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fuga de criminoso acabou na paraíba

esportes

Mecão bate Banguzão 
e avança em 

torneio de juniores

Hora H em Foco

7
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Na terça-feira (16), 
aconteceu a reunião 
mensal do Conselho 
Comunitário de Segu-
rança Pública, no 20º 
Batalhão de Polícia 
Militar, em Mesquita. 
O evento foi presidido 
pelo subcomandante 
da unidade Tenente-
-Coronel Olavo.

Corpo de funcioná-
rios e professores da 
Faetec querem eleger 
o presidente da enti-
dade educacional. Foi 
o que ficou claro na 
audiência pública de 
ontem na Assembleia 
Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro 
(Alerj).

Conselho de Segurança

Diretas Já!

72

A falsa esteticista, Daniel-
le Candido Cardoso, a ‘Dani 
Bumbum’, foi presa  e trans-
ferida para presídio em Ben-
fica, na Zona Norte do Rio.

A escola de samba Inocen-
tes de Belford Roxo estará no 
evento “Uma Noite no Berço 
do Samba”, promovido pela 
Estácio de Sá, nesta sexta (19).

‘Bumbum’ em BenficaInocentes no ‘Berço’

VioLÊncia
DIvULgAçãO

Ex-primeira-dama 
barraqueira 

perturba 
vizinhança

2

“A Arte de ser mestre” foi tema 
da palestra de Bernardinho

7

Por volta das 10 horas de ontem motoqueiros se aproximaram do gol preto, próximo ao Su-
permercados Extra, em Nova Iguaçu e mandaram bala contra o motorista, que ainda tentou 
fugir à pé, mas recebeu os tiros de misericórdia, alguns metros à frente.
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Fuzilado com vários tiros
queimados

DIvULgAçãO
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Lu Galdinni 
vai cantar no 
Top Music
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Levantamento mostra que eleitores dos dois candidatos não mudarão o voto

Ex-técnico da seleção brasileira emocionou profis-
sionais da rede municipal de ensino ao contar trajetó-
ria de vida e superação. 

Palavras de incentivo e exemplos de superação 
para se tornar um grande líder ecoaram pelo ginásio 
Municipal de Esportes em Queimados, ontem (17).

Defesa Civil de Belford Roxo liga o 
alerta contra desastres no verão

enchentes e desabamentos

3

Bolsonaro supera os 60% e 
Haddad 39,1%, diz pesquisa

eLeições 2018

Divulgada ontem (17), a pesquisa Crusoé-Empiricus, aponta que Jair Bolsonaro (PSL) 
ultrapassou os 60% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da corrida presiden-
cial. O deputado federal soma 60,9%, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 39,1%.

3

DIvULgAçãO
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Uma das tias ainda vivas do Passarinho Azul do 
Bico Preto conta que sua vizinha Margarete, de 39 
anos, está apavorada e preocupada com a insegurança 
que assola o bairro e a cidade que mora, na Baixada 
Fluminense. Dona Margô disse ao sobrinho agente do 
SOMBRA: “a eleição para presidente está chegando 
e a minha amiga falou uma coisa que concordo plena-
mente. Ela não quer ter direito a andar armada e sim 
segurança para morar, criar seus filhos e netos e poder 
andar com seu celular nas ruas sem ser assaltada”.

Medo de perder o celular

SAMBA

Ainda sobre aquela primeira-dama de ex-prefei-
to de uma cidade da Baixada, moradores vizinhos 
do  casal nunca tiveram paz total pelos barracos 
armados por ela em surtos frequentes. “A senho-
ra sempre aprontava”, narra um dos moradores 
do prédio, que chegou a ‘chamar o casal no ovo’. 
“Chegada a um goró depois do expediente na pre-
feitura, a ‘número 1’, como fazia questão de ser 
chamada, chegava na portaria junto com seu mo-
torista falando alto e dando ordens para todos os 
lados”, diz ainda o morador.

A ‘primeira’ do ex-prefeito quando soube que 
o marido lhe botava um chifre redondo com uma 
funcionária mais bonita do que ela, dobrou a dose 
das baixarias. “gritava para todo mundo ouvir que 
estava sendo corneada e que iria pagar com a mes-
ma moeda. Aquele apartamento virava um inferno, 
quando a dona bebia”, finaliza o vizinho.

Barraqueira e enfezada

Ameaça de chifre trocado

Hoje, nosso abraço vai 
para a produtora cultural 
e uma das fundadoras do 
Sarau Um Dedo de Prosa 
Uma Pitada de Poesia, Ma-
ria Luiza Spataro, de Nova 
Iguaçu. Luiza está feliz com 
o sucesso do Sarau a cada 
edição e promete novidades. 
Sinta-se abraçada, Luiza!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DIvULgAçãO

Estácio de sá retoma ensaios comerciais nesta sexta (19) em evento de peso

O próximo domingo, 
21, será de muita 
aventura e fantasia na 
Arena Carioca Jovelina 
Pérola Negra, às cinco 
da tarde. O espetáculo 
“O vale Encantado das 
Fadas” promete fazer 

a festa da criançada, a 
partir das 17h. É um 
musical para toda a 
família e com ingressos 
por apenas R$ 10. A 
peça conta a história de 
Esperança, uma fadinha 
que acaba de nascer, e da 

bruxa que, juntamente 
com o Duende Naur, 
planeja conquistar o 
vale e transformar todas 
as Fadinhas em Bruxas 
Malvadas. Mas isso não 
será muito fácil, pois as 
fadinhas têm a proteção 

da floresta encantada 
e da fada mãe. Mais 
informações: 2886-
3889 ou arenajovelina.
cultura@gmail.com . A 
Arena Carioca Jovelina 
Pérola Negra fica na 
Praça Ênio s/n, Pavuna.

Inocentes de Belford Roxo no Berço do Samba

****************************************

****************************************

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

As noites de sexta-
-feira estarão mais 
agitadas na região 

da Cidade Nova a partir des-
ta semana. A Estácio de Sá, 
primeira escola de samba do 
Brasil, retoma seus ensaios 
comerciais, recebendo as 
escolas de samba coirmãs 
do grupo Especial e da Sé-
rie A para mais uma edição 

do evento “Uma Noite no 
Berço do Samba”. A partir 
das 22h30, os sambistas se-
rão os protagonistas da festa 
que reunirá as agremiações 
sempre com show dos seg-
mentos e sambas que mar-
caram a história do Carna-
val carioca.

Para a abertura da tem-
porada, as convidadas vêm 
de longe. Porto da Pedra e 
Inocentes de Belford Roxo 

se juntarão ao time do ve-
lho Estácio para uma noite 
recheada de alegria. Comu-
nidade apresentando cartei-
rinha da escola ou recibo 
de inscrição nas alas de co-
munidade não paga a entra-
da. Componentes de outras 
agremiações apresentando 
carteirinha na validade pa-
garão meia (R$ 15).

Bem localizada, a quadra 
da Estácio de Sá fica próxi-

ma ao metrô (Cidade Nova, 
Estácio e Praça XI), além de 
ser fácil o acesso via ônibus, 
já que é passagem para di-
versas linhas que conectam 
as principais regiões da ci-
dade. Há facilidade de es-
tacionamento no entorno e 
farta oferta de táxis no local. 
A classificação é 18 anos e a 
entrada custa R$ 30. O en-
dereço é rua Salvador de Sá, 
206 – Cidade Nova.

A cantora Lu gal-
dinni sobe ao palco 
do Top Music nesta 
quinta-feira (18), às 
19h.  Lu já se apresen-
tou ao lado de artistas 
de grande experiên-
cia e reconhecimen-
to musical, como Zé 
Leal (percussionista) 
e vander Lee, onde foi 
convidada para fazer a 
abertura de um de seus 
shows. A apresentação 
será na nova praça de 
alimentação, 3º piso - 
expansão. Evento gra-
tuito. O TopShopping 
fica na Av. Governa-
dor Roberto Silveira 
540, Centro – Nova 
Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

‘Nós da Arte’ se
apresenta no ES

O grupo ‘Nós da 
Arte’ que ministra au-
las de teatro gratuito 
na Casa de Cultura de 
Nova Iguaçu foi sele-
cionado para o Festi-
val Nacional de Tea-
tro de vitória-ES e se 
apresentará no sábado 
(20), às 16h no Teatro 
Sonia Cabral. Esse é 
o terceiro festival que 
o grupo foi seleciona-
do este ano. “vamos 
representar a cidade 
de Nova Iguaçu e a 
Baixada Fluminense 
na terra capixaba”, 
vibra o diretor Pedro 
Colombo.

No elenco estão 
Andrea Furtado, Ca-
roline vitoria, José 
Ibson, Joel de Alen-
car e Pedro Colombo. 
A direção artística é 
de Andrea Furtado 
e na assistência de 
direção está Joel de 
Alencar. 

DIvULgAçãO
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De olho na estação verão

Defesa Civil de Belford Roxo discute 
Plano de Contingência sobre desastres

GERAL

Centro de Monitoramento e Gerenciamento de Risco, a base de observação

3quinta-feira, 18 De outubro De 2018  

Assessoria de Imprensa

A Secretaria Muni-
cipal de Defesa 
Civil e Ordem 

Urbana de Belford Roxo 
está promovendo a 4ª Se-
mana Municipal de De-
sastres de Belford Roxo. 
Ontem (16), o órgão se 
reuniu com representan-
tes das Secretarias, no au-
ditório do Centro Espe-
cializado de Atendimento 
à Mulher (Ceambel), para 
o planejamento das ações 
preventivas do Plano de 
Contingência. O encon-
tro serviu também para a 
apresentação de procedi-
mentos e ações conjuntas 
em caso de desastres de 
origem hídrica (alaga-
mentos e deslizamentos), 
biológicos (epidemia, in-
festação de insetos), e ge-
ofísicos (desabamentos), 
além da atualização dos 
recursos humanos, mate-
riais e logísticos de cada 
órgão.

No próximo sábado 
(20), às 10h, na comuni-
dade do Cantão, em Heli-
ópolis, será realizado um 
simulado para chuvas de 
verão, visando à prepa-
ração do município para 
as possíveis ocorrências 
nesta época.  Atualmen-
te, a Defesa Civil de Bel-
ford Roxo conta com 74 
agentes e 12 técnicos. Os 
desastres mais comuns 
no município são alaga-
mentos e incêndios nas 
matas do vale do Ipê e na 

O diretor da Divisão de planejamento da Defesa Civil, Roberto Moura, fala sobre o plano de contingência

RAFAEL BARRETO/PMBR/DIvULgAçãO

Bayer.
“No simulado, estare-

mos com nossos agentes e 
equipamentos preparados 
para treinar a população 
em caso de um desastre. 
Um desse treinamento 
é informar o ponto de 
apoio e um local seguro 
para onde os moradores 
devem se dirigir”, expli-
cou o responsável pela 
Divisão de Planejamento 
da Defesa Civil (Diplan), 
Roberto Ricardo Moura. 
Segundo ele, é impor-
tante que todas as secre-
tarias e órgãos do gover-
no estejam empenhados 
para conter um possível 
desastre na cidade. “Em 
casos de fortes chuvas, 
por exemplo, temos que 
contactar rapidamente os 
responsáveis pelas Secre-
tarias de Saúde, Obras, 
Conservação, Assistência 
Social e Cidadania, entre 
outras”, frisou.

A Secretaria Executiva 
de Controle de vetores e 
Zoonoses, através do De-
partamento do Controle 
de vetores, por exemplo, 
estará realizando o con-
trole de roedores, a fim 
de evitar doenças como 
leptospirose, típica desta 
época. A assistente social 
da Defesa Civil, Melissa 
Pires e o agente Aguinal-
do Soares, entre outros, 
participaram do encontro.   

REDuçãO 
DE RisCOs

O grupo de Ações Co-

ordenadas (gRAC) é 
previsto no decreto do 
sistema municipal de re-
dução de riscos. Todas as 
informações são reunidas 
para atualizar o Plano 
de Contingência de De-
sastres. Documento que 
o município necessita 
ter em caso de desastres 
para a solicitação recur-
sos federais.  Entre essas 
ações, estão as obras do 
muro de contenção da 
Rua José Saboya, no Lar-
go da Baiana, em Nova 
Aurora, oriundas de uma 
situação de emergência 
respaldado por esses do-
cumentos, na enxurrada 

de 2013.
A redução de desastres 

dá-se por duas maneiras: 
estruturais (contenção de 
encostas, por exemplo) e 
não estruturais (conscien-
tização, plano de contin-
gência) que não depen-
dem de equipamentos ou 
algo físico.

