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Meriti inaugura 
Centro de Imagem 
pioneiro na Baixada

RefoRço na Saúde

fuga de cRiminoSo acabou na paRaíba

eSpoRteS

Bernardinho do Vôlei 
faz palestra para 

professores 
de Queimados

Hora H em Foco

2

7

O PAM Meriti receberá na próxima segunda-feira, um Centro de Ima-
gem, que será referência na região e facilitará a vida de muita gente. O 
prefeito da cidade, Dr. João (foto), enaltece o investimento. “Um dos 
grandes problemas da Baixada Fluminense é não ter uma referência para 
a realização de exames de imagens. O centro vai suprir essa demanda”.

No sábado (20), a 
Unidos da Ponte pro-
move feijoada regada 
com muito samba no pé, 
a partir das 13 horas. As 
escolas convidadas são: 
Paraíso do Tuiuti e Aca-
dêmicos do Sossego.

Profissionais de Educação estão há dois meses sem ver a cor do dinheiro e não tiveram o que comemorar no Dia do Mestre.

Policiais no 20º 
BPM (Mesquita) não 
deram mole na bati-
da contra o tráfico no 
Conjunto da Marinha, 
em Nova Iguaçu. Le-
varam drogas e trafi-
cantes para a 52ª DP.

Feijoada

Cocaína
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Mesquita entra na 
campanha que tem como 
objetivo alertar mulhe-
res sobre a prevenção do 
câncer de mama.

Cedae manda avisar que vai 
desligar o fornecimento hoje 
em Belford Roxo e trabalhar 
para melhorar o abastecimento 
na cidade, em Caxias e Meriti.

Outubro Rosa Sem água

fiocRuz pRevine
ClauDio NuNEs / PMBR 
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Piloto ‘volumoso’ 
dava ‘uns 
pegas’ na

 primeira-dama
2

‘Dani Bumbum’ é 
considerada foragida

3

O município recebeu ontem, pela primeira vez, pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o programa IOC + escolas (unidade da Fiocruz no 
qual os pesquisadores foram conversar com os alunos), no Ciep Municipalizado 
Casemiro Meirelles. Descontração e aprendizado marcaram o evento.
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Belford Roxo: saúde
 é o que interessa!

falSa eSteticiSta
REPRoDução/FaCEBook
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‘Toca Raul’ vai 
sacudir a Pavuna 
no sábado

Fo
to

:D
iV

ul
Ga

çã
o

Os alunos receberam informações sobre os mitos da pediculose e a importância do tratamento dessa doença

DiVulGação

“Dani Bumbum” ou “Dani Sereia” aplicou 
substâncias estéticas que mataram a microem-
presária Fernanda assis (29). Ela teve a prisão 
temporária decretada, mas não foi encontrada na 
casa que mora em Mesquita.

Calote da prefeitura revolta professores
Que iSSo, pRefeito?!

3



Visita técnica Genéricos do Rock vão tocar Raul Seixas na Pavuna
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Histórias sobre aquele ex-prefeito de 
uma cidade da Baixada Fluminense con-
tinuam rendendo boas gargalhadas e até 
expressões de surpresa nas pessoas que 
ouvem revelações de ex-puxa-sacos do 
homem. Para início de conversa o cara ti-
nha uma primeira-dama da pá virada.

Primeira-dama da pá virada

carnaval e cia

A dita cuja, depois que virou importan-
te no meio político desandou a fazer das 
suas. Não tratava bem quem não ia com 
a cara e bajulava ‘os queridinhos’. Entre 
os protegidos da senhora estava o moto-
rista de seu carro oficial.

Sobre o piloto sortudo dizem até que 
o mesmo dava uns pegas na ‘primeira’, 
que ficou encantada com o ‘volume’ dele. 
Nosso agente Passarinho Azul do Bico 
Preto promete levantar mais podres do 
casal e bater tudo aqui na coluna. “Tem 
coisas cabeludas”, informa Passarinho.

Protegia seu motorista

Piloto dava ‘uns pegas’

Nesta quarta-feira (17) a colu-
na abraça o escritor e poeta Pedro 
Ferreira, de Mesquita. Ativista cul-
tural há bastante tempo ele é con-
siderado uma máquina de escrever 
livros: média de 1 a cada quatro 
meses. “Se a inspiração estiver em 
dia, o tempo diminui”, brinca.

Sinta-se abraçado, Pedro Fer-
reira!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DiVulGação

Os ensaios na quadra da azul e branco de Meriti acontecem sempre com casa cheia e evoluções das alas

Raul Seixas foi um 
dos pioneiros e um 
dos maiores mitos 
do rock nacional. 
Sucessos como “Ouro 
de tolo”, “Gita” e “Eu 
Nasci Há 10 Mil Anos 
Atrás” conquistaram 
corações e mentes 

através dos anos e serão 
relembrados com toda a 
força no sábado (20). A 
Arena Carioca Jovelina 
Pérola Negra recebe 
a banda Genéricos do 
Rock, que vai tocar 
Raul direto, a partir das 
20h.

A Genéricos existe 
há dez anos tocando o 
melhor do rock nacional 
e internacional. É 
formada por amigos 
de infância que tinha 
em comum o amor 
pela música. Seu nome 
surgiu porque um dos 

integrantes trabalha na 
indústria farmacêutica. 
Informações: 2886-
3889 ou arenajovelina.
cultura@gmail.com

A Arena Carioca 
Jovelina Pérola Negra 
fica na Praça Ênio s/n, 
Pavuna.

Tuiuti e Sossego são as convidadas 
da Feijoada da Ponte este sábado

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A Feijoada da Ponte 
está de volta e rece-
bendo convidados 

para lá de especiais nes-
te sábado. A folia em São 
João de Mérito contará 
com a presença de Paraiso 
do Tuiuti e Acadêmicos do 
Sossego, além do pagode 
do Nosso Grupo, que pro-

mete agitar a quadra de en-
saios da Azul e Branco da 
Baixada Fluminense.

Retornando à Marques 
de Sapucaí após conquis-
tar o título da Série B em 
2018, a Unidos da Ponte 
vem realizando uma série 
de eventos para aproximar 
sua comunidade e compo-
nentes.

“Não tivemos eventos 

próprios no mês de setem-
bro e com isso nossa co-
munidade deve lotar ain-
da mais um Murilo Braga 
para prestigiar nossa escola 
e também conferir de perto 
os segmentos de Sossego e 
Tuiuti”, disse, Rosenberg, 
presidente da Ponte.

A programação de sá-
bado (20), começa a partir 
das 13h com o pagode do 

Nosso Grupo, em seguida 
o show dos segmentos da 
Ponte e também as convi-
dadas Sossego e Tuiuti. A 
Azul e Branco da Baixada, 
em 2019, vai reeditar o en-
redo ‘Oferendas’, abrindo 
os desfiles na sexta-feira 
de Carnaval.

Local: Rua Roberto Be-
dran, São João de Meriti 
(Colégio Murilo Braga).

Ontem (16), Ni-
lópolis recebeu uma 
comissão de represen-
tantes do Ministério da 
Cultura, formada pela 
coordenadora Geral de 
Gestão de Equipamen-
tos, Adriana Nunes e 
pelo assessor de Comu-
nicação, João Augusto 
Martins, para uma visi-
ta técnica ao Centro de 
artes e Esportes unifi-
cados, mais conhecido 
como Praça dos Meni-
nos, no bairro Cabral.

O nome é uma ho-
menagem aos jovens 
Victor Hugo da Costa, 
de 17 anos; Christian 
de França Vieira, de 19 
anos; Patrick Macha-
do de Carvalho, de 17 
anos; Josias Searles, 
de 16 anos; Douglas 
Ribeiro da Silva, de 17 
anos e Glauber Figuei-
ra Eugênio, de 17 anos, 
moradores do bairro 
do Cabral e mortos por 
engano em 2012, na 
Chacina da Baixada. A 
praça fica na Rua luis 
Gonzada, s/nº, Cabral.

João Carvalho

O cantor João Carvalho 
se apresenta no TopSho-
pping nesta quarta-feira 
(17). Nascido no bairro do 
Méier, subúrbio do Rio de 
Janeiro, João iniciou sua 
trajetória na música aos 12 
anos com aulas particulares 
e projetos pelo bairro, até 
chegar à escola de música 
Villa Lobos, onde se for-
mou em 2004. Aos 16 anos, 
começou a tocar na noite 
carioca em bares e festas. 
O cantor se apresentará na 
praça de alimentação, 2º 
piso, às 19h. O TopShop-
ping fica na av. Governa-
dor Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova Iguaçu. Te-
lefone: (21) 2667-1787.

DiVulGação



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

conversa e prevenção

Fiocruz leva atividades de saúde 
a alunos de Belford Roxo

baixada/POLÍTiCa

Alunos ouviram explicações sobre doenças e como evitá-las no dia a dia

3quarta-feira, 17 De outubro De 2018

Assessoria de 
Imprensa

Ontem (16), o mu-
nicípio de Belford 
Roxo recebeu, 

pela primeira vez, pes-
quisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
com o programa IOC + es-
colas (unidade da Fiocruz 
no qual os pesquisadores 
foram conversar com os 
alunos), no Ciep Munici-
palizado Casemiro Mei-
relles, Centro. Alunos da 
educação infantil e ensino 
fundamental participaram 
de atividades de promoção 
à saúde, além de terem tido 
a oportunidade de uma vi-
vência na vida científica.

Em uma das salas havia 
um banner explicativo so-
bre os mitos da pediculose 
(doença parasitária cau-

sada por piolhos) e a im-
portância do tratamento. 
Além disso, foi apresen-
tada para os alunos uma 
boneca com a pediculose, 
para que eles visualizas-
sem como é uma criança 
com piolho. Depois dis-
so, as crianças cataram os 
piolhos, votaram em um 
nome para a boneca e per-
ceberam a emoção da bo-
neca após o tratamento da 
doença. Ainda na mesma 
sala, as crianças tiveram 
atividade lúdica de pintura 
com tinta para reconheci-
mento do inseto que causa 
a doença. Em outra sala, 
os alunos tiveram acesso a 
uma exposição de insetos 
transmissores de doenças 
como, roedores, pulga e 
carrapatos e puderam ver 
de perto nos microscópios 
e lupa esses animais.

A equipe de pesquisado-

res foi formada pela médi-
ca Elba lemos, Cristiane 
Emanuel, Patrícia sequeira 
e Suelen Soares, que tam-
bém faz parte do segmento 
da educação infantil na Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação. “É importante que 
desde pequenas as crianças 
saibam que podem e como 
se prevenir e cuidar dessas 
doenças, pedindo ajuda 
aos pais. E agora no verão, 
as epidemias se agravam. 
A pediculose, que é mais 
comum em crianças, é 
algo que precisa ser cuida-
do e discutido com elas”, 
informou suelen. “Esse é 
um problema de todos e é 
importante que os profes-
sores também ajudem nos 
cuidados aos alunos. É de 
extrema importância que 
essas informações sejam 
repassadas à população”, 
concluiu Elba. Os alunos escolheram o nome da boneca e se divertiram bastante durante o evento

Prefeitura de Meriti inaugura centro de 
imagens pioneiro na Baixada Fluminense

A Prefeitura de São 
João de Meriti inaugura, 
na segunda-feira (22), às 
14 horas, no PAM Me-
riti, um centro de ima-
gens que será referência 
na Baixada Fluminense, 
com equipamentos digi-
tais de última geração. A 
população terá à dispo-
sição tomografia, raio-x 
digital, ultrassonografia 
e ressonância magnética. 
O centro de imagens irá 
atender as demandas de 
emergência - do próprio 
PAM Meriti, PAM de 
Éden e Upa Jardim Íris - 
e ambulatoriais, com ser-
viços agendados através 
do sistema de regulação.

“Um dos grandes pro-
blemas da Baixada Flu-
minense é não ter uma re-
ferência para a realização 

de exames de imagens. 
O acesso à ressonância 
magnética é muito difícil. 
Não existe na região um 
serviço público ou con-
tratualizado com o SUS 
realizando estes exames. 
o acesso a tomografias 
para pacientes de urgên-

cia chega a demorar dias, 
dificultando o diagnós-
tico de casos graves. O 
centro de imagens vai su-
prir essa demanda”, afir-
ma o prefeito Dr. João.

o PaM Meriti fica na 
Av. Presidente Lincoln, 
s/n, no Centro.

secretária de saúde, Marcia Lucas, acompa-
nha os preparativos finais para o evento

DiVulGação

Professores de Caxias estão há dois
meses sem salário e cobram solução
Na tarde da última se-

gunda-feira (15), protes-
to no centro de Duque de 
Caxias reuniu professo-
res da rede municipal de 
ensino. Segundo reporta-
gem do programa Alerta 
Geral, da TV Record, os 
mestres denunciam que 
estão há dois meses sem 
receber salário e que, até 
o momento, não foi de-
positado o 13° referente 
ao ano passado. Porém, 
os salários atrasados não 
são uma novidade para 
docentes, que, há três 
anos, não recebem o pa-
gamento em dia. A prin-
cipal reinvindicação dos 
educadores é que seja 
apresentado um calen-

CláuDio NuNEs/PMBR 

dário anual com as datas 
que os salários serão de-
positados para que as fa-
mílias possam fazer um 
planejamento financeiro. 
Em nota, a prefeitura de 
Caxias informou que faz 

o possível para regulari-
zar o pagamento dos pro-
fissionais de Educação e 
afirmou que, nos próxi-
mos dias, serão feitos no-
vos pagamentos de acordo 
com a entrada de receita.

