje você busca o 

recolhimento para refletir, mas não 
deve se afastar muito de sua vida 
social. Busque seu equilíbrio interior, 
descansando. Cor; vermelho sangue. 
Número: 21.

Capricórnio

Hoje é altamente 
recomendável o 
exercício físico, pois há 
uma tendência para os 
excessos alimentares 
e os pensamentos 

obsessivos. Uma boa caminhada 
é aconselhável para desintoxicar 
o organismo e a mente. Evite 
permanecer em ambientes fechados. 
Número: 24.

Aquário

Procure ter momentos 

de descanso junto 

de pessoas queridas. 

Todos os sacrifícios 

que enfrentou serão 

recompensados. Na profissão, 

inove e ouse para brilhar. Existem 

épocas da vida em que precisamos 

recarregar as baterias para conseguir 

seguir adiante. Número: 27.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

folhas n° 343

À controLadoria GeraL 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da Lei 10.520/02, art. 43, Vi 
do estatuto das Licitações Lei nº 8.666/93 e art. 1°, ii 
do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS D 
BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO CRAS conforme 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de ação So-
cial e habitação (SMaSh) processo administrativo n° 
1297/2016 apenso n° 1298/2016 à

Empresa: Real Duque Alimentos Ltda 
CNPJ: 09.403.917/0001-01
Valor R$ 443.181,60 (quatrocentos e quarenta e três 
reais e cento e oitenta e um reais e sessenta centa-
vos).

Porto real, 31 de Maio de 2016.
Laura Rezende Alves

Secretária Municipal de Ação Social e Habitação

À

Controladoria Geral do Município.

de acordo com o art. 4°, XXii 
da Lei federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resulta-
do classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 
024/2016-FMS, que visa a aquiSiÇÃo de GÊneroS 
aLiMentÍcioS, à empresa reaL duque aLiMen-
toS Ltda Me no valor de R$ 43.690,50 (quarenta e 
três mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta cen-
tavos), classificada conforme Mapas às fls. 223.

Porto real, 13 de junho de 2016.

Fabio Schneider
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03 
AO CONTRATO Nº 021/2014.

01 – contratante: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – contratada: Locamex Locações e obras Ltda 
- ePP.
03 – oBjeto: locação de containers habitáveis.
04 – eMBaSa/ModaLidade: art. 57, ii, da Lei 
8.666/93.
05 – PraZo: 02 (dois) meses.
06 – ProceSSo adMiniStratiVo: 2354/2014.
07 – data da aSSinatura: 18/01/2016.

folhas n°429

À controLadoria GeraL 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da Lei 10.520/02, art. 43, Vi 
do estatuto das Licitações Lei nº 8.666/93 e art. 1°, ii 
do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL conforme 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de educação 
(SMe) processo administrativo n° 5373/2015 às

EMPRESA: PERFORMA REAL PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LDTA EPP
CNPJ: 11.204.253.0001/01
VALOR: R$ 934,20 (NOVECENTOS E TRINTA E quA-
TRO REAIS E VINTE CENTAVOS).

EMPRESA: JMG REPRESENTAÇõES COMéRCIO E 
SERVIÇOS ME
CNPJ: 11.15.799.068/0001-50
VALOR: R$ 22.095,00 (VINTE E DOIS MIL E NOVEN-
TA E CINCO REAIS).

EMPRESA: D&D PRODuTOS DE HIGIENE E LIMPE-
zA LTDA ME
CNPJ: 11.372.104/0001-43
VALOR: R$ 27.405,00 (VINTE E SETE MIL E quA-
TROCENTOS E CINCO REAIS).

Porto real, 23 de Maio de 2016.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação

folhas n°494

À controLadoria GeraL 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da Lei 10.520/02, art. 43, Vi 
do estatuto das Licitações Lei nº 8.666/93 e art. 1°, ii 
do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2016, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE MOBILIÁRIOS conforme solicitação feita 
pela Secretaria Municipal de educação (SMe) proces-
so administrativo n° 5369/2015 às

EMPRESA: JMG REPRESENTAÇÓES COMéRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 15.799.063/0001-50
VALOR: R$ 31.820,00 (TRINTA E HuM MIL, OITO-
CENTOS E VINTE REAIS).