A semana de Redução 
de Desastres nos municí-
pios é uma determinação 
da Lei 12.608. A Lei Fe-
deral 12.608 determina, 
entre as principais com-
petências do município: 
identificar e mapear as 
áreas de risco de desas-
tres; promover a fiscali-

zação das áreas de risco 
de desastre e vedar novas 
ocupações nessas áreas; 
e manter a população 
informada sobre áreas 
de risco e ocorrência de 
eventos extremos, bem 
como sobre protocolos 
de prevenção e alerta e 
sobre as ações emergen-
ciais em circunstâncias 
de desastres.

CEntRO DE 
MOnitORaMEntO 

E GEREnCiaMEntO 
DE RisCO

A Defesa Civil de Bel-
ford Roxo conta com o 
Centro de Monitoramen-

to e gerenciamento de 
Risco. O município é o 
único da Baixada Flumi-
nense a ter sua própria 
Estação Meteorológica, 
capaz de acompanhar, em 
tempo real, as condições 
climáticas da cidade. O 
órgão monitora a cidade 
durante 24 horas e conta 
com cinco agentes. Qual-
quer situação de risco, a 
população deve entrar em 
contato através do telefo-
ne de emergência 199. A 
Defesa Civil de Belford 
Roxo fica na Avenida 
Joaquim da Costa Lima 
2415, bairro Santa Amé-
lia. Telefone: 2761-7317.     

Pesquisa Crusoé/Empiricus: Bolsonaro
supera 60%. Haddad tem 39,1%

Pesquisa Crusoé-
-Empiricus, divulga-
da ontem (17), apon-
ta que Jair Bolsonaro 
(PSL) ultrapassou a 
barreira dos 60% dos 
votos válidos na dis-
puta pelo segundo 
turno da corrida pre-
sidencial. De acordo 
com o levantamento, 
o deputado federal 
soma 60,9% dos vo-
tos válidos, quando 
brancos, nulos e in-
decisos são excluídos 
da contagem oficial. 
Fernando Haddad 
(PT) soma 39,1% na 
disputa.

Quando todas as 
respostas são incluí-
das na pesquisa, Bol-
sonaro soma 52,9% e 
Haddad, 33,9%. De 
acordo com o levan-
tamento, 9,4% dos 
entrevistados con-
sideram anular seus 
votos e outros 3,8% 
afirmam não saber 
em quem votar no se-
gundo turno.

O levantamento 

aponta que Haddad 
lidera no Nordeste, 
com 50,9% das inten-
ções de voto, contra 
34,8% de Bolsonaro. 
Nas demais regiões, 
o capitão da reser-
va lidera com folga: 
Sudeste (57,6% a 
29,6%), Sul (63% a 
24,8%) e Norte/Cen-
tro-Oeste (62,1% a 
25,1%).

Segundo a pesquisa, 
Bolsonaro é rejeitado 
por 38% dos eleitores. 
Enquanto isso, Ha-
ddad é rechaçado por 

55,2%. São poucos os 
eleitores que admitem 
a possibilidade de mu-
dar o voto. Entre os 
de Bolsonaro, eles so-
mam 8,6%. Já entre os 
de Haddad, 13,9%.

A sondagem foi pro-
duzida pelo instituto 
Paraná Pesquisas no 
período de 14 a 17 de 
outubro. Foram entre-
vistados 2.080 eleito-
res em 162 municípios 
de todo o país. A mar-
gem de erro é de dois 
pontos percentuais 
para mais ou menos.

são poucos os eleitores que admitem a possibilidade 
de mudar o voto nos dois candidatos no 2º turno

MONTAgEM / INTERNET

FAETEC grita por “Diretas Já” 
na eleição de seu presidente

Ontem, 17, aconteceu na 
ALERJ, audiência pública 
da Comissão de Educação 
da Casa Legislativa sobre 
o Projeto de Lei 2589/2017 
que dispõe sobre o estabe-
lecimento de processo con-
sultivo para indicação da 
Presidência da Fundação 
de Apoio à Escola Técni-
ca (FAETEC), na Sala das 
Comissões da ALERJ. De 
acordo com o deputado 
estadual Waldeck Carneiro 
(PT), membro efetivo da 
Comissão, é fundamental 
votar o PL da eleição de pre-
sidente da FAETEC ainda 
este ano. “vamos acelerar 
este processo, pois o des-
mantelamento do parque 
científico estadual é pra-
xe do governo estadual. A 
Rede FAETEC foi pensada 
para ser eixo de formação 
de quadros, mas perdeu-se 
no caminho e precisa reto-
mar este processo de forma 
democrática”, afirmou o 
parlamentar.

“Queremos a ampliação 
do debate da eleição para 
presidente da FAETEC, in-

cluindo o Conselho Superior e 
o Colégio Dirigente. Por isso 
propusemos emendas a este 
PL proposto”, ressaltou o pro-
fessor André Luiz Turíbio, da 
Frente de Apoio à FAETEC. Já 
a orientadora educacional da 
unidade, Marta Maciel, ressal-
tou o movimento de ‘Diretas 
Já’ existente na Fundação. “A 
escola técnica tem diminuído 
seu raio de ação na comunida-
de”, observou. Antônio Cláu-
dio Menezes, professor do 
Instituto de Educação do Esta-
do do Rio de Janeiro (ISERJ), 
elencou o processo de suca-
teamento da Rede Estadual 
de Ensino. “Escolas, turmas 
e turnos fechados e salários 
atrasados foram a tônica des-
te governo”, disse. Segundo 
Rafael Oliveira, aluno da ETE 
Bacaxá, a FAETEC necessita 
da aprovação urgente deste 
PL. “Temos uma das unidades 
mais novas e o laboratório não 
funciona”, exemplificou.

O PL 2589/2017 rege que 
a competência de nomeação 
e exoneração da Presidência 
da FAETEC cabe ao Poder 
Executivo, mas este deverá 

promover processo con-
sultivo para a indicação de 
servidor para este cargo. O 
(a) candidato (a) deverá ser 
servidor(a) efetivo da Rede 
FAETEC com, no mínimo, 
três anos de serviço públi-
co e formação em nível su-
perior; estar em exercício 
a, no mínimo, dois anos na 
função para qual foi con-
cursado na Rede FAETEC 
ou dela não estar afastado 
por mais de um ano, com 
exceção dos diretores de 
unidade em exercício na 
data da publicação da lei, 
salvo em caso de licença 
médica, tendo, neste caso, 
retornado ao exercício na 
unidade escolar antes do 
término do período de ins-
crições de candidaturas; 
não ter tido participação 
comprovada em irregu-
laridade administrativa; 
e apresentar um Plano de 
gestão, que deverá ser 
disponibilizado na página 
eletrônica da FAETEC. O 
mandato seria de três anos 
com possibilidade de uma 
reeleição.



Às terças e quintas, a partir das 
15h, na Lona Cultural Municipal Car-
los Zéfiro, em Anchieta, há aulas de 
balé gratuitas para crianças de seis a 
dez anos, com inscrições abertas na 
Estrada Marechal Alencastro, s/n, 
em frente à estação ferroviária. Aten-
dimento das 10h às 19h, de terça a 
domingo, com informações pelo tele-
fone 2148-0813, também sobre outras 
oficinas gratuitas abertas ao público.

Quantas sensações conseguimos transmitir em um abraço? Carinho, afeto, 
respeito e, principalmente, acolhimento. Essas são as principais características 
presentes no ato de abraçar alguém e, também, a principal proposta da nova 
campanha do Programa Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

Aulas de Balé Aulas de Música

Família Acolhedora Família Acoledora II 

Eles disseram...
“Minha maior ameaça é o Fed”, disse o presidente dos Estados unidos, Donald trump, em 

referência ao Federal Reserve, banco central norte-americano.

Comunicados da Empresa Pública de Saúde - RioSaúde, no Diá-
rio Oficial da última segunda-feira (15), divulgam o resultado final do 
processo seletivo para contratos de médicos por tempo determinado 
no Hospital Rocha Faria e na Coordenação de Emergência Regional 
(CER), em atendimento à Lei Municipal N. 1.798, de 26 de maio de 
1993.

Da listagem nominal com a pontuação dos candidatos, para 
acompanhamento das próximas etapas do processo seletivo a partir 
do Diário Oficial de terça-feira (16) constam os profissionais das 
seguintes áreas: Clínica Médica, Pediatria, CTI Adulto, Obstetrí-
cia, Ortopedia, Cardiologia pediátrica, Infectologia, Cirurgia geral, 
Cirurgia vascular, Risco cirúrgico, Anestesologia e Neonatologia.

DIRETO AO PONTO

A Polícia Federal deve concluir nesta semana o 
inquérito que investiga o presidente Michel Temer, 
aliados dele e empresas do setor portuário, e encami-
nhará o relatório final do caso para a Justiça. Além 
de Temer, são investigados Rodrigo Rocha Loures, 
Ricardo Mesquita e Antônio Celso grecco. A inves-
tigação busca apurar se a edição de um decreto foi 
realizada para beneficiar empresas específicas que 
atuam no porto de Santos (SP).

Rodas de samba Guardas Municipais
As Secretarias de Cultura e Casa Civil publica-

ram resolução conjunta no Diário Oficial, da última 
terça-feira (16), com o calendário das rodas de samba 
cariocas até o mês de dezembro. As  rodas de sam-
ba não designadas no calendário serão submetidas 
ao procedimento fixado no decreto Rio N. 43.219, 
de 26 de maio de 2017, cabendo à Subsecretaria de 
Cultura a competência de sua inclusão no calendário.

guardas municipais da 13ª Inspetoria 
(Campo grande), que atuam na orientação 
de usuários do BRT sobre o pagamento 
da tarifa do transporte público, ajudaram 
o idoso Jorge de Miranda Teodoro, de 73 
anos, que sofre de Alzheimer, a reencontrar 
a família na última segunda-feira (15).

Processo seletivo

Processo seletivo II
De acordo com um novo informe das autoridades lo-

cais, citado nesta semana pela imprensa, pelo menos 30 
pessoas morreram na passagem do furacão Michael por 
quatro estados do sul dos Estados Unidos. Doze corpos 
foram encontrados em Bay County, disse o xerife Tommy 
Ford, que elevou a 20 o número de mortos na Flórida.

Investigação de Temer

As famílias cadastradas no programa recebem todo acompa-
nhamento necessário das assistentes sociais, psicólogos e Pro-
motoria de Justiça para que recebam crianças e adolescentes, que 
foram afastadas de seus lares e estão aguardando decisão judicial 
para retornarem às suas famílias de origem ou encaminhamento 
para adoção.

A Biblioteca Popular Mu-
nicipal Euclides da Cunha, 
no Cocotá, Ilha do governa-
dor, oferece aulas gratuitas 
de flauta doce, violino e vio-
loncelo às terças-feiras, entre 
9h e 11h. O objetivo é formar 
uma orquestra juvenil. Para 
informações sobre o projeto 
e eventuais inscrições de no-
vos interessados, ligue para 
3368-7797.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

A rua Joaquim 
Martins, no bair-
ro Cerâmica, en-
frenta problemas 
com a rede de es-
goto e saneamen-
to básico há mais 
de 10 anos, como 
relatam os mora-
dores. Abando-
nada por todas as 
gestões do mu-
nicípio de Nova 
Iguaçu, a rua 
nunca recebeu o 

nos bairros
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Cerâmica com esgoto à céu aberto

A duas semanas do segun-
do turno, que definirá o futuro 
presidente e os governadores 
de diversos estados, Resende, 
no Sul Fluminense, parece já 
viver algumas expectativas 
para a eleição municipal, que 
só acontecerá daqui a dois 
anos. Isso porque o ex-pre-
feito, José Rechuan, voltou a 
desaparecer do cenário políti-
co local depois de disseminar 
um vídeo de apoio à candi-
datura de deputado estadual 
de Noel de Carvalho. O ar-
quirrival de Rechuan acabou 
derrotado no último dia 7 de 

outubro, conquistando ape-
nas a suplência de uma das 
cadeiras do PSDB na Assem-
bleia Legislativa, o que, para 
muitos, significa dizer que o 
apoio foi o mesmo que nada.

O vídeo de José Rechuan, 
ventilado às vésperas do plei-
to, pegou mal na cidade, já 
que teria sido o produto de 
um acordo entre os dois ex-
-prefeitos com objetivo de 
garantir a vitória de Noel em 
2018 para que o veterano não 
se transformasse num ad-
versário natural em 2020, na 
eleição de prefeito.

