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Hora H em Foco
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Rua de Cabuçu, 
em Nova Iguaçu, 
só tem asfalto até a 
metade e moradores 
questionam o porquê 
do meio a meio. Na 
prefeitura, asfalta-
mento da via consta 
como completo.

A Câmara de Vere-
adores de Nova Igua-
çu aprovou a regula-
ção do Conselho de 
Assistência Social. A 
votação aconteceu na 
última terça-feira em 
sessão extraordinária.

Anteontem por 
volta das 23h40, 
agentes da guarda 
municipal de Mes-
quita evitaram que 
passageiros fossem 
roubados no interior 
da estação do trem.

O grupo Família 
#Vamodentro realizou 
ação social na Pra-
ça do Sesc em Nova 
Iguaçu. Brincadeiras 
diversas, pula-pula e 
piscina de bolinhas 
animaram a criançada.

Visando o eleitorado católico, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) firmou termo de compromisso, no 
qual se compromete a fortalecer o casamento hetero conforme preceitos e ensinamento da Igreja. O com-
bate à ideologia de gênero também consta do documento. O texto tem levantado críticas nas redes sociais 
pela discriminação contra o casamento homoafetivo, legalizado no País desde 2013.

Hora H nos Bairros

Regulação

Evitou o assalto

Projeto social

Louca-ex-
primeira-da-
ma caiu na 
real regada 
pela biritaUma loira de tirar o fôlego

Bolsonaro se compromete a defender
união entre homem e mulher

Belford Roxo participa da Semana
Nacional de Tecnologia

O evento teve a parceria do Instituto Federal do Rio de Janei-
ro (IFRJ) e da Secretaria Municipal de Turismo, foi alusivo à 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e buscou a inclusão 
da Baixada Fluminense na área, valorizando a criatividade e a 
inovação. Uma das atividades aconteceu na Praça de Heliópolis.
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Compromisso assumido 
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Jorge Nóia estreia 
na chopperia 

Claquete Cine Bistrô
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Dammy Alexandrino sonha entrar em campo 
com o time do Flamengo e o corpo todo pintado

O presidenciável e o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no ato da entrega do documento

Empregou o ladrão e foi roubado por ele
empresário quis aJudar
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sempre musa
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Técnico do 
Nova Cidade 

quer apoio da 
torcida para 

tentar acesso
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Casa da Mulher Dammy Alexandrino é o colírio da vez
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Por Jota Carvalho

Hora
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jota.carvalho@yahoo.com

Ainda sobre a ‘louca primeira-dama’ de 
um certo ex-prefeito da Baixada, a dita 
cuja, de acordo com informações de pa-
rentes, chegou a namorar e até viver um 
tempo com seu motorista particular, mas 
o sujeito não aguentou o tranco da mulher.

Louca primeira-dama

arte teatral nas salas

“Se ela já entornava redondo quando 
estava por cima, imaginem vocês da co-
luna, depois que o marido perdeu a elei-
ção e teve de se afastar da vida boa! A 
camarada que andava com o ‘amante’ 
para cima e para baixo tirando onda e 
corneando o maridão, ficou sem os dois e 
entrou em depressão”, conta um familiar.

A dona tentou manter a pose, mesmo 
bebendo pelos bares da vida, mas sem-
pre tinha um ‘deitão de copo’ que a avi-
sava: “fulana, você agora é uma mulher 
como as outras. Por isso está aqui no bo-
teco tomando todas”. Que sina da mada-
me hein!

Passou a beber mais

Caiu na real

Neste sábado (20), abra-
çamos a empresária e apoia-
dora de projetos culturais 
em Nova Iguaçu e Baixa-
da, Juliana degani. Nós do 
gAAC agradecemos o in-
centivo no início de nossa 
caminhada. Sinta-se abraça-
da, Ju!!! 

(21) 98037-1338
          WhATsApp

Aquele Abraço!
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Alunos da Escola Municipal de Teatro apresentam espetáculo nas unidades de ensino e divertem a criançada

Teatro para estudantes da 
rede pública de Nilópolis

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Na última quin-
ta (11), os es-
tudantes do 

Centro Integrado de 
Educação Pública Mu-
nicipalizado - CIEP 
186 Novo Horizonte, 
receberam os alunos 
da Escola Municipal de 
Teatro Antonio José - O 
Judeu.