EMPRESA: RIO OFFICE COMéRCIO DE MÓVEIS E 
EquIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.496.190/0001-04
VALOR: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

EMPRESA: LLS COMéRCIO E SERVIÇOS EM EquI-
PAMENTOS ELETRONICOS ERELLI
CNPJ: 19.345.406/0001/34
VALOR: R$20.135,00 (VINTE MIL E CENTO E TRINTA 
E CINCO REAIS).

Porto real, 06 de Maio de 2016.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação

folhas n°515

À controLadoria GeraL 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da Lei 10.520/02, art. 43, Vi 
do estatuto das Licitações Lei nº 8.666/93 e art. 1°, ii 
do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2016, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS 
ELEITOS DO CONSELHO TuTELAR conforme soli-
citação feita pela Secretaria Municipal de ação Social 
e habitação (SMaSh) processo administrativo n° 
4847/2015 à

eMPreSa: ROMPENuVE CONSuLTÓRIA SOCIO-
AMBIENTAL LTDA ME
cnPj: 07.989.930/0001-69
VaLor: R$ 7.450,00 (SETE MIL quATROCENTOS E 
CINquENTA REAIS).

Porto real, 02 de Maio de 2016.

Laura Rezende Alves
Secretária Municipal de Ação Social e Habitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2016.

01 – contratante: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – contratada: rompenuve consultoria Socioam-
biental Ltda
03 – oBjeto: serviço de capacitação dos candidatos 
eleitos do conselho tutelar.
04 – eMBaSa/ModaLidade: Pregão Presencial, com 
fulcro na lei federal 10520/02, com aplicação subsidiária 
da Lei 8.666/93, bem como na Lei municipal 255/06, 
regulamentada pelo decreto 1.237/09.
05 – crÉditoS orÇaMentÁrioS: 
10.02.04.122.102.2.070 – 33.90.39.05.
06 – VaLor do contrato: r$ 7.450,00 (sete mil, 
quatrocentos e cinquenta reais).
07 – PraZo: 04 (quatro) dias.
08 – ProceSSo adMiniStratiVo: 4847/2015. 
09 – data da aSSinatura: 04/05/2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 
AO CONTRATO Nº 004/2016.

01 – contratante: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – contratada: nahera – comercio de Materiais 
de Limpeza Ltda- ePP.
03 – oBjeto: fornecimento de produtos químicos.
04 – eMBaSa/ModaLidade: termo de apostilamento, 
com base no artigo 65, ii, d, c/c parágrafo 8º da Lei fe-
deral 8.666/93, por força de erro material.
05 – ProceSSo adMiniStratiVo: 5692/2015.
06 - data da aSSinatura: 19/05/2016.

Portaria nº.1431/GP/2016, de  14 de junho de 
2016

torna SeM efeito:  a Portaria nº 1125/
GP/2016, de 25/04/2016 publicada no jornal hora h 
em 26/04/2016.

ADENILDO BRAuLINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 44/000293/2016. 
anexo nº: 44/00063/2016): juLGo reGuLar a presta-
ção de contas do servidor. edinaLdo caMPoS Mar-
queS – auxiliar administrativo - matrícula 10/20.091, 
da Secretaria Municipal de esporte e Lazer, referente 
ao processo de adiantamento nº: 44/00063/2016– S.f 
nº 05/2016, lastreado no parecer da Secretaria Muni-
cipal de Controle às fls. 17. Em 09 de junho de 2016.

ADENILDO BRAuLINO DOS SANTOS
  PREFEITO

CONSELHO MuNICIPAL DE SAÚDe.