Mãe e filho serão indenizados 
por discriminação racial

prefeito Washington Reis mandou dizer por sua 
assessoria que vai agilizar novos pagamentos 

Prefeitura de Nilópolis promove palestra
com dicas para hora de procurar emprego

A Prefeitura de Nilópo-
lis, através da Secretaria 
de trabalho, Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, promoveu na terça-
-feira (16), a primeira de 
duas palestras voltadas 
para pessoas que estejam 
em busca de inserção ou 
reinserção no mercado de 
trabalho.

O coach Claudio Mar-
celo de Oliveira palestrou 
sobre “Como se destacar 
em uma entrevista de em-
prego”. Os participantes 
receberam certificados e 
foram convidados para a 

segunda palestra, que será 
realizada no próximo dia 
29, às 9h30, com o tema 
“Os caminhos para conse-
guir um emprego”.

Segundo o secretário 
de trabalho, Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Eduardo amorim 
“este é mais um esforço 
para capacitar os nilopo-
litanos que se encontram 
em situação de desempre-
go e que, muitas vezes, 
não têm acesso a estes 
tipos de treinamentos, 
que são de grande valia 
na hora de preencher uma 

vaga de emprego, onde 
conta muito certos proce-
dimentos e comportamen-
tos.”, esclareceu o secre-
tário.

Para participar da pa-
lestra basta se inscrever 
na Secretaria Municipal 
de trabalho, Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, que fica na Rua Pe-
dro Álvares Cabral, 995, 
Centro. Funcionamento 
das 9h às 17h, de segunda 
a sexta-feira. Maiores in-
formações podem ser ob-
tidas através do telefone 
3761-6232.

O coach Claudio Marcelo de Oliveira palestrou sobre “Como se destacar em uma entrevista de emprego”

DiVulGação

DiVulGação
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A detentora da marca Burger 
king vai pagar uma indeni-
zação de R$ 24 mil para uma 
designer visual e o filho de 12 
anos que, por ser negro, foi ví-
tima de discriminação dentro 
da loja da rede na Rua Viscon-
de de Pirajá, em Ipanema, na 
Zona Sul do Rio. A decisão é 
da 12ª Câmara Cível, que re-
jeitou recurso da Bk Brasil 
Operação e Assessoria a Res-
taurantes, que alegava não ter 
havido discriminação, mas um 
mero aborrecimento.

Segundo a denúncia, após 
saírem da praia, mãe e filho 

compravam um lanche, quan-
do um segurança abordou o 
menino, que enchia os copos 
na máquina de refrigerantes. 
Ele foi chamado de “moleque” 
e, visivelmente constrangido, 
quase foi expulso da loja, não 
fosse a interferência da mãe. A 
designer gráfica questionou o 
segurança, perguntando se ele 
teria a mesma atitude caso o 
menor não tivesse a pele negra.

A 12ª Câmara Cível seguiu 
o voto do relator, desembar-
gador Jaime Dias Pinheiro, de 
que “todo e qualquer ato de 
preconceito, intolerância e dis-

criminação deve ser veemen-
temente reprimido pelo Poder 
Judiciário, uma vez que não se 
coaduna com o Estado Demo-
crático de Direito”. No voto, 
o desembargador também re-
produziu um depoimento do 
líder dos direitos civis Martin 
luther king, “que possuía um 
sonho de que um dia todos os 
vales serão elevados, todas as 
montanhas e encostas serão 
niveladas; os lugares mais aci-
dentados se tornarão planícies 
e os lugares tortuosos se tor-
narão retos e todos os seres a 
verão conjuntamente”.

Que isso, prefeito?!

a marca desmentiu o ato discriminatório, mas o tJ do Rio não perdoou e aplicou a multa



Até 26 de outubro, na sala 601 do 
Centro Administrativo São Sebastião, 
na Cidade Nova, médicos interessados 
em trabalho por tempo determinado po-
dem inscrever-se na Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Conforme edital divul-
gado no Diário oficial do Município, 
com múmero de vagas e titulação exi-
gida, a lotação será em onze hospitais.

Uma operação de ordenamento urbano realizada pela Superintendência da 
Zona Sul com vários órgãos retirou estruturas que serviam de moradias impro-
visadas na calçada em frente a Galeria Condor, no Largo do Machado, e em Bo-
tafogo. Montadas por moradores de rua, as barracas, suportes de madeira e ten-
das também foram removidas ao lado do Monumento ao Almirante Tamandaré.

Inscrições de Médicos CET-Rio

Superintendência Superintendência II 

Eles disseram...
“Era um pouco surreal dizer que sou presidente dos Estados Unidos, mas acho que isso acon-

tece com todos”, disse Donald trump, em entrevista na Casa Branca.

alunos da Escola Municipal Benjamin Constant, no santo Cristo, 
aprenderam mais sobre o preparo de um tradicional quitute no projeto 
“salvaguarda do ofício das Baianas do acarajé”.  a oficina aconteceu 
ontem (16), na Biblioteca José Bonifácio, na Gamboa, e ensinou aos 
pequenos os fundamentos culturais e gastronômicos por trás do tra-
balho das baianas que preparam esta iguaria da culinária afrobaiana.

A atividade teve o objetivo de difundir e valorizar a 
pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro e os as-
pectos socioculturais de outros povos, além de apresentar 
toda a tradição envolvida no trabalho destas mulheres, que 
representam um símbolo histórico da Bahia e foram reco-
nhecidas pelo iphan como patrimônio cultural do Brasil.

DIRETO AO PONTO

Pesquisa Ibope divulgada no início da semana mostra os se-
guintes percentuais de avaliação do governo do presidente Michel 
temer (MDB): Ótimo/bom: 5%; Regular: 19%; Ruim/péssimo: 
74%; Não sabe/não respondeu: 2%. Na pesquisa anterior do ibope, 
divulgada em 6 de outubro, 79% consideravam o governo “ruim/
péssimo”; 15%, “regular”; e 4% o avaliavam como “bom/ótimo”. 
o nível de confiança da pesquisa é de 95%. isso quer dizer que há 
uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, 
considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou 
para menos.

Professores do Brasil Professores do Brasil II
Com ideias criativas e afetuosas, qua-

tro professores da Rede Municipal de En-
sino da Cidade do Rio de Janeiro brilha-
ram na 11ª edição do Prêmio Professores 
do Brasil, promovido pelo Ministério da 
Educação. o objetivo da homenagem é 
reconhecer, divulgar e premiar o trabalho 
dos profissionais das escolas públicas.

A vencedora estadual da categoria Cre-
che foi a professora Tamires Coutinho de 
Araripe, que desenvolveu o projeto “Do 
Brasil para o mundo: o planeta que mora-
mos. Quer ser feliz? Vamos cuidar dele”. 
No Espaço de Desenvolvimento infantil 
Igor Moraes da Silva, no Alto da Boa Vista.

‘Baianas do Acarajé’

‘Baianas do Acarajé’ II
Cerca de 70 mil consumidores da região central de Portu-

gal continuavam, ao fim da manhã de ontem (16), sem 
energia elétrica devido à passagem do furacão Leslie, já 
reduzido à condição de tempestade tropical, segundo 
a companhia EDP Distribuição. a passagem de les-
lie por Portugal provocou 28 feridos leves e 61 desa-
lojados, segundo o diário local “Jornal de Notícias”.

Governo de Temer 

Durante a fiscalização, os agentes recolheram cadeiras, cama, 
colchões, caixotes, quinquilharias e cerca de 200kg de entulho do 
local. A operação também percorreu ruas da Glória, Catete e o 
Parque do Flamengo. A ação contou com o apoio de agentes da 
Comlurb, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Direitos Humanos.

a Companhia de Engenha-
ria de tráfego (CEt-Rio) está 
cadastrando empresas interes-
sadas em acordo de coopera-
ção técnica para fornecimento 
de links de comunicação de 
dados no município do Rio du-
rante 24 horas, nos sete dias da 
semana. O serviço deve aten-
der a especificações técnicas 
mínimas disponíveis na Gerên-
cia de Sistemas Inteligentes de 
tráfego (Gsi) da CEt-Rio.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Moradores do 
conjunto Campo 
Belo, em Lagoinha, 
reclamam da situa-
ção que se encontra 
a rua Barcelos. Além 
de muitos buracos 
ao longo da via, a 
falta de iluminação 
pública também é 
um dos fatores que 
causam revolta na 
população, que con-
tinua abandonada 
pela Prefeitura. As 
ruas do bairro pre-

nos bairros
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Bairro Lagoinha esburacado

“Quanto maior a trans-
parência e conhecimen-
to do gerenciamento do 
RPPS de Miracema, maior 
será a garantia de que os 
absurdos ocorridos no 
passado, não voltarão a 
acontecer”. Quem acessa 
o site do Departamento 
de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do 
Município de Miracema 
(Previ Miracema) depara 
com esta afirmação, mas 
não encontra transparên-
cia alguma. Fica sem sa-
ber como andam as contas 

do fundo de pensão e não 
acha nada sobre aplicações 
feitas e seus resgates. Tam-
bém não encontra balance-
tes de receitas e despesas; 
demonstrativos contábeis, 
balanços patrimoniais e 
avaliação do patrimônio, 
uma tremenda contradi-
ção, pois ao intervir na 
antiga Caixa de Assistên-
cia, Previdência e Pensões 
dos Servidores (CAPPS), 
o prefeito Clóvis Tostes 
prometeu expor a real situ-
ação do órgão, mas os nú-
meros não aparecem.

DiVulGação

cONscIENTIzAçãO

O município de 
Mesquita, mais 
uma vez, adere 

à campanha nacional de 
conscientização sobre a 
importância da prevenção 
e o diagnóstico precoce do 
câncer de mama, conhecida 
como “Outubro Rosa”. A 
secretaria de Assistência 
Social irá promover de 
hoje (17) até 31 de outubro 
diversas ações para chamar 
a atenção das mulheres 
da cidade com relação à 
temática.

A campanha de 

conscientização tem como 
objetivo principal alertar 
as mulheres e a sociedade 
sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama 
e mais recentemente sobre 
o câncer de colo do útero.

A primeira atividade 
será hoje (17), no CRAS 
da Chatuba, na rua Magno 
de Carvalho, 1302. Para as 
próximas semanas também 
já estão programadas 
atividades. Na segunda 
(22), no CRAS Rocha 
Sobrinho, na Avenida 
Coelho da Rocha 1426, na 
terça-feira (23), em Banco 
de Areia, na rua Bicuíba 

48, na quarta (24), em 
Juscelino, na Avenida São 
Paulo nº465, na sexta (26), 
no Espaço Convive, na rua 
Dr. Manuel Duarte, 1426 e 
quarta-feira (31), no Espaço 
Mulher Mesquitense, na rua 
Egídio, 1.459 – Vila Emil.

“Planejamos o ciclo de 
palestras de forma que 
atenda a todos os setores. 
Queremos levar informação 
a todo o público assistido 
pela Secretaria. Chegou 
a vez do CRAS levar as 
medidas de prevenção ao 
câncer às pessoas que por 
ele são atendidas”, explicou 
a secretária de Assistência 
Social, Cristina Quaresma.

Assessoria de Imprensa

coreia
As duas Coreias e 

o Comando das Na-
ções Unidas (UNC), 
que é liderado pelos 
Estados unidos, ini-
ciaram conversações 
ontem (16) sobre a 
desmilitarização de 
parte da fronteira 
que divide a penín-
sula, em um contex-
to de aproximação 
entre os dois países. 
A primeira reunião 
entre o Sul, o Norte 
e o UNC sobre o de-

sarmamento da Zona 
de Segurança Con-
junta (ZSC) aconte-
ceu nesta terça-feira 
em Panmunjom, in-
formou o ministério 
sul-coreano da De-
fesa. A ZSC de Pan-
munjom, localidade 
fronteiriça onde foi 
assinada a trégua 
da guerra da Coreia 
(1950-1953), é a úni-
ca faixa da fronteira 
intercoreana, de 250 
km de comprimen-
to, na qual as tropas 

dos dois países têm 
posições de frente 
para o outro lado. A 
zona foi considerada 
um espaço neutro até 
um incidente de as-
sassinato em 1976, 
quando dois solda-
dos americanos que 
acompanhavam ope-
rários responsáveis 
por derrubar uma 
árvore na Zona Des-
militarizada (DMZ) 
foram mortos por 
militares norte-core-
anos.