O elenco da peça for-
mado por Matheus, Ju-
liana, Isabela, leonardo 
, Paula, João e Cristia-
no, faz parte da turma 
ministrada por Sandra 
França e Marlon go-
mes, que apresentaram 
de forma deslumbrante 
o espetáculo teatral “A 
Bicharada”. “Os estu-
dantes do CIEP adora-
ram e, nós da Secreta-
ria de Cultura ficamos 
muito felizes em aten-
der ao convite e poder 
dar oportunidade para 
os nossos alunos colo-
carem em prática seus 
estudos cênicos.”, disse 
o subsecretário Manoel 
Félix.

A Casa da Mulher 
Nilopolitana recebeu 
na quinta-feira (18) 
uma edição especial 
do projeto “Cine com 
Elas”, em alusão ao 
Outubro Rosa.

Com a exibição do 
filme “Lado a Lado”, 
as mulheres nilopoli-
tanas puderam acom-
panhar a história de 
uma jovem de doze 
anos e um garoto de 
sete, filhos de um casal 
separado que não acei-
tam a nova namorada 
de seu pai, uma bela e 
renomada fotógrafa de 
Nova York. O garoto 
ainda tolera a situação, 
mas a adolescente não 
se conforma com a se-
paração e com fato de 
seu pai e a namorada 
viverem juntos, pois 
isso significa que as 
chances de reconcilia-
ção com sua mãe se 
tornam quase nulas. 
No entanto, uma no-
tícia inesperada muda 
completamente a rela-
ção entre os familiares.

Jorge Nóia

Neste domingo (21), 
a partir das 20h, o mú-
sico e cantor Jorge Nóia 
estreia na casa de shows 
Claquete Cine Bistrô, 
que fica na Rua Frei Ca-
neca, 180, Bairro Vila 
Nova, em Nova Iguaçu. 
O show com voz e vio-
lão de Nóia permanecerá 
na Claquete aos domin-
gos, no mesmo horário. 
Vale a pena conferir.

dIVUlgAçãO

dammy Alexandrino é 
daquelas loiras de tirar o 
fôlego de qualquer marmanjo. 
Musa fitness e apaixonada 
por exercícios físicos, a 

beldade foi escolhida Musa 
do Flamengo no ano de 2016. 
Amante do carnaval, dammy 
já foi musa da Acadêmicos 
do Sossego, Rainha de 

Bateria da Vila Santa Tereza 
e desfilou de topless na 
Mocidade Independente de 
Padre Miguel. Seu maior 
sonho? Realizar um ensaio 

sensual no Maracanã ou 
entrar em campo com o time 
do Flamengo com seu corpo 
todo pintado. Que máximo, 
hein dammy!

Para o secretário de 
Cultura, Antônio Cos-
ta, “a troca ocorrida 
pela ida da Escola de 
Teatro ao Ciep permite 
o diálogo do que está 
acontecendo em nos-
so Município, desperta 
o interesse de nossas 
crianças nas artes cê-
nicas e informa nos-
sos cursos disponíveis. 

Essa é a magia do teatro 
e da escola se encon-
trando”, disse.

Já na última quinta-
-feira (18), foi a vez dos 
estudantes da Escola 
Municipal Margarida 
Fernandes Sabino assis-
tirem a apresentação da 
peça teatral “Chapeuzi-
nho Vermelho” dirigida 
e adaptada pela Profes-

sora Vanessa Traba. 
Para conhecer os cur-

sos oferecidos pela Es-
cola Municipal de Te-
atro Antonio José - O 
Judeu basta compare-
cer, de segunda a sexta, 
das 9h às 17h, na sede 
da Secretaria Municipal 
de Cultura, que funcio-
na na Rua João Pessoa, 
355, Olinda.
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política

Bolsonaro assina compromisso para 
defender união entre homem e mulher

GERAL

Candidato firmou aliança com a organização Voto Católico Brasil
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Assessoria de Imprensa

Mirando o eleito-
rado católico, 
o presidenciá-

vel Jair Bolsonaro (PSl) 
assinou um termo de 
compromisso, no qual se 
compromete a promover 
“o verdadeiro sentido do 
Matrimônio, como união 
entre homem e mulher”; 
“a Família, constituída de 
acordo com o ensinamen-
to da Igreja”; e a comba-
ter a “ideologia de gêne-
ro”. 

