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A Polícia Militar botou pra quebrar em cima da bandidagem em dois municípios da região ao ser atacada a tiros durante patrulhamento de ro-
tina e perseguição. Durante as ações, dois tralhas foram para o saco e um traficante conhecido como ‘Bebêzão’, que ordenou o fechamento de 
ruas de uma comunidade, é caçado por sua ousadia. Segundo a PM, o criminoso vem ameaçando de morte moradores que conhecem ou são 
parentes de policiais. Outros suspeitos foram executados na guerra do tráfico por pontos de vendas de entorpecentes. A Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a atuação das facções e está em alerta para possíveis novos confrontos que podem ocorrer.

Bandidagem na pior
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Final trágico
Um jovem foi morto a 

tiros, após sair de uma bo-
ate em São João de Meriti, 
na madrugada de ontem.  
A DHBF investiga o caso. 

Nova Iguaçu  
reforça cinturão 

de segurança 
com 156 PMs

Bairros localizados no corredor da Estrada de Madureira ga-
nham 4ª Companhia Destacada da Polícia Militar inaugurada 
ontem em parceria com a Prefeitura e o 20º BPM (Mesquita).

Em sentido horário, suspeitos teriam atacado PMs e levaram a pior. Em outro caso,  bandido morreu na boca de fumo. Já ‘Bebêzão’ (e), tem tocaodo o terror em comunidade controlada pelo tráfico 

Chapa quente na Baixada
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Homem-bomba
Um bandido acabou 

morto durante explosão 
numa tentativa de assal-
to a um caixa eletrônico. 
Bomba estourou antes.
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Gosto ruim

‘Schiaparelli’ perdido

Um estudo publicado 
na Nature revelou que 
mosquitos atacam os 
seres humanos não por 
aromas, mas sim pelo sa-
bor para criar preferên-
cias. Diante disso, cien-
tistas estão estudando 
uma fórmula que torne 
o sabor do sangue hu-
mano repulsivo aos mos-
quitos, principalmente o 
transmissor da malária, 
para conter o número 
de mortes em todo mun-
do. Estudo bem vindo.

Segundo a ESA (Agên-
cia Espacial Europeia), a 
trajetória de aterrisagem 
do robô espacial não 
aconteceu conforme o 
previsto e, por isso, a en-
tidade está analisando 
dados de satélite para 
localizar o paradeiro do 
Schiaparelli, que deveria 
ter aterrisado em Marte 
na última quarta-feira, 
mas teve problemas no 
momento do pouso.

Uma promoção de aniversário em uma rede 
de supermercados do Rio de Janeiro provo-
cou tumulto e longas filas na manhã de ontem. 
Assim que os portões foram abertos, clientes 
disputavam carrinhos, mercadorias e corriam 
para aproveitar os preços baixos. 

Torre Eiffel ou Catedral Notre-Dame, quais 
dos pontos turísticos é o mais legal para se 
visitar em Paris? A verdade é que no subsolo 
da capital francesa existem as Catacumbas 
de Paris, um complexo de túneis com restos 
mortais de mais de seis milhões de pessoas. É 
o maior ossuário do planeta. Dá medo?

Especialistas afirmam que, dentro de quatro bi-
lhões de anos, haverá uma colisão entre Andrôme-
da e a Via Láctea, protagonizando um choque ga-
láctico. Mas, antes disso acontecer, outra estrutura 
esbarrará nos limites da nossa galáxia, uma nuvem 
gigante de gás cósmico, mas não se espante, isso 
só deve acontecer em 30 milhões de anos.

Confusão no mercado

Macabro No espaço

Não é novidade um site de relacionamentos em 
todo o mundo, mas esse merece destaque especial. 
O The Ugly Bug Ball é uma rede social para marcar 
encontro de pessoas consideradas feias. A página 
tem foco diferente das outras e a ideia é criar uma 
comunidade de pessoas não atraentes. 

Site de encontros

O Ministério da Saúde recebeu uma doação de 
11,4 milhões de comprimidos de antiparasitário. O 
medicamento pode auxiliar na desvermifugação 
de 75% das crianças em idade escolar no Brasil. 
A doação faz parte de um compromisso global 
assumido pela farmacêutica junto a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

Os casos de transmissão do HIV entre casais 
heterossexuais, voltaram a subir. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, a contaminação deu um sal-
to e o número de casos passou de 43% para 
62%. A maioria dos contaminados são donas de 
casa infectadas pelo HIV, a doença que volta a 
preocupar a população brasileira. 

Preocupação

Vagas no comércio
 A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) abriu 

suas portas para orientar pessoas que queiram trabalhar no se-
tor comercial. É preciso levar os seguintes documentos: carteira 
de trabalho, RG e PIS. Quem preferir, pode enviar o currículo 
para os e-mails smte.selecao@gmail.com ou smteboasvagas@
gmail.com, com seu nome e cargo desejado no assunto.

Programa trainee
A empresa abriu vaga para inscrições em seu pro-

grama trainee. Os candidatos devem ter concluído 
a graduação entre dezembro de 2014 e 2016. Se-
rão ofertadas 15 vagas. O salário inicial é de R$ 
5.100. As inscrições devem ser feitas pelo site www.
cielo.com.br/carreiras até o dia 6 de Novembro.

Vendedor em bar
Bar especializado em comida de boteco da cida-

de está à procura de vendedor para o comercio de 
produtos da casa. Não é preciso ter experiência na 
função. A jornada de trabalho é de quarta a domingo, 
de 17h às 2h. Interessados enviar e-mal para recruta-
simples@gmail.com informando o assunto ‘vendedor’.

Maior empresa de cigarros
A empresa fez uma oferta para comprar a rival norte-ame-

riana Reynolds American numa transição de US$ 47 bilhões. 
A intenção é unificar as duas maiores empresas de cigarro 
para criar uma que se torne a maior produtora do tabaco no 
mundo e, além disso, o BAT pode retornar ao mercado norte-
-americano após uma ausência de 12 anos. 

Procura por crédito em baixa
Empresas de todo o país reduziram a procura por 

crédito em 7,9% no mês de setembro na comparação 
com agosto. O recuo foi puxado devido as microem-
presas, que diminuíram a demanda por crédito em 
8,2% no período. As de médio porte aumentaram em 
0,1% e as grandes empresas chegou a 1%.

Venda de participação na Guarani
 Na manhã de ontem, a empresa iniciou as negociações com 

a Tereos Internacional sobre a venda da participação de 45,9% 
da Petrobras Biocombustível na empresa sucroenergética Gua-
rani S.A. A operação faz parte do programa de desinvestimentos 
da petroleira. A companhia afirmou que está em processo de 
contratação do Banco Itaú BBA para assessorá-la na transação.

Doação de comprimidos

SMTE

BELFORD ROXO 

BRITISH AMERICAN TOBACCO 

PETROBRAS

Moedas de mil dólares

Que bela ação
O ex-capitão do exército soviético, Ser-

gei Galtsev, perdeu seu braço direito du-
rante uma explosão militar quando seu filho, 
Oleg,tinha apenas quatro anos. Três décadas 
depois, o filho resolveu presentear o pai e 
construiu um braço mecânico protético no 
porão do prédio onde vive. 

CIELO

SERASA

DIVULGAçãO

Caça as moedas! O banco americano, Ally Bank, decidiu espalhar 
100 falsos pennies, moedas de um centavo de dólar, no valor de mil 
reais cada, em várias cidades dos Estados Unidos. A ação visa cons-
cientizar a população americana de que vale a pena economizar 
cada centavo. Mas, caso encontre a moeda, o dono poderá trocá-
-la por mil dólares. Poupar é a melhor forma de ter dinheiro.   

Vista grossa
Fiéis até a alma a um prefeito da Baixa-

da, vereadores estão sendo acusados pela 
população de fazer vista grossa para as 
ações do Executivo. O caos generalizado 
às vésperas do final do segundo mandato 
está sendo o estopim para o caso chegar 
ao Ministério Público. 

Contas na penumbra 
O que todo mundo quer saber é onde 

está o dinheiro da educação, já que as 
contas do governo só fecham no escuro. 
A chamada ‘caixa preta’ poderá ser um 
dos alvos de uma provável investigação 
do MPF, que poderá pressionar o prefeito 
a abrir a tal caixa que permanece há tem-
pos na penumbra. 

Papel de quem?
Para a população, se os vereadores não 

fiscalizam as ações da Prefeitura, é mais do 
que óbvio que são coniventes com a saca-
nagem perpetuada pelo Executivo. Dessa 
forma, eles também deveriam ser respon-
sabilizados pelo caos administrativo que se 
estabeleceu.

Greve a rodo 
Por conta da bagunça generalizada, as 

greves começam a estourar em diversos 
setores. Os professores foram os primeiros 
a aderir à paralisação, e estão revoltados 
porque a Prefeitura tratou de pulverizar os 
recursos destinados ao pagamento dos sa-
lários. 

Vai ficar pior 
Se a coisa está ruim, vai ficar pior, já que 

a derrota foi como um balde de água fria 
as pretensões políticas do prefeito charla-
tão foi para o ralo. Frustração à parte, o 
povo vai ficar a ver navios até a entrada 
da próxima gestão. 
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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

Saúde Pública

A Secretaria Municipal de Saúde criou um mutirão social com orientações e cadastros de serviços.

Primeiro Encontro de Famílias 
de bebês com microcefalia  

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito Timor participou das comemorações 

Entre 2015 e setem-
bro deste ano, 29 be-
bês com microcefalia 
nasceram em Nova 
Iguaçu. O primeiro en-
contro aconteceu na 
última quinta-feira, no 
anexo da Catedral 
de Santo Antônio, 
no Centro e contou 
com a parceria da 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
de Nova Iguaçu, da 
Vigilância em Saúde 
de Nova Iguaçu, do 
Conselho Municipal 
de Saúde, Cruz Ver-
melha e do governo 
federal, através da 
Previdência Social.