Desarmamento na fronteira 
MUNDO

Porfessores do Brasil III
os três professores selecionados na categoria Ensi-

no Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) são da Se-
cretaria Municipal de Educação. a vencedora foi ana 
Beatriz Ramos, da Escola Municipal átila Nunes, em 
Realengo. A professora de História desenvolveu junto 
com o colega José Couto Júnior, da mesma unidade, o 
projeto “Que sejam lidos, que sejam vistos”.

Previdência dos servidores de 
Miracema não mostra suas contas

Campanha tem como objetivo alertar mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama

Prédio da prefeitura foi iluminado por lâmpadas rosas

DiVulGação

um surfista de santa Catarina salvou um filhote de 
baleia que ficou preso em redes de pesca. a boa ação 
aconteceu no último fim de semana, no Farol de santa 
Marta, em Laguna, no Sul do estado. O herói chama-
-se João Baiuka. Ele é surfista e morador da cidade. o 
resgate foi feito em alto mar. Começou por volta das 
16h30 e durou cerca de três horas.

Mesquita inicia campanha “Outubro Rosa”

IVAN JUNIOR

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

cisam com urgência 
de uma pavimen-
tação. Moradores 
reclamam também 
da água parada que 
fica nesses buracos, 
que é uma possí-
vel proliferação do 
mosquito da den-
gue. O povo igua-
çuano continua es-
quecido pela atual 
gestão do município 
que mesmo diante 
dos problemas, não 
resolve nenhum.

Estagiária             21 98037-1338

O “Outubro Rosa” 
surgiu em 1990, na 
primeira Corrida pela 
Cura, realizada em Nova 
York, e desde então, 
vem sendo promovida 
anualmente ao redor 
do mundo. O nome 
remete à cor do laço 
rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta 
contra o câncer de 
mama e estimula 
a participação da 
população, empresas e 
entidades na campanha.

Para lembrar o tema 
o prédio da prefeitura 
foi iluminado por 
lâmpadas rosas.
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Autor de gol de título em 2012, Flávio        
Carioca retorna ao Nova Iguaçu
Atacante vem de duas ótimas temporadas no futebol paulista e é um dos principais reforços do time da Baixada

5

Um jogador que 
já marcou seu 
nome na história 

do clube está de volta 
ao Nova Iguaçu. Autor 
do gol do título da Copa 
Rio de 2012, o atacan-
te Flávio Carioca é uma 
das novidades do clube 
para a próxima tempora-
da, que começará ainda 
em dezembro deste ano 
com a fase preliminar do 
Campeonato Estadual do 
Rio de Janeiro.

Hoje com 29 anos, 
Flávio teve uma boa mé-
dia de gols pelo Nova 
Iguaçu em sua primeira 
passagem, entre 2012 e 
2013: foram sete gols em 
21 partidas. O principal 
foi aquele marcado so-
bre o Bangu, na final da 
Copa Rio, no Laranjão, 
com uma vitória por 1 a 
0 que rendeu ao clube o 

bicampeonato da Copa 
Rio, sob o comando do 
técnico Léo Condé.

“Estou muito feliz de 
poder voltar ao Nova 
Iguaçu para essa minha 
segunda passagem. O 
presidente Janio fez todo 
o esforço para que eu pu-
desse voltar, e houve o 
interesse meu e da minha 
família também, já que 
eles viram como eu fui 
feliz aqui. O sentimen-
to é dos melhores, e es-
tou bastante focado para 
continuarmos colhendo 
os frutos”, disse Flávio, 
que conta o que mudou 
de 2012 para cá: “Como 
atleta tive um amadure-
cimento muito grande, 
tanto dentro quanto fora 
de campo. Alguns erros 
aconteceram e eles fo-
ram cruciais para esse 
amadurecimento. Quan-
do cheguei aqui tive uma 
recepção calorosa e sou 
muito grato por isso. O 

Nova Iguaçu dá toda 
condição para o atleta 
poder trabalhar e as coi-
sas aconteceram dentro 
de campo. É dado todo o 
suporte”.

Recentemente, Flávio 
Carioca fez boas tem-
poradas. No ano passa-
do, foi vice-artilheiro do 
Campeonato Paulista da 
Série A-2 pelo Velo Clu-
be, com 8 gols. Já neste 
ano, repetiu a dose, des-
ta vez com a camisa do 
Taubaté, marcando 9 
gols. Depois, disputou 
a Série D do Brasileiro 
pelo América-RN e a Sé-
rie C pelo Cuiabá. Ago-
ra, retora ao Nova Igua-
çu com objetivos ainda 
maiores.

“Fiz oito gols no Pau-
lista de 2017 e nove gols 
este ano, então sempre 
trabalho para superar 
essa média e vou traba-
lhar forte para conseguir 
isso. será um desafio po-

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 Boas-vindas: atacante foi recebido e apresentado no Laranjão pelo presidente Jânio Moraes

          BERNaRDo GlEizER

Miranda marca e Brasil derrota Argentina no Superclássico
A raça brasileira pre-

valeceu em relação à 
argentina ontem. No 
Estádio king abdullah, 
na Arábia Saudita, a Se-
leção arrancou vitória 
contra os albicelestes 
por 1 a 0, no apagar das 
luzes, em partida válida 
pela decisão do torneio 
amistoso Superclássi-
co.

No período regula-
mentar, o primeiro tem-
po viu uma alternân-
cia entre momentos de 
maior chances ao gol 
e outros de jogo trun-
cado, enquanto a etapa 

final contou com mais 
movimentação ofensi-
va das duas equipes e 
maior nervosismo com 
o empate no placar, o 
que resultou em tra-
balho para o juiz Felix 
Brych.

Quando tudo apon-
tava para um 0 a 0 no 
marcador, brilhou a es-
trela de Neymar e Mi-
randa. Em cobrança de 
escanteio do camisa 10, 
o zagueiro brasileiro 
subiu sozinho para fa-
zer o tento que garantiu 
o triunfo dos comanda-
dos de Tite.

BRASIL: Alisson; 
Danilo (Fabinho), Mar-
quinhos, Miranda e Fi-
lipe Luís; Casemiro; 
Arthur e Coutinho; Ro-
berto Firmino, Neymar 
e Gabriel Jesus (Richar-
lison). Técnico: Tite

ARGENTINA: Ro-
mero; Saravia, Pezzella, 
otamendi e tagliafico 
(Acuña); Paredes, Bat-
taglia e Lo Celso (Sal-
vio); Dybala (Lautaro 
Martínez), Icardi (Si-
meone) e Angel Correa 
(Pereyra)

Técnico: Lionel Sca-
loni (interino)

Mais uM REFoRço

LOCAIS DA REALIzAÇÃO DO PROJETO
Quadra Nova 

Belém: ginásti-
ca, zumba, fut-
sal, tênis, vôlei.

Campo do La-
goa do Sapo e do 
Engenheiro: fu-

tebol de campo.
Quadra do 

Marabá: futsal, 
vôlei, capoeira.

Quadra do 
Alecrim: vôlei, 
futsal, capoeira 

e zumba.
Quadra do 

Mucajá: ginás-
tica, zumba, fut-
sal.

Quadra do Ci-
trópolis: futsal.

Projeto ‘Esporte Para Todos’ de Japeri beneficia cinco mil crianças e adolescentes
o Projeto Esporte Para to-

dos, da Secretaria Municipal 
de Esporte, turismo e lazer 
(Semetuler), reuniu os núcle-
os esportivos de Japeri para 
garantir diversão à garotada, 
na última sexta (12), na festa 
do Dia da Crianças . No dia 
seguinte, a parceria envolveu 
o Projeto Remar é Preciso, 
que deu chance aos peque-
nos de praticarem canoagem 
gratuitamente, na Lagoa de 
Nova Belém. 

Com atividades como 
cabo de guerra, ovo na co-
lher e queimada, dezenas de 
crianças e adolescentes apro-
veitaram a manhã do Dia das 
Crianças, na Quadra do Ma-
rabá, com direito a premiação 
e lanche.

Para o secretário de Es-
porte, Turismo e Lazer, José 
Célio de Araújo, o Celinho, o 
sucesso do projeto é resulta-
do do trabalho que a Semetu-
ler vem realizando semanal-
mente em diversos bairros da 
cidade para a faixa etária de 8 
a 17 anos.

“Hoje temos ginástica, 
zumba, futsal, vôlei, tênis, 
futebol de campo, capoeira, 
enfim, uma demanda mui-
to bacana, abraçando todo 

o município com atividades 
criativas. Hoje, temos cadas-
tradas dentro do município, 
em todas as atividades, cerca 
de cinco mil crianças e ado-
lescentes, que são beneficia-
dos com esse projeto”, expli-
cou o secretário.  

Talita Lopes, mãe do Lu-
cas, de 12 anos, contou que a 
atividade gratuita contribuiu 
tanto para o lazer de seu filho 
quanto para a saúde física do 
menino. Desde o início do 
ano, ele tem aulas de futebol 
com o professor Petterson Pi-
res.

“Ele (o filho) ama futebol. 
Como tem problema de bron-
quite, a atividade física ajuda 
muito a estimular o pulmão e 
dar resistência a ele. É muito 
bom as crianças participarem 
de atividades como essa, por-
que, ao invés de irem para o 
lado da violência, ocupam 
seu tempo com coisas que 
ajudam no futuro e servem de 
entretenimento”, afirmou.

Celinho deixou claro que 
o objetivo do projeto é jus-
tamente tirar as crianças da 
“rua” e envolve-las em ativi-
dades que auxiliem no futuro 
de cada uma delas, fazendo 
a inclusão, sem distinção de 

classes e raças.  
“Conseguimos extrair bas-

tante coisas boas dos meni-
nos que participam do proje-
to, não só pela parte técnica. 
Muitos chegam indiscipli-
nados e, conforme o tempo 
vai passando, vamos vendo 
a evolução deles nas aulas 
e até mesmo dentro de casa, 
conforme nos contam os seus 
pais”, avalia o professor de 
Educação Física do Campo 
do Engenheiro, tiago da sil-
va.

A gincana do dia 12 con-
tou com a apresentação do 
grupo de zumba da profes-
sora Renata e a presença do 
vereador Charles Gonçalves 
e do prefeito César Melo. 

Já no dia 13, aproximada-
mente 100 pessoas se reuni-
ram na Lagoa de Nova Belém, 
em Japeri, para aproveitar a 
manhã de sol através da ca-
noagem. O professor Afonso 
Urbieta, do Projeto Remar é 
Preciso, com o apoio da Se-
metuler, deu aulas gratuitas 
e incentivou muitas famílias 
a participarem da prática es-
portiva que vem garantindo 
mais disposição, postura e 
melhor condicionamento físi-
co às crianças envolvidas.

DiVulGação

luCas FiGuEiREDo/CBF

a gincana do dia foi uma das atividades da programação bastante concorrida

der ajudar o Nova Igua-
çu a voltar ao lugar onde 
merece estar, que é a fase 
principal do Carioca. Te-
nho colhido os frutos do 
trabalho dentro e fora de 
campo e agora estou com 
uma expectativa muito 
grande de começar logo 

essa competição”, afir-
mou.

Flávio Carioca é o se-
gundo nome a ser anun-
ciado oficialmente pelo 
clube para a disputa do 
Estadual-2019 - o pri-
meiro foi Lucas Campos, 
que veio por emprésti-

mo do Botafogo. Outras 
contratações serão ofi-
cializadas em breve. O 
Nova Iguaçu estreia na 
fase preliminar do Cam-
peonato Carioca no dia 
22 de dezembro, contra 
o Goytacaz, no Estádio 
Laranjão.

Zagueirão fez o gol nos últimos momentos do jogo e vibrou bastante
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Moradores denunciam terreno transformado 
em ‘lixão’ atrás de hospital infantil

6

Área atrás do Hospital Municipal Jesus tem lixo hospitalar, lâmpadas, mato alto e vazamento de esgoto
Assessoria de
 Imprensa

DiVulGação

Cedae informa o desligamento 
de água hoje em Belford Roxo

SAMU-DC ministra treinamento 
para estudantes de enfermagem 

Cedae realizará obras para melhoria de abastecimento na região

treinamento teve duas etapas, uma teórica e outra prática

Moradores de Vila 
Isabel, na Zona 
Norte do Rio, 

estão desesperados com o 
descarte de lixo do Hospital 
Municipal Jesus, especiali-
zado em pediatria. Eles de-
nunciam que funcionários 
do hospital transformaram 
um terreno nos fundos em 
um lixão e temem a conta-
minação.

