
LLMulher foi detida e liberada, onteM, 
ao tentar sequestrar aluno de 14 anos, 
nuMa escola particular, na Zona oeste polícia

NAS 6 PRIMEIRAS MENSALIDADES

central de vendas:
21 3032- 8818*Planos completos, sem

coparticipação e franquia.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
Aviso de Credenciamento
Processo nº 63421.000858/2018-71

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Assistenciais
Interdisciplinares a pessoa com deficiência, com vistas a complementar os serviços
especializados das organizações militares de saúde, conforme preceitua o inciso II do art. 20 do
Decreto nº 92.512/86. O público-alvo a que se destina o atendimento são os dependentes de
militares e servidores civis da Marinha do Brasil, que apresente distúrbios do desenvolvimento
neuropsicomotor, ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou sensoriais causados por
transtornos congênitos, perinatais ou adquiridos na infância, cujas apresentações clínicas mais
frequentes são a paralisia cerebral, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais (visual e
auditiva) e os transtornos do espectro autista, de acordo com as especificações contidas no
Projeto Básico, em regimes: ambulatorial; externato com terapias interdisciplinares; externato
com terapias interdisciplinares e escolaridade; integral com terapias interdisciplinares; integral
com terapias interdisciplinares e escolaridade; internação e atendimento domiciliar, para
atendimento nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O Edital de Credenciamento estará disponível para reprografia, junto ao SASM, situado à Praça
Barão de Ladário, s/nº, (Complexo do 1º Distrito Naval ), Centro, RJ, CEP. 20.091-000, de
segunda a sexta-feira, de 9h30 ás 15h30, Tel: 2104-6934 e também poderá ser feito download do
Edital de Credenciamento em meio digital no sitio https://www.marinha.mil.br/sasm.

Medo em escola
Adolescente de 16 anos é apreendido após tentar 
esfaquear alunos em colégio de Marechal Hermes

LL uM ferido

Um adolescente de 16 anos 
foi apreendido após tentar 
esfaquear alunos na Esco-

la Municipal Irineu Marinho, em 
Marechal Hermes, na Zona Nor-
te do Rio, ontem à noite. Um es-
tudante teria se ferido ao tentar 
correr do agressor.

O jovem ameaçou os colegas 
com duas facas durante a aula. 
Ele usava luva e uma máscara 
do personagem do filme V de 
Vingança, que foram apreen-
didas pela polícia. 

PMs do 9º BPM (Rocha Mi-
randa) entraram na escola e leva-
ram o menor para a delegacia. Ele 
chegou chorando à unidade poli-
cial. Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações sobre 
o estado de saúde do aluno ferido. 

Ontem, a juíza Vanessa Cava-
lieri, titular da Vara da Infância e 
da Juventude da Capital, deter-
minou a internação provisória 
do jovem de 16 anos suspeito de 
planejar um ataque a uma esco-
la pública na Praça da Bandei-
ra, também na Zona Norte. Se-
gundo o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ), a duração 
da internação se dará até a con-
clusão do laudo do computador 
apreendido com o menor pela 
Polícia Civil. Na segunda-fei-
ra, agentes da 18ª DP (Praça da 

Bandeira) apreenderam o ado-
lescente próximo ao Morro da 
Providência, no Centro. 

O caso teve início na sexta-fei-
ra. Após receber diversas mensa-
gens, um aluno ameaçado pelo 
adolescente procurou a direto-
ra da escola para mostrar o ma-
terial. Na conversa, o acusado 
diz que, além de ser o escolhido 
para representar o Rio em mais 
um atentado, precisava escolher 
as vítimas e ajudantes. Em uma 
das mensagens, o menor fala que 
pertence a um grupo, formado 
por supostamente 26 pessoas, 
numa espécia de seita, que teria 
representantes em todo o país. O 
adolescente também enviou a fo-

to de uma arma, mas, segundo as 
investigações, seria uma reprodu-
ção de internet.

De acordo com o delegado 
da 18ª DP (Praça da Bandeira), 
Roberto Ramos, o menor seria 
adepto de fóruns que propagam 
o ódio na internet. Em depoi-
mento, o adolescente disse que 
pretendia apenas amedrontar o 
colega e que não iria cometer o 
ato de violência. “Estamos mo-
nitorando reações, comentários 
e publicações de outras pessoas 
nas redes sociais. Também es-
tamos em contato direto com a 
Secretaria de Educação e com o 
alerta ligado para outros casos 
que possam ocorrer”, afirmou.

Duas facas, luva e máscara foram usadas pelo adolescente

Divulgação

  

LLUm adolescente de 17 anos foi 
apreendido ontem sob a sus-
peita de ter participado do pla-
nejamento do ataque à Escola 
Estadual Raul Brasil, em Suza-
no, São Paulo, na quarta-feira 
passada, que deixou 10 mor-
tos, entre eles os dois assassinos. 
A polícia diz que as provas co-
lhidas apontam para o menor 

como o mentor intelectual do 
atentado. Ele cumprirá inter-
nação provisória de 45 dias na 
Fundação Casa, até análise do 
caso pela Justiça. “Foram apre-
sentadas novas provas contun-
dentes da participação do me-
nor no planejamento do ato”, 
disse o promotor Rafael do Val. 

O advogado do adolescen-

te, Marcelo Feller, acompa-
nhou o depoimento dado à 
Justiça ontem e reclamou de 
não ter tido acesso às provas 
colhidas. “Acredito, e consig-
nei isso, que a audiência de 
hoje (ontem) foi um verda-
deiro teatro processual, em 
que direitos são fingidamen-
te respeitados”, afirmou. 

Polícia apreende menor suspeito de massacre
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Informe publicitário

Você sabe o que é e como funciona uma
CooperativaHabitacional?

Cooperativismo é a união de pessoas com omesmo objetivo, no
caso dasHabitacionais, comprar, reformar ou construir um imóvel.

Através doSistemaCooperativo, os preços sãomais baixos pois
elas não tem fins lucrativos, já que não tem juros como nos
financiamentos tradicionais. Através deste sistema, você pode
adquirir um imóvel sem consulta ao SPC / SERASA, sem
comprovação de renda e sem juros. Optar por uma cooperativa
habitacional pode ser uma alternativa econômica para quem quer
realizar o sonho do imóvel próprio.

Masépreciso ter cuidadoparanão ter dor decabeça.

Comousufruir deste sistema sementrar emum fria?

Verifique se a cooperativa está registrada na Organização das
Cooperativas Brasileiras da sua região (OCB). Verifique sua
reputação pelas redes sociais e ReclameAqui.

Se quiser sabermais, procure por nosso atendimento através do
nosso site ou da nossaCentral deRelacionamento.

CasaReal Plus, a certeza do seu imóvel
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