Mãe do pequeno 
Daniel Luca, de três 
meses, Priscila Rocha 
da Silva, de 25 anos, 
moradora de Belford 
Roxo, tirou dúvidas e 
aproveitou a oportu-
nidade para solicitar 
o cartão social, que 
dá direito a transporte 
público gratuito para 
mães ou responsá-
veis de crianças com 
microcefalia. “Sou 
moradora de outro 
município, mas fiquei 
sabendo do encontro 
e não poderia perder 
a oportunidade. Meu 

Mamães tiram dúvidas e aproveitam consulta gratuita no anexo da catedral de Santo Antônio

Prefeito Timor pede atenção 
à APAE ao próximo governo

FERNANDA RODRIGUES

Estudantes participam de 
capacitação presencial 

DIVULGAçãO

O objetivo é aproximar estudantes à vida política

filho para mim é per-
feito, mas sei que pos-
sui limitações devido 
à microcefalia. Quero 
fazer o melhor para  
ele. Para isso, precisa-
mos de orientações 
e muita ajuda. Achei 
essa iniciativa muito 
boa”, disse a mãe, 
que aos três meses de 
gestação teve Zika e 
chicungunha. Uma 
vez por mês ela leva 
o filho para consultas 
em neuropediatria e 
pediatria no ambula-
tório do Hospital Ge-
ral de Nova Iguaçu, 
faz acompanhamen-
to na Maternidade 
Municipal Mariana 
Bulhões, também em 
Nova Iguaçu e no Ins-
tituto Estadual do Cé-
rebro, no Centro do 
Rio. 

AMBulATóriO 
ExCluSiVO PArA 

GráVidAS COM ZikA

Em Nova Iguaçu, 
diversas outras ações 
já foram implemen-
tadas para ajudar 
bebês com microce-
falia e gestantes com 
zika.O ambulatório de 
Zika Vírus para Ges-
tantes, localizado ao 
lado da Maternidade 

Municipal Mariana 
Bulhões, já atendeu 
mais de 300 pacien-
tes desde que foi 
inaugurado, em mar-
ço deste ano. Além 
disto, a cidade possui 
um centro de reabili-
tação, o Cad (Cen-
tro de Acolhimento 
ao Deficiente), que 
dá apoio e trata-

mento com consultas 
médicas em neurolo-
gia, clínica médica e 
pediatria, fisioterapia, 
psicologia e terapia 
ocupacional.

“A Microcefalia é 
uma condição neu-
rológica rara em que 
a cabeça e o cé-
rebro do bebê são 
menores do que os 

de outros da mesma 
idade, com isso, o de-
senvolvimento é mais 
tardio para eles do 
que para outros be-
bês que não possuem 
esta condição. Aco-
lhemos estas famílias, 
não só com trata-
mento multiprofissio-
nal em saúde, como 
também no apoio 

psicológico e orienta-
ções sobre seus direi-
tos. O cuidado deve 
ser humanizado e efi-
caz para que estes 
bebês consigam se 
desenvolver ao máxi-
mo possível”, afirma o 
secretário de Saúde 
de Nova Iguaçu, Dr. 
Emerson Trindade. 

Futebol, queimada, pu-
la-pula, banho de piscina. 
Foi com toda essa agita-
ção que crianças e jovens 
do Centro de Referência 
e Assistência Social (CRAS-
-Cancela), órgão ligado 
à Secretaria de Ação So-
cial, Trabalho e Renda 
(SEMAST), e a Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) de 
Japeri celebraram o Dia 
das Crianças. A festa foi 
realizada na última quinta-
-feira, no Sítio do Romero, 
onde funciona a APAE, no 
Centro de Japeri, e teve 
muita comida e bebida 
para os meninos e meni-
nas.

O prefeito Ivaldo Bar-
bosa dos Santos, o Timor, 
participou das comemo-
rações e foi recepcionado 
com uma apresentação 
de dança das crianças. Ele 
recebeu agradecimentos 
dos baixinhos e também 
dos responsáveis e funcio-
nários da APAE pela preo-
cupação com as crianças. 

“Timor foi o único prefeito 
que olhou com carinho 
para a APAE. É graças a 
ele que estamos neste sítio, 
que é alugado. Estamos 
muito apreensivos com 
esta mudança de gover-
no, pois não sabemos se o 
próximo prefeito nos dará 
o mesmo suporte que o Ti-
mor nos deu durante todos 
esses anos”, disse a coor-
denadora pedagógica da 
APAE, Magna Raimundo 
da Rocha.

Atualmente a APAE re-

cebe 100 crianças, jovens 
e até adultos. A unidade 
enfrenta dificuldades para 
manter seu funcionamen-
to e está recebendo doa-
ções. “Eu não estarei mais 
como prefeito de Japeri, 
mas sempre serei amigo 
dos excepcionais. Vou co-
laborar da forma que for 
possível e peço para que 
cada japeriense, especial-
mente o próximo prefeito, 
se empenhe para que es-
tas crianças não passem 
necessidades”, disse Timor.

Wanderson Oliveira Em todo o Estado do Rio 
de Janeiro, cerca de 620 
adolescentes se inscreve-
ram para participar do 
Parlamento Juvenil. O pro-
jeto, que tem como obje-
tivo aproximar estudantes 
do ensino médio da vida 
política, é uma iniciativa 
da Alerj em parceria com 
a Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc). Na 
última quinta-feira, os par-
lamentares juvenis eleitos 
na região metropolitana 
da capital participaram 
de uma capacitação 
presencial na Escola do 
Legislativa do Rio (Elerj).
Leonardo Monteiro, re-
presenta da Seeduc, ex-
plicou a importância da 
iniciativa. “O Parlamento 
Juvenil propicia aos jo-
vens o acesso ao cotidia-
no dos deputados. Dessa 
forma, permite um maior 
acesso à democracia 
representativa”. Já para 
o deputado Wanderson 
Nogueira (PSol), coorde-
nador do Parlamento Ju-

venil, a proposta vai muito 
além de uma imersão no 
dia a dia do Poder Legis-
lativo. Ao final dessa expe-
riência, 95 representantes 
de 90 municípios do estado 
terão a oportunidade de 
criar projetos de lei. Os três 
mais votados irão para a 
aprovação do governo do 
estado. Na capacitação, 
os parlamentares juvenis 
aprenderam as diferentes 
etapas envolvidas na ela-
boração dessas medidas e 
também criaram um primei-
ro esboço da sua proposta. 

Bárbara Emilly Tomaz dos 
Santos, estudante de 16 
anos, foi eleita pelo mu-
nicípio de Duque de Ca-
xias com 1.457 votos. A 
parlamentar juvenil falou 
sobre a medida que pre-
tende criar. “Através do 
meu projeto de lei, quero 
facilitar o acesso à cultu-
ra, principalmente para 
a população periférica. 
Essa minoria é sempre 
excluída e, por isso, que-
ro promover maior aces-
sibilidade a atividades 
culturais”.



REPRODUçãO 

REPRODUçãO 

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

a

GERAL4

As escolas da rede pública municipal 
de São João de Meriti estão em festa. 
Na semana em que é comemorado o 
Dia das Crianças, as unidades promo-
veram diversas atividades recreativas, 
que animaram a criançada.

Os encontros acon-
tecerão no auditório 
II da Uniabeu, das 9h 
às 13h e das 14h às 
18h. Aqueles que qui-
serem ganhar uma 
consultoria individual 
de uma hora devem 
encaminhar um e-
-mail para carava-
nas@riocriativo.com. 

O Rio Criativo vai pro-
mover uma caravana 
em Belford Roxo, de 25 
à 27 de outubro, para 
empreendedores cria-
tivos e agentes cultu-
rais da Baixada. Serão 
rodadas de oficinas e 
consultorias gratuitas 
com profissionais espe-
cializados. 

Com o objetivo de reduzir a população de rua de Ca-
xias, a Prefeitura através da Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos tem intensificado as operações de 
abordagem na região do centro e no bairro 25 de Agosto.

O trabalho consiste não só no cadastramento destas 
pessoas, como também a reinserção em suas famílias, 
encaminhamento para tratamento da dependência 
química ou para o Centro de Referência Especializado.

Projeto Consultoria 

Ação Social Caxias 

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu nem trabalho com a hipótese de não aprovação”. Henrique Meirelles, mi-

nistro da Fazenda, ao falar ontem, em entrevista sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241.

Nova Iguaçu promove na próxima 
segunda-feira e terça-feira, das 10h às 
12h, o ‘Encontro com o Futuro’, evento 
que reunirá os candidatos a prefeito da 
cidade no segundo turno e os empre-
sários da região.

No encontro, realizado na sede da 
Representação Regional (Rua Gerson 
Chernicharo, no 1.319, SENAI, Bairro da 
Luz), Nelson Bornier (PMDB), dia 24, e 
Rogério Lisboa (PR), 25, apresentarão 
suas propostas de governo.

DIRETO AO PONTO

O governo tem de propor as reformas já e mon-
tar uma equipe de alto nível, acima de surpresas. 
O Judiciário tem de criar mecanismos para agili-
zar e julgar nas instâncias superiores os casos de 
corrupção levantados nas recentes operações 
da PF, acolhidos pelo MP e enviadas aos juízes 
de primeira instância. O povo quer acabar com 
a impunidade e virar essa triste página para ver 
a pauta nacional voltada para o crescimento 
na economia, na saúde e no social.

Mais saúde Semana Lixo Zero Campanha 
O ministro da Saúde, Ricar-

do Barros, assina na próxima 
segunda-feira, portarias de 
habilitação de novos serviços 
de saúde para o Rio. Os cre-
denciamentos permitirão mais 
recursos para atendimentos 
de emergência e hospitalar.

A Semana é uma realiza-
ção do Instituto Lixo Zero Bra-
sil, mobiliza comunidades e 
cidades em eventos paralelos 
de conscientização sobre ge-
ração de renda, redução da 
produção de resíduos e sua 
correta destinação. 

A Semana do Lixo Zero foi 
lançada ontem em um evento 
na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
promovido pelo Fórum de De-
senvolvimento do Estado. A 
campanha acontece entre os 
dias 21 e 30 de outubro.

Encontro

Propostas 
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brasilia

Na esquina das ruas São Francis-
co e Lafaiete Pimenta, entre os bairros 
Rodilândia e Comendador Soares, li-
xos são jogados no local por carrocei-
ros. A Prefeitura faz a limpeza, mas no 
dia seguinte sempre está sujo de novo.