“Há muitos anos eles jo-
gam lixo hospitalar, serin-
gas, colchões, todo tipo de 
lixo pelas janelas”, contou 
a moradora sônia Becker.

Outro morador, o estu-
dante Henrique Becker, diz 
que já viu muitos ratos e 
baratas no terreno.

“Eles jogam roupas, sa-
cos de lixo, ar-condiciona-
do velho. Tudo o que dá na 
telha, eles jogam no mato”, 
disse o morador.

No fundo do terreno dá 
para ver luvas descartáveis, 
garrafas de álcool, caixas 
de material hospitalar, lâm-
padas fluorescentes, tudo 
numa área do próprio hos-
pital transformado em li-
xeira. Mas o problema não 
é de hoje, como informam 
moradores.

“Durante dez anos eles 
despejaram esgoto e nunca 
fizeram a limpeza do terre-
no. Só vejo eles arremes-
sarem o lixo de maneira 
totalmente irresponsável 
no terreno”, disse a artis-
ta plástica Bárbara Rodri-
gues.

sônia Becker espera que 
o hospital pare de despejar 
lixo de maneira irregular.

“Em primeiro lugar, isso 
é um hospital de crianças. 
E se nos fundos está nesse 
estado, imagina como não 
está dentro do hospital. 
Para a gente respirar esse ar 
de lixo hospitalar, essa água 
que escorre que a gente não 
sabe de onde vem, seringas 
jogadas pela janela, fica o 
medo da contaminação de 
alguma forma, até pelo ar”, 
disse a moradora.

A direção do Hospital 
Municipal Jesus disse que 
o terreno atrás da unidade 
não é usado para descar-
te de lixo, principalmente 
hospitalar. E que não pro-
cede a reclamação sobre 
vazamento de esgoto. Vizinhos dizem que abandono de terreno se arrasta há dez anos

DiVulGação
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Para melhorar o abaste-
cimento dos municípios de 
Belford Roxo, São João de 
Meriti e Duque de Caxias, 
a Cedae realizará hoje 
(17), o remanejamento de 
uma tubulação da rede de 
água na rua Zemiro Ben-
to de Assis, esquina com 
Avenida Moacir Saraiva 
de Carvalho, em Jardim 
Metrópole, São João de 
Meriti. A intervenção faz 
parte das obras do Pro-
grama de Abastecimento 
de Água para a Baixada 
Fluminense, orçadas em 
R$ 3,4 bilhões, já em an-
damento, que vão ampliar 
a oferta de água para os 
municípios da região.

Os serviços terão início 
às 10 horas e devem ser 
concluídos até às 19 horas 
do mesmo dia. Para reali-
zar a obra, será necessário 
reduzir o abastecimento de 
parte dos três municípios 
beneficiados. o forneci-
mento de água será total-
mente retomado imediata-
mente após a conclusão do 
trabalho, mas em alguns 

Planalto informa que horário de 
verão começará no próximo dia 4

Não haverá adiamento conforme informado

DiVulGação

O Palácio do Planalto 
informou no início desta 
semana que não haverá 
adiamento do início do 
horário de verão. Con-
forme a assessoria da 
Presidência, o governo 
decidiu manter a data de 
4 de novembro.

No início do mês, o 
Planalto chegou a comu-
nicar a decisão de adiar 
o início do horário de 
verão para 18 de novem-
bro, a pedido do Ministé-
rio da Educação (MEC).

A intenção do minis-
tério era evitar prejuízos 
aos estudantes que farão 
o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), 
cuja primeira prova está 
marcada para 4 de no-
vembro – a segunda pro-
va será no domingo se-
guinte (11). O argumento 
é que a necessidade de 
adiantar os relógios em 
uma hora pode confundir 
os candidatos.

De acordo com a Casa 
Civil da Presidência, o 
decreto que faria a alte-
ração para o dia 18 não 

foi publicado no “Diário 
oficial da união”. a Presi-
dência informou que o go-
verno avaliou o pedido do 
MEC, porém, não foi pos-
sível atender à demanda.

“Conforme decreto as-
sinado pelo presidente 
Michel Temer, o horário 
de verão começará no dia 
4/11. Não haverá adia-
mento”, informou a asses-
soria da Presidência.

A mudança do início do 
horário de verão de 4 para 
18 de novembro foi criti-

cada pela Associação Bra-
sileira das Empresas aére-
as (Abear), que representa 
as maiores empresas áreas 
do Brasil.

A entidade argumen-
tou que a mudança pode-
ria levar passageiros que 
compraram passagens 
com antecedência a per-
derem seus voos. Segun-
do a associação, cerca de 
42 mil voos poderiam ser 
afetados e pelo menos 3 
milhões de passageiros se-
riam prejudicados.

pontos, o abastecimento 
pode levar até 24 horas para 
se restabelecer completa-
mente.

Imóveis que disponham 
de sistema de reserva (cis-
terna e/ou caixa d´água) não 
deverão ter problemas de 
abastecimento. Mesmo as-

sim, a Cedae orienta os mo-
radores da região afetada a 
usar de forma consciente 
os reservatórios internos 
(caixas d´água e cisternas) 
e a evitar o desperdício, re-
programando as tarefas não 
essenciais que representem 
grande consumo de água.

A Prefeitura de Duque 
de Caxias, através do Nú-
cleo de Educação em ur-
gência (NEuR) do servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência de Duque de 
Caxias (SAMU 192 - DC) 
ministrou um treinamento 
sobre atendimento à Pa-
rada Cardiorrespiratória 
(PCR) em curso de forma-
ção de técnico em Enfer-
magem. O convite foi feito 
pela profª Daniela Pascho-
al e a aluna Renata Cruz.

A Coordenadora do 
NEuR/ saMu 192 - DC, 
Enfermeira Claudia Fi-
delis Basilio, e o coorde-
nador médico, Dr. Diego 
Vieira Mendes, entendem 
a importância de contri-
buir com a formação dos 
futuros técnicos de enfer-
magem. O treinamento foi 
realizado com a participa-
ção do Enfermeiro João do 
Nascimento e da Acadêmi-
ca de Enfermagem Juliana.

O conteúdo do trei-
namento foi baseado na 
American Heart Associa-
tion (AHA), que destaca 
as principais diretrizes 

Contribuinte de Duque de Caxias tem 
até dezembro para quitar dívidas fiscais 

DiVulGação

A Prefeitura de Duque 
de Caxias está dispo-
nibilizando aos contri-
buintes municipais, até 
o dia 21 de dezembro, 
as novas regras da Anis-
tia Fiscal 2018, a partir 
da Lei 2899, sancionada 
pelo prefeito Washington 
Reis.

Através das novas re-
gras, que entraram em 
vigor no dia 26 de junho 
de 2018, o contribuin-
te pode ter até 100% de 
descontos, em juros e 
multas, para quitação 
de dívidas de Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano – IPTU e Imposto 
Sobre Serviços – ISS 
(Fixo e variável), junto 
à Prefeitura de Duque de 
Caxias. Para parcelar os 
débitos junto à Secretaria 
Municipal de Fazenda e 
Planejamento, o contri-
buinte tem que estar com 
o pagamento do ano de 
2018 em dia. Contribuin-
tes que tenham aderido 
ao refiz mas não tenham 

no atendimento à parada 
cardiorrespiratória. O trei-
namento teve duas etapas, 
uma teórica e outra prática, 
utilizando manequins para 
simulação de situações re-

ais, visando melhorar a 
qualidade e o desempenho 
do atendimento na realiza-
ção das manobras de res-
suscitação cardiopulmonar 
(RCP).

conseguido quitar as par-
celas, poderão renegociar 
o débito.

A lei determina ainda 
que o parcelamento mí-
nimo será de R$ 70,00 
para pessoa física e de 
R$ 300,00 para pessoas 

jurídicas. A dívida com 
Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis – ITBI 
não é beneficiada pela 
nova lei. O parcelamento 
contempla os autos de in-
fração, multas e taxas de 
alvará.
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Falsa esteticista já tinha passagem pela polícia dizem investigadores

Mulher que fez ‘aplicações’ e matou
 empresária é conhecida como ‘Dani Bumbum’

7POLÍCia

ESTÁ FORAGIDA

Fernanda Assis passou por um procedimento estético 
e morreu nove dias depois de ser atendida em casa

“Dani Bumbum” ou 
“Dani sereia”. Es-
ses eram os codino-

mes usados pela mulher 
que realizou procedi-
mento estético que ma-
tou a microempresária 
Fernanda Assis (29). 
Danielle Cândido Car-
doso, que teve a prisão 
temporária decretada, 
cobrou R$ 1 mil pelo 
trabalho. Uma conhe-
cida da vítima contou 
à polícia que Fernan-
da pagou R$ 500 por 
transferência bancária 
e o restante seria por 
cartão de crédito. As in-
formações constam na 
decisão da juíza Lívia 
Bechara de Castro, pro-

ferida na segunda-feira. 
‘Dani Bumbum’ já ti-
nha uma passagem pela 
polícia por ter sido fla-
grada pela polícia, em 
2015, com metacril, em 
São João de Meriti. 

Segundo matéria do 
EXtRa, no proces-
so, consta que o mari-
do de Fernanda, Alex 
Fernando, afirmou aos 
investigadores que 
‘Dani Bumbum’ o li-
gou dizendo que essa 
era a primeira vez que 
acontecia uma morte 
após um procedimento 
que ela tenha realiza-
do. E que ela transferiu 
R$ 200 para a conta de 
Alex. Assim, ele desco-

briu o nome completo 
de Danielle. Ainda de 
acordo com o processo, 
ele recebeu diversas li-
gações, áudios e texto 
via WhatsApp após o 
falecimento de Dani.

A polícia descobriu 
ainda pelo relato de 
uma das amigas mais 
próximas da morta “que 
Dani foi até a casa de 
Fernanda para trocar o 
curativo e, quando viu 
o ferimento no bumbum 
dela, começou a chorar 
e não falou nada”.

Ontem de manhã, po-
liciais estiveram na casa 
da suspeita, em Mes-
quita, mas ela não foi 
encontrada. Segundo a 

REPRoDução/FaCEBook

PM prende dois assaltantes no Lote XV

Ontem (16) por vol-
ta das 22h, uma equipe 
de patrulhamento da 
Polícia Militar no bair-
ro Pillar, foi informada 
por moradores da loca-
lidade que os mesmos 
tinham sido abordados 
por dois indivíduos 
armados, que levaram 
seus pertences, e ainda 
tentaram roubar o car-

ro de uma das vítimas, 
um Renault Duster. 

Após o ato, os me-
liantes seguiram em 
direção ao lote XV. a 
guarnição seguiu em 
busca e localizaram os 
dois assaltantes, que 
após serem abordados 
pela polícia, realiza-
ram diversos disparos 
contra, imediatamente 

começou uma troca de 
tiros. Um dos bandidos 
foi atingido e encami-
nhado ao Hospital Es-
tadual Adão Pereira 
Nunes, em Duque de 
Caxias.

Foi apreendida uma 
pistola 9mm. Todo o 
material foi encami-
nhado para a 59ª DP 
(Belford Roxo).

Um dos meliantes foi atingido na troca de tiros e perdeu a pistola Guarnição seguiu para delegacia com o preso e as drogas

Drogas são apreendidas na 
Comunidade da MarinhaDiVulGação

DiVulGação/PRF

No início desta se-
mana, policiais do 
20º BPM (Mesqui-
ta), efetuaram um 
cerco tático na Co-
munidade da Mari-
nha, com intenção 
de reprimir o tráfi-
co de drogas no lo-

cal. Com sucesso, a 
guarnição encontrou 
o gerente do tráfico 
com uma mochila, 
contendo 260 pinos 
de cocaína, um rá-
dio transmissor e 
um aparelho celular. 

Após um vascu-

lhamento pela co-
munidade, os poli-
cias seguiram com 
o preso e o material 
apreendido para a 
52ª DP, em Nova 
Iguaçu, para que 
fosse realizado o 
procedimento.

 Infográfico mostra queda no número de roubo de cargas 

Roubos de cargas apresentam 
queda pela primeira vez, desde 2015

DiVulGação

De acordo com os dados 
do Instituto de Segurança 
Pública Rio, os casos de 
roubo de carga apresenta-
ram a maior queda, fican-
do abaixo de 600 casos 
pela primeira vez desde 
setembro de 2015.