DIvULgAçãO

OuTubRO ROsA

A partir deste final de 
semana, a Secretaria de 
Saúde de Mesquita iniciará 
uma série de atividades 
focadas na prevenção e 
no combate ao câncer 
de mama. O Dia D em 
comemoração ao Outubro 
Rosa será neste sábado 
(20), na Unidade Básica de 
Saúde Parque Ludolf (vila 
Emil), na Unidade Básica 
de Saúde Edson Passos, na 
Estratégia Saúde da Família 
valter Borges (Chatuba), 
na Clínica da Família 
Jorge Campos (Coreia) 
e na Clínica da Família 
Jacutinga. Neste dia, além 

de exames preventivos e 
de outras atividades de 
prevenção do câncer de 
mama, as unidades também 
terão ações relacionadas ao 
Dia Nacional de Combate 
à Sífilis, com teste rápido e 
atendimento informativo.

“Neste mês, temos duas 
campanhas de extrema 
importância para todas 
as mulheres, que são a de 
combate à sífilis e a do 
outubro rosa. Essa ação de 
sábado vai nos possibilitar 
um alcance maior entre as 
mesquitenses que, durante 
a semana, estão cuidando 
da rotina familiar ou 
mesmo saem da cidade para 
trabalhar longe de casa”, 
avalia Dr. Emerson Trindade, 

o secretário municipal de 
Saúde de Mesquita.

O Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 
de Mesquita também 
reservou alguns horários para 
promover, em unidades de 
saúde de Mesquita, sua Sala 
de Espera. A ação aproveita 
o tempo em que algumas 
pacientes estão aguardando 
atendimento médico para 
ministrar palestras rápidas, 
sempre às 9h, sobre 
temas como, neste mês, a 
importância da prevenção, 
do diagnóstico rápido e do 
tratamento para combate 
ao câncer de mama. No 
próximo dia 24, quarta-feira, 
a Sala de Espera acontecerá 
na UBS Edson Passos e na 
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IRÃ

Cerca de uma centena 
de iranianas foram excep-
cionalmente autorizadas a 
assistir a uma partida da 
seleção de seu país contra 
a Bolívia, nesta semana, 
em Teerã. Sem ser inédi-
ta, esta presença feminina 
nas arquibancadas é rara na 
República Islâmica do Irã, 
onde as mulheres não têm o 
direito de ir ao estádio para 
assistir a jogos de futebol 
de homens. Soprando cor-
netas nas cores nacionais 
(verde, branco e vermelho) 
e balançando bandeiras ira-
nianas, as torcedoras foram 
colocadas numa arquiban-

cada separada dos homens. 
Elas puderam ver a seleção 
do Irã vencer por 2 a 1 a 
Bolívia em amistoso. Desde 
a vitória da revolução islâ-
mica em 1979, as mulheres 
estão proibidas de compa-
recer a estádios para assis-
tir a jogos de futebol mas-
culinos, oficialmente para 
protegê-las das grosserias 
dos homens. Cerca de uma 
centena de iranianas foram 
excepcionalmente autoriza-
das a assistir a uma partida 
da seleção de seu país con-
tra a Bolívia, nesta semana, 
em Teerã. Sem ser inédita, 
esta presença feminina nas 
arquibancadas é rara na 
República Islâmica do Irã, 

onde as mulheres não têm o 
direito de ir ao estádio para 
assistir a jogos de futebol 
de homens. Soprando cor-
netas nas cores nacionais 
(verde, branco e vermelho) 
e balançando bandeiras ira-
nianas, as torcedoras foram 
colocadas numa arquiban-
cada separada dos homens. 
Elas puderam ver a seleção 
do Irã vencer por 2 a 1 a 
Bolívia em amistoso. Des-
de a vitória da revolução 
islâmica em 1979, as mu-
lheres estão proibidas de 
comparecer a estádios para 
assistir a jogos de futebol 
masculinos, oficialmente 
para protegê-las das gros-
serias dos homens.

Mulheres assistem jogo de futebol no Irã
MuNDO

Guardas Municipais II
Morador de Jardim América, na Zona Norte, o idoso 

estava perdido desde o último dia 13, após visitar a casa 
de parentes em Paciência. O reencontro aconteceu em 
guaratiba, no entorno da estação de BRT Magarça, onde 
os agentes estavam trabalhando. O idoso foi deixado no 
local por um motorista de van que o reconheceu de uma 
postagem feita pela família em um grupo de redes sociais. 

Resende quer saber se Noel terá 
apoio de Rechuan em 2020

Palestras em salas de espera das unidades também ajudarão a prevenir e combater o câncer de mama

Atividades serão realizadas em 5 unidades

DIvULgAçãO

Jary, um calau que é mantido em cativeiro em Sin-
gapura, rebeu uma prótese após ter parte de seu bico 
destruída por um tumor e removida cirugicamente. 
Em julho, funcionários do Jurong Bird Park notaram 
um rasgo de 8cm no bico do calau bicórnio macho e 
suspeitaram que ele poderia ter câncer. O tumor estava 
atacando uma parte do bico chamada de “capacete”.

Saúde de Mesquita tem dia D do Outubro Rosa neste sábado

LúCIA MARIA

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

asfaltamento, ilu-
minação pública 
e obras na rede de 
esgoto. A popula-
ção ainda recla-
ma que além do 
mau cheiro que se 
instala na via por 
conta da vala, a 
água parada é um 
risco para todos 
da região. O povo 
pede ajuda para 
que saiam dessa 
situação precária. 

Estagiária             21 98037-1338

CMS Paraná (Centro). 
Na sexta-feira, dia 26, é a 
vez da Clínica da Família 
Jacutinga receber a ação.

“Esse momento da 
espera pelo atendimento 
é, para os pacientes, um 
período pouco produtivo. 
Então, quando chegamos 
com uma proposta assim, a 
receptividade é excelente, 
até porque é uma forma 
de entreter e, ao mesmo 
tempo, informar sobre 
questões importantes para 
a saúde”, conta Alicia 
dos Santos, coordenadora 
do Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher, 
Criança e Adolescente, o 
PAISMCA, e responsável 
pelo projeto.
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Campeão olímpico do Vôlei Bernardinho 
realiza palestra para professores 
Com o tema “A Arte de ser mestre”, ex-técnico da seleção brasileira emocionou profissionais da rede municipal de ensino ao contar trajetória de vida e superação 
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Palavras de incenti-
vo e exemplos de 
superação para se 

tornar um grande líder 
ecoaram pelo ginásio 
Municipal de Esportes 
de Queimados, ontem 
(17). A voz da vez foi a 
do ex-técnico da seleção 
brasileira de vôlei, Ber-
nardinho, que a convite 
da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Educação, levou 
a palestra “A arte de ser 
mestre” para compor 
a grande festa referen-
te ao Dia do Professor. 
Em uma parceria com 
o SESC e com a Skafe 
Cosméticos, o evento 
recebeu cerca de mil 
professores da rede mu-
nicipal.

“Educar é uma forma 
de transmitir valores e 
professores não devem 
deixar de ter essa fun-
ção. Professores são 

pessoas que inspiram e 
que conduzem jovens 
em todos os lugares do 
mundo, e é nessa mobi-
lização que se dá o papel 
de um grande mestre”, 
afirmou Bernardinho, 
que em sua fala também 
destacou a importância 
da humildade, da hones-
tidade e da disciplina no 
dia a dia para alcançar 
objetivos.

Com direito a música 
ao vivo e sorteio de cur-
sos de extensão, livros 
didáticos e de bolsa de 
estudos de pós-gradu-
ação, a festa também 
comemorou o papel dos 
educadores na conquista 
da maior média no Índi-
ce de Desenvolvimen-
to da Educação Básica 
(IDEB) da história da 
cidade de Queimados, 
que atingiu 4,55 neste 
ano. Com o resultado, a 
cidade deu um salto no 
ranking e assumiu a se-
gunda colocação entre 
os municípios da Baixa-

da Fluminense.
Presente no evento, 

o prefeito Carlos vilela 
afirmou que o trabalho 
em prol da educação está 
sendo bem executado. 
“Ter essa nota no IDEB 
significou que estamos 
indo para o lado certo. 
Tenho que agradecer a 
todo o corpo docente do 
município por isso, pois 
sei que o maior mérito é 
dos professores. Nossa 
vitória não tem tamanho, 
mas para quem é educa-
dor e está na sala de aula 
todos os dias, acredito 
que seja algo maior ain-
da. Só a educação trans-
forma a vida das pessoas 
e leva uma cidade aos 
caminhos da prosperida-
de”, destacou o prefeito. 

Já o Professor e Se-
cretário Municipal de 
Educação, Lenine Le-
mos, enfatizou o quão 
é importante o trabalho 
daqueles que formam 
todas as profissões. “Vi-
vemos em um tempo em 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

“Educar é uma forma de transmitir valores e professores não 
devem deixar de ter essa função”, disse o palestrante

IgOR LIMA

QUEIMADOS

bERNARDINHO CONHECE TERCEIRA IDADE DE qUEIMADOS 
Além da participação 

na comemoração dos 
professores, quem rece-
beu a visita do ex-técnico 

da Seleção Brasileira fo-
ram os idosos de Quei-
mados. Conhecendo as 
dependências do Centro 

de Esporte e Lazer da 
Terceira Idade (CELTI), 
Bernardinho esbarrou 
com Dona Lídia, de 62 

anos, que por coincidên-
cia é fã de seu trabalho e 
de sua trajetória.  “Rea-
lizei um sonho.  Sempre 

gostei de esporte, mas 
passei a acompanhar só 
por causa dele. Torci pra-
ticamente todo o tempo 

que ele esteve a frente da 
Seleção”, conta a mora-
dora do Fanchem. (com 
assessoria de imprensa)

Vila Olímpica de Nilópolis passa a 
contar com equipe de enfermagem

A Prefeitura de Ni-
lópolis, através de uma 
parceria entre as secreta-
rias de Saúde e Esportes 
e Lazer, implantou na 
vila Olímpica do muni-
cípio o serviço de acom-
panhamento de enfer-
meiros para os usuários 
do local.

O serviço funciona de 
segunda a sexta, das 7h 
às 11h e das 17h às 20h, 
para atender aos usuá-
rios das diversas moda-
lidades praticadas nas 
dependências da vila 
Olímpica. “Os profissio-
nais irão oferecer servi-
ços, como aferir pressão 

e glicose para termos 
uma ideia de como está a 
saúde dos participantes, 
principalmente do nos-
so grupo da Melhor Ida-
de”, disse o secretário de 
Esportes e Lazer, Jorge 
Scalise. 

O prefeito Farid Abrão 
destacou a importância 
do trabalho desenvolvi-
do na vila Olímpica. “O 
secretário Jorge Scalise 
não tem medido esfor-
ços para proporcionar 
as condições para que 
os nossos nilopolitanos 
possam se exercitar com 
toda a segurança e bem-
-estar. Agradeço também 

ao secretário de Saúde, 
Dr. Kiraz, pela parceria. 
Estamos no caminho 
certo e a Prefeitura está 
sempre em busca de pro-
porcionar melhorias para 
que em breve possamos 
oferecer cada vez mais 
conforto para todos os 
nilopolitanos”, declarou.

A vila Olímpica de 
Nilópolis fica na Rua 
José Martins, s/nº, bair-
ro Frigorífico, próximo 
ao viaduto Marcel Luís 
Sette Fortes de Almei-
da. Maiores informa-
ções podem ser obtidas 
através do telefone (21) 
3760-1196.

DIvULgAçãO

serviços como aferição de pressão e glicose estarão à disposição a partir de agora 

Resende acerta volta de Alexandro 
para a disputa do Campeonato Carioca

As contratações do 
Resende visando à com-
posição do elenco para a 
disputa do Campeonato 
Carioca seguem aconte-
cendo nesse mês de outu-
bro. Na quarta-feira (17), 
foi a vez de o clube anun-
ciar a volta do atacante 
Alexandro, que vestiu a 
camisa alvinegra entre 
2007 e 2011 e marcou 22 
gols em 47 jogos. Ele che-
ga com o contrato válido 
até o final do Estadual.

Alexandro estava atu-
ando pelo Sampaio Cor-
reia e teve passagens por 
clubes do Brasil como 
Botafogo, Ponte Preta, 
Bahia, entre outros, além 
de ter jogado no futebol 

da Coreia do Sul e dos 
Emirados Árabes. O ata-
cante fala sobre a opor-
tunidade de voltar ao Re-
sende e a expectativa para 
a disputa do Campeonato 
Carioca.