O país não pode ficar em espera

Ainda não vai ser 
dessa vez que a Pre-
feitura de Macaé 
vai conseguir fazer 
a nova licitação 
para o serviço de 
coleta de lixo que 
a cada ano, desde 
que o prefeito Alui-
zio dos Santos Júnior 
assumiu o governo 
vem ficando mais 
caro. Pagando atu-
almente cerca de 
R$ 70 milhões anu-
ais pela limpeza, a 
administração mu-

TCE mantém adiada 
licitação do lixo em Macaé

nicipal lançou edital 
majorando o serviço 
em cerca de R$ 14 
milhões, passando 
o valor global do 
contrato para R$ 
83.990.505,36 por um 
período de 12 meses. 
O Tribunal de Con-
tas do Estado, que 
já havia suspendido 
a concorrência há 
dois meses, voltou a 
decidir nesse sentido 
até que a Prefeitura 
faça alguns ajustes 
na planilha.

Nova Iguaçu recebe ônibus do consumidor 
MAIS ATENDIMENTO 

Os consumidores terão seus casos analisados na Praça Rui Barbosa, das 8h às 16h.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Varreduras são feitas para detectar irregularidades

O lixo que está sendo 
jogado por comercian-
tes na estação de Ma-
dureira, tem dificultado 
o funcionamento do sis-
tema ferroviário causan-
do atraso generalizado 
nas viagens dos passa-
geiros. O lixo obstrui as 
vias e impede a passa-
gem da chuva, além de 
atrair roedores que rom-
pem os cabos do siste-
ma de comunicação do 
metrô. Os ratos, além de 
comer os detritos, roem 
os cabos de sinalização. 
É um problema de saú-
de pública. 

A coleta de lixo é apontada como cara e ineficiente

REPRODUçãO 

DIVULGAçãO FABIANO VENEZA

O presidente do Se-
nado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), divulgou 
nota à imprensa ontem, 
na qual afirma que a 
Polícia Legislativa do 
Senado atua dentro da 
lei e que as varreduras 
solicitadas por sena-
dores “restringem-se a 
detecção de grampos 
ilegais”.

O peemedebista dis-
se ainda que o Senado 
vai colaborar com as 
investigações da Polícia 
Federal sobre suspeitas 
de que policiais legisla-
tivos atrapalharam apu-
rações que envolvem 

senadores.
Na manhã de ontem, 

a PF prendeu quatro po-
liciais legislativos suspei-
tos de prestar serviço de 
contrainteligência para 
ajudar senadores investi-
gados na Lava Jato e em 
outras operações. A sus-
peita é que esses policiais 
faziam varreduras nas ca-
sas dos políticos para, por 
exemplo, identificar e eli-
minar escutas instaladas 
com autorização judicial.

A operação se baseou 
no depoimento de um 
policial legislativo. Ele re-
latou ao Ministério Públi-
co Federal que o chefe 
da polícia do Senado te-
ria realizado medidas de 

Lixo se acumula nos trilhos 
contrainteligência nos 
gabinetes e residências 
dos senadores Fernando 
Collor de Mello (PTC-AL), 
Edison Lobão (PMDB-
-MA), Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) e do ex-senador 
José Sarney (PMDB-AP), 
que foi presidente do 
Senado.

Os consumidores podem ainda, se dirigir a sede da comissão, onde estão disponíveis guichês de atendimento

DIVULGAçãO  

Presidente do Senado, renan 

REPRODUçãO

O ônibus de atendi-
mento à popula-
ção da Comissão 

de Defesa do Consumidor 
(Codecon), da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
estará em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, 
na próxima semana. De 
segunda à sexta-feira, 
o serviço será realizado 
na Praça Rui Barbosa, no 
Centro do município. Os 
consumidores terão seus 
casos analisados no local, 
das 8h às 16h.
As questões que não pu-
derem ser resolvidas no 
mesmo dia serão envia-

das online para a sede 
da comissão, no Edifício 
Leonel de Moura Brizola, 
na Rua da Alfândega, 8, 
Centro da capital. Os con-
sumidores pode ainda, se 
dirigir ao térreo deste en-
dereço, onde estão dis-
poníveis guichês de aten-
dimento à população. O 
serviço funciona nos dias 
úteis, das 10h às 16h.
Os interessados em entrar 
em contato com a comis-
são para tirar dúvidas ou 
fazer reclamações de ser-
viços e produtos podem 
também fazê-lo através 
do atendimento telefô-
nico, o Disque Defesa do 
Consumidor (0800 282 
7060).
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Baltazar fecha parceria

Vereador declara apoio ao 
candidato Samuca Silva

Sul fluminenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

O vereador fez uma votação democrática para saber a quem apoiaria no segundo turno.

Não é só Samu-
ca Silva que con-
seguiu um impor-
tante aliado para 

tentar a vitória no 
segundo turno. O ou-
tro candidato a pre-
feito, Baltazar (PRB), 

recebeu recente-
mente o apoio de 
Nelson Gonçalves 
(PSD), que terminou 

em quarto coloca-
do nas eleições mu-
nicipais do primeiro 
turno com 22.215 

votos. O acordo en-
tre ambos foi fecha-
do na última quar-
ta-feira e deve dar 

um sabor a mais 
na disputa para 
prefeito em Volta 
Redonda.   

A mostra ficará em cartaz até o dia 6 de Novembro

O candidato a 
prefeito de 
Volta Redon-

da, Samuca Silva, 
fechou uma impor-
tante parceria com o 
vereador Jari de Oli-
veira (PSB) para o se-
gundo turno das elei-
ções, que se reuniu 
com seus eleitores. O 
anúncio foi feito du-
rante uma reunião 
de agradecimento 
aos apoiadores de 
sua campanha, re-
alizada na noite de 
ontem, no Clube do 
Bocha, na Vila Santa 
Cecília. Jari foi elei-
to em primeiro lugar, 
com  4.392 votos.

O assunto mais co-
mentado durante a 
reunião foi a disputa 
eleitoral, que terá fim 

Jari de Oliveira se reuniu com seus eleitores para definir apoio a Samuca Silva em Volta redonda

Paraty recebe mostra 
de cinema japonês

Refeições em Barra Mansa 
retornam na segunda-feira

uFF de Vila Santa Cecília será sede da educação pública

REPRODUçãO

A Prefeitura anunciou que o fornecimento do serviço será normalizado

Defesa da educação pública será discutida na UFF-VR

GABRIEL BORGES 

DIVULGAçãO/PMVR

no domingo, dia 30. 
Como sempre faz, 
o vereador recebeu 
os convidados um 
a um na porta do 
clube e foi questio-
nado sobre seu po-
sicionamento diante 
do segundo turno. 
Após conversar com 
seus eleitores, Jari 
de Oliveira decidiu, 
por maioria de vo-
tos, apoiar Samuca 
Silva (PV).”No início 
da semana, por ini-
ciativa do Samuca, 
tive a oportunidade, 
primeiramente, de 
conhecê-lo melhor 
e, em seguida, co-
nhecer suas propos-
tas. Ele destacou um 
novo modelo de ges-
tão visando enfrentar 
a grande crise que 
afeta os municípios; a 
participação da so-
ciedade no governo; 

o compromisso com 
a saúde pública e a 
defesa permanen-
te do interesse pú-

blico. Do meu lado, 
conversamos sobre 
o princípio maior da 
minha vida política: 

a defesa da vida, 
não só no compro-
misso de preservá-la, 
mas também na bus-

ca permanente da 
melhoria de sua qua-
lidade”, declarou em 
discurso o vereador.

O fim de sema-
na promete ser 
quente em Para-
ty para os fãs da 
cultura japonesa. 
Começou ontem e 
vai até o dia 6 de 
novembro a mos-
tra de cinema “Ji-
daigeki - viajando 

com Kurosawa ao 
Japão Feudal”, em 
homenagem ao ci-
neasta Akira Kuro-
sawa. O evento é 
realizado no Sesc 
da cidade e a en-
trada é gratuita. 

Segundo a as-

sessoria da unida-
de, os longas se-
rão apresentados 
sempre em duas 
sessões: às 16h20m 
e as 20h. Com 50 
anos de carreira, 
Akira Kurosawa foi 
um dos cineastas 
mais importantes 
do Japão, tendo 
dirigido mais de 30 
filmes. 

SErViçO
A mostra de cine-

ma japonês “Jidai-
geki - Viajando com 
Kurosawa ao Japão 
feudal” ficará dispo-
nível até o dia 6 de 
Novembro, em duas 
sessões, às 16h20 
e 22h. A entrada é 
grátis e a classifica-
ção é de 16 anos. Os 
eventos acontece-
rão no Sesc Paraty, 
que fica na Rua San-
ta Rita, nº 134 -156 , 
no Centro Histórico

Após denuncias de 
que alunos da Esco-
la Municipal Damião 
Medeiros, em Barra 
Mansa, estariam sem 
receber merenda es-
colar há uma sema-
na, a Prefeitura anun-
ciou ontem que, a 
partir de segunda-fei-
ra, o fornecimento do 
serviço será norma-
lizado. O motivo do 
não repasse seria a 
falta de pagamento 
junto a empresa que 
fornece a merenda, 

já feito pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, 
solucionando o proble-
ma.

Durante o período 
de ‘recessão’ pela 
falta de alimentação, 
muitos alunos foram 
liberados mais cedo. 
Inclusive, a escola te-
ria pedido para que os 
pais enviassem rolos de 
papel higiêncio, que 
estaria em falta na uni-
dade. “Tinha criança 
que a mãe não tem 
condições de trazer. 

Tem criança que re-
almente passa dificul-
dade em casa, e que 
vem para a escola 
para poder lanchar e 
não tá tendo”, con-
tou a mãe de um dos 
alunos, Sirlaine Cristi-
na.

Para evitar surpre-
sas no retorno as aulas 
na próxima semana, 
a Prefeitura preparou 
uma grande opera-
ção para abastecer 
todas as escolas da 
região do município.

A Universidade Federal 
Fluminense (UFF) de Volta 
Redonda debate amanhã 
a defesa da educação 
pública. O evento marca 
o lançamento do manifes-
to recém-criado chama-
do de Fórum Permanente 
em Defesa da Educação 
Pública e promete discu-
tir assuntos como a pro-
gramação da escola sem 
partido, a proibição do 

debate sobre gêneros e a 
reforma do ensino médio, 
além de abordar os cortes 
nos recursos das universida-
des públicas. 