Foram 577 ocorrências 
de roubo de carga em se-
tembro de 2018, uma que-
da de 15% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado.

As Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP) 
que apresentaram a maior 
redução percentual no ter-
ceiro trimestre de 2018 
(comparado com o mesmo 
período de 2017) foram 
as AISP 03 (Méier e adja-
cências), 41 (Pavuna e ad-
jacências), 20 (Mesquita, 
Nova Iguaçu e Nilópolis) 
e 09 (Madureira e adjacên-
cias) com, respectivamen-
te, 60%, 59%, 57% e 50% 
roubos a menos.

Os roubos de rua (rou-
bo a transeunte, roubo de 
aparelho celular e roubo 

em coletivo) apresentaram 
diminuição de 8% em rela-
ção a setembro do ano pas-
sado e o roubo de veículo 
registrou queda de 6%.

Os dados divulgados 
pelo Instituto de Seguran-

ça Pública são referentes 
aos Registros de Ocor-
rência (RO) lavrados nas 
delegacias de Polícia Ci-
vil do Estado do Rio de 
Janeiro durante o mês de 
setembro.

Prefeito de Duque de Caxias 
assina termo de convênio com a PMRJ

 O prefeito Washington 
Reis assinou na última sema-
na, no Gabinete da PMDC, 
o Termo de Convênio entre 
a Polícia Militar do Rio de 
Janeiro, a Prefeitura Munici-
pal de Duque de Caxias e a 
Fundação de apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnolo-
gia, Esporte, lazer, Cultura 
e Políticas Sociais - Fundec. 
O documento visa atender as 
necessidades do Colégio da 
Polícia Militar na cidade, pio-
neiro na Baixada Fluminense.

“Hoje, recebi no gabinete, 
o Comandante Geral da Polí-
cia Militar do Rio de Janeiro, 
coronel Luiz Cláudio Lavia-
no e o presidente da Fundec, 
Ed Wilson, para tratar dos 
últimos preparativos para a 
implantação do primeiro Co-
légio da Polícia Militar da 
Baixada Fluminense, que será 
instalada aqui no nosso mu-
nicípio de Duque de Caxias,” 
disse o prefeito Washington 
Reis.

Complementando a fala do 
prefeito, o cel. Laviano desta-
cou que esse é um importante 

Convênio foi realizado na última semana

passo para as famílias de mili-
tares da Baixada Fluminense, 
que sonham com os seus filhos 
estudando em uma escola mi-
litar. “A Prefeitura de Duque 
de Caxias é parceira nesta 
ação e estamos honrados de 
poder fazer parte deste proje-
to,” contou.

Cabe ao município ajustar 
as instalações pertinentes no 
que refere-se a parte elétrica, 
hidráulica, pintura, portas, 

rede de telefonia em condi-
ções, substituição das grades 
dos muros, abertura de um 
portão para entrada e saída, 
construção de instalação para 
a guarda do colégio. Já a Fun-
dec ficará responsável pela 
contratação do corpo docente 
necessário ao desenvolvimen-
to das atividades pedagógicas. 
além de contratar profissionais, 
com o objetivo de fazer a lim-
peza e a manutenção do espaço.

polícia, Danielle é ago-
ra considerada foragida 
e vai responder por ho-
micídio e exercício ile-
gal da medicina.

O corpo de Fernanda 
Assis foi enterrado na 
tarde de ontem, no Ce-
mitério de Ricardo de 
Albuquerque.

RELEMBRE
A microempresária 

Fernanda Assis morreu 
no sábado (13), nove 
dias após fazer preen-
chimentos nos lábios e 
nos glúteos. O procedi-
mento foi realizado na 
casa da vítima, em Ri-
cardo de Albuquerque, 
Zona Norte do Rio.
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TSE manda remover da internet vídeos 
de Bolsonaro contra o ‘kit gay’
Carlos Horbach considerou que vídeos sobre suposta distribuição de livro geram desinformação 

O ministro Car-
los Horbach, 
do Tribunal 

superior Eleitoral 
(tsE), determinou a 
remoção de vídeos pu-
blicados no Facebook 
e Youtube nos quais o 
candidato a presidente 
pelo PSL, Jair Bolso-
naro, aparece critican-
do a suposta distribui-
ção pelo Ministério da 
Educação a escolas 
públicas de um livro, 
dentro do chamado 
“kit gay”.

Nos vídeos, publica-
dos na sua maioria em 
2016 por apoiadores do 
deputado, Bolsonaro 
ataca a suposta inclu-
são, dentro de material 
escolar contra a homo-
fobia, da obra “Apa-
relho Sexual e Cia.”, 
destinado a crianças 
e que apresenta dese-

Eduardo Paes promete ‘turbinar’
o Hospital da Posse

Em mensagem envia-
da há pouco ao prefeito 
de Nova Iguaçu, Rogé-
rio Lisboa, o candida-
to do DEM ao governo 
estadual, Eduardo Paes, 
afirmou que vai investir 
forte na saúde da Baixa-
da Fluminense e que vai 
somar forças com o mu-
nicípio em torno do Hos-
pital Geral de Nova Igua-
çu, o Hospital da Posse.

“Meu amigo prefeito 
Rogério Lisboa, venho 
aqui dar um recado para 
você. Sei da sua agonia 
sobre o Hospital da Pos-
se, um hospital caro que 

nhos de cunho sexual.
“Todo ele é uma co-

letânea de absurdos 
que estimula precoce-
mente as crianças a se 
interessarem por sexo e 
no meu entender, isso é 
uma porta aberta para a 
pedofilia também”, diz 
Bolsonaro, mostrando 
partes do livro.

“O que o governo de 
Dilma Rousseff faz? 
Compra centenas de 
milhares desses livros 
e distribui para as es-
colas. É uma grana 
para os companheiros 
e fica pervertendo seus 
filhos em sala de aula”, 
completa o deputado 
em outro trecho.

Bolsonaro atribui o 
programa Escola sem 
Homofobia ao adver-
sário Fernando Ha-
ddad, candidato pelo 
PT e ex-ministro da 

Educação.
Na decisão que man-

da remover os vídeos 
da internet, assinada 
na última segunda-fei-
ra (15), Horbach aten-
deu pedido da cam-
panha de Haddad. A 
defesa do petista nega 
que houve distribui-
ção do livro, segundo 
declarações do Minis-
tério da Educação e da 
editora que o publicou.

O ministro concluiu 
que o vídeo “gera de-
sinformação no período 
eleitoral, com prejuí-
zo ao debate político”. 
“É igualmente notório 
o fato de que o projeto 
“Escola sem Homofo-
bia” não chegou a ser 
executado pelo Minis-
tério da Educação, do 
que se conclui que não 
ensejou, de fato, a distri-
buição do material didá-

Vídeos prejudicam o debate político

DiVulGação

Dólar cai a R$3,70 com vantagem de 
Bolsonaro e busca por risco no exterior

O dólar operava em 
queda ontem (16) e foi 
abaixo de 3,70 reais, 
influenciado pelo am-
biente de maior busca 
pelo risco no exterior 
e após nova pesquisa 
eleitoral consolidar o 
cenário de ampla van-
tagem de Jair Bolso-
naro (PSL) na disputa 
à Presidência da Re-
pública.

Às 10h14, o dó-
lar recuava 0,97%, a 
3,6981 reais na venda, 
depois de ter alcança-
do na mínima 3,6947 
reais. O dólar futuro 
tinha queda de cerca 
de 1%.

Na véspera, a mo-
eda norte-americana 
fechou em baixa de 
1,18%, a 3,7342 reais.

“O Ibope deu prati-
camente como certa a 
eleição de Bolsonaro 
e agora o dólar testa 
o suporte de 3,70 re-
ais”, afirmou o sócio 
da assessoria de in-
vestimentos Criteria 
Investimentos, Vitor 

DiVulGação
DiVulGação

Moeda norte-americana recuou 0,97%

Igreja possui brasão da família imperial

O TSE (só agora) tenta se 
armar contra as fake news

Igreja católica centenária é pichada 
com suásticas no Rio de Janeiro

Com a campanha 
presidencial pratica-
mente decidida em fa-
vor de Jair Bolsonaro 
(PSL), o Tribunal Su-
perior Eleitoral (tsE) 
decidiu agir para tentar 
conter a onda de notí-
cias falsas que invadiu 
as redes sociais espa-
lhada sobretudo por 
apoiadores do capitão 
reformado do exército.

a presidente do tsE, 
ministra Rosa Weber, 
e o ministro da Segu-
rança Pública, Raul 
Jungmann, se reuni-
ram para discutir me-
didas de segurança no 
segundo turno. Anun-
ciaram a criação de 
um aplicativo para que 
mesários possam de-
nunciar em tempo real 
irregularidades no dia 

da eleição. E também 
afirmaram que técni-
cos do tsE vão passar 
a trabalhar dentro do 
Centro de Comando e 
Controle para acelerar 
a investigação de pos-
síveis fake news — o 
centro precisa de au-
torização da Justiça 
Eleitoral para começar 
a investigação de cada 
caso.

A centenária capela 
de São Pedro da Ser-
ra, em Nova Friburgo, 
cidade da Região Ser-
rana distante 140 qui-
lômetros da capital do 
Rio de Janeiro, ama-
nheceu com a fachada 
pichada com suásticas 
nazistas no início desta 
semana.

O ataque ocorreu 
pela madrugada, e não 
há informações sobre 
os autores da picha-
ção, segundo informou 
a Polícia Civil.

Localizado no centro 
de São Pedro da Ser-
ra, distrito de Friburgo 
com apenas quatro mil 
habitantes, o templo 
tem 150 anos. É o mais 
antigo do município, 
destino turístico de 

Miziara.
Na noite da última se-

gunda-feira (15), o le-
vantamento Ibope mos-
trou que Bolsonaro tem 
59% dos votos válidos, 
contra 41% de Fernan-
do Haddad (PT), repe-
tindo o quadro apon-
tado na véspera em 
pesquisa encomendada 
pelo BTG Pactual.

A preferência do 
mercado financei-
ro por Bolsonaro é 
apoiada no seu coor-
denador econômico, 
o economista liberal 
Paulo Guedes, e a ex-
pectativa é de que eles 
imponham uma agen-
da de reformas, corte 
de gastos e ajuste fis-
cal.

E somar forças para melhorar a saúde da Baixada

DiVulGação

quem procura tranqui-
lidade e temperaturas 
mais frias.

O crime de apologia 
ao nazismo está previs-
to na Lei Federal 9459, 
que estabelece pena 
de dois a cinco anos e 
multa para quem “fa-

bricar, comercializar, 
distribuir ou veicular 
símbolos, emblemas, 
ornamentos, distinti-
vos ou propaganda que 
utilizem a cruz suás-
tica ou gamada, para 
fins de divulgação do 
nazismo”.

Elizeu Pires

atende toda a Região Me-
tropolitana. Quero assumir 
de público meu compro-
misso com você da gente 
investir na saúde da Bai-
xada Fluminense e entrar 

junto com a Prefeitura fa-
zendo os repasses, turbi-
nando o Hospital da Pos-
se para que a gente tenha 
atendimento de primeira 
qualidade”, disse.

tico a ele relacionado”, 
escreveu na decisão.

No total, os advoga-
dos de Haddad pedi-
ram ao tsE a remoção 

de 42 links da internet 
relacionados ao tema, 
mas o ministro man-
dou retirar do ar ape-
nas 6, nos quais Bol-

sonaro diz que o livro 
era distribuído. Disse 
que os demais não ti-
veram sua “veracidade 
posta em xeque”



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.

Atenção com desafetos 
ou rivalidades que são 
direcionados aos amigos 
ou em atividades em grupo 
que esteja atuante. Atenção 
com ações impulsivas e 

precipitadas. Examine o cenário e faça 
o seu melhor. É importante entender 
que algumas situações podem fugir do 
seu controle, mas tudo está certo.

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

O campo emocional é 
tocado consideravelmente. 
O planeta Júpiter lhe 
auxilia a aproveitar 
oportunidades que 
ampliam o campo 

profissional e auxilia movimentar as metas 
futuras. Você está ansioso e com dificuldades 
para interagir com pessoas, estudos ou ideias 
que bloqueiam suas ações. Examine os 
sentimentos.