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente do conselho Municipal de Saúde, vem 
respeitosamente CONVOCAR todos conselheiros titu-
lares e Suplente a participarem da reunião ordinária que 
acontecerá no dia 21 de junho de 2016, as 10 horas no 
ceo com a seguinte pauta:

•	 Leitura da ata anterior;
•	 Apresentação do Relatório do 1º quadri-

mestre 2016;
•	 Aprovação da programação DST/AIDS 

2016;
•	 Aprovação da Programação Anual de Saú-

de 2017;
•	 Aprovação do Plano Municipal de Contin-

gencia da Dengue, zICA, Chikungunya; 
2016/2018;

•	 Informes gerais;

Celio Davi de Souza Calado
Presidente do CMS-BR

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO, ESPOR-
TE, CuLTuRA E TuRISMO.

RESOLuÇÃO Nº. 024/GS/SEMECT DE 14

 DE JuNHO DE 2016

“Dispõe sobre a criação de Grupo de Tra-
balho de Elaboração de Normas de Gestão 

Escolar Democrática.”

o Secretário Municipal de educação, esporte, cultura 
e turismo de Belford roxo, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, e :

considerando a necessidade de se implantar o sis-
tema de Gestão escolar democrático nas unidades 
escolares do Município de Belford roxo;

considerando que o sistema supra-citado requer um 
planejamento que envolve gestores escolares e equi-
pe técnico- pedagógicas da SEMECT;

RESOLVE:

Art. 1º - designar Grupo de trabalho composto por 
(nove) membros que serão designados por portaria 
do titular da SeMect, pelo prazo de até 90(noventa) 
dias e que terá por objetivo proceder aos estudos aca-
dêmicos, legais e administrativos para implantação 
de um sistema de Gestão escolar democrática, nos 
termos do disposto na meta 19 do Plano Municipal 
de educação – PMe, aprovado pela Lei Municipal nº 
1529 de 24 de junho de 2015.

Art. 2º - o Grupo de trabalho constante do artigo 
anterior terá 1(um) coordenador e 1(um) secretário 

executivo e 5 (cinco) membros, necessariamente es-
colhidos de forma plural entre gestores e pessoal aca-
dêmico da SeMect.

Art. 3º os casos omissos e relevantes serão resolvi-
dos entre o coordenador e o titular da SeMect.

Art. 4º - esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

WAGNER LuIz RODRIGuES TuRquES
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura 

e Turismo

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 10 DE 14 DE JuNHO DE 2016

o Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais, designa os servidores EDNA MARIA DA 
COSTA, matrícula n.º 11/020422, JOELMA MARTINS 
DE FREITAS, matrícula nº 60/041774 e ROzILENE DE 
SOuzA MORAES DOS ANJOS, matrícula nº 80/047964, 
para fiscalizarem a prestação do serviço oriundo do 
processo administrativo nº 08/0000779/2013, firmado 
com a empresa SEPARAR PRODuTOS E SERVIÇOS 
LTDA, cnPj n.º 39485438/0001-42, revogando-se com 
a presente qualquer ato anteriormente praticado.

PORTARIA Nº 11 DE 14 DE JuNHO DE 2016

o Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais, designa os servidores JOELMA MAR-
TINS DE FREITAS, matrícula nº 60/041774 e ROzILE-
NE DE SOuzA MORAES DOS ANJOS, matrícula nº 
80/047964, para fiscalizarem a prestação do serviço 
oriundo do processo administrativo nº 08/0001905/2014, 
firmado com a empresa SuPRAMAR DE IGuACÚ 
LTDA, cnPj n.º 02.990.003/0001-45, revogando-se 
com a presente qualquer ato anteriormente praticado.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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Ingredientes

YAKISSOBA DA
 CASA

300 g de espaguete
1 cebola grande corta-
da em pedaços médios
1 colher (sopa) de óleo
1/2 maço pequeno de 
brócolis
1/2 maço pequeno de 
couve-flor
10 colheres (sopa) de 
molho shoyu
400 g de carne cortada 
em tiras
100 g de champignon
1 cenoura cortada em 
rodelas
250 ml de água
1 colher (sopa) de amido 
de milho, dissolvido em 
50 ml de água
acelga a gosto

Modo de preparo

cozinhe o macarrão em 
ponto al dente e reserve
em uma panela, adicio-
ne o azeite, a cebola, a 
carne e refogue bem
adicione o molho shoyu 
e cozinhe por 3 minutos 
em fogo médio
acrescente mais água, 
aguarde levantar fervura 
e adicione o amido de 
milho
Mexa até engrossar, 
abaixe o fogo e adicione 
o champignon, a couve-
-flor, o brócolis e a cenou-
ra
cozinhe por 8 minutos e 
acrescente, por último, a 
acelga e o macarrão
Misture bem, acerte o sal 
e tampe a panela por 
mais 1 minuto
está pronto para servir!