Elaborado pela organi-
zação Voto Católico Bra-
sil, o texto tem levantado 
críticas nas redes sociais 
pela discriminação contra 
o casamento homoafeti-
vo, aprovado no Brasil 
desde 2013 pelo Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ).

No site oficial da orga-
nização, Bolsonaro posa 
ao lado do arcebispo do 
Rio, o cardeal Orani João 
Tempesta, enquanto en-
trega o documento com 
assinatura atualizada. Na 
última semana, ele já ha-
via assinado uma primei-
ra versão do documento, 
que precisou ser refeita 
por conter um erro orto-
gráfico no nome do pre-
sidenciável. Em seu site, 
a Voto Católico Brasil se 
apresenta como um grupo 
sem ligações com a Con-
ferência Nacional dos 

O presidenciável posa ao lado do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, enquanto entrega o documento com assinatura atualizada

REPROdUçãO / FACEBOOk

Bispos do Brasil (CNBB), 
formado por ‘leigos cons-
cientes da dificuldade 
que o eleitor católico, 
por mais orientações que 
receba, tem de votar em 
bons candidatos’.

A porta-voz do coletivo, 
Viviane Mota, afirmou 
que não é possível revelar 
quem são os responsáveis 
pela organização, alegan-
do que “a ação do site não 
é personalista, havendo 
um constante rodízio en-
tre seus membros”. Inda-
gada sobre a elaboração 
do termo de compromis-
so, ela disse que o texto 
foi produzido “por um 
colaborador do site que é 
advogado e aprovado pe-
los demais membros”.

“Não temos ligação al-
guma com o candidato 
Jair Bolsonaro, nem o co-
nhecemos pessoalmente. 
Todo o trabalho é feito de 
forma impessoal e supra-
partidária, havendo crité-
rios objetivos que devem 
ser atendidos para que o 
candidato seja divulgado 
pelo site”, afirmou Vivia-
ne.

de acordo com ela, a 
iniciativa de procurar o 
candidato para a assina-
tura do termo de com-
promisso não partiu da 
organização. “Tomamos 
conhecimento da assina-
tura pelas redes sociais. 
Não havia nenhum mem-
bro da equipe no encon-

tro, mas buscamos saber 
quem eram as pessoas 
que lá estavam e, conse-
guindo identificá-las, en-
tramos em contato. Atra-
vés delas, recebemos o 
documento assinado”.

Na última terça (16), 
Bolsonaro recebeu a vi-
sita do maquiador e in-
fluenciador digital Agus-
tin Fernandez, que já 
havia sido hostilizado 
pelo candidato do PSl no 
passado. A aproximação 
foi encarada como uma 
tentativa de amenizar as 
declarações do candida-

to contra a comunidade 
lgBT na campanha para 
o segundo turno.

ElEiTORADO 
cATólicO

A plataforma Voto Ca-
tólico Brasil disponibi-
lizou o mesmo termo de 
compromisso em seu site 
para que qualquer candi-
dato a cargos eletivos no 
pleito deste ano pudesse 
assinar. O portal ainda 
disponibiliza o nome dos 
‘candidatos que mais se 
aproximam das orienta-
ções da Igreja’ em cada 

uma das esferas de gover-
no.

Ao assinar o documento 
com reconhecimento de 
firma, o presidenciável do 
PSl busca atrair o voto 
de fiéis da Igreja. Segun-
do a última pesquisa Ibo-
pe/Estado/TV globo, a 
aceitação de Bolsonaro é 
grande entre os evangéli-
cos (66% dos votos con-
tra 24% de Fernando Ha-
ddad, do PT). Já entre os 
católicos, a disputa é mais 
equilibrada: 48% declara-
ram voto em Bolsonaro 
no contra 42% no petista.