“Estou feliz com a 
oportunidade de poder 
vestir novamente a cami-
sa do Resende. É um clu-
be onde tive destaque e 
me projetei para o futebol 
nacional. volto para aju-
dar nessa caminhada para 
a fase de grupos do esta-
dual. No que depender de 
mim, não faltará dedica-
ção para ter o melhor de-
sempenho possível dentro 
de campo”, disse.

Além de Alexandro, o 

Resende já confirmou as 
contratações dos zaguei-
ros Joseph e Adriano Fon-
seca, do lateral-esquerdo 
Jeanderson, do volante 
Anderson Domingues, 
do meia Maycon Yuri e 
do atacante Sabão, além 
do técnico Edson Souza. 
voltando de empréstimo, 
se juntam aos reforços os 
goleiros Jefferson e Luiz 
Felipe, o lateral-direito 
Dieguinho, o volante viti-
nho e o atacante Jhulliam.

A reapresentação do 
elenco está marcada para 
o próximo dia 29. O Re-
sende estreia na fase se-
letiva do campeonato dia 
22 de dezembro, contra o 
Macaé Esporte. 

DIvULgAçãO

atacante vestiu a camisa do Gigante do Vale em 47 jogos, entre 2007 e 2011, com 22 gols marcados

que os discursos de ódio 
têm se espalhado facil-
mente entre as pessoas. 
Nós, como educadores e 
formadores de opinião, 
temos como missão que-
brar qualquer tipo de 
preconceito e ensinar 
aos nossos alunos so-
bre como é fundamental 
praticar a tolerância. Só 

com educação nós evi-
taremos que esses mo-
mentos continuem acon-
tecendo dentro e fora das 
instituições”, afirmou. 

Quem esteve presente 
foi a professora Elizama 
Silva, que atua  há 21 
anos na Escola Munici-
pal Walkick Cunegun-
des Pereira, no bairro 

Santa Rosa. A educado-
ra afirmou que a palestra 
é uma ótima forma de 
estímulo. “Receber al-
guém importante assim 
para nos motivar a ser 
ainda melhores acaba 
dando mais ânimo para 
atingir novas metas e 
buscar ainda mais co-
nhecimento”, afirmou.
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Alerj proíbe companhias de água, luz e 
gás de cobrarem por estimativa no Rio
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Objetivo é resguardar o direito do consumidor que sofre com cobranças baseadas em suposição
Assessoria de
 Imprensa
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Maternidade de Santa Cruz da 
Serra será realidade em Caxias

Idosos atendidos pelo CRAS de Mesquita 
participam de Piquenique no Jardim Botânico

Obras paradas há muitos anos foram retomadas 

atividade foi em comemoração ao dia do idoso

A Assembleia Legis-
lativa do Estado 
do Rio de Janeiro 

(Alerj) aprovou na últi-
ma terça-feira (16), em 
segunda discussão, por 
56 votos, o projeto de lei 
2.636/17, que proíbe as 
companhias de água, luz 
e gás de calcularem as co-
branças aos consumidores 
por média ou estimativa, 
sem a real leitura por apa-
relhos medidores. A partir 
de agora, o governador 
tem quinze dias para san-
cionar a lei ou não.

Dessa forma, os cálcu-
los só poderão ser feitos 
pela leitura de aparelhos 

como hidrômetros e re-
lógios e não mais através 
de estimativas das contas 
por meio da área e número 
de cômodos dos imóveis. 
Também será responsabi-
lidade das concessionárias 
a troca e conserto desses 
equipamentos sem custos 
para o consumidor, desde 
que não se comprove ir-
regularidade causada pelo 
usuário.

O objetivo da mudan-
ça é resguardar o direito 
do consumidor que, em 
muitos casos, vem so-
frendo com cobranças de 
consumo baseadas em 
suposição, podendo ter 
consumido quantidade di-
ferente da registrada em 

conta. Cobranças retroati-
vas, feitos pelas empresas 
sob alegação que os medi-
dores apresentam algum 
tipo de avaria, não pode-
rão ser executadas, desde 
que seja comprovado al-
gum tipo de adulteração 
por um perito.

Em caso de descumpri-
mento da lei, o infrator 
estará sujeito às penali-
dades previstas no Códi-
go de Defesa do Consu-
midor (CDC), podendo 
sofrer multa que varia de 
R$1000 a R$100 mill. Os 
valores arrecadados serão 
revertidos para o Fundo 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(FUMDC). Em caso de descumprimento, infrator estará sujeito às penalidades

DIvULgAçãO
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Ocupando uma área 
edificada de 4.714 m² está 
sendo construída pela 
prefeitura de Duque de 
Caxias a Maternidade de 
Santa Cruz da Serra que 
será referência no estado. 
As obras que estavam pa-
ralisadas há muitos anos, 
foram reiniciadas graças 
ao empenho do prefei-
to Washington Reis que 
conseguiu recursos junto 
às autoridades federais 
em Brasília e de emendas 
parlamentares. Localiza-
da na Avenida Automóvel 
Clube, no centro de Santa 
Cruz da Serra, no tercei-
ro distrito, a maternidade 
será inaugurada no ano 
que vem. Estão sendo in-
vestidos R$ 11,2 milhões.

A maternidade com 
dois pavimentos terá 
centro materno-infantil 
com 80 leitos, sendo 65 
obstétricos, 12 para cirur-
gias ginecológicas, três 
para isolamento, além de 
berçário com quatro in-

Abrigos de Nova Iguaçu realizam 
festas para as crianças

Festa foi realizada para 22 crianças e adolescentes

DIvULgAçãO

Churros de doce de 
leite e chocolate, cre-
pe de queijo com pre-
sunto, salgados, em-
padinhas, bolo, pão de 
queijo, refrigerante, 
pipoca, além de muita 
diversão como banho 
de piscina, pula-pula 
e dança com persona-
gens infantis da Tur-
ma da Mônica e su-
per-heróis. Tudo isso 
foi oferecido na últi-
ma terça-feira (16), 
durante evento em 
Nova Iguaçu, através 
da Secretaria de As-
sistência Social, para 
22 crianças e adoles-
centes de dois abrigos 
da cidade. Ainda teve 
manicure, massagem 
nos pés, sobrancelha 

e pintura corporal. O 
evento aconteceu no 
Espaço vanessa Reis, 
em Santa Eugênia.

“É um dia muito 
especial para estas 
crianças e adolescen-
tes acolhidas em nos-
sos abrigos, que estão 
comemorando o Dia 
das Crianças. Teve di-
versão e elas puderam 
ainda cuidar da bele-
za. Essa festa vai ficar 
na memória de todos 
os eles”, comentou a 
secretária de Assis-
tência Social, Elaine 
Medeiros.

Para a diretora do 
Abrigo de Perma-
nência Breve 3 e 
Permanência Breve 
Enfermeira Nazaré, 

Ana Maria Santos da 
Silva, o objetivo da 
festa é proporcionar 
momentos de lazer e 
melhorar a autoesti-
ma das crianças. 

Uma das adolescen-
tes, de 17 anos, com 
nome não divulgado, 
que participou da co-
memoração, contou 
que não entrava numa 
piscina há um ano.

“Foi emocionante 
para mim esse mo-
mento de diversão. 
Esse dia foi maravi-
lhoso, pois me diver-
ti e comi delícias de 
festa. É uma sensação 
de felicidade. Ainda 
mais após ver meus 
amigos sorrindo”, 
disse emocionada.

cubadoras, quatro berços 
aquecidos para assistência 
a recém-nascidos que ne-
cessitem de cuidados es-
peciais e um berçário de 
cuidados intensivos (UTI 
Neonatal) com cinco ber-
ços.

A maternidade de San-
ta Cruz de Serra contará 
também com atendimento 
ambulatorial de pré-natal, 
puerpério, ginecologia, 
puericultura, fonoaudiolo-

gia, serviço social, triagem 
neonatal (teste do pezinho, 
teste da orelhinha) e imu-
nização. Hoje, as gestantes 
são atendidas de materni-
dade no Hospital Munici-
pal Dr. Moacyr Rodrigues 
do Carmo, que em média 
realiza mais de 400 partos 
normais e cesárias por mês. 
A maternidade municipal 
atende pacientes de Duque 
de Caxias e da Região Me-
tropolitana do estado.

A Prefeitura de Mes-
quita, através da Se-
cretaria Municipal de 
Assistência Social de 
Mesquita (SEMAS) 
promoveu na manhã 
da última terça-feira 
(16), o primeiro Pi-
quenique da Terceira 
Idade, com objetivo 
de promover a integra-
ção, o lazer e a diver-
são dos idosos que fre-
quentam os Centros de 
Referência de Assis-
tência Social (CRAS).  
O passeio foi em co-
memoração ao dia do 
Idoso, celebrado em 
1º de outubro. Em ca-
ravanas eles foram le-
vados para conhecer 
o Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro.

Durante o passeio os 
idosos realizaram uma 
caminhada e ativida-
des físicas pelo par-
que, um dos principais 
pontos turísticos da 
capital fluminense. A 
visita ao local foi en-
cerrada com um gran-

Ação Social em São João de Meriti
No próximo sába-

do (20), o Calçadão 
de Coelho da Rocha, 
em São João de Me-
riti, vai virar local de 
prestação de inúme-
ros serviços sociais 
para a comunidade. 
O lugar será toma-
do por colaborado-
res da RIOPAE que 
ajudarão os cidadãos 
a cadastrar currícu-
los para a busca de 
empregos; a aferir a 

pressão e a glicose. 
Haverá ainda a apli-
cação de vacinas, as-
sistência juridica e 
muita diversão e sor-
teio de brindes.

A ação social ini-
ciará as atividades a 
partir das 8h30 e vai 
até as 12h.

O presidente da 
RIOPAE, Marcelo 
Carvalho, destaca 
que a empresa é mui-
to envolvida e com-

prometida com São 
João de Meriti e os 
demais municípios da 
Baixada Fluminense.

“Nosso trabalho é 
com gente o tempo 
todo. Lidamos com 
o emocional, com o 
cuidar das pessoas. 
Mas não podemos 
fazer isso apenas nos 
momentos de tristeza. 
Temos que estar jun-
tos e contribuir sem-
pre”, diz Marcelo.

de café ao livre.
Dona Elizabeth Al-

ves, de 62 anos é aten-
dida pelos serviços 
sociais da secretaria e 
esta faz parte do grupo 
de idosos desde então. 
“A gente acaba for-
mando uma irmandade, 
passando experiências 
e aproveitando o máxi-
mo que o poder público 
dá para gente. Além de 
tudo, o CRAS tem uma 
equipe muito boa, com 
atendimento muito 
bom, paciente e profis-
sional”, comentou ela.

A Secretaria de As-
sistência Social está 
promovendo para a po-
pulação mesquitense 
ações e atividades – du-
rante todo o mês de ou-
tubro – com o propósito 
de sensibilizar a socie-
dade para as questões 
do envelhecimento.  
São ações cujo enfoque 
pretendem valorizar os 
idosos e provocar refle-
xão e conhecimento da 
importância da quali-
dade de vida e direitos 
adquiridos da pessoa na 
3ª idade. 
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 Vítima tentou fugir correndo, mas foi alcançada pelos algozes

Homem é executado a tiros perto 
de supermercado em Nova Iguaçu

7Polícia

MORTE À LUZ DO DIA

Um homem 
ident i f icado 
inicialmente 

como gordinho foi 
executado a tiros, na 
manhã de quarta-fei-
ra (17), na Avenida 
guadalajara, altura 
do bairro Santa Eugê-
nia, em Nova Iguaçu.

Segundo informa-
ções de pessoas que 
passavam pelo local, 
a vítima que aparenta 
ter mais de 30 anos, 
foi cercada por dois 
elementos de moto 
que atiraram contra 

seu veículo, um gol 
preto. A vítima ainda 
tentou fugir a pé, só 
que os marginais con-
seguiram alcançá-lo.

A polícia esteve no 
local e não conseguiu 
saber a motivação do 
crime. A DHBF (Di-
visão de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se) deverá investigar 
o caso. A região do 
crime fica próxima 
ao Supermercado Ex-
tra e estava bastante 
movimentada quando 
ocorreu o assassinato.