A mesa de debate será 
composta pelo historiador 
Alex Cortes, mestre em 
Educação e também dou-
torando em Psicologia, que 
leciona no Colégio Pedro 
II, no Rio de Janeiro; pela 
professora da rede estadu-

al Juliana P. de Carvalho, 
mestranda em Docência 
em História (UFRRJ); tam-
bém pela professora de So-
ciologia no IFRJ-VR Raquel 
Giffoni Pinto, mestra em So-
ciologia e Antropologia; e 
pelo estudante de Adminis-
tração Pública (UFF) Kaique 
Novaes, membro do Cen-
tro Acadêmico de Adminis-
tração Pública (Caap).

Segundo a pedagoga 

Thaís R. Martins, que inte-
gra a comissão organiza-
dora, o fórum é amplo, in-
dependente de governos, 
partidos ou organizações. 
Na mesa, também será de-
batido, de acordo com a 
programação do evento, o 
fortalecimento das privati-
zações e retiradas de direi-
tos de profissionais da edu-
cação. São muitos fatores, 
resultantes de um contexto 

sociopolítico grave, que 
atingem a educação públi-

ca hoje”, diz a descrição 
do fórum.

Divulgação
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Dupla é capturada após assaltar 
mulheres no Centro de Nilópolis

Saiu de circulação

Os criminosos estavam em um veículo roubado quando foram perseguidos pelos policiais.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A arma apreendida

DIVULGAçãO 

Dois homens fo-
ram presos sus-
peitos de assal-

to, na noite da última 
quinta-feira, no Centro 
de Nilópolis. Policiais 
militares do 20º BPM 
(Mesquita) passavam 
pela Rua Mena Barre-
to quando viram o Fiat 
Palio branco onde es-
tavam Jonas Eduardo 
Macieiro de Oliveira, 
de 24 anos, e Rafan 
Araújo da Silva, de 18, 
transitar em zigue-za-
gue, fazer uma mano-
bra brusca e subir na 
calçada. Os PMs se 
aproximaram do car-
ro e viram uma arma. 
Depois, viram que se 
tratava de uma pisto-
la de pressão, usada 
para tiros de chumbi-
nho.

Numa revista no au-
tomóvel, os policiais 
encontraram ainda 
duas bolsas femininas, 
três celulares e duas 
carteiras com docu-
mentos e o total de 

DIVULGAçãO 

Os presos foram detidos com pertences roubados e levados à delegacia de Mesquita 

PM fica ferido durante 
operação no Jacarezinho

Passageiros ficam presos dentro de trem

Jovem é morto ao sair de 
boate em S. J. de Meriti

DIVULGAçãO

Dupla morre durante ação da PM em Caxias

Civil investiga motivação do assassinato de richard 

Fujões são presos em Belford Roxo 

R$ 125. Jonas e Rafan 
foram, então, levados 
para a 53ª DP (Mes-
quita). Na delegacia, 
foi feito um contato 
com as vítimas, duas 
mulheres, e elas reco-
nheceram os suspeitos 
como os homens que 
as assaltara.

HOMENS CAEM EM 
CErCO dA POlíCiA

 E rOdAM COM 
MATEriAl rOuBAdO 
No mesmo dia, uma 

outra guarnição de 
policiais do 20° BPM 
(Mesquita) faziam 
patrulhamento na 
Rua José Couto Gui-
marães, em Nilópo-
lis, quando tiveram a 
atenção voltada para 
um Corsa Sedan bran-
co, em atitude suspei-
ta. Após receberem 
ordem de parada, os 
marginais saíram com 
o automóvel em alta 
velocidade, seguindo 
em direção à comuni-
dade Ponte Azul, tam-
bém em Nilópolis.

Os agentes con-
seguiram deter dois 

suspeitos após aban-
donarem o veículo 
próximo à comunida-

de. Documentos e pro-
dutos roubados foram 
apreendidos dentro 

do carro. Os marginais 
foram encaminhados 
para a 52ª DP (Nova 

Iguaçu). Um terceiro 
suspeito conseguiu fu-
gir do local.

Um policial mili-
tar da Unidade de 
Polícia Pacificado-
ra (UPP) ficou ferido 
durante um tiroteio 
com traficantes da 
Favela do Jacarezi-
nho, na Zona Norte 
do Rio, na manhã de 
ontem. O agente foi 
socorrido para o Hos-
pital Quinta D’Or, na 
Quinta da Boa Vista, 
ainda na Zona Norte.

Segundo a assesso-
ria de imprensa das 
UPPs, uma operação 
policial foi realizada 
no Jacarezinho on-
tem. A ação visa a 
checar informações 
do Setor de Inteligên-
cia e coibir o tráfico 
de drogas na região. 
A operação tem o 
apoio de outras UPPs. 
Até o fechamento 
desta edição, não 
houve informação 
de prisões e apreen-
sões.

CirCulAçãO dE
 TrENS é SuSPENSA
Por causa do tiro-

teio no Jacarezinho, 
a circulação de trens 
foi suspensa nas ime-
diações da comuni-
dade, informou a Su-
perVia. Com isso, as 
partidas da estação 
Central do Brasil para 
Belford Roxo ficaram 
sem acontecer das 
9h50 ao meio-dia. 
De acordo com a 
concessionária, “os 
passageiros seguem 

sendo informados 
sobre a circulação 
por meio do sistema 
de áudio dos trens e 
estações, além dos 
canais digitais da Su-
perVia”.

A empresa infor-
mou ainda que so-
mente este ano foi 
necessário parar par-
cialmente a circula-
ção do ramal Belford 
Roxo por 17 vezes.

Reprodução G1 Um jovem foi mor-
to a tiros após sair de 
uma boate em São 
João de Meriti, na 
madrugada de on-
tem. De acordo com 
informações do 21º 
BPM (São João de 
Meriti), Richard Mar-
tins do Nascimento, 
de 18 anos, havia 
deixado a Dubai 
Beer Point, por volta 
das 4h, e passava 
pela Avenida Auto-
móvel Clube quan-
do foi rendido.

A Delegacia de 
Homicídios da Bai-
xada Fluminense 
(DHBF) instaurou um 

inquérito para investi-
gar o crime. Segundo 
a assessoria de impren-
sa da Polícia Civil, “foi 
realizada a perícia no 
local e iniciou-se um 

amplo trabalho de 
investigação visando 
apurar detalhada-
mente as circunstân-
cias do crime e sua 
autoria”.

Dois bandidos morreram 
e outros dois ficaram feri-
dos após uma operação 
policial realizada na ma-
nhã da última quarta-feira 
pela Polícia Militar, na co-
munidade Parada Angeli-
ca, em Duque de Caxias. 
De acordo com policiais 
do 15º BPM (Duque de Ca-

xias), o objetivo da ação 
era localizar e prender 
criminosos que estavam 
assaltando motoristas na 
Rodovia Rio-Teresópolis 
(BR-116), na altura do bair-
ro Ponte Preta, em Magé.

Ainda segundo os agen-
tes, os PMs foram recebidos 
a tiros de fuzil quando che-

garam ao local. Na opera-
ção, que aconteceu em 
conjunto com o 34° BPM 
(Magé), foram apreendi-
dos pelos policiais três fuzis, 
duas pistolas e um carro 
da marca Toyota Corolla, 
que foi usado para fechar 
a BR-116, no dia 2 de ou-
tubro.

Policiais do 39° 
BPM (Belford Roxo) 
em patrulhamento 
na noite da última 
quinta feira, pela 
Avenida Joaquim 
Costa Lima, em Bel-
ford Roxo, tiveram 
a atenção voltada 
para dois homens 
em posse de um 
HB20 vermelho, que 
empreendeu fuga 
ao avistar a viatura. 
Os agentes realiza-
ram o cerco, quan-
do os ocupantes do 
veículo abandona-
ram o carro na Rua 
Alceu, e resolveram 
fugir à pé, sentido 
Centro.

os suspeitos foram 

identificados como  
Wladimir Gomes de 
Souza Junior, de 22 
anos, e Caique Moraes 
da Silva Passos Procó-
pio, 20. Eles invadiram 
uma residência mas 
foram surpreendidos 
pelos PMs que os en-
contraram dentro de 
um banheiro no segun-
do andar. Após busca 
pessoal, uma pistola 9 
milímetros carregada 
com cinco munições e 
um carregador, foi en-
contrada com um dos 
criminosos. O celular da 
vítima Marília dos Santos 
Carlos, proprietária da 
casa onde os marginais 
se esconderam, tam-
bém foi apreendido. Os 

produtos de roubo e 
o veículo, foram en-
caminhados à 64ª DP 
(São João de Meriti). 
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Um bandido 
acabou morto du-
rante a explosão 
no setor de auto-
atendimento do 
banco Banrisul na 
Cidade de Terra 
de Areia (148 km 
de Porto Alegre), 
na madrugada da 
última quarta-feira. 

De acordo com 
informações, o cri-
minoso de 42 anos 
que era foragido 
da Justiça de Cri-
ciúma, em Santa 
Catarina, estava 
colocando explo-
sivos nos caixas 
eletrônicos para 
roubar, mas a 
bomba foi acio-
nada involuntaria-
mente por um de 
seus três compar-

sas e acabou explo-
dindo antes do pla-
nejado. 

O bandido não 
resistiu aos ferimen-
tos e acabou mor-
rendo no local. Os 
outros três crimino-

Bandido se explode em assalto

‘Bebezão’ tem desafiado a polícia com suas ações ousadas

Divulgação

sos conseguiram 
fugir tomando 
rumo até então ig-
norado. A Polícia 
Militar realiza bus-
cas e trabalha na 
tentativa de loca-
lizar os marginais.

Agentes são atacados em Parada Angélica 
Numa outra co-

munidade, políciais 
do 15º BPM e do 34º 
BPM (Magé) foram 
atacados por um 
grupo de trafican-
tes quando davam 

apoio aos agentes da 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (DHBF) que realiza-
vam a perícia em um 
corpo na comunida-
de General Mariante 

em Parada Angélica. 
Os agentes reagi-

ram e houve confron-
to. A maioria dos crimi-
nosos conseguiu fugir, 
mas Gustavo Almeida 
dos Santos, que in-

tegrava o grupo, foi 
atingido por disparos. 
Com o bandido foi 
encontrada uma pis-
tola, cujo calibre não 
foi divulgado. Levado 
para o Hospital Esta-

dual Adão Pereira Nu-
nes (HEAPN), ele não 
resistiu aos ferimentos. 
Os PMs cercaram a 
região e acabaram 
prendendo outros dois 
comparsas identifica-

dos como Elias Ma-
theus, Elias Martins 
e Luís Fernando da 
Nóbrega Sudário. 
Com a dupla foi en-
contrado farto ma-
terial entorpecente.  