ESCONDIDINHO DE 
CARNE SECA

Ingredientes

1 kg de mandioca cozi-
da
1 lata de creme de leite 
com soro
2 colheres de margarina
1/2 kg de carne-seca 
dessalgada e cozida
1 cebola média picadi-
nha
4 dentes de alho esma-
gados
2 tomates sem casca e 
picados
sal e pimenta a gosto

esprema a mandioca 
ainda quente e leve em 
uma panela com a mar-
garina e sal
Quando estiverem bem 
misturados acrescente o 
creme de leite, misture e 
reserve
refogue a cebola e o 
alho em um fio de azeite
acrescente a carne-seca 
desfiada e deixe fritar um 
pouco
acrescente os tomates e 
deixe cozinhar até fica-
rem murchos e acerte o 
sal se achar necessário
em um refratário unta-
do com azeite, coloque 
uma camada do purê 
de mandioca, a carne 
seca e termine com o 
restante do purê
polvilhe com queijo par-
mesão ralado e leve ao 
forno pra gratinar

Modo de preparo

Câmara Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

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

Atenção!

Sul-fluminenSe

anderson luiz

Barra Mansa Vôlei Clube é 
vice no Meeting Internacional
Em final emocionante, meninas de Barra Mansa foram derrotadas no set de desempate.

as meninas do 
infanto (cate-
goria sub-17) 

do Barra Mansa vôlei 
clube/Fórmula con-
quistaram o segundo 
lugar no Meeting in-
ternacional, torneio 
realizado no Marina 
Barra clube, na Barra 
da Tijuca, no rio de 
Janeiro. a competi-
ção contou com o 
BMvc/Fórmula, Flu-
minense e o time da 
casa, além da equipe 
dos estados unidos, 
d3 all stars.
Barra Mansa venceu 

as duas primeiras par-
tidas, contra o Mari-
na Barra clube e d3 
all stars, por 2 sets a 

O BMVC disputará em julho mais uma competição internacional. Desta vez, no país vizinho, Peru

0. como a equipe 
do Fluminense tam-
bém ganhou as suas 
duas partidas, a final 

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

21 3021-9779

divulgação

foi entre o BMvc e 
as tricolores. em jogo 
muito equilibrado, o 
Fluminense venceu 

PRÓXIMA À UNIG, ESTRADA DE MADUREIRA
DIREÇÃO:  PEDRO, TIAGO E DIEGO

o primeiro set por 
20x13. o Barra Mansa 
deixou tudo igual ao 
vencer o segundo set 
por 20x18. o tie break 
(set de desempate) 
foi decidido nos de-
talhes, com as duas 
equipes alternando 
pontos e a liderança 
do placar, o Fluminen-
se venceu por 15x13.
o técnico do Barra 
Mansa vôlei clube/
Fórmula, Juarez Bar-
celos, destacou o de-
sempenho da equipe.
“Nossas meninas, mais 
uma vez, obtiveram 
uma conquista im-
portantíssima para a 
nossa equipe, é uma 
prata que significa 

muito, por pouco o 
ouro não veio, diante 
de times de tradição 
no voleibol nacional 
e de uma equipe dos 
estados unidos. Foi um 
torneio importante 
para o esporte, que 
proporcionou integra-
ção e crescimento 
para todos. a sensa-
ção que fica é de de-
ver cumprido, de que 
estamos no caminho 
certo”, afirmou.
o BMvc disputará 
em julho mais uma 
competição interna-
cional. desta vez, a 
equipe viaja ao peru 
para a disputa de um 
torneio na categoria 
infanto.