REPRODUçãO / WHATSAPP

PF e MP prendem 26 policiais 
militares do Rio associados ao tráfico

Ao todo, 81 pessoas foram pre-
sas até a última terça-feira (16) em 
uma grande operação realizada 
pelo Ministério Público do Rio em 
conjunto com a Polícia Federal e 
agentes da Coordenadoria de Inteli-
gência do MP, com a finalidade de 
cumprir 100 mandados de prisão e 
191 mandados de busca e apreen-
são, para desarticular uma organiza-
ção criminosa que atua nas cidades 
de volta Redonda, Itatiaia e Resen-
de, no sul fluminense.

O esquema envolvia 32 policiais 
militares do 28º batalhão da PM 
(volta Redonda), acusados de as-
sociação criminosa armada, corrup-
ção, tráfico de drogas, roubo, além 
de envolvimento com traficantes 
em troca da permissão do comércio 
de drogas nos três municípios. Do 
total de presos, 26 são policiais mi-
litares.

As ações foram desdobradas em 
duas: a Operação Sideros, contra 
os policiais militares e 57 trafican-

tes da cidade de volta Redonda, e 
a Operação Confinados, contra 13 
traficantes de drogas de Itatiaia e 
Resende.

LiGaçãO COM O
 tRáFiCO

A denúncia do MP apresentada à 
Justiça revela que os grupos de trafi-
cantes desempenhavam suas ações 
ilícitas graças à conivência de poli-
ciais lotados no 28º BPM. Os mili-
tares corruptos não coibiam a venda 
de entorpecentes e, em conjunto 
com traficantes de drogas, promo-
viam o voto para favorecer político 
de interesse do tráfico, além de atuar 
no assassinato de traficantes inimi-
gos que também atuavam na região.

Com base em escutas telefôni-
cas, o MP informa na denúncia a 
ousadia dos traficantes de drogas. 
Um traficante reclama que os po-
liciais estão “chatos”, pois encos-
taram duas viaturas, interditando a 
via pública e parando carros.

Em seguida, os próprios poli-
ciais devolvem a droga e exigem 
dos traficantes o pagamento de R$ 
1.500. Um outro trecho da denúncia 
aponta um episódio em que um tra-
ficante lamenta pela droga apreen-
dida que transportava. Neste caso, o 
policial cobrou R$ 5 mil para liberar 
o entorpecente.

Em outro episódio, o valor pago 
a um policial militar para o resgate 
das drogas foi de R$ 500. Também 
há relato sobre o pagamento de pro-
pina, quinzenalmente, no valor de 
R$ 5 mil para os policiais corruptos. 
Todos esses relatos fizeram parte 
da denúncia encaminhada à Justiça 
para autorizar a ação.

Em nota, a assessoria de imprensa 
da Polícia Militar confirmou que 26 
policiais foram presos durante as ope-
rações desencadeadas nas cidades de 
volta Redonda, Resende e Itatiaia, em 
conjunto com o grupo de Atuação Es-
pecial no Combate ao Crime Organi-
zado (gaeco) do Ministério Público.

 81 pessoas foram presas nas operações sideros e Confinados

Conselho de Segurança Pública 
é realizado em Mesquita

DIvULgAçãO
DIvULgAçãO/PRF

No último dia 16, foi 
realizado o Conselho Co-
munitário de Segurança 
Pública, na Unidade do 
20º Batalhão de Polícia 
Militar (Mesquita). Ação 
foi presidida pelo subco-
mandante Ten. Cel. Olavo.

O Conselho Comunitá-
rio de Segurança é uma en-
tidade de apoio às polícias 
estadual. Em outras pala-

vras, são grupos de pesso-
as de uma mesma comuni-
dade que se reúnem para 
discutir, planejar, analisar, 
e acompanhar as soluções 
de seus problemas, o qual 
se reflete na segurança pú-
blica. A ideia do Conselho 
surgiu para criar um espa-
ço onde todos poderiam se 
reunir e pensar estratégias 
de enfrentamento dos pro-

blemas de segurança, tran-
quilidade e insalubridade 
da comunidade.

Compareceram ao even-
to, os presidentes dos 
Conselhos de Mesquita, 
Nilópolis e Nova Iguaçu, 
juntamente com a popula-
ção dos três municípios.

A próxima reunião será 
realizada no dia 22 de no-
vembro (quinta-feira).

Ocorrência foi registrada na 54ª DP

Meliante é preso com pistola e 
drogas em São João de Meriti

DIvULgAçãO

Durante a madru-
gada de ontem (17), 
policiais do 21º BPM 
(São João de Meriti), 
prenderam um crimi-
noso nas proximida-
des da praça goiânia, 
em Édem, no muni-
cípio de São João de 
Meriti. 

Com o meliante fo-
ram apreendidos uma 
pistola calibre 380, 
com munição, mate-
rial entorpecente e 34 
reais em espécie. A 
guarnição seguiu para 
a 54ª Delegacia de Po-
lícia (Belford Roxo) 
para dar inicio a ocor-

rência. 
Também em São 

João, em operação re-
alizada na comunidade 
da Linha, outro cri-
minoso foi preso esta 

semana. Foram apre-
endidos um aparelho 
celular, material entor-
pecente e R$27,00. O 
preso não portava ne-
nhuma arma de fogo.

‘Dani Bumbum’ é transferida 
para presídio no Rio de Janeiro

Danielle Candido Car-
doso, a “Dani Bumbum”, 
foi transferida na manhã 
de ontem (17) para presí-
dio em Benfica, na Zona 
Norte do Rio. A mulher 
era procurada pela po-
lícia por suspeita de ter 
realizado procedimento 
estético ilegal em empre-
sária que morreu.

Dani deixou a carcera-
gem da 31ª DP (Ricardo 

suspeita também é conhecida como “Dani sereia”

de Albuquerque), onde 
se apresentou na última 
terça-feira (16), por volta 
das 11h20 para fazer exa-
me de corpo de delito no 
Instituto Médico-Legal. 
De lá, daria entrada no 
sistema prisional do es-
tado.

Danielle é a principal 
suspeita por realizar pro-
cedimentos estéticos que 
resultaram na morte da 

microempresária Fernan-
da de Assis, de 29 anos. 
O corpo de Fernanda foi 
enterrado num cemitério 
em Ricardo de Albuquer-
que.

A investigação indicou 
que vítima realizou pre-
enchimento de glúteos no 
dia 4 de outubro e morreu 
no último sábado (13), 
após sofrer parada car-
diorrespiratória em casa.

Próxima reunião já tem data marcada e será dia 22 de novembro

O morto, identificado por populares como ‘Gordinho’ morreu no local após receber os tiros
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Conselho de Ética abre processo contra 
deputados por tentarem soltar Lula
O PSL argumenta que os parlamentares agiram de maneira “ardil e desonesta”

O Conselho de Éti-
ca da Câmara 
dos Deputados 

instaurou nesta sema-
na, um processo contra 
três deputados do PT 
sob a alegação de que 
eles agiram de má-fé ao 
apresentar um pedido de 
habeas corpus em favor 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

A representação foi 
protocolada pelo PSL, 
partido do candidato à 
Presidência, Jair Bolso-
naro.

O processo investigará 
se os deputados Wadih 
Damous (PT-RJ), Pau-
lo Pimenta (PT-RS) e 

Witzel promete investir na construção 
civil para diminuir o desemprego

O candidato do 
PSC ao gover-
no do estado do 
Rio, Wilson Wit-
zel, afirmou que 
a construção civil 
será um dos prin-
cipais meios para 
a criação de em-
pregos no Estado 
do Rio de Janeiro. 
Ele destacou que, 
com a retomada da 
credibilidade, será 
possível realizar 
maiores investi-
mentos.

“A necessidade 
de se gerar empre-
gos imediatos. E a 
construção civil é 
uma das áreas que 
mais empregam de 
maneira imedia-
ta. Em razão dis-
so que temos hoje 
grande quantidade 

Paulo Teixeira (PT-SP) 
quebraram o decoro par-
lamentar ao ingressarem 
com o pedido de soltura 
em julho. Os parlamen-
tares argumentaram que 
o ex-presidente, ao ficar 
preso, tinha cerceados 
os seus direitos como 
pré-candidato à Presi-
dência.

O presidente do con-
selho, deputado Elmar 
Nascimento (DEM-
-BA), designou tam-
bém deputado Jorginho 
Mello (PR-SC) como 
relator do caso. Ele tem 
dez dias para produzir 
seu parecer.

Na representação, o 

PSL argumenta que os 
parlamentares agiram 
de maneira “ardil e de-
sonesta” ao apresenta-
rem, em julho, o pedido 
de habeas corpus para 
o ex-presidente, preso 
em Curitiba desde abril, 
após o horário normal 
de funcionamento do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região, quando 
o plantão já havia inicia-
do.

Outros dois casos que 
estavam na pauta não 
chegaram a ser analisa-
dos. Eles envolvem os 
deputados Nelson Meu-
rer (PP-PR) e Laerte 
Bessa (PR-DF). Outros dois casos da pauta não foram analisados
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TRE-RJ anuncia medidas para 
evitar filas durante o 2º turno

 O 1º turno das eleições 
no estado do Rio foi mar-
cado por longas filas, cor-
redores lotados e desorga-
nização em várias seções 
eleitorais. Para evitar que 
os problemas se repitam 
no dia 28 de outubro, 
data do 2º turno, o Tribu-
nal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro (TRE-RJ) 
anunciou algumas medi-
das e orientações.

Entre as ações estão o 
treinamento de mesários, 
a reorganização de se-
ções eleitorais, o reforço 
na sinalização nos locais 
de votação e o aumento 
de servidores na sede do 
TRE-RJ. O objetivo do 
órgão é garantir maior 
conforto ao eleitor e re-
duzir as chances de filas.

De acordo com o tri-
bunal, devido ao menor 
número de candidatos e 
à maior familiaridade dos 
eleitores com os locais 
de votação, a tendência é 
que o 2º turno transcorra 
de forma mais tranquila.

O principal problema 
para os eleitores em vá-
rias cidades do estado foi 
a leitura de digitais, mes-
mo para quem não fez o 
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principal problema foi a leitura de digitais

Ele prometeu replicar a unidade em outros pontos do estado

Economia brasileira cresceu 0,47% em 
agosto, diz índice do Banco Central

Paes promete replicar Hospital do Olho 
de Caxias em outros pontos do Rio

Após avançar 0,65% 
em julho (dado já revi-
sado), a economia brasi-
leira voltou a crescer em 
agosto de 2018. O Índice 
de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-
-Br) teve alta de 0,47% 
em agosto ante julho, na 
série com ajuste sazonal, 
informou o Banco Cen-
tral.

O índice de atividade 
calculado pelo BC pas-
sou de 139,03 pontos 
para 139,68 pontos na 
série dessazonalizada 
de julho para agosto. 
Este é o maior patamar 

para o IBC-Br com ajus-
te desde junho de 2015 
(139,95 pontos).

O resultado do IBC-
-Br na margem superou 
a mediana (0,25%) das 
projeções de analistas do 
mercado financeiro con-
sultados pelo Broadcast 
Projeções, que espera-
vam resultado entre re-
cuo de 0,10% e aumento 
de 0,90%.

Na comparação entre 
os meses de agosto de 
2018 e agosto de 2017, 
houve alta de 2,50% na 
série sem ajustes sazo-
nais. Esta série encerrou 

com o IBC-Br em 144,11 
pontos em agosto, ante 
140,59 pontos de agosto 
do ano passado.

O indicador de agosto 
de 2018 ante o mesmo 
mês de 2017 também 
mostrou desempenho 
acima do apontado pela 
mediana (2,20%) das 
previsões de analistas 
do mercado financeiro 
ouvidos pelo Broad-
cast Projeções (1,00% a 
3,13% de intervalo). O 
patamar de 144,11 pon-
tos é o melhor para me-
ses de agosto desde 2014 
(148,27 pontos).

O candidato do 
DEM ao governo do 
Estado, Eduardo Paes, 
visitou nesta semana o 
Hospital do Olho Jú-
lio Cândido de Brito, 
em Duque de Caxias. 
Ele prometeu replicar 
a unidade em outros 
pontos do estado.

Paes elogiou o hos-
pital, que realiza até 2 
mil cirurgias por mês: 
“Essa é uma experi-
ência que a gente vai 
levar para pelo menos 
mais quatro unidades 
do Estado: Norte/No-
roeste, Região serra-
na, Sul Fluminense, 
eventualmente um na 
capital, eventualmen-
te mais um na Baixa-
da Fluminense”, disse 
Paes.