DIVULGAçãO

Em mais uma ação 
ousada, um traficante 
ordenou o fechamen-
to de diversas ruas 
que dão acesso a 
uma comunidade em 
Duque de Caxias, na 
madrugada de on-
tem. Leonardo Lima, 
conhecido como ‘Be-
bezão’, é apontado 
pela polícia como 
responsável por uma 
série de homicídios 
na localidade Coréia, 
em Saracuruna. 

De acordo com in-
vestigações do ser-
viço reservado (P2) 
do 15º Batalhão de 
Polícia Militar, o crimi-
noso costuma circular 
pelas ruas da comuni-
dade com uma arma 

Suspeito morreu durante troca de tiros com políciais do 15º BPM e pistola foi apreendida

Armas foram apreendidas durante a ação

Tiroteio entre traficantes 
deixa mortos em N. Iguaçu 

Bomba perto de caixa eletrônico foi detonada antes

Nova Iguaçu inaugura mais uma cia

Criminoso que seria responsável por diversos homicídios ordenou o levantamento de barricadas. 

‘Bebezão’ manda fechar 
ruas em Duque de Caxias

REAGE SARACURUNA

Bandidos trocam tiros 
com PMs em Mesquita 

de grosso calibre, 
ameaçando de mor-
te quem o denunciar 
e também quem ti-
ver parente ou amigo 

policial. 
A Polícia Militar 

pede a quem tiver 
informações que pos-
sam localizar ‘Bebe-

zão’ ou o esconderijo 
de armas e drogas 
do marginal que ligue 
para o Disque Denún-
cia (2253-1177).

Policiais militares do 
20º Batalhão de Polícia 
Militar (Mesquita) foram 
atacados a tiros por 
bandidos em fuga na 
última quinta-feira, na 
Rua Gisemeles, em Ro-
cha Sobrinho, em Mes-
quita. Na ação, um dos 
suspeitos foi morto, ar-
mas foram apreendidas 
e um carro roubado re-
cuperado. 

De acordo com a cor-
poração, uma guarni-
ção realizava patrulha-
mento de rotina quando 
suspeitou de um veículo 
com dois ocupantes em 
seu interior. Ao perceber 
que os PMs iniciavam a 
aproximação, o motoris-
ta acelerou. Houve per-
seguição e alerta pelo 
rádio ao verificar pela 
placa no registro da 
Polícia Civil que o carro 

era roubado. 
Os marginais foram 

cercados com o apoio 
de outra viatura e pas-
saram a atirar nos agen-
tes que revidaram. Um 
dos bandidos foi atin-
gido, enquanto o outro 
conseguiu fugir. 

O bandido chegou a 
ser socorrido para um 
hospital da região, mas 
não resistiu. Com ele, 

foi encontrado uma 
pistola calibre .40 mm 
que foi roubada com 
o Renault/Sandero de 
um dos agentes do 
batalhão. Além disso, 
foi apreendido um si-
mulacro de pistola. Em 
outra busca, foi encon-
trado outro simulacro 
de pistola (falsa) que foi 
abandonado pelo mar-
ginal que fugiu. 

Um suposto con-
fronto entre trafican-
tes teria deixado um 
saldo de quatro mor-
tos no Jardim Nova 
Era, em Nova Igua-
çu, no começo da 
tarde de ontem. Até 
o fechamento des-
ta edição, nenhuma 
das vítimas havia sido 
identificada.    

Segundo as pri-

meiras informações, o 
confronto envolvendo 
duas facções teria sido 
motivado pela disputa 
por pontos de venda 
de drogas. O corpo 
de um dos marginais 
foi encontrado na Rua 
Virgínio Tinoco, próxi-
mo a uma barricada 
erguida pelo tráfico. 

Moradores da região 
informaram à reporta-

gem do Hora H que 
outros dois cadáveres 
estavam sob as torres 
da Light e um quarto 
na Rua Patrício. 

A Divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DHBF), 
que realizou perícia 
no local, e investiga o 
caso, não confirmou 
o registro dos outros 
três corpos.

Bairros situados na 
área conhecida como 
‘Corredor da Estra-
da de Madureira’, em 
Nova Iguaçu, ganha-
ram ontem um reforço 
na área de segurança 
pública com a inau-
guração da 4ª Com-
panhia Destacada da 
Polícia Militar, em Ma-
rapicu. 

No total, serão 156 
homens patrulhando 
cerca de 20 comu-
nidades como Grão-

-Pará, Dom Bosco e 
Marapicu, entre outras, 
beneficiando 150 mil 
pessoas. A Polícia Militar 
e a Prefeitura já inaugu-
raram três Companhias 
e um Destacamento de 
Policiamento Ostensivo 
(DPO). Na próxima se-
mana serão entregues 
uma torre blindada, em 
Austin,  e uma cabine, 
no bairro Prata.

Representando o 
prefeito Nelson Bornier  
na solenidade, o 

secretário de Defesa 
Civil e Ordem Pública, 
Luiz Antunes, destacou 
que segurança pública 
é dever do Estado, mas 
a Prefeitura não se omitiu 
em ajudar à PM. “As três 
Companhias (Centro, 
Cerâmica e Marapicu) 
foram instaladas em 
áreas cedidas pela 
Prefeitura, que também 
conseguiu um local para 
remanejar o DPO de 
Austin, que funcionava 
precariamente”, disse. 
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Evento foi realizado para oferecer informações sobre empreendedorismo e contou com atividades em várias unidades escolares.

ESTADOS UNIDOS

A coalizão interna-
cional anti-extremista, 
liderada pelos Estados 
Unidos, definiu ontem 
o seu próximo alvo: 
Raqqa, na Síria. Depois 
de Mossul, no Iraque, a 
região seria importante 
por ser a primeira cida-
de conquistada pelo 
Estado Islâmico. Extre-
mistas do EI já estariam 
fugindo para o local 
diante do avanço de 
tropas iraquianas e das 
milícias curdas sobre 
Mossul.

O secretário de esta-
do adjunto americano, 
Antony Blinken, ressal-
tou a importância da 
operação em Raqqa 
na guerra aos terroristas 
do EI. “Precisamos fazer 
as duas coisas, Mossul 
no Iraque e Raqqa na 
Síria. Desta cidade, o 
Daesh planeja os ata-
ques externos. Raqqa é 
a verdadeira capital”, 
afirmou o secretário.

Localizada em uma 
margem do rio Eufrates, 

Coalizão internacional planeja tomar Raqqa,na Síria

Feira da EJA reuniu estudantes 
e empresários em Nova Iguaçu

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

 Estimulo a atividades caseiras
Quem queria dar 

uma repaginada no 
visual, pôde apro-
veitar dos serviços 
como barberia para 
homens e maquia-

perto da fronteira com a 
Turquia, Raqqa tem cer-
ca de 200 mil habitantes 
e, em março de 2013, tor-
nou-se a primeira capital 
de província síria a cair 
nas mãos dos rebeldes.

Na época, foi a Fren-
te Al Nusra, braço da Al 

Modelo: Manuela Peixoto

A mesquitense Ma-
nuela Peixoto che-
gou em grande estilo 
para sua estreia em 
nossa coluna. Com 
beleza fora do normal 
em um ensaio sexy e 
ousado, ela está se 
lançando como mo-
delo e quer mostrar 
suas qualidades para 
o mundo, trabalhan-
do em campanhas 
publicitárias, eventos 
de moda, desfiles e 
concursos, repren-
sentando todas as 
gatas de Mesquita. 
Assim como todos 
nós, Manuela tem as 
suas preferências. A 
flamenguista decla-
rou ser fã de lasanha 
e gosta de curtir um 
bom pagode, quan-
do não está em ca-
sas de shows ou em 
sua praia favorita, a 

de Grumari. Ela gosta 
de filmes de român-
ce, principalmente 
quando é para vê-los 
no cinema. A garota 
é de Áries e bem ciu-
menta, por isso, não 
guarda nada, gosta 
de ser direta e falar 
a verdade. Entre seus 
maiores sonhos estão 
o de viajar para o li-
toral paulista e ter um 
barco. Manuela ado-
ra os seus olhos e usa 
o perfume arbo. Não 
faz exercícios para 
manter esse corpo 
esbelto e tem como 
objetivo na vida ser 
feliz. O homem ideal 
para ela precisa ser 
verdadeiro, amigo, 
carinhoso e bonito. 
E tem um segredi-
nho; Manuela prefe-
re fazer amor no seu 
quarto.

Município: Mesquita

MESSIAS MARTINS

Estado islâmico durante a ocupação em raqqa em janeiro do ano passado

AP PHOTO/MILITANT WEBSITE, FILE

A Secretaria Munici-
pal de Nova Iguaçu 
reuniu diversos es-

tudantes na IV Feira Pro-
fissional, com o intuito de 
fornecer informações so-
bre empreendedorismo. O 
evento aconteceu na Vila 
Olímpica e contou com 
celebridades do mundo 
da música, como o DJ 
Malboro, que desenvolve 
o projeto social Funkeou, 
que tem o objetivo de for-
mar novos DJ’s e atende 
jovens entre 14 e 24 anos. 
O evento começou com 
uma oficina de geração 
de renda para os alunos, 
sendo algumas já de-
senvolvidas nas outras 25 
unidades escolares que 

fazem o programa de Edu-
cação de Jovens e Adul-
tos (EJA). A abertura do 
evento foi feita pela sub-
secretária de Gestão Pe-
dagógica, Magali Vizzoni 
e pela secretária de edu-
cação, Maria Aparecida 
Marcondes Rosestolato, 
que parabenizou os estu-
dantes da EJA e destacou 
a importância de se ter 
foco na vida profissional. 
“É com orgulho e satisfa-
ção que desenvolvemos 
a 4º Feira Profissional. Não 
parem na EJA. Busquem 
a área técnica e não so-
mente a universidade”, 
declarou. A abertura teve 
ainda a apresentação de  
frevo com as alunas da Es-
cola Municipal Rui Barbo-
sa.