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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EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: MVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 13.705.746/0001-
42.
OBJETO: LOCAÇÃO DA CESSÃO DE USO 
COM MANUTENÇÃO MENSAL DE “SISTEMAS 
INFORMATIZADO ESPECÍFICO PARA GESTÃO 
PÚBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 
E BOLETIM OFICIAL ELETRÔNICO EM AMBIENTE 
WEB”.
VALOR GLOBAL: R$ 215.040,00 (DUZENTOS E 
QUINZE MIL E QUARENTA REAIS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
PROGRAMA TRABALHO: 01.01.01.031.052.2.001.000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: SYSTEM BIT SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 13.517.077/0001-85.
OBJETO: LOCAÇÃO DA CESSÃO DE USO 
COM MANUTENÇÃO MENSAL DE “SISTEMAS 
INFORMATIZADO ESPECÍFICO PARA GESTÃO 
PÚBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 
E BOLETIM OFICIAL ELETRÔNICO EM AMBIENTE 
WEB”.
VALOR GLOBAL: R$ 127.260,00 (CENTO E VINTE E 
SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
PROGRAMA TRABALHO: 01.01.01.031.052.2.001.000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
INÍCIO DA VIGÊNCIA: A PARTIR DADATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO

PORTARIA Nº 1114 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS.
                                                            R E S O L V E:
Art. 1º - PRORROGAR, até 31/12/2018, o contrato de trabalho da servidora abaixo 
relacionado, em razão de ainda existir  excepcional necessidades dos serviços da 
mesma:

Nomes       Função
Caroline Martins de Oliveira Almeida  Doc. I – Ens. Fundamental

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

 Ailton Basílio Marques
Prefeito 

PORTARIA Nº 1115  DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS.
                                                           R E S O L V E:
Art. 1º -  RESCINDIR, a pedido,  o contrato de trabalho da  servidora abaixo rela-
cionado:
•	 JOICE HELENA DE SOUZA MACHADO, a partir de 10/10/2018, função 
Docente I – Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turis-
mo, a vista do Processo 5780/18.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

 Ailton Basílio Marques
Prefeito 

                                       
PROCESSO Nº 5209/2018.
Para: SMAF.
     AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARE-
CER da Controladoria Geral do Município de fl. 51 e 57 e parecer da Procuradoria 
Geral do Município a fl. 54 a 56, em favor da Empresa KASA MED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ sob o 
n° 10.438.280/0001-78 no valor de R$ 30.801,60 (trinta mil, oitocentos e um reais 
e sessenta centavos). 

Solicito emissão de nota de empenho.
Porto Real, 11 de outubro de 2018.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 3544/2018.
Para: SMAF.
     AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER 
da Controladoria Geral do Município de fl. 62 v e parecer da Procuradoria Geral do 
Município as fls. 63 a 65, em favor da Empresa SNAP INFORMÁTICA LTDA inscrito 
no CNPJ sob o n° 27.287.226/0001-71 no valor de R$ 306,00 (trezentos e seis 
reais). 
 Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 11 de outubro de 2018.
KLEBER LUIS DE SOUSA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 138/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 10 horas de 30 DE OUTUBRO DE 
2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de No-
vembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 138/2018 na 
modalidade pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando REGISTRO 
DE PREÇOS PARA COMPRA DE ACIDULANTE, ADITIVO ALCALIZANTE, ALVE-
JANTE, AMACIANTE, DETERGENTES E SACOS PLÁSTICOS PARA SELADORA 
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº. 304/2018. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no ende-
reço 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$ 42.168,00 (quarenta e dois mil, cento e sessenta 
e oito reais).

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 139/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 10 horas de 31 DE OUTUBRO DE 
2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de No-
vembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 139/2018 na 
modalidade pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando COMPRA 
DE MATERIAL FILTRANTE para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº. 949/2018. 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 interes-
sados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 bran-
co e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 70.278,00 

(setenta mil, duzentos e setenta e oito reais).
Porto Real, 16 de outubro de 2018.

CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 140/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 9:30 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. 140/2018 na 
modalidade pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DOMISSANITÁ-
RIOS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especifica-
ções contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Adminis-
trativo nº. 3982/2018. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secre-
taria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identifica-
ção civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 31.482,44 (trinta e um mil, quatrocentos e 
oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 119/2018
Os Secretários Municipais de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação do Município de Porto Real HOMOLOGAM em 10 de outubro 
de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/2002; artigo 43, VI do Es-
tatuto 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 119/2018, na modalidade Pre-
gão 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 FRACASSADA.

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

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 114/2018
O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Porto Real 
HOMOLOGA em 03 de outubro 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 
114/2018, na modalidade Pregão Presencial, parte integrante do Processo Admi-
nistrativo 3547/2018, e que teve por objeto AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 PARA 
MOTONIVELADORA, que teve como vencedora à empresa MEGAPRINT SUPRI-
MENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 12.437.666/0001-90, no valor 
de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Solicito a emissão da nota de empenho.

LUIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO Nº 014/2018.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real 
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda
03 - OBJETO: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao contrato em pauta 
de execução dos serviços de recapeamento asfáltico e sinalização da Avenida Oito, 
Rua Campo Grande e Rua Comendador Seigo Chockyu.
04- EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5168/2017
 06 – PRAZO: 04 (quatro) meses
07 - DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2018.

LUIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO CONTRATUAL
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.: 062/2018
2. OBJETO: Pavimentação asfáltica para execução de serviços de recapea-
mento com CBUQ em diversas Ruas e Avenidas do Município.
3. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real
4. CONTRATADO: Valle Sul Pavimentação e Mineração Ltda
5. CNPJ CONTRATADO: 28.689.842/0004-64
6. ASSINATURA: 02 de outubro de 2018
7. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço.
8. PROCESSO: 4769/2018
9. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 23, I, “b” da Lei 8.666/1993
10. VALOR: R$ 879.116,98 (oitocentos e setenta e nove mil, cento e dezesseis 
reais e noventa e oito centavos).
11. EMPENHO: 1307/2018

LUIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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Ingredientes

CARNE ASSADA NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

VACA ATOLADA

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE MOÍDA À 
PARMEGIANA

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derre-
ter o queijo

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
N° 005/2018.
PARTES: CâmaraMunicipal de Itaguaí e R & G MONTAGEM E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO:Rescisão amigável do contrato administrativo n° 
005/2018, referente à Obras de Engenhariapara substituição 
de calhas (sem emendas) e seus elementos de fixação; 
substituição detelhas, reparos no corrimão e de toda estrutura 
metálica do patamar de acesso à presidência;troca do piso, 
rodapés e soleiras do corredor do primeiro andar; troca do 
piso, rodapés e dassoleiras (três soleiras em cada) das salas 
01 a 11, 14; troca do piso, rodapés e das soleiras nassalas 12, 
15 e almoxarifado; troca do piso, rodapés e das soleiras (duas 
soleiras em cada) nassalas 13 e 16; troca da soleira na sala 17; 
troca do piso, rodapés e das soleiras (duas soleirasem cada) 
nas salas 27, 28 e 29.
EFICÁCIA: O presente termo de distrato passará a 
produzirseus efeitos a partir da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 79, II, Lei Federal8.666/1993 e 
art. 472 do Código Civil.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:Nº398/17.
DATA DAASSINATURA: 01/10/2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo como Art. 80, §7° da Lei Orgânica do Município 
e do Art. 249, §1° do Regimento Interno, Promulga:
LEI Nº 3.666 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.432/2016, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º O inciso VII, do artigo 4º, da Lei 3.432/2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“VII- Quaisquer outras receitas a ele destinadas pelo chefe do 
Poder Executivo.”
Art. 2º O artigo 5º da referida Lei passa a vigorar com a se-
guinte redação:
“Art. 5º A parcela dos honorários advocatícios nos termos do 
Art. 3º, Inciso IV será distribuída mensalmente, de forma igua-
litária, aos membros da Procuradoria Geral em efetivo exer-
cício, respeitando-se o teto remuneratório a que alude o Art. 
37, XI, da constituição da República Federativa do Brasil, bem 
como o teto remuneratório do Prefeito Municipal”.
Art. 3º A alínea “a” do inciso III, do artigo 6º, da referida Lei 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“a) Para tratamento de saúde, pelo prazo máximo de 15 (quin-
ze) dias, ou em caso de acidentes de trabalho, pelo mesmo 
período.”
Art. 4º A alínea “d” do inciso III, do artigo 6º, da referida Lei 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“d) Por motivo de doença em pessoa da família, desde que 
seja parente em linha reta ou colateral até o segundo grau, 
cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, enteado ou 
dependente que viva às suas expensas, desde que declarado 
em seu assento funcional e comprovado por laudo médico, até 
o limite de 30 dias por ano.”
Art. 5º O inciso II, do artigo 7º, da referida Lei passará a vigorar 
com a seguinte redação:
“II- Em licença por motivo de doença em pessoa da família, 
nos termos da alínea “d” do inciso III, do artigo 6º, desta Lei.”
Art. 6º A alínea “d” do inciso IV, do artigo 6º, da referida Lei 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“d) Falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos ou ir-
mãos, até o limite de 08 (oito) dias consecutivos, a contar da 
data do falecimento.”
Art. 7º Fica suprimido o §1º do artigo 6º, da referida Lei.
Art. 8º O parágrafo único do artigo 7º, da referida Lei passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. A reinclusão do Procurador do Município no 
rateio, após os afastamentos previstos nesta Lei, dará direito 
ao recebimento de honorários proporcionalmente aos dias de 
efetivo exercício das suas funções, a partir do mês do efetivo 
retorno, sem direito a percepção valores pretéritos.” 
Art. 9º As receitas de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso 
I, do artigo 4º da referida Lei, serão 80% destinadas ao Fundo 
Municipal de Segurança Pública de Itaguaí - FMSP/ITG.
Art. 10. A alínea “c”, do inciso I, do artigo 4º da referida Lei, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“c) Honorários advocatícios concedidos em razão de Lei ou 
sentença.”
Art. 11. No artigo 1º fica incluído no rol de carreiras elencadas 
o de Assessor Jurídico, passando assim a constar: 
“Procuradores, Subprocuradores, Procurador Geral e Asses-
sores Jurídicos.”
Art.12. O parágrafo único do artigo 1º da referida Lei, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Parágrafo único. Fica autorizada a contratação, mediante pré-
vio procedimento licitatório, cuja iniciativa compete ao Procura-
dor Geral, de pessoa jurídica para, mediante desempenho de 
atividade meio, apoiar os órgãos municipais no procedimentos 
necessários a cobrança extra judicial e judicial dos créditos 
municipais inscritos ou não em dívida ativa, sob supervisão 
da Procuradoria Geral, devendo ser utilizada, quando houver, 
verba do Fundo da Procuradoria Geral, para pagamento das 
despesas oriundas desta  contratação, incluindo os honorários 
e outras avencas firmados com a pessoa jurídica contratada.” 
Art. 13. Fica renumerado o parágrafo único do artigo 2º da re-
ferida Lei, passando a constar como parágrafo 1º, bem como 
fica acrescido de um parágrafo 2º, o artigo 2º da referida Lei, 
com a seguinte redação: 
“§2º Mensalmente, o Procurador Geral encaminhará Oficio à 
Câmara Municipal contendo balancete com toda a movimen-
tação do Fundo da Procuradoria, incluindo o saldo financeiro.”
Art. 14.  O inciso I, do artigo 3º da referida Lei passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“I- O investimento no aperfeiçoamento e melhoria da estrutura 
operacional e das condições materiais da Procuradoria Geral 
do Município, bem como da área de Segurança Pública Muni-
cipal como um todo.”
Art. 15. Do artigo 3º da referida Lei passa a constar o Inciso V, 
com a seguinte redação: 
“V- Fomentar convênios do Município na área de Segurança 
Pública, podendo como custeá-los, no todo ou em parte, vi-
sando a promoção do bem-estar e segurança da população 
de Itaguaí.”
Art. 16. O artigo 5º da referida Lei passa a vigorar com a se-
guinte redação:
 “Art. 5º A parcela dos honorários advocatícios nos termos do 
artigo 3º, inciso IV, será distribuída mensalmente, de forma 
igualitária, aos membros da Procuradoria Geral em efetivo 
exercício, respeitando-se o teto remuneratório reconhecido 
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pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.”
Ar. 17. O parágrafo 1º do artigo 5º da referida Lei passará a 
vigorar com a seguinte redação: 
“§1º Para fins específicos desta Lei, consideram-se membros 
da Procuradoria Geral os Procuradores, Subprocuradores, 
Procurador-Geral e Assessores Jurídicos, nomeados em car-
go em comissão.”
Art. 18. O artigo 10 da referida Lei passa a vigorar com a se-
guinte redação: 
“Art. 10. As receitas previstas no Inciso I do artigo 4º, oriun-
das dos honorários advocatícios serão partilhadas da seguinte 
forma: 
I- 20% (vinte por cento) para membros da Procuradoria Geral, 
pro rata;
II- 10% (dez por cento) para os objetivos constantes nos inci-
sos de I a IV do Artigo 3º, bem como na ocorrência da hipótese 
prevista no parágrafo único do artigo 1º, todos desta Lei; 
III- 70% (setenta por cento) para investimento na área de Se-
gurança Pública, nos termos previstos em Lei própria que cria 
e institui no Município de Itaguaí o Fundo Municipal de Segu-
rança Pública.”
Art. 19. Fica acrescido do parágrafo 3º o artigo 10 da referida 
Lei, que terá a seguinte redação: 
“§3º Os recursos previstos no Inciso III deste artigo serão trans-
feridos mensalmente à Secretaria de Fazenda para que sejam 
efetivados os compromissos elencados na presente Lei.”
Art. 20. O parágrafo 1º do artigo 11 da referida Lei passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“§1º A partilha mensal dos honorários, os repasses para outros 
fundos, assim como a aplicação e a gestão financeira do Fun-
do, será fiscalizada por 02 (dois) Procuradores do Município 
ocupantes de cargo em provimento efetivo, 02 (dois) servido-
res da Secretaria Municipal de Fazenda ocupantes de cargo 
em provimento efetivo, 01 (um) Vereador membro efetivo da 
Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de 
Contas, indicado pelo Vereador Presidente desta Comissão.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 3.667  DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TÁXI-
-COMPARTILHADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art. 1º O Poder Executivo implantará o sistema de táxi-com-
partilhado no Município de Itaguaí como forma alternativa de 
utilização do táxi comum, cujo objetivo é usar um novo modo 
de tarifação compartilhada com outros passageiros em rotas a 
serem pré-definidas. 
Art. 2º Os atuais detentores de alvará de táxi poderão prestar 
transporte de passageiros consistente em táxi-compartilhado 
para, no mínimo, dois passageiros e no máximo a capacida-
de constante do registro do veículo e obedecidas as seguintes 
características:
I- a utilização do veículo com tarifa individual e previamente 
definida, em rotas estabelecidas pelo Poder Público; 
II- emprego de veículos de passeio utilizados como táxi regu-
larmente autorizados; 
III- cadastro prévio dos táxis para atuar neste sistema. 
Parágrafo único. A adesão dos taxistas ao sistema táxi-com-
partilhado será feita de forma voluntária e através de cadastro 
prévio dos motoristas que preferencialmente já atuem na re-
gião. Este cadastro deverá ser feito pela Secretaria Municipal 
de Transportes. Os motoristas que adotarem o sistema de táxi-
-compartilhado poderão igualmente atuar no sistema tradicio-
nal, respeitadas as regras estabelecidas. 
Art. 3º São princípios do sistema de táxi-compartilhado: 
I- a otimização, a racionalização e a eficiência do modal de 
transporte através do fomento à melhor utilização da capacida-
de de transporte dos veículos; 
II- priorização da coletivização dos veículos de transporte em 
detrimento de seu uso individual. 
Art. 4º As linhas criadas para circularem no sistema táxi-com-
partilhado deverão operar 24 horas por dia. 
Art. 5º A rota do sistema táxi-compartilhado deverá ter como 
ponto de partida terminais de táxi, polos geradores de viagens 
(centros comerciais, shopping centers e outros) e, como des-
tino final, bairros numa distância máxima de 55 quilômetros. 
Art. 6º O táxi que adotar o sistema de táxi-compartilhado de-
verá apresentar identificação visual luminosa (letreiro digital) 
específica e complementar daquela rota, para a visualização 
externa do passageiro, com indicação de quantidade de luga-
res disponíveis. 
Art. 7º  Para garantir a viabilidade do sistema e o barateamento 
das tarifas para usuários, a rota do sistema táxi-compartilhado 
deverá: 
I- utilizar caminhos alternativos aos das linhas de ônibus visan-
do aumentar a velocidade média no percurso, de forma a atrair 
também os usuários do automóvel; 
II- ter informações permanentes sobre a forma de operação e 
tarifação junto aos pontos iniciais e finais das rotas do Sistema 
de táxi-compartilhado; 
III- os veículos do sistema de táxi-compartilhado devem operar 
com o taxímetro desligado e poderão realizar paradas ao longo 
da rota para o embarque e desembarque de passageiros; 
IV- o veículo pertencente ao sistema de táxi-compartilhado po-
derá partir de um dos pontos extremos da rota com no mínimo 
2 passageiros até o máximo da capacidade do veículo, poden-
do realizar embarques complementares ao longo da rota; 
V- a metodologia e a forma de tarifação deverão ser idênticas 
para os dois sentidos de circulação, ponto inicial / ponto final e 
ponto final / ponto inicial, respeitando apenas pequenas altera-
ções nas vias, em função do sentido de circulação; 
VI- O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de 
Transportes, deverá fomentar a utilização do sistema de táxi-
-compartilhado através de campanhas educativas e informati-
vas sobre o sistema e suas vantagens em todos os veículos de 
comunicação como rádio, TV, internet e outros. 
Parágrafo único. Ao primeiro passageiro que utilizar o serviço, 
lhe é garantido o direito de optar pelo não compartilhamento, 
devendo, portanto, o motorista atender à solicitação do usu-
ário. 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas, se necessário. 
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
publicação. 
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 3.669 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.
INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO FESTIVAL AÉREO “AERO-
FEST” QUE PASSARÁ A CONSTAR NO CALENDÁRIO OFI-
CIAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ.