O candidato voltou a 

cadastramento da biome-
tria no TRE-RJ.

Para o 1º turno, o Tribu-
nal Regional Eleitoral fir-
mou um convênio com o 
Detran para aproveitar os 
dados de quem fez iden-
tidade civil ou carteira 
de motorista pelo órgão. 
Cerca de 3,2 milhões de 
eleitores foram identifi-
cados biometricamente 
por conta dessa parceria. 
Com a validação do TSE, 
esses eleitores não pre-
cisarão comparecer fu-
turamente a um cartório 
eleitoral para realizar o 
cadastro, o que deve re-
presentar uma economia 
de pelo menos R$ 12,8 
milhões em recursos pú-

blicos, segundo o órgão 
eleitoral.

No 2º turno, esses elei-
tores, bem como aqueles 
que já fizeram o cadastro 
na Justiça Eleitoral, serão 
novamente identificados 
por meio de suas digitais 
no momento da votação. 
Em qualquer caso, se as 
digitais não forem reco-
nhecidas após quatro ten-
tativas, o mesário, utili-
zando sua própria digital, 
liberará o acesso do elei-
tor à urna eletrônica.

Além disso, todo elei-
tor deverá assinar no 
caderno de votação, in-
dependentemente de 
possuir ou não o cadastro 
biométrico.

O condidato está na disputa com Eduardo paes (DEM)
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fazer promessas sobre 
investimento na área 
de saúde no governo 
do Estado. Segundo 
Paes, não haverá “jei-
tinho” nas contas pú-
blicas. “Nós vamos in-
vestir muito na saúde. 
Eu já assumi o com-
promisso: nós vamos 

investir pelo menos 
15% na saúde pública 
do Estado. E vamos 
trabalhar com as pre-
feituras. Tinha gente 
de Mesquita aqui. Por 
que a prefeitura de 
Caxias tem que pagar 
essa conta sozinha?”, 
questionou Paes.

de camelôs. Com o 
fim das olimpíadas 
e da copa do mun-
do, houve o fim das 
obras. E a corrupção 
também paralisou 
obras como a Tran-
soeste, a Transbrasil. 
O Porto Maravilha, 
hoje também falido. 

Isso tudo trouxe de-
semprego e falta de 
oportunidade”.

Witzel também fa-
lou sobre a impor-
tância da retomada 
das obras no Arco 
Metropolitano e em 
estradas no Noroes-
te do Rio.
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Assessoria de Imprensa

A população do Par-
que Mambucaba 
tem dois importan-

tes compromissos marcados 
para dezembro deste ano. 
A partir deste mês, a edu-
cação infantil do bairro vai 
avançar bastante no que diz 
respeito à oferta de vagas e 
qualidade de ensino, com 
a inauguração da creche, 
construída em parceria com 
o governo Federal, e da 
Escola Municipal Dolores 
(antigo Centro Educacional 
Dolores que vai ser munici-
palizado). 

A creche vai atender a 
250 crianças, de 6 meses 
a 3 anos, e terá oito salas 
de aula, recepção, sala de 
informática, dois banheiros 
infantis, dois banheiros 
adultos, dois banheiros para 
portadores de deficiência, 
sala de leitura e multiuso, 
pátio coberto, anfiteatro e 
playground. Já a Escola vai 

Prefeitura de Angra vai inaugurar 
escola e creche no Parque Mambucaba

GERAL

atender somente a educação 
infantil e terá capacidade 
para 600 estudantes, de 4 
e 5 anos. O espaço contará 
com 11 salas, sendo que três 
serão destinadas a atender 
crianças com espectro 
autista. 

A outra creche vai 
continuar e com isso vamos 
atender a um total de mil 
crianças pelo menos. É um 
ganho para a população 
e estamos muito felizes – 
destacou a secretária de 
Educação.

A pré-matrícula para essas 
novas unidades, assim como 
para todas as outras creches 
e escolas que oferecem 
turmas para pré-escola e 1º 
a 9 ano da rede municipal 
de ensino, termina amanhã 
(19). Para efetuar a pré-
matrícula os interessados 
devem procurar a unidade 
de educação mais perto de 
sua residência ou acessar 
o site da prefeitura (www.
angra.rj.gov.br). 

No Parque Mambucaba, 

os responsáveis que 
desejam que os filhos 
tenham a educação infantil 
ministrada pelo município 
devem procurar a Escola 
Municipal Frei Bernardo 
para realizar a pré-
matrícula. 

Outra escola que vai 
oferecer educação infantil 
em 2019 será a Celanzinho, 
na vila da Petrobras. A 
escola pertencia ao Estado, 
mas foi repassada ao 
município. A pré-matrícula 
para essa unidade está 
sendo realizada na Escola 
Cornellis verolme e na 
creche Wilton Eurico, em 
Jacuecanga.

A Escola Municipal Júlio 
César Larangeiras, no 
Balneário, que reúne turmas 
da educação especial, a 
partir do próximo ano 
também vai oferecer 
educação infantil. 

Até o momento, 3500 
pré-matrículas já foram 
realizadas somando todo o 
município. 
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3500 pré-matrículas já foram realizadas 

Pré-matrícula para creche, pré-escola e 1º a 9º ano na rede municipal de ensino vai até sexta-feira (19)

Projeto ‘Vem Passarinhar’ acontece 
neste fim de semana em Resende

inscrições devem ser feitas por e-mail

DIvULgAçãO

Tarifa Comercial Zero transporta cerca 
de trinta mil passageiros por mês

Ônibus elétrico atende quase mil usuários por dia

DIvULgAçãO
Completando três meses 

de operação hoje (18), o 
Tarifa Comercial Zero 
atingiu a marca de quase 
30 mil passageiros por mês 
circulando gratuitamente 
entre os principais centros 
comerciais de volta Redonda. 
O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Joselito Magalhães, 
destacou a importância dos 
números alcançados para a 
economia da cidade.

“São quase mil pessoas 
circulando diariamente e 
de forma gratuita entre as 
áreas comerciais do Retiro, 
Aterrado, Avenida Amaral 
Peixoto (Centro) e vila Santa 
Cecília. São mais clientes 
acessando os estabelecimentos 
e movimentando a economia, 
gerando emprego”, explicou 
Joselito.

Os pontos de parada do 
ônibus elétrico são: rua 4-C, 
próximo ao Escritório Central; 
rua Campos, no Retiro; rua 
gustavo Lira, no Centro; 
Avenida Paulo de Frontin 
(em frente à prefeitura); rua 

Estão abertas as 
inscrições para a quarta 
edição do projeto 
“vem Passarinhar”, 
que acontece neste 
fim de semana em 
Resende (sexta, sábado e 
domingo), nas localidades 
de visconde de Mauá e 
Serrinha do Alambari, 
ambas na região serrana 
do município. Criado 
pelo Instituto Estadual do 
Meio Ambiente (INEA), o 
evento conta com o apoio 
da Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio 
e Turismo, e chega este 
ano à sua quarta edição. 
Os interessados em 
participar das atividades 
devem se inscrever até 
hoje (17) pelo email 
pepedraseladarj@gmail.
com

De acordo com o 
Secretário Municipal de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Tiago Diniz, o 
evento, que visa promover 
a observação de aves na 
região e o turismo nas 
unidades de conservação 
sob a responsabilidade do 
INEA, é aberto para todos 
os públicos, mas voltado 
principalmente para os 
apreciadores de aves. 
As vagas, no entanto, 
são limitadas devido à 
realização das atividades 
de campo, já que um 
número excessivo de 

Coleta Seletiva da Prefeitura de  Barra Mansa 
completa sete meses com saldo positivo

A Coleta Seletiva é um 
projeto do Saae-BM (Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto), por meio da CRS 
(Coordenadoria de Resíduos 
Sólidos),  que desempenha 
a preservação ambiental, 
limpeza urbana, o descarte 
correto do lixo e o recolhi-
mento de óleo usado, além 
de promover a reciclagem e 
a geração de novos  postos 
de trabalho e renda na Co-
operativa de Catadores (Co-
opcat). Lançado em março, 
o projeto atua em 41 loca-
lidades e tem previsão de 

ampliar o atendimento para 
mais 15 até o fim de 2018.

Para as pessoas que não 
sabem como realizar a se-
paração dos resíduos, a CRS 
aconselha que a população 
faça da seguinte forma: O 
lixo seco, como papéis, pa-
pelão, metais, plásticos e 
vidros, devem ser acondi-
cionados separadamente. 
Copos plásticos com restos 
de bebidas precisam ser la-
vados antes de irem para o 
lixo. É fundamental que o 
óleo de cozinha seja colo-
cado em garrafas pet para a 

coleta seletiva.
A Coleta Seletiva funcio-

na atualmente de segunda a 
sexta-feira. O serviço é efe-
tuado criteriosamente den-
tro do horário estipulado, 
assim sendo, comerciantes 
e moradores devem dispo-
nibilizar o lixo reciclável 
para a coleta seletiva pelo 
menos cinco minutos antes 
do horário divulgado pela 
autarquia. Confira a progra-
mação completa de todos os 
bairros atendidos através do 
link: http://bit.ly/coletasele-
tivabm.

Eduardo Junqueira (Centro); 
Avenida Lucas Evangelista, no 
Aterrado (em frente ao Sesi).

Com ar condicionado, 
internet Wi Fi e ligações USB 
para recarregar aparelhos 
moveis, o Tarifa Comercial 
Zero circula de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 18 
horas, e no sábado, até as 
14h. O prefeito Samuca Silva 
lembrou que o veículo não 
polui o meio ambiente por ser 
elétrico, além de ser silencioso 
e confortável.

“O Tarifa Comercial Zero 
cria um shopping a céu 
aberto ao integrar os centros 
comerciais. E o melhor: o 
cidadão não paga nada para 
ir de um bairro ao outro. Isso 
facilita na hora de pesquisar 
preços, por exemplo. Melhora 
para o cidadão, para o 
comércio e para a mobilidade 
urbana. Queremos a partir 
deste projeto interligar e criar 
o maior centro comercial da 
América Latina”, explicou 
Samuca Silva.

pessoas no local pode inibir 
a presença das espécies.

Conforme a programação, 
o evento será aberto na 
sexta-feira (19), às 18h30, 
na sede do Parque Estadual 
da Pedra Selada com a 
exposição de fotografias 
“Aves da Mata Atlântica”, 
e contará, nos dois dias 
seguintes, com atividades 
de campo, observação 
de coruja e uma palestra 
sobre o tema “Ecologia 
de Strigiformes (aves de 
rapina de hábitos noturnos/
coruja) para guias e 
Observadores de Aves”. As 
atividades de campo serão 
realizadas em visconde 
de Mauá e na Serrinha 
do Alambari, na Pousada 
Fazenda do Mel e no 
Camping Clube do Brasil, 
respectivamente. Já as 
demais ações acontecerão 
na Sede do Parque Estadual 

da Pedra Selada, em Mauá.
Além de ser um atrativo 

para aqueles que já têm 
como hobby fazer a 
observação de pássaros, 
esse evento também é uma 
excelente oportunidade para 
inserirmos novas pessoas 
neste universo. Além disso, 
ele também contribui para 
valorizar a fauna da nossa 
região, que apresenta uma 
diversidade muito grande, 
e para difundir o potencial 
turístico do município, 
atraindo pessoas do mundo 
todo – explica o secretário.

Para participar do evento, 
o interessado deve informar 
no e-mail os seguintes 
dados: nome completo, 
número do telefone celular, 
e-mail e de qual atividade 
de campo deseja participar, 
lembrando que é possível 
participar de mais de uma 
atividade.

Obras na Rodovia dos Metalúrgicos seguem intensificadas

Obra estará concluída até o final do mês de outubro

DIvULgAçãO
Uma equipe com mais 

de cem funcionários 
das secretarias de 
Infraestrutura e Transporte 
e Mobilidade Urbana 
de volta Redonda, além 
de guardas municipais, 
atuaram durante todo 
feriado prolongado 
na obra de duplicação 
de parte da Rodovia 
dos Metalúrgicos. O 
trecho, com cerca de um 
quilômetro, fica entre o 
cemitério e o primeiro 
supermercado no sentido 
bairros-centro da cidade.