Os visitantes das unidades 
escolares Ana Maria Ra-
malho e Alfredo Pereira 
de Magalhãoes não saí-
ram sem aprender. Quem 
esteve no local pôde des-
frutar e aprender técnicas 
de cutilagem, esmalteria 
e beleza, setores que es-
tão em alta no mercado 
de trabalho. Já na escola 
Orlando Melo e Monteiro 
lobato, o público pôde 
conferir de perto as ofici-
nas de pintura em tecido 
e biscuit.
O evento contou com 
as parcerias das Secreta-
rias Municipais de Saúde, 
Defesa Civil, Fenig, CEIEE, 
Eurodata, UNIG, FAETEC, 
Curso Progressão, Colégio 
Flama, Universidade Está-
cio de Sá e outros. Alunos de todas as idades do programa EJA puderam aprender mais sobre empreendedorismo

DIVULGAçãO

Duque de Caxias faz operação para 
cadastrar e retirar moradores da rua

gem com design de 
sobrancelhas para as 
mulheres. Em alimen-
tação, biscoito e do-
cinhos foram petiscos 
para os convidados. 

Aluna da 5º fase do 
projeto, Maria de Fá-
tima Sobrinho, de 60 
anos, contou como 
consegue levantar 
uma grana a mais no 

fim do mês “Apro-
veito e levo para a 
escola. Os profes-
sores e meus cole-
gas compram tam-
bém”, explicou”.

Uma operação da Prefei-
tura de Duque de Caxias, 
em parceria com a Secre-
taria de Assistência Social e 
Direitos Humanos, intensifi-
cou operações de aborda-
gem a moradores de rua 
nos quatro distritos da cida-
de, mas tem sido intensifica-
da, principalmente no bair-
ro 25 de Agosto. O trabalho 
consiste no cadastramento 
dessas pessoas e também 
na inserção em convívio 

social, principalmente com 
suas famílias, acompanha-
dos de um tratamento para 
dependência química ou 
para o Centro de Referên-
cia Especializado para a 
População de Rua (Centro 
Pop). Na tarde de ontem, a 
operação foi realizada na 
Avenida Nilo Peçanha e na 
Praça Humaitá.

Uma equipe da secreta-
ria de Assistência Social e 
Direitos humanos, resguar-

dada pela Guarda Muni-
cipal, por Policiais do 15° 
batalhão e pelo Departa-
mento de Limpeza Urbana, 
retirou sofás, colchonetes, 
camas e diversos objetos 
que eram utilizados por es-
ses moradores de rua.“Na 
operação de hoje, retira-
mos móveis, colchões e 
vários objetos que eram 
utilizados pelos moradores 
de rua, chegou a encher 
o caminhão. Também foi 

feito o cadastramento de-
les.  Pretendemos reinserir 
aqueles que desejarem em 
suas famílias, foi oferecida 
também a possibilidade de 
tratamento da dependên-
cia química, já que muitos 
são usuários de drogas ou 
álcool. Outra opção foi de 
serem encaminhados para 
o Centro Pop”, revelou a 
secretária de Assistência 
Social e Direitos Humanos, 
Letícia D’Ávila.

Qaeda no país, que con-
seguiu arrebatar seu con-
trole do regime de Bashar 
al Assad, mas depois de-
savenças internas entre 
os extremistas levaram a 
uma cisão da qual surgiu 
o Estado Islâmico.

Os combatentes co-

meçaram a impor à 
população um código 
de vestimenta islâmi-
ca e lançaram ataques 
contra as igrejas, dando 
início a um reinado do 
terror no qual se multipli-
caram os sequestros e as 
decapitações.
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GLOBO
05:02-Hora Um
05:59-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:16-Bem Estar
10:58-Encontro com Fátima 
Bernardes
11:59-Praça TV - 1ª Edição
12:36-Globo Esporte
13:00-Horário político
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
14:56-Sessão da TardeSexta-
-Feira Muito Louca
16:30-Vale a Pena Ver de No-
voCheias de Charme
17:33-Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:08-Sol Nascente
18:59-Praça TV - 2ª Edição
19:18-Haja Coração
20:15-Jornal Nacional
20:30-Horário político
20:50-Jornal Nacional
21:14-A Lei do Amor
22:21-Globo Repórter
23:14-Lista Negra
00:02-Jornal da Globo
00:42-Programa do Jô
01:22-Segredos e Mentiras
02:05-Corujão
04:08-CorujãoA Honra do Po-
deroso Prizzi

TV RECORD

SBT
06:00-CHAVES  
07:00-SÁBADO ANIMADO   
10:00-PARQUE PATATI PATATÁ    
10:30-MUNDO DISNEY   
12:30-KENAN E KEL    
14:15-PROGRAMA RAUL GIL
18:30-CHAVES   
19:15-DUELO DE MãES 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-ESQUADRãO DA MODA   
21:30-HELLS KITCHEN   
22:45-SABADãO COM CELSO 
PORTIOLLI
01:00-CINE BELAS ARTES    
02:45-LONGMIRE O XERIFE    
04:30-DUAS GAROTAS EM APU-
ROS    
05:15-MIKE & MOLLY  
05:45-JORNAL DA SEMANA SBT

REDE TV

DIRETO DA BAIXADA 

05:05-Programa Ultrafar-
ma 
08:09-America Sub 
08:44-Familia Debaixo da Gra-
ça. 
09:19-Camisaria Fascynius 
09:54-Rompendo em Fé 
10:24-Proclamai 
11:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
12:00-Vitória em Cristo 
13:00-POLISHOP 
13:24-Assembleia de Deus no 
Bras 
14:24-Voz da Verdade 
14:57-Super Faixa do Esporte 
16:15-Série B 
18:30-Ritmo Brasil 
19:30-Amaury Jr. Show 
20:30-TV Fama. 
20:50-greja Internacional da Gra-
ça de Deus. 
21:50-RedeTV News 
22:30-Operação de Risco 
23:30-Mega Senha 
01:00-Encrenca - Reprise 
01:30-Desafio Premiado 
02:30-Igreja Bola de Neve 
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar 

Mario tenta acalmar os avós. Milena 
procura Lenita para desabafar. Cesar 
mente em seu depoimento na dele-
gacia. Lenita fica incomodada quan-
do Milena afirma que queria seus pais 
juntos novamente. Nuno não gosta da 
ideia de trabalhar com os pescado-
res da Arraial Pescados. Mario se irrita 
quando o delegado Mesquita sugere 
que o sinalizador feito por ele provocou 
a explosão na traineira. 

Carolina diz para 
Mario que está grávida

Tobias pede para 
falar com Setur

Tobias pede para falar com Se-
tur pois só ele pode ajudá-lo. Na 
tenda de Calebe, ele reúne a 
família para dar boas-vindas aos 
estrangeiros. Josué diz a todos na 
tenda de reunião que a aliança 
de Deus com o povo foi mais uma 
vez confirmada com vitória sobre 
as muralhas de Jericó. 

RESUMoS DAS NoVELAS

Tancinha não acredita na história que 
Guido lhe conta. Teodora fica furiosa 
com Safira. Os policiais chegam ao local 
onde Fedora e Leozinho estão. Tancinha 
pede para Guido não procurar Frances-
ca ou seus irmãos. Leozinho e Fedora fo-
gem da polícia. Enéas encontra Giovanni 
com Camila e fica furioso. Tamara pede 
perdão à família de Apolo.

Leozinho 
é preso

Isabela e 
Manuela discutem

Manuela diz que os dois não po-
dem se casar agora que Maurício re-
apareceu. Otávio tenta conversar com 
Manuela. O rapaz explica que os dois 
se amam e que ele não vai roubar o 
papel do pai dela. Isabela e Manuela 
discutem por opiniões diferentes sobre 
Maurício. Omar pede para conversar 
com Chloé. O garoto pede para que 
ela volte para a banda por estar de-
sesperado.

06h30-Programação Universal
07h00-Fala Brasil Especial
10h15-Esporte Fantástico
12h00-The Love School
13h00-Horário Político
13h20-Pica-Pau
16h00-Cine Aventura
18h00-Cidade Alerta Especial
19h50-Jornal da Record Especial
20h30-Horário Político
20h50-Programa da Sabrina
23h00-Legendários
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
03h00-Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

outroEu agita Sampa 
Banda de Nova Iguaçu vai aterrisar em São Paulo 
para se apresentar na casa de shows histórica. 

BAND
06:00-Minúsculos
06:10-Ei! Arnold
06:30-Avatar
06:50-As Aventuras de Jimmy 
Neutron
07:00-Infomercial Vendo na TV
07:15-Conexão com Deus
07:30-Palavra de Vida
08:30-Seicho-No-Iê Na TV
09:00-Mudança de Vida
09:30-Infomercial Galinha Morta
10:00-Cristo Eterno
10:30-Família Debaixo da Graça
11:00-True Jackson
11:20-Planeta Sheen
11:30-Infomercial Top Therm
11:45-Mackenzie em Movimento
12:00-Vitória em Cristo
13:00-Vídeos Incríveis
13:30-Magazine da Liga UEFA
14:00-iCarly
14:50-Sábado Animal
19:20-Jornal da Band
20:25-Sila: Prisioneira do Amor
21:05-Show da Fé
22:00-Os Simpsons
22:35-Show Business Preview

Previsão do tempo - rio de janeiro

DIVULGAçãO

Condições do
Mar no Rio

A banda iguaçu-
ana OutroEu 
se apresenta 

no próximo dia 28, no 
Hangar 110, a casa 
de shows histórica de 
São Paulo que abre 
espaço para os cená-
rios alternativo e un-
derground. 

Os rapazes, que de-
cidiram formar a ban-
da após o convite do 
SuperStar, mergulham 
no folk com influên-
cias de Ed Sheeran, 
Los Hermanos e Maria 
Gadú.

Com três releituras e 
cinco autorais, a traje-
tória do OutroEu é de 
sucesso e reconheci-
mento do público. 

ElOGiOS dE 
CAETANO VElOSO 

Mike, líder do gru-
po, leva sua intuição 
a sério, como quan-
do recebeu elogios 
de Caetano Veloso 
quando tocava des- Os rapazes, que decidiram formar a banda, mergulham no folk com influências de Ed Sheeran, los Hermanos e Maria Gadú

pretensiosamente na 
praia, logo após en-
tregar sua monografia 
na universidade: “Es-
tava tocando Ukelele 
na praia, e, depois de 

algum tempo, um ho-
mem de cabelos gri-
salhos se aproximou e 
começou a me elo-
giar. Já na primeira 
palavra eu percebi 

que era o Caetano 
Veloso. Isso aconte-
ceu logo no primeiro 
dia que decidi levar 
a música como parte 
da minha vida”, ex-

plica. O Hangar 110 
fica na Rua Rodolfo 
Miranda, 110, em Bom 
Retiro. Outras informa-
ções pelo telefone 
(11) 3229-7442. 