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal do Festival Aéreo – “AE-
ROFEST”, a ser comemorado anualmente no dia 05 (cinco) 
de julho. 
Art. 2º O Poder Executivo Municipal poderá realizar parceria 
com a iniciativa privada ou pública. 
Art. 3º A data instituída por esta Lei passará a integra o calen-
dário oficial do Município de Itaguaí. 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 3.670 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAGUAÍ, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica instituído no Município de Itaguaí, o Fundo Munici-
pal de Segurança Pública - FMSP/ITG, vinculado à Secretaria 
Municipal de Governo.
Parágrafo único. O fundo de que trata esta Lei será coordena-
do pelo Secretário Municipal de Governo.
Art. 2º O FMSP/ITG tem por finalidade assegurar meios para 
expansão e aperfeiçoamento dos serviços de combate a vio-
lência no Município de Itaguaí, apoiando aos órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais e provendo recursos que serão utiliza-
dos nas seguintes atividades:
I- aquisição de imóveis, construções, reformas e ampliações;
II- aquisição de veículos e demais equipamentos e materiais 
permanentes e de consumo;
III- despesas com serviços de terceiros, outros serviços e en-
cargos;
IV- participação dos agentes de segurança em cursos e even-
tos de intercâmbio, especialização e aperfeiçoamento, poden-
do incluir os agentes de segurança do Estado que sirvam no 
Município de Itaguaí, a critério do Coordenador do Fundo;
V- custos da própria gestão das atividades de segurança públi-
ca no Município de Itaguaí;
VI- outras atividades relacionadas ao aperfeiçoamento da se-
gurança pública em Itaguaí.
§1º As receitas e despesas integrarão a Lei Orçamentária 
Anual, através de previsão orçamentária, ou serão integradas 
mediante créditos adicionais, com prévia autorização 
legislativa.
§2º Os materiais móveis, em geral, incluindo veículos, somente 
poderão ser adquiridos para utilização no Município de Itaguaí,
§3º A Secretaria Municipal de Governo deverá apresentar até o 
mês de outubro de cada ano, um planejamento estratégico de 
suas ações, bem como da aplicação dos recursos oriundos do 
FMSP/ITG, para o ano seguinte, podendo, a Câmara Municipal 
propor alterações.
§4º O planejamento de que trata o parágrafo anterior deverá 
ser aprovado pelo Conselho Municipal de Segurança Pública, 
até o fim do mês de novembro de cada ano.
Art. 3º Constituem receitas do fundo:
I- as dotações orçamentárias a ele destinadas,
II- recursos advindos da coparticipação de outros Municípios, 
ajustados em convênio, que regule a prestação de serviços 
dos órgãos de segurança pública loco-regionais;
III- recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos,
IV- juros bancários e rendas de capital provenientes da imobili-
zação ou aplicação do fundo;
V- doações, legados e contribuições de pessoas físicas ou ju-
rídicas de direito privado, de órgãos ou entidades Federais, 
de outros Estados ou de Municípios, bem como de entidades 
internacionais;
VI- venda de veículos, equipamentos e materiais considerados 
inservíveis ou obsoletos de patrimônio do Município, em uso 
nos órgãos de segurança pública loco-regionais,
VII- recurso que venham a ser destinados advindos de infra-
ções administrativas;
VIII- quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser 
incorporadas.
IX- 50% (cinquenta por cento) das verbas advindas dos hono-
rários advocatícios de sucumbência concedidos em processos 
judiciais de que seja parte o Município de Itaguaí, saindo vito-
rioso, incluindo as Execuções Fiscais;
X - 50% (cinquenta por cento) das verbas advindas de honorá-
rios advocatícios provenientes de acordos de dividas inscritas 
em dívida ativa, mas não ajuizadas, quando for o caso de inci-
direm tais verbas.
Art. 4º As receitas próprias, discriminadas no artigo 3º serão 
utilizadas no pagamento das despesas inerentes aos objetivos 
do Fundo e empenhadas à conta das dotações consignadas à 
Secretaria Municipal de Governo.
Art.5º Cabe ao Coordenador do Fundo:
I- gerir o Fundo e estabelecer as políticas de aplicação dos 
recursos financeiros, em conjunto com outras autoridades da 
Municipalidade e demais órgãos de segurança pública loco-
-regionais
II- submeter ao Prefeito Municipal o plano de aplicação de re-
cursos a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Pluria-
nual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
III- submeter ao Prefeito Municipal as demonstrações mensais 
de receitas e despesas do Fundo;
IV- encaminhar ao órgão de contabilidade da Municipalidade 
as demonstrações mencionadas no inciso III;
V- ordenar pagamentos das obrigações decorrentes da exe-
cução de programas e projetos financiados com os recursos 
financeiros do Fundo; 
VI- propor ao prefeito Municipal a celebração de contratos, 
acordos e convênios, referentes aos recursos financeiros que 
se destinarão aos programas e projetos a serem administrados 
pelo FMSP/ITG.
§1º Os cheques relativos a movimentação financeira do FMSP/
ITG serão assinados pelo Secretário Municipal de Governo.
§2º Os recursos financeiros descritos neste artigo serão 
depositados obrigatoriamente em conta especifica do FMSP/
ITG, a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento 
oficial de crédito.
Art. 6º Da aplicação dos recursos do Fundo será feita presta-
ção de contas, nos prazos e na forma da legislação vigente, 
para o Conselho Municipal de Segurança Pública e para a Câ-
mara Municipal de Itaguaí.
Art. 7º Os bens adquiridos pelo FMSP/ITG serão destinados 
ao uso da fração dos órgãos de segurança pública locais e 
incorporados ao patrimônio do Município.
Parágrafo único. Os bens adquiridos pelo FMSP/ITG, quando 
não mais servirem aos órgãos de Segurança Pública locais, 
deverão ser leiloados, após atestada sua inutilidade pelo Se-
cretário Municipal de Governo, sendo os valores arrecadados 
com tais leilões, revertidos novamente para o FMSP/ITG.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará por Decreto o funcio-
namento do FMSP/ITG.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 15 de outubro de 2018. (a) Ru-
bem Vieira de Souza – Presidente.
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REDE TVREDE TV

Ingredientes

FRANGO COM 
CATUPIRY E 

BATATA PALHA 
DA TIA 
GRAÇA

1 Kg de sobrecoxa 
ou peito de frango 
cozido com 1 cubo 
de caldo de frango 
e desfiado / 1 ce-
bola picada / 1 lata 
de molho de tomate 
refogado / sal a gos-
to / 160 g de bata-
ta palha ou Ruffles / 
250 g de catupiry / 
100g de parmesão 
ralado

Modo de preparo

Ingredientes

PICADINHO DE 
CARNE AO VINHO

3 colheres de sopa 
de óleo / 2 dentes 
de alho bem pi-
cados / 2 cebolas 
médias picadas / 1 
Kg de patinho ou 
alcatra em cubi-
nhos / 1 folha de 
louro / sal e pimen-
ta a gosto / 1/2 
xícara de chá de 
purê de tomate / 
4 xícaras de chá 
de água / 2 cubi-
nhos de caldo de 
carne / 1/2 xícara 
de vinho tinto seco 
/ 500 g de cebolas 
bem pequenas / 1 
pimentão verde pi-
cado