De acordo com 
o secretário de 
Infraestrutura, Toninho 
Oreste, a equipe vai 
trabalhar todos os dias 
para agilizar a obra que 
deve estar concluída 
até o final do mês de 
outubro. “A duplicação 
da pista foi necessária 
pelo crescimento do 
fluxo de veículos no local 
por conta de instalação 
de estabelecimentos 
comerciais de grande 

porte no local”, explicou.
Além disso, ele afirma que 

a Rodovia dos Metalúrgicos 
se tornou o principal acesso 
ao município para quem 
está na via Dutra. “Ainda há 
o crescimento demográfico 
dos bairros da região 
do vila Rica/Tiradentes 
e Jardim Belvedere”, 
completou, lembrando 
que a ação vai melhorar o 
fluxo de veículos, evitando 
retenção, além de dar mais 
conforto aos pedestres com 
a implantação de novo 
passeio público.

O prefeito de volta 

Redonda, Samuca Silva, pediu 
a compreensão da população 
que passa pelo local. “vamos 
trabalhar diariamente para o 
que período de interdição da 
via seja o mais curto possível”, 
prometeu, pedindo a quem 
tiver possibilidade escolher 
outras rotas para chegar ao 
destino.

Além dos mais de cem 
funcionários, a rapidez 
do serviço é garantida 
com a utilização de 
máquinas pesadas como 
quatro retroescavadeiras, 
29 caminhões e rolo 
compressor.



O relacionamento é 
tocado consideravelmente. 
É fundamental se colocar 
no lugar do outro para 
entender o cenário 
que afeta a relação e o 

cenário familiar. Há possibilidade de 
afastamento ou cortes. A experiência 
pede flexibilidade e adaptação.

Há discussões acaloradas 
com amigos ou grupos 
que vêm atuando. É 
importante avaliar as 
posturas e averiguar o que 
realmente vale a pena. 

Expressar suas ideias é fundamental 
para finalizar alguns processos e 
recomeçar de outra forma. Esteja 
consciente da sua atuação e potencial.

Áries

Atuar com coragem 
é importante para 
ancorar as metas e a 
sua carreira. É um dia 
importante para tomar 

decisões. Existem rivalidades e desafetos 
que influenciam o relacionamento. É 
importante manter uma postura sólida 
e segura para manter as ideias em 
construção. Atenção com imprevistos.

Touro

É desafiador colocar as 
ideias em movimentos 
no trabalho e imprevistos 
podem ocorrer. 
Atenção com um 
cenário competitivo 

ou interferências em sua rotina 
e produtividade. É essencial ter 
flexibilidade para lidar com mudanças 
e jogo de cintura para promover 
movimentos.

Gêmeos

O cenário indica 
mudanças e cortes 
que afetam o campo 
afetivo. Atenção com 
a insatisfação e baixa 
autoestima para avaliar 

este cenário. É natural ficar introspectivo 
e avaliar a situação com profundidade. 
A vida abre oportunidades para o campo 
afetivo, mas existem conflitos.

Câncer

Leão

O trabalho pede de 
você flexibilidade. O 
céu ativa mudança de 
trabalho ou uma nova 
forma de interagir com 
funcionários ou colegas 

de trabalho. É importante ser flexível e 
avaliar o formato de sua rotina e hábitos. 
Atenção com possíveis desafetos ou 
rivalidades que afetam a comunicação.

Virgem

É importante examinar 
se está realizado com os 
resultados financeiros. 
Há exigências e um 
cenário que pede atenção 
na forma de lidar com 

investimentos. Experiências com filhos e 
afetos interferem na sua conta bancária. 
A autoestima é essencial para obter 
resultados financeiros. Atenção com 
imprevistos materiais.

Libra

Há desafios para lidar 
com família e laços com 
pessoas importantes. 
O cenário indica 
afastamentos, cortes 

e imprevistos. É essencial avaliar a 
forma que deseja interagir, porque está 
em destaque e todos esperam algo de 
você. A ansiedade acentua os desafios 
e exige de você consciência do seu 
valor. É testado em sua autoestima.

Escorpião

Há noticias e interação com 
pessoas próximas que geram 
um tumulto. Você é levado 
a processar informações 
importantes e expressar o 
que pensa em segredo. É 

essencial avaliar as informações e interagir 
com as pessoas de uma forma mais flexível 
e adaptativa. Os parentes ou pessoas do 
convívio passam por mudanças.

Sagitário

É importante ter posturas em 
relação ao setor material. As 
posturas também estendem-
se à interação em projetos ou 
amizades. O cenário indica 

que existem imprevistos ou cortes que 
afetam o setor material e projetos que esteja 
envolvido. Não tome decisões precipitadas 
e examine o cenário profissional porque há 
mudanças.

Capricórnio

Não é fácil lidar com 
imprevistos e mudanças 
que afetam os objetivos e 
planos futuros. A sensação 
é que não está no controle 
e realmente não está, o que 

é indicado lidar com flexibilidade. O cenário 
traz conflitos e desafetos que interferem em 
suas decisões. É importante examinar suas 
posturas.

Aquário

Atenção com 
situações que afetam 
o seu emocional. 
Há segredos ou uma 
notícia que mexem 
muito com o seu 

emocional e afloram os sentimentos. 
A experiência aciona cortes ou algum 
tipo de afastamento. É essencial 
avaliar a forma que deseja interagir, 
colocando em movimento suas ideias.

Peixes
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Câmara Municipal de Duque de Caxias
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 1116 DE 16 DE OUTUbRO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01 de Outubro de 
2018, ANÍbAL NUNES DE MELLO, para o Cargo em 
Comissão CC2 de Gerente de Arrecadação Tributária 
da Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e 
Planejamento.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 098/2018
Os Secretários Municipais de Saúde, Meio Ambiente 
e Assistência Social, Direitos humanos e habitação 
do Município de Porto Real hOMOLOGAM em 04 de 
setembro de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, 
da Lei 10.520/2002; artigo 43, VI do Estatuto das 
Licitações, Lei 8.666/1993 e artigo 1°, II, do Decreto 
Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resultado da 
licitação de número 098/2018, na modalidade Pregão 
Presencial, parte integrante do Processo Administrativo 
1045/2018 e apensos 2010/2018 e 314/2018, e que 
teve por objeto FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE 
GÁS LIQuEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 
13 KG (GLP – P13), na condição de DESERTA.

LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

REINALDO JOSÉ RAIMuNDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CREuSA PEREIRA MARTINS MOThÉ
SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, DIREITOS huMANOS E hABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 141/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 14 horas de 01 DE NOVEMBRO 
DE 2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 141/2018 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando   FORNECIMENTO SOB DEMANDA 
DE GÁS LIQuEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES 
DE 13 KG (GLP – P13) E 45 KG para atender as 
SECRETARIAS MuNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MuNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA 
MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº. 1045/2018 e apensos 
2010/2018 e 314/2018. O Edital poderá ser retirado 
no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital 
na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os 
interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) 
de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de 
identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).

Porto Real, 17 de outubro de 2018.

CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES 

COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços 019/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos 
torna público que realizará às 10 horas de  06 DE 
NOVEMBRO DE 2018 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à 
Rua hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação 
nº. 019/2018 na modalidade Tomada de Preços, 
tipo menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECuÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANuTENÇÃO E RECuPERAÇÃO 
ASFÁLTICA EM DIVERSAS RuAS DO MuNICÍPIO 
para atender a SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº. 4957/2018. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.490.204,58 (hum milhão, 
quatrocentos e noventa mil, duzentos e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos).

Porto Real, 16 de outubro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES 
COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2018
OBJETO: Registro de preços para a recarga de 
cartuchos e tonners para impressoras da Câmara
Municipal de Duque de Caxias, em conformidade com 
o Edital.

Data: 05/11/2018
horário: 11h00min
Local: Câmara Municipal de Duque de Caxias
Edital Completo: Encontra-se a disposição dos 
interessados na Câmara Municipal de Duque de
Caxias, Rua Paulo Lins, nº. 41, Vinte e Cinco de Agosto, 
Duque de Caxias/RJ – das 10:00 às

17:00 horas e no sítio eletrônico da Câmara Municipal 
de Duque de Caxias
(www.cmdc.rj.gov.br).

Duque de Caxias, 17 de outubro de 2018.
Daniela Cristiane França de Amorim

Pregoeira da Câmara Municipal de Duque de Caxias

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

17 DE OUTUBRO DE 2018. PUBLICADO EM 18/10/2018 – CÓD-
-PMBR 163.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

DECRETO N° 4.558  DE 15  DE OUTUBRO DE 2018.
“Altera o Decreto nº 4.547, de 05 de setembro de 2018.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

Decreta:
Art. 1º - Fica incluído parágrafo único ao artigo 6º, do Decreto nº 
4.547, de 05 de setembro de 2018, com a seguinte redação.

“Art. 6º.  (...)

Parágrafo Único – Os recursos financeiros e orçamentários para co-
brir as despesas decorrentes do presente ato de requisição correrão 
à conta da dotação orçamentária própria do Município.”

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a 
partir de 06 de setembro de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 52/0000085/2017
CONTRATO Nº:  52/00053/2018
PREgÃO PRESENCIAL-SRP Nº 042/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CBR - CONCRETO BELFORD ROXO EIRELI
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de em-
presa apta e especializada para fornecimento de Concreto dosado 
racionalmente para uma resistência característica à compressão de 
30MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lan-
çamento e adensamento
DO PRAZO: O prazo para o fornecimento do objeto deste CONTRA-
TO será de 30 (trinta) dias
DO VALOR: O valor total do presente Contrato é de R$ 100.134,50 
(cem mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
PROgRAMA DE TRABALHO: 52.01.15.451.013.2.069.000
DESPESA: 3.3.90.30.00
FONTE: 00 - Ordinário  não Vinculados.
EMPENHO: 0968 
DATA: 08 de Outubro de 2018.       

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA Nº 1042/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacio-

nados abaixo, do cargo em comissão de Assessor de gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.
CAMILLA MELLO DOS SANTOS
ALINE MARTINS RODRIgUES
LORRAINE DE LIMA ALMEIDA

PORTARIA Nº 1043/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, do cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CC-6, 
da Secretaria Municipal de Administração.
gREICE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CARLA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 1044/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonera, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FLAVIO gUEDES TEIXEI-
RA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-
10, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1045/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHARLES MACEDO 
DA SILVA, do cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo 
CC-2, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1046/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHARLES MACEDO DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1047/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FLAVIO gUEDES TEI-
XEIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Protocolo e Serviços gerais, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal 
de Administração. 

PORTARIA Nº 1048/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE VENANCIO 
CARNEIRO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Exe-
cutivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1049/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão 
de Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de 
Administração.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
MARIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 1050/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, Símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Ad-
ministração.

MARIA ANgELICA VIEIRA DOS SANTOS DUQUE
CELSO RICARDO PEÇANHA ALVES
PEDRO HENRIQUE SANT’ANNA PEREIRA

PORTARIA Nº 1051/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor de gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Administração.
KAROLINA DA SILVA COSTA
PATRICIA FERREIRA DA SILVA CASTRO
THAIS NAYARA DO NASCIMENTO RIBEIRO

PORTARIA Nº 1052/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA 
LEOPOLDINA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe do Setor de Controle de Processo, símbolo CC-7, na Secre-
taria Municipal de Administração. 

PORTARIA Nº 1053/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LORRAN 
DE SOUZA RODRIgUES, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento, símbolo CC-5, na Secre-
taria Municipal de Administração. 

PORTARIA Nº 1054/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MAURO 
SERgIO FRANCISCO MALVAZIO, para exercer o cargo em comis-
são de Chefe da Divisão de Almoxarifado geral, símbolo CC-5, na 
Secretaria Municipal de Administração. 

PORTARIA Nº 1055/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SANDRA 
VALERIA DOS SANTOS BARBOSA, para exercer o cargo em co-
missão de Chefe da Divisão de Recursos Humanos, símbolo CC-5, 
na Secretaria Municipal de Administração. 