Havia quem teori-
zasse que a velocida-
de supersônica jamais 
seria atingida, pois 
este componente ex-
tra (chamado “arras-
to de onda”) cresce-
ria exponencialmente 
ao se acelerar a ae-
ronave, dando início 
à idéia de uma pare-
de nos céus, ou seja, 
a barreira do som.

A barreira do som 
é um mito. O termo 
surgiu durante a 
Segunda Grande 
Guerra, quando os 
aviões tornaram-
-se rápidos o su-
ficiente para so-
frer os efeitos da 
compressibilidade 
do ar. A partir de 
uma determinada 
velocidade (deno-
minada “Mach de 
divergência”), o 
arrasto total da ae-
ronave aumentava 
drasticamente.
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Por que o óleo quente espirra quando fazemos frituras?
C U R I o S I D A D E S
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Ludmilla exibe cabelo 
curto e usa look de R$ 20 

Larissa Manoela e João Guilherme 
rodam filme 'Fala Sério, Mãe' 
Larissa Manoela e João Guilherme fil-

maram na última quarta-feira, no Rio, 
cenas do longa ‘Fala Sério, Mãe’, ba-
seado no livro homônimo da escritora 
Thalita Rebouças. O casal de atores ro-
dou cenas no cinema de um shopping 
localizado no bairro da Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste da cidade, e dentro de 
um ônibus que estava parado no esta-
cionamento do local.

Ludmilla recebeu a imprensa na sede 
do Twitter em São Paulo, na noite da úl-
tima quarta-feira, para lançar o CD ‘A 
danada sou eu’, que começou a ser ven-
dido hoje, em todo o Brasil. Para o even-
to, a cantora, que usou um vestido da 
marca Luleg colado ao corpo, apareceu 
com cabelos curtinhos pretos. Com san-
dália Santa Lolla e acessórios Central de 
Designers, funkeira mostrou muito estilo 
em look avaliado em R$ 20 mil.

Quem nunca se 
queimou com os res-
pingos de óleo quen-
te ao fritar um simples 
ovo ou um punhado 
de batatas? E quem 
nunca teve que lim-
par a lambança que 
fica ao redor do fo-
gão depois? Mas, 
você tem ideia do 
que exatamente faz 
com que o óleo se 
comporte dessa for-
ma quando fazemos 
frituras? Afinal, quan-
do essa substância 
está quente na pa-
nela, ela fica lá quie-
tinha, produzindo fu-

maça e pouco mais, e 
só faz bagunça quando 
adicionamos algum ali-
mento! Segundo o profes-
sor de Física Antonio Ruiz 
de Elvira, o que acontece 
é que o ponto de ebuli-
ção do óleo é mais alto 
do que o da água, por 
volta dos 140 graus Cel-
sius em contraste com o 
da água, que é de cer-
ca de 100 graus. Como 
você sabe, os alimentos 
contêm água (em maior 
ou menor proporção), e 
quando colocamos as 
comidinhas para fritar, 
ao mergulhá-las no óleo 
fervente, cujo ponto de 

ebulição é mais alto 
do que o da água, o 
líquido presente em 
sua composição é 
vaporizado instanta-
neamente, formando 
bolhas. Então, a sua 
pressão aumenta dra-
maticamente, levando 
o óleo que envolve a 
bolhinha formada pelo 
vapor de água a es-
tourar, como se fosse 
uma bexiga superinfla-
da, fazendo com que 
o óleo quente espirre 
para todo lado, faça 
aquela bagunça e, se 
você não for cuidado-
so, queime a sua pele!
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Laura Keller e Jorge mostram 

preparativos para casamento

Braço robótico 
pilota um Cessna 

Carava; confira

Este sofisticado robô 
mais se parece com ca-
nos PVC conectados, 
mas ele é capaz de rea-
lizar várias manobras em 
um avião Cessna Cara-
van. A empresa Aurora 
Flight Sciences publicou 
um vídeo de demonstra-
ção do robô, que é su-
pervisionado por um pi-
loto humano. No início, o 
homem parece reticente 
quanto ao desempenho 
do robô, mantendo a 
mão perto do manche, 
mas depois ele vai rela-
xando e passa a tomar 
notas sobre a experiên-
cia. Chamado de ALIAS 

(Aircrew Labor In-Cock-
pit Automation System), 
o robô é composto por 
um braço robótico e 
uma interface em um 
tablete com reconheci-
mento de velocidade, 
além de outros compo-
nentes. Quando insta-
lado em um avião, ele 
age como um copiloto. 
Enquanto ele mantém a 
aeronave no ar, o piloto 
humano pode relaxar, 
curtir a paisagem ou se 
concentrar em outros 
problemas ou amea-
ças (no caso do siste-
ma ser usado em aviões 
militares no futuro). 

REPRODUçãO

laura keller e Jorge Souza vão se 

casar novamente. O casal kamikase, 

que fez um festão em Vegas em agos-

to deste ano, agora vai oficializar o re-

lacionamento aqui no Brasil. Os pom-

binhos vão subir ao altar no dia 21 de 

novembro e já falaram até que que-

rem Miguel Falabella como padrinho. 

Na últia terça-feira, o casal participou 

da primeira degustação do cardápio 

que será servido na cerimônia.

O falso conceito 
foi superado, po-
rém ficou a expres-
são, que, em termos 
corriqueiros, significa 
que o avião rompeu 
Mach 1, ou seja, 
tem velocidade su-
perior à do som.
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O clima é de confusão, 
busque a paz para 
se conhecer melhor. 
Mantenha distância de 
pessoas que podem magoar 
você. E não troque um 

amor verdadeiro por uma paixão! É 
tempo de definir aonde você quer chegar. 
Procure ser mais flexível nas tarefas 
rotineiras. Número: 03.

Áries

O romance está no ar e 
se você estiver só, um 
novo amor pode chegar, 
inesperadamente, no 
caminho para o trabalho ou 
para a escola. É preciso abrir 

espaço para o lazer, mas sem negligenciar as 
responsabilidades. As recentes vivências no 
trabalho renderam experiências.

Touro

Período movimentado 
em sua vida particular 
e no trabalho. Viagens, 
contatos importantes 
e mesmo problemas 
referentes à sua casa 
deverão ser tratados com 

confiança e habilidade. Embora no setor 
profissional seja a rotina o fator principal, 
terá maiores possibilidades.

Gêmeos

Você está recebendo 
muita energia positiva, 
o que aumenta o 
seu magnetismo e 
sua vitalidade. Vida 
profissional num 

momento de muito brilho. Mas 
procure não ficar empolgado(a) 
demais com o sucesso e esquecer do 
ponto principal que é a humildade.

Câncer

Se a sua mente estiver 
organizada, pode 
ser muito mais fácil 
produzir o que a sua 
cabeça cria. Você pode 
captar os recursos 
para levar adiante as 

suas realizações. Multiplique os 
seus contatos aproximando-se de 
pessoas diferentes do seu círculo de 
relacionamentos.

Leão

Elemento: terra. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Peixes. Regente: 
Mercúrio. Reveja valores 
e renove as idéias. Deixe 

para trás sentimentos que não servem 
mais para você e tenha coragem para 
seguir em frente. Projeção social Cor: 
verde-escuro. Número: 06.

Virgem

É tempo de reconhecer 
os seus desejos e lutar 
por eles. O romantismo 
será o ponto alto desta 
fase. Pode ser até que 
você atraia alguém muito 
interessante e dê partida 

a uma paixão inesquecível. Que tal se 
dedicar aos estudos voltados para o 
lado mais espiritual? Número: 09.

Libra

Elemento: água. 
M o d a l i d a d e : 
fixo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Touro. Regente: 
Plutão. Grande 

capacidade executiva, 
mentalidade prática e bom senso. 
Momento de maior estabilidade 
e afetividade para você. Os astros 
estão fornecendo energia para 
você definir suas prioridades.

Escorpião

Favorável para os 
estudos e as atividades 
intelectuais em geral. 
Boa disposição geral, 
muito bom humor, 
a cabeça estará 

firme e com tendência para a 
organização e a racionalidade. 
Bom momento no campo 
profissional e sentimental. Cor: 
azul-turquesa. Número: 12.

Sagitário

Os astros favorecem a 
comunicação, ajudando 
a compartilhar idéias. 
É hora de mudanças! 
Repense os objetivos 

de vida e procure conhecer seus 
reais desejos de perto, para poder 
desenvolver melhor os projetos. 
Sedução, romance e um toque de 
magia compõem o clima.

Capricórnio

Parece que tudo 
acontece ao 
mesmo tempo: 
o p o r t u n i d a d e s , 
sugestões, propostas, 
convites, etc. Você 

é obrigado(a) a lidar com uma 
infinidade de assuntos e detalhes, 
simultaneamente. Momento 
romântico e desejo de novidade 
nos seus relacionamentos 
afetivos. Número: 15.

Aquário

T r a b a l h o : 
Po s i c i o n a m e n t o s 
objetivos de quem 
sabe que é eficiente 
e acredita que pode 
ir muito mais além 

são fundamentais. Hesitar agora 
é prejudicial. Faça passeios 
românticos com seu amor. A 
conjunção astral traz reflexões 
sentimentais profundas. 
Aproveite a introspecção.

Peixes

11atos oficiais

estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rIo de jaNeIro

atos ofIcIaIs

fls. 245

Planejamento e fazenda

          depois de cumpridas a exigência legal, e 
em conformidade com o art.43, VI do estatuto 
das licitações e art 1°, II do decreto Municipal n° 
1.735, de 01/02/2014 adjudIca e hoMoloGa, 
o resultado da presente licitação, na modalidade 
toMada de PreÇos N° 006/2016, que objetiva a 
coNtrataÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo 
de serVIÇo de atIVIdades de corte e Poda 
de 720 (seteceNtos e VINte) eXeMPlares 
arbÓreos PreseNtes Nas VIas PÚblIcas do 
MuNIcÍPIo de Porto real. atentando ao pedido do 
IImo. secretário Municipal de Meio ambiente (sMMa), 
processo administrativo 3285/2016 à:

empresa: selles Manutenção e Instalação de rede 
elétrica ltda Me

cNPj: 03.796.344/0001-47

Valor: r$ 145.440,00 (cento e quarenta e cinco mil e 
quatrocentos e quarenta reais).