Aqueça o óleo e 
refogue a cebola 
picada e o alho
Junte os cubinhos 
de carne, o louro, 
a pimenta e deixe 
dourar
Acrescente a 
água e os cubi-
nhos de caldo de 
carne até de dis-
solver bem, adicio-
ne o purê de to-
mate, o vinho e o 
pimentão
Misture bem e dei-
xe cozinhar por 30 
mimutos
Coloque as ce-
bolas pequenas e 
cozinhe por mais 
10 minutos e está 
pronto

Modo de preparo

Refogue a cebola, 
acrescente o fran-
go e refogue mais 
um pouco
Coloque o molho 
de tomate, o sal, 
misture bem e dei-
xe apurar
Coloque o refoga-
do em uma traves-
sa que possa ir ao 
forno, espalhe por 
cima o catupiry, 
salpiue o parme-
são e cubra com a 
batata
Leve ao forno pré 
- aquecido para 
gratinar por cerca 
de 20 minutos

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 

16 DE OUTUBRO DE 2018. PUBLICADO EM 17/10/2018 – CÓD-PMBR 162.

PORTARIA Nº 2198/GP/2018 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO, do cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, da Secretária Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 2199/GP/2018 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, na Secretária Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 2200/GP/2018 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA N.º 2201/GP/2018 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem efeito AS PORTARIA Nº 1039, 1040 e 1041/SEMAD/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018, 
publicada em 16/10/2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICAPL DA SAÚDE – SEMUS

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Prefeitura de Belford Roxo por meio desta Secretaria de Saúde envia convite para a Audiência Públi-
ca de Apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre de 2018, conforme preconiza a Lei Complementar 
Nº 141, de 13 de janeiro de 2012:

“Art.36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadri-
mestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I – montante E fonte dos recursos aplicados no período; 
II – Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cote-
jando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. ”

- O Relatório Quadrimestral foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde para a apreciação no dia 
11/09/2018, será apresentado em Audiência Pública, aberta a todos os munícipes de Belford Roxo no 
dia 29/10/2018 às 9:00 hs, na Câmara Municipal de Belford Roxo, situada na Av. José Mariano Passos, 
1214 Prata – Belford Roxo RJ.

                        Atenciosamente,

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELFORD ROXO.
VANDER LOUZADA DE ARAUJO

Matricula. 82/41842

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

PORTARIA Nº 61 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 – SEMED - BR
“Dispõe sobre a constituição e regulamentação do Programa de Correção de Fluxo Escolar e Apren-
dizagem – PROSSEGUIR”, na Rede Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo – RJ, e dá outras 
providências.”

O Secretário Municipal de Educação da Cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso das 
suas atribuições legais e considerando: 

	 A Constituição Federal Brasileira de 1988, que estabelece em seu Artigo 206, inciso I “I -  
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”;

	 ALei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9.394/96, em especial, o 
artigo 24º.

RESOLVE:
Art. 1º - Constituir e regulamentar o Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem– PROS-
SEGUIR, na Rede Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo, RJ – com os objetivosde garantir os 
níveis necessários de aprendizagem de nossos estudantes e de proceder à adequação do fluxo escolar 
para os mesmos em defasagem idade/ano de escolaridade.

Parágrafo Único–Em nenhuma hipótese, será admitida a montagem de turmas com anos de escolari-
dades distintos.    

Art. 2º - Para formação de turmas no Programa PROSSEGUIR, considera-se em defasagem o estu-
dante que se enquadre no quadro abaixo:

Ano de escolaridade

Idade dos estudantes cursando 
SEM defasagem

Idade dos estudantes cursando 
COM defasagem

4º ANO 09 e 10 anos 12 ANOS OU MAIS
6º ANO 11 e 12 anos 14 ANOS OU MAIS
7º ANO 13 e 14 anos 16 ANOS OU MAIS
8º ANO 14 e 15 anos 17 ANOS OU MAIS

§ 1º - Considera-se o ano civil como data-base para o cálculo da defasagem.

§ 2º - A progressão de estudos somente poderá ser de 2(dois) anos de escolaridade. 
§3º - Considerando o trabalho diferenciado e individualizado, a fim de garantir a 
qualidade do atendimento, as turmas do Programa PROSSEGUIR, deverão ter 
redução de no mínimo 30% no quantitativo de estudantes. 

Art. 3º - Compete à Secretaria Municipal de Educação, autorizar a implementação das turmas do Pro-
grama de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem – PROSSEGUIR.

Parágrafo Único – Na lotação do professor responsável da turma do Programa PROSSEGUIR, a Dire-
ção de Unidade Escolar deverá considerar, na escolha do regente, o perfil diferenciado para trabalhos 
pedagógicos dessa natureza.

Art. 4º -O Departamento de Ensino da SEMED é o órgão responsável pela implementação, formação 
continuada e acompanhamento do Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem – PROS-
SEGUIR.

Art. 5º - A carga horária e dias letivos das turmas do Programa PROSSEGUIR orientam-se pelo es-

tabelecido nos termos da LDBEN Nº 9394/96 e efetivado em Calendário Escolar da Rede Municipal.

Art. 6º - O estudante que solicitar transferência para outra Unidade Escolar, no decorrer do ano letivo e 
esta não possuir o Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem - PROSSEGUIR, deverá 
ser matriculado em turma regular, conforme o ano de escolaridade de origem.

Parágrafo Único – Caso a Unidade Escolar receptora possua o Programa de Correção de Fluxo Escolar 
e Aprendizagem – PROSSEGUIR no mesmo ano de escolaridade, o estudante dará seguimento aos 
estudos na turma do PROSSEGUIR na nova Unidade Escolar.

Art. 7º - O estudante incluído no Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem - PROSSE-
GUIR constituirá o corpo discente regular da Unidade de Ensino e será computado como uma matrícula 
efetiva.

§1º - O aluno com 10 (dez) faltas (consecutivas ou não) será submetido ao mesmo 
procedimento dos demais da Rede quanto ao encaminhamento de Ficha de 
Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI).
§ 2º - As turma do Programa PROSSEGUIR poderão receber novos estudantes até 31 de março 
do ano vigente. 

Art. 8º - As turmas do Programa PROSSEGUIR constituirão o turno de funcionamento da escola no 
qual ela estiver inserida, observando a carga horária legal prevista na legislação vigente.

Parágrafo Único -Todas as atividades desenvolvidas pela Unidade Escolar e previstas no seu Projeto 
Político Pedagógico deverão ser ofertadas às turmas, desde que não interfiram na carga horária de 4 
(quatro) horas efetivas exigidas pelo Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem– PROS-
SEGUIR.

Art. 9º - Os alunos com necessidades educacionais especiais não poderão ser inseridos nas turmas do 
Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem– PROSSEGUIR.

Art. 10 - O Programa PROSSEGUIR avalia os estudantes de forma contínua, com base na metodologia 
formativa e problematizadora, com vistas à elevação da autoestima, da emancipação e da indepen-
dência, a fim de valorizar múltiplas identidades, conhecimentos, procedimentos e atitudes ao longo do 
ano letivo.

§ 1º - A avaliação dos estudantes deverá seguir todas as normativas avaliativas em 
vigor da Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - Ao final do processo avaliativo junto ao professor, o Supervisor Escolar 
(Orientador Pedagógico) preencherá Parecer Conclusivo, conforme anexo a esta portaria, re-
gistrará a evolução do estudante ao longo do processo e indicará os resultados obtidos para fins de 
matrícula no ano posterior.

§ 3º - O parecer deverá indicar o ANO DE ESCOLARIDADE que o estudante será 
matriculado, bem como será integrado à respectiva pasta do estudante e, ainda, 
será assinado pelo Supervisor Escolar (Orientador Pedagógico) e pelo Inspetor 
Escolar SEMED.
§ 4º - O Histórico Escolar e Fichas Individuais deverão registrar, dentre outras, a 
seguinte observação: “O (A) estudante participou do Programa Correção de Fluxo e Aprendi-
zagem–PROSSEGUIR, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9394/96, Art. 24, inciso V, alínea B e Portaria SEMED-BR Nº 57, e deverá ser matriculado (a) no 
______ano de escolaridade do Ensino Fundamental ou Médio no ano de 20___.”
§ 5º - O responsável pelo estudante deverá ser comunicado oficialmente do 
Parecer Conclusivo.
§ 6º - Nos casos de estudantes com Parecer Conclusivo que indique a retenção, 
esse continuará matriculado no ano de escolaridade base.

Art. 11 - O Parecer Conclusivo não substituirá a Ficha Individual do Estudante.
Art. 12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art.13 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Belford Roxo, 16 de outubro de 2018.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mat. 60/60506

ANEXO I

PROGRAMA PROSSEGUIR - PARECER CONCLUSIVO 

UNIDADE ESCOLAR:
ESTUDANTE:
DATA DE NASCIMENTO: IDADE:
ANO DE ESCOLARIDADE:

EVOLUÇÃO DO ESTUDANTE

AVALIAÇÃO
DISCIPLINAS 

(DE ACORDO COM A MATRIZCURRICULAR)

MÉDIA FINAL POR DIS-
CIPLINA MÉDIA GLOBAL FINAL

ARTES
CIÊNCIAS

EDUCAÇÃO FÍSICA
GEOGRAFIA

HISTÓRIA
LÍNGUA ESTRANGEIRA
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
OBSERVAÇÃO:

RESULTADO
O referido estudante participou das etapas avaliativas do Programa de Correção de Flu-
xo e Aprendizagem – PROSSEGUIR; e, após o Conselho de Classe (COC), foi considerado 
_______________________________ para o _______ ano de escolaridade do Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio, de acordo com a legislação educacional vigente.

             ____________________________________                ________________________
_____________
                   Supervisor Escolar (Orientador Pedagógico)                                        Inspeção Escolar 
SEMED

Belford Roxo - RJ, ______ de _______________ de ________.  
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Queimados recebe visita do ídolo no 
vôlei Bernardinho nesta quarta-feira 
Ex-jogador e técnico vai palestrar para professores e visitará dependências do Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade

MEDALHISTA OLíMPICO 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O município de 
Queimados vai 
receber uma vi-

sita ilustre nesta quarta-
-feira (17). A partir das 
9h, o campeão olímpico 
pela seleção brasileira de 
vôlei, Bernardinho, parti-
cipará do encontro peda-
gógico em homenagem 
ao Dia do Professor, no 
Ginásio Metodista (Av. 
Vereador Marinho He-
metério de oliveira, s/n, 
Pacaembu), realizado 
pela Secretaria Municipal 
de Educação. E, após o 
evento, o ídolo do esporte 
visitará os idosos do Cen-
tro de Esporte e lazer da 
terceira idade-CElti 
(av. Maracanã, s/n, Paca-
embu).

Com uma carreira vito-
riosa nas quadras, cheia 
de títulos como jogador 
e treinador, Bernardinho 
é esperado com expecta-
tiva em Queimados. Cer-
ca de mil professores da 
rede pública municipal 
de ensino participarão do 
evento, que será motiva-
dor para os profissionais 
de educação. O multi-
campeão com a seleção 

a vibração após as vitórias estão marcadas na carreira bem-sucedida do campeão dentro e fora das quadras

de vôlei, além de um ba-
te-papo com os presentes, 
vai realizar a palestra “A 
arte de ser um bom mes-
tre”.

Realizado em parceria 
com o sEsC, o evento 
não teve custos aos co-
fres públicos do municí-
pio e visa arrecadar cerca 
de duas toneladas de ali-
mentos não perecíveis às 
casas de caridade locais. 
Entre outras atividades 
que serão desenvolvidas 
estão, exposições de gra-
fite com performance so-
bre valorização positiva 
da etnicidade - a consci-
ência de pertencimento 
do indivíduo a um deter-
minado grupo étnico -, 
homenagens diversas e 
apresentações de poesia.

O Secretário Municipal 
de Educação, professor 
Lenine Lemos, destaca a 
importância para os pro-
fessores do encontro com 
uma referência no espor-
te. “Temos superado os 
desafios e alcançado nos-
sas metas. Subimos no 
iDEB e temos, atualmen-
te, a segunda melhor edu-
cação da Baixada e isso 
é resultado do esforço de 
todo nosso corpo docente. 
O Bernardinho vem trazer 

um aprendizado para to-
dos nós, baseado em toda 
sua experiência e sucesso 
nas quadras”, disse.

ENCONtRO COM a 
tERCEIRa IDaDE
O dia também será 

agitado para os alunos 
do Centro de Esporte e 
Lazer da Terceira Idade. 

Cerca de 300 idosos que 
fazem atividades no local 
também esperam o trei-
nador para um bate-papo 
e, é claro, garantir aquela 
foto com o ídolo. Além 
do encontro, o dia reserva 
atividades de consciência 
corporal, apresentação da 
Trupe Solidária, além de 
dicas de educação bucal.

JuliaNa oliVEiRa / aMERiCa Rio