PORTARIA Nº 1056/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TATIANA 
ERVITE MUSSER LIMA, para exercer o cargo em comissão de Se-
cretario Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1057/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EVER-
TON VITORIO FURTADO, para exercer o cargo em comissão de 
Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 1058/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RONAL-
DO DA COSTA VILLARDI, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Executivo, símbolo CC-4, no gabinete do Prefeito.

https://www.portoreal.rj.gov.br
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Modo de preparo

1 lata de leite con-
densado
1 ovo
2 xícara de chá fari-
nha de trigo
1 caixinha de cre-
me de leite
1 colher de sobre-
mesa de fermento 
em pó
Manteiga (para un-
tar a frigideira)

bata todos os ingre-
dientes no liquidifi-
cador até ficar uma 
massa homogênea
Coloque manteiga 
numa frigideira até 
derreter
Em seguida, despe-
je massa suficiente 
para cobrir todo o 
fundo da frigideira 
e frite dos dois lados
Coloque a cober-
tura que desejar 
(cereja com leite 
condensado, bri-
gadeiro, beijinho 
de coco, creme de 
leite com morango, 
doce de leite com 
amendoim) e sirva

MOUSSE DE 
MARACUJÁ

SUCO TROPICAL

1 maracujá
acerola a gosto
1 folha pequena de 
hortelã
castanha-do-pará 
a gosto
3 morangos
2 cubos de gelo
açúcar a gosto

Modo de preparo

bata todos os ingre-
dientes, exceto o 
morango
Peneire e coloque 
a bebida no liqui-
dificador junto ao 
morango e adicio-
ne o açúcar
Está pronto

Ingredientes

Ingredientes

PANQUECA DOCE

1 lata de leite con-
densado
1 lata de suco de 
maracujá, medida 
pela lata de leite 
condensado
1 lata de creme de 
leite sem soro

Modo de preparo

Em um liquidificador, 
bata o creme de lei-
te, o leite condensa-
do e o suco concen-
trado de maracujá
Em uma tigela, des-
peje a mistura e leve 
à geladeira por, no 
mínimo, 4 horas

Ingredientes

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 1059/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes 
relacionados abaixo, do cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, na Secretaria  Municipal de Assistência Social e Ci-
dadania.
ADRIANA DOS SANTOS SERgIO PEREIRA
DANIELE DA SILVA CORREA FONTES
ELAINE CRISTINA BARBOSA NOgUEIRA
FRANKLIN DOS SANTOS MOREIRA
LIVIA AMARAL DE CARVALHO
PATRICIA BASTOS VILLA REAL

PORTARIA Nº 1060/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PATRI-
CIA gOMES CORREIA, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria  Municipal de Assis-
tência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 1061/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Agente de Articulação e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania.
ELINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA COSTA
LUCAS DA SILVA BALBINO
MARCIA DE ARAUJO MORAES
WANIA AMARAL gALINDO

PORTARIA Nº 1062/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FRAN-
CISCA ANTONIA CORREIA DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Atendimento e Proteção a Famí-
lia, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº 1063/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, KAREN 
DA SILVA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de gabinete, Símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1064/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor de gabinete, Símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Educação.
ALINE ALVES DUARTE PEREIRA
JOSEFA PATRICIA SANTANA SILVA
MARCIA SANTANA SILVA
MATHEUS DAHER DE OLIVEIRA SOUZA
PATRICIA FERREIRA DA SILVA CASTRO
ULLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA
ANDERSON MARTINS TEIXEIRA

PORTARIA Nº 1065/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor de gabinete, Símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Vigilância Sanitária.
DANIEL FERREIRA DA ROCHA FILHO
EDSON MENEZES DA SILVA
gERONCIO DIAS DA SILVA
MANOEL gUIMARAES PIRES
JOSE AMERICO SANTOS DA SILVA

PORTARIA Nº 1066/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor de gabinete, Símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Comunicação Social.
LORENE ALENCAR DE MELLO
PEDRO HENRIQUE DE ARANTES RODRIgUES

PORTARIA Nº 1067/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCUS 
VINICIUS DIAS CAMPONES,  para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal  
de Segurança Publica.

PORTARIA Nº 1068/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MICHEL-
LE FERREIRA DO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Procuradoria geral 
do Município.

PORTARIA Nº 1069/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROB-
SON DA SILVA SARMENTO, para exercer o cargo em comissão 
de Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de 
Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 1070/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VAL-
CLER VIEIRA PEREIRA FILHO, para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador de Juventude, símbolo CC-3, no gabinete do 
Prefeito. 

PORTARIA Nº 1071/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WALLA-
CE gROSS BATINgA, para exercer o cargo em comissão de Chefe 

da Divisão de Multimeios, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de 
Comunicação Social. 

PORTARIA Nº 1072/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAFAEL 
SABINO DO CARMO, para exercer o cargo em comissão de Se-
cretario Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1073/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, THAIAN-
NA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Atenção Básica em Saúde 
Bucal, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1074/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MA-
THEUS RICARDO DA SILVA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Secretario Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1075/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LINE-
QUER CHAgAS FERREIRA, para exercer o cargo em comissão 
de Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 1076/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, KEZIA 
MACEDO DOS SANTOS ALEIXO, para exercer o cargo em comis-
são de Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº 1077/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAOLLO 
gOMES BISPO NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº 1078/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCE-
LO MACHADO, para o cargo em comissão de Secretario Adjunto, 
símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1079/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 01 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ENEAS 
MOZA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1080/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, da Secretaria Municipal de Administração. 
LARISSA CRISTINE DA CRUZ NOgUEIRA
LARA LACERDA DE SOUZA MELLO
gABI ELEN DA SILVA ESTALINO

PORTARIA Nº 1081/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, do cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, 
da Secretaria Municipal de Administração.
DOUgLAS LUIZ DE SOUZA BASTOS
SUZANA gONÇALVES BARBOSA FELIX

PORTARIA Nº 1082/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Saúde.
DOUgLAS LUIZ DE SOUZA BASTOS
SUZANA gONÇALVES BARBOSA FELIX

PORTARIA Nº 1083/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ MARCIO NEVES 
DE SIQUEIRA do cargo em comissão de Assessor Executivo, sím-
bolo  CC-4, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1084/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSÉ MARCIO NEVES DE 
SIQUEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo  CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1085/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, gABI ELEN DA SILVA ES-
TALINO, do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA N.º 1086/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem efeito AS PORTARIA Nº 1033,1035 e 1037/SEMAD/2018 
DE 11 DE OUTUBRO DE 2018, publicada em 12/10/2018.

PORTARIA N.º 1087/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DISSENA, 
do cargo em comissão de Assessor de gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA N.º 1088/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENAN MONTE MOR 
DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor de gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA N.º 1089/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DOUgLAS LUIZ DE 
SOUZA, do cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEL-
FORD ROXO – CMAS-BR

RESOLUÇÃO Nº: 019/CMAS-BR /2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 
2018

    

 

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo - SE-
MASC, 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de 
assistência social, no uso das competências e atribuições que lhes 
são conferidas pela Lei Municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 
2005, em Reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2018,

RESOLVE:        
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Fi-
nanceiro do Exercício de 2017 referente ao Demonstrativo Serviços/
Programa do Sistema Único da Assistência Social – SUAS WEB 
ANO: 2017, conforme apresentado pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania de Belford Roxo; 
Art. 2º - Fica a Secretaria Executiva do CMAS, autorizada a validar 
o Sistema SUAS WEB;
Art. 3º - O referido Demonstrativo ficará arquivado na Sede do 
CMAS para vistas dos Conselheiros e demais interessados;
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de publi-
cação.                                         
RESOLUÇÃO Nº: 020/CMAS-BR /2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 

2018
    

 

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo - SE-
MASC, 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de 
assistência social, no uso das competências e atribuições que lhes 
são conferidas pela Lei Municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 
2005, em Reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2018,

RESOLVE:         
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Fi-
nanceiro do Exercício de 2017 referente ao Demonstrativo gestão 
PBF do Sistema Único de Assistência Social – SUAS WEB ANO: 
2017, conforme apresentado pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania de Belford Roxo; 
Art. 2º - Fica a Secretaria Executiva do CMAS, autorizada a validar 
o Sistema SUAS WEB;
Art. 3º - O referido Demonstrativo ficará arquivado na Sede do 
CMAS para vistas dos Conselheiros e demais interessados;
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de publi-
cação.                                         

RESOLUÇÃO Nº: 021/CMAS-BR /2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 
2018

    

 

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo - SE-
MASC, 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das ações de 
assistência social, no uso das competências e atribuições que lhes 
são conferidas pela Lei Municipal Nº. 1068, de 27 de outubro de 
2005, em Reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2018,

RESOLVE:         
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Fi-
nanceiro do Exercício de 2017 referente ao Demonstrativo gestão 
PBF do Sistema Único de Assistência Social – SUAS WEB ANO: 
2017, conforme apresentado pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania de Belford Roxo; 
Art. 2º - Fica a Secretaria Executiva do CMAS, autorizada a validar 
o Sistema SUAS WEB;
Art. 3º - O referido Demonstrativo ficará arquivado na Sede do 
CMAS para vistas dos Conselheiros e demais interessados;
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de publi-
cação.                                         

Belford Roxo, 17 de outubro de 2018.

Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva
Presidente do CMAS BR

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético da 
Execução Físico-Financeiro do  Exercício de 2017 refe-
rente ao Demonstrativo Serviços/Programas  do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS WEB ANO: 2017 e 
dá outras providências

“Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético da 
Execução Físico-Financeiro do Exercício de 2017 referente ao 
Demonstrativo gestão PBF do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS WEB ANO: 2017 e dá outras providências.”

“Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético da 
Execução Físico-Financeiro do Exercício de 2017 referente ao 
Demonstrativo gestão SUAS do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS WEB ANO: 2017 e dá outras providências.”
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America vence clássico com o 
Bangu e avança à segunda fase
Missão cumprida. Na zona oeste, Mecão fez dois gols e garantiu a passagem

OPG

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

No clássi-
co alvirru-
bro do Rio, 

em Moça Bonita, 
o time sub-20 do 
America fez 2 a 0 
no Bangu e carim-
bou a classificação 
para a segunda fase 
do Torneio Octávio 
Pinto guimarães 
(OPg). A partida 
aconteceu na ma-
nhã de ontem e va-
leu pela segunda 
rodada. Os gols fo-
ram marcados pelo 
zagueiro Joca e 
pelo atacante Alex 
Junior, um em cada 
tempo.

Neste sábado 
(20), às 15h, no 
Estádio Nival-
do Pereira, outro 
clássico, desta vez 
contra o vasco. O 
duelo dos classifi-
cados servirá para 
definir quem será 
o líder do grupo B 
na fase inicial.

Zagueiro Joca (centro) abriu o placar e depois comemorou o feito com os colegas de equipe

CRÔniCa 
Até aos 40 mi-

nutos do primeiro 
tempo, as melho-
res chances foram 
do Bangu, com 
Thompson, em 
boas defesas de 
vini. No entanto, 
o time da capital 
cresceu na reta fi-
nal.

Aos 42 minutos, 
Knupp invadiu a 
área e rolou para 
Léo Martins, mas 
Flávio salvou. Um 
minuto depois, Léo 
cobrou falta com 
veneno e o goleiro 
espalmou.

O primeiro gol 
aconteceu aos 46 
minutos. O za-
gueiro Joca esco-
rou cruzamento e 
a bola morreu no 
canto direito.

Depois de uma 
pressão inicial do 
time da casa na 
etapa final, o Ame-
rica equilibrou o 
jogo e se aprovei-

tou dos espaços 
para chegar ao se-
gundo gol. Aos 31 
minutos, bela joga-
da entre Luiz gus-
tavo, Bazezi e Alex 
Junior, que tocou 
na saída de Flávio 
para ampliar. E fi-
cou nisso.

“Fizemos o dever 
fora de casa e foi 
o bastante. Agora 
e pensar no vas-
co, outro adversá-
rio difícil”, disse 
o zagueirão, Joca, 
autor do primeiro 
gol na vitória em 
Bangu.

JULIANA OLIvEIRA / AMERICA RIO

Ave Luma cheia de graça!

Ontem (17 de 
outubro) foi dia 
de festa, alegria 
e confraterniza-
ção em Meriti. O 
vovô mais coruja 
do pedaço e pre-
feito da cidade, 
Dr. João, come-
morou, ao lado 
de familiares, o 
primeiro aninho 
de Luma, a neti-
nha xodó de to-
dos. A Turma do 
HORA H pede li-
cença e também 
entra nos feste-
jos. Happy Bir-
thday, Luma!!! Rua Nestor Marins, 143 - Jardim Alvorada, Nova Iguaçu

Com uma visão humanista, agregar conhecimentos embasados nos princípios de 
respeito, liberdade, proporcionando aos alunos a formação necessária para o desen-
volvimento de todas as suas potencialidades, formando, assim, cidadãos éticos e pre-
parados para a vida.

Educamos através dos princípios de respeito e liberdade.

21 - 2669 - 8540 / 2768 - 5700

Rua Ângela Maria, 160 
Guarani, nova iguaçu 

RJ Cep:26023-020
(21) 3102-4004