Porto real, 04 de outubro de 2016.

reinaldo jose raimundo 
secretário Municipal de Meio ambiente

eXtrato do coNtrato Nº 019/2016.

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto 
real.

02 – coNtratada: selles Manutenção e Instalação 
de rede elétrica ltda

03 – objeto: serviços de atividades de corte e poda 
de 720 (setecentos e vinte) exemplares arbóreos 
presentes nas vias públicas do município de Porto real.

04 – eMbasa/ModalIdade: licitação na modalidade 
tomada de Preços, conforme artigo 23, II, b da lei 
federal 8.666/93.

05 – crÉdItos orÇaMeNtárIos: 
11.02.18.541.101.2.034 – 33.90.39.05

06 – Valor do coNtrato: r$ 145.440,00 (cento e 
quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais).

07 – PraZo: 06 (seis) meses.

08 – Processo adMINIstratIVo: 3825/2016. 

09 – data da assINatura: 04/10/2016.

 folha: n° 198

À faZeNda e PlaNejaMeNto

              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, 
hoMoloGo o resultado da presente licitação, na 
modalidade PreGÃo PreseNcIal N° 061/2016, 
que objetiva a coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
forNecIMeNto de scaNNers conforme solicitação 
feita pela secretaria Municipal de administração (sMa) 
processo administrativo n° 3461/2016 à:

empresa: jMG representações, comércio e serviços 

eirele Me

cNPj: 15.799.068/0001-50

Valor r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

Porto real, 10 de outubro de 2016.

flávio dias fernandes Marinheiro
secretário Municipal de fazenda e Planejamento

folhas n°198

À PlaNejaMeNto e faZeNda 

                 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, 
hoMoloGo o resultado da presente licitação, na 
modalidade PreGÃo PreseNcIal N° 060/2016, 
que objetiva a coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
forNecIMeNto de refeItÓrIo INfaNtIl, 
esPelho e Mesa Para reuNIÃo conforme 
solicitação feita pela secretaria Municipal de educação, 
cultura, esporte e lazer (sMecel) processo 
administrativo n° 2908/2016 à:

empresa: jMG representações, comércio e serviços 
eIrelI Me

cNPj: 15.799.068/0001-50

Valor r$ 7.890,00 (sete mil e oitocentos e noventa 
reais).

Porto real, 19 de outubro de 2016.

Maria Madalena ferreira de souza
secretária Municipal de educação

folhas n°240

À PlaNejaMeNto e faZeNda 

                 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, 
hoMoloGo o resultado da presente licitação, na 
modalidade PreGÃo PreseNcIal N° 059/2016, 
que objetiva a coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
forNecIMeNto de PNeus conforme solicitação 
feita pela secretaria Municipal de educação (sMe) 
processo administrativo n° 3678/2016 à:

empresa: Villar Guimarães comércio de Pneus ltda 
ePP

cNPj: 10.73.691/0001-58

Valor r$ 9.000,00 (nove mil reais).

Porto real, 19 de outubro de 2016.

Maria Madalena ferreira de souza
secretária Municipal de educação

eXtrato do 3º terMo de ProrroGaÇÃo ao 
coNtrato de locaÇÃo Nº. 006/2013/sMdetr.

01 – locatarIa: Prefeitura Municipal de Porto real.

02 – locador: hoNorato josÉ ferNeNdes de 
castro.

03 – objeto: locação de imóvel para atender a 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda.

04 – eMbasa/ModalIdade: dispensa de licitação, 
conforme artigo 24, Inciso X, da lei 8.666/93.

05 – crÉdIto orÇaMeNtárIo: P.t. 
12.01.04.122.040.2.083 – elem. desp. 33.90.36.01.

06 – Valor do coNtrato: r$ 11.069,52 (onze mil, 
sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), 
sendo que o valor mensal será de r$ 2.767,38 (dois 
mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito 
centavos).

07 – PraZo: 04 (quatro) meses.

08 – Processo adMINIstratIVo: 4589/2013.

09- data da assINatura: 22/09/16.

aviso de licitação

Pregão Presencial nº 068/2016

contratação de empresa para fornecimento de material 
escolar e de expediente (tais como borracha, caneta, 
caderno etc.), atendendo a solicitação efetuada pela 
secretaria Municipal de educação, cultura, esporte 
e lazer (sMecel). retirada do edital em horário 
comercial. local: departamento de licitação da 
Prefeitura Municipal de Porto real localizado na rua 
hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio de janeiro 
– rj – ceP 27570-000 ou então através do portal 
de transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/
transparencia/. abertura da proposta dia 09/11/2016 às 
09:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel 
sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

DECRETO Nº 2060 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.

a PrefeIta MuNIcIPal de Porto real, 
estado do rIo de jaNeIro, No uso de suas 
atrIbuIÇÕes leGaIs, conferidas pelo art. 78 da lei 
orgânica do Município de Porto real, decreta:

Art. 1° - fica decretado que o feriado do dia do servidor 
Público, que é comemorado no dia 28 de outubro, 
será excepcionalmente transferido para o dia 31 de 
outubro de 2016, e ainda decreta ponto facultativo 
nas repartições Públicas Municipais para o dia 01 de 
Novembro do corrente ano, razão pela qual não haverá 
expediente nas repartições públicas municipais. 

Art. 2° - Ficam ressalvados os serviços essenciais 
que não podem sofrer interrupção em seu 
funcionamento, sob pena de risco à saúde, 
segurança da população e o bom desempenho da 
Administração.

Art. 3° - o presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

Porto real, 21 de outubro de 2016.

 Maria Aparecida da Rocha Silva

PREFEITA

PortarIa Nº 2103/GP/2016 de 21 de outubro 
de 2016.

tornar sem efeito a PortarIa Nº 2096/GP/2016 de 
19 de outubro de 2016, publicada em 20 de outu-
bro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N° 028/SEMUS DE 21 DE OUTUBRO DE 

2016 

o secretário Municipal de saúde de belford roxo, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando os 
princípios da constituição federal, bem como o artigo 
2.º da lei federal 8080/90 e seus parágrafos; 

 RESOLVE: 

art. 1º. designar  rosIVal roMIlsoN de souZa , 
matrícula 60/047050 para responder, sem prejuízo de 
suas funções, pela Policlínica de saúde Neuza brizola . 

art.2º o servidor deverá: coordenar e orientar o corpo 

clínico, supervisionar a execução das atividades de 
assistência médica;  Zelar pelo fiel cumprimento do 
regimento Interno dos funcionários;  Promover e exigir 
o exercício ético da medicina; Zelar pela fiel observância 
da administração e manutenção da parte clinica.

 art. 3º. esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário.

MÁRCIO VALÉRIO RIBEIRO DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
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Tite convoca seleção para 
pegar Argentina e Peru

Anderson Luiz

38

baixada

CONVOCADOS
GOlEirOS: Alisson 

(Roma), Alex Mu-
ralha (Flamengo) e 
Weverton (Atlético-
-PR). lATErAiS: Da-

niel Alves (Juventus), 
Fagner (Corinthians), 
Marcelo (Real Madrid) 
e Filipe Luís (Atlético 
de Madrid). ZAGuEi-

rOS: Miranda (Inter de 
Milão), Gil (Shandong), 
Marquinhos (PSG), Thia-
go Silva (PSG) e Rodri-
go Caio (São Paulo). 

MEiO-CAMPO: Casemi-
ro (Real Madrid), Fer-
nandinho (Manchester 
City), Paulinho (Guan-
gzhou), Renato Augus-

to - Beijing Guoan (Chi-
na), Giuliano (Zenit), 
Philippe Coutinho (Liver-
pool), Willian (Chelsea) 
e Lucas Lima (Santos). 

ATACANTES: Douglas 
Costa (Bayern), Ney-
mar (Barcelona), Ga-
briel Jesus (Palmeiras) 
e Firmino (Liverpool).

A lista tem 24 jogadores, tendo cinco zagueiros: Thiago Silva e Rodrigo Caio se juntam a Miranda, Marquinhos e Gil.

O técnico Tite anun-
ciou a lista de 
convocados da 

Seleção Brasileira para 
os jogos contra Argenti-
na e Peru, pelas Elimina-
tórias da Copa-2018. O 
jogo contra os herma-
nos será a primeira parti-
da do Brasil no Mineirão 
desde o 7 a 1 diante da 
Alemanha, na semifinal 
da Copa de 2014. A lista 
tem 24 jogadores, tendo 
cinco zagueiros: Thia-
go Silva e Rodrigo Caio 
se juntam a Miranda, 
Marquinhos e Gil. Mas a 
dúvida paira sobre Ca-

semiro, que se recupera 
de lesão. Como Rodrigo 
Caio é polivalente, Tite 
optou por convocá-lo. 
“A linha de raciocínio é 
essa. Ele joga de zaguei-
ro, mas trabalhou muito 
assim na sua equipe. Ele 
tem uma versatilidade. 
Pode ser usado como 
primeiro meio-campista. 
Coloquei essa ideia por-
que o Rodrigo Caio tem 
a versatilidade em cima 
da necessidade das 
posições”, disse Tite. A 
delegação brasileira se 
apresenta em Belo Hori-
zonte no domingo, dia 6 
de novembro, ficará até 
o domingo seguinte, dia 

13, na capital mineira. Os 
treinos serão no Indepen-
dência e no Mineirão. A 
partida contra a Argen-
tina é às 21h45 do dia 
10, uma quinta-feira. O 
Brasil treina na Cidade 
do Galo nos dias subse-
quentes ao clássico con-
tra os hermanos. O jogo 
contra o Peru será no dia 
14 de novembro. Mas, no 
horário de Brasília, a bola 
rola às 0h15 do dia 15. 
O Brasil é líder das Elimi-
natórias, com 21 pontos. 
Com Tite, são quatro par-
tidas e 100% de aprovei-
tamento, desempenho 
que levou a Seleção do 
sexto ao primeiro lugar. Com Tite, 100% de aproveitamento, desempenho que levou a Seleção ao primeiro lugar

ANDERSON LUIZ