Nas eleições de 2018, 
também assinaram o ter-
mo de compromisso da 
Voto Católico Brasil os 
candidatos a deputado 
federal Nilton Salomão, 
Eduardo Badu, Carlos 
dias e Hugo leal (RJ); 
Udson Soares, Paulo Fer-
nando e Erich (dF); Eros 
Biondini (Mg); Júlio Ce-
sar (RS); e Joaquim Pas-
sarinho (PA). Além dos 
candidatos a deputado es-
tadual Marcio Pacheco e 
Adenilson Honorato (RJ); 
Zé Alves (PA); e Flávia 
Camargo (SP). (AE)

Belford Roxo participa da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia e Economia Criativa

Belford Roxo foi o pal-
co de diversas atividades 
do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro (IFRJ). O 
evento foi alusivo à Sema-
na Nacional de Ciência e 
Tecnologia e buscou a in-
clusão da Baixada Flumi-
nense em torno de temas 
sobre ciência e tecnolo-
gia, valorizando a criati-
vidade e a inovação. Uma 
das atividades aconteceu 
na Praça de Heliópolis e 
foi realizada em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Turismo e a guarda 
Municipal. O objetivo foi 
proporcionar à população 
um contato mais próximo 
com professores e convi-
dados, auxiliando na dis-
seminação da informação 
e da tecnologia, desper-
tando o interesse, espe-
cialmente dos jovens, so-
bre o tema.

Entre os presentes, a 
professora de Inglês Alda 
Maria Coimbra; o pro-
fessor de Empreendedo-
rismo, Estevão leite e o 
professor de designer, 
Raphael Argento, todos 
do IFRJ, além da equipe 
da Secretaria Municipal 
de Turismo, que foi re-

presentada pela secretária 
executiva Hisolda Rodri-
gues e pelas assessoras 
técnicas Silei Benvindo e 
Nathália lyra. Na ocasião 
foram ministradas pales-
tras sobre Finanças Pesso-
ais e Noções de Inglês.

Segundo Hisolda Rodri-
gues, é muito importante 
desenvolver ações envol-
vendo Prefeitura, socieda-
de civil e setores acadêmi-
cos a fim de empoderar o 
cidadão através do conhe-
cimento. “É uma forma de 
combater as desigualdades 
e construir um futuro me-
lhor para a nossa popula-
ção”, disse Hisolda.

A Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia foi 
estabelecida pelo governo 
Federal em 2004, através 
de decreto, sendo um dos 
instrumentos mais im-
portantes para mobilizar 
a população, em especial 
crianças e jovens, em tor-
no de temas e atividades 
de ciência e tecnologia, 
valorizando a criatividade.

de acordo com o Minis-
tério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC) esta ação 
é realizada em parceria 
com secretarias estaduais 
e municipais, além de ins-
tituições de ensino e pes-
quisa, escolas, empresas e 
outros órgãos.

O objetivo do evento é empoderar o cidadão através 
do conhecimento sobre os temas apresentados

dIVUlgAçãO

Câmara de Nova Iguaçu aprova regulação
do Conselho de Assistência Social

O presidente da 
CMNI, vereador 
Rogério Teixeira 
Junior, Juninho do 
Pneu, encaminhou 
na última terça-fei-
ra (16), a votação 
do projeto de lei 
sobre a finalidade, 
fixação dos princí-
pios e diretrizes de 
atuação, a compe-
tência e o funciona-
mento do Conselho 
Municipal de As-
sistência Social. de 
autoria do Execu-
tivo, a matéria foi 
aprovada por una-
nimidade e entra 
em vigor na data de 
sua publicação, re-
vogadas as dispo-
sições em contrá-
rio, especialmente 
a lei Municipal 
3.840/2007, que 
trata do tema e foi 
agora atualizada.

Para Juninho, o as-
sunto é de extrema 
importância, prin-
cipalmente pelo in-
teresse público que 
agrega. “O Conse-
lho de Assistência 
Social é vinculado 

à Secretaria muni-
cipal de Assistência 
Social e tem como 
objetivo assessorar a 
administração públi-
ca no estabelecimen-
to, acompanhamento, 
controle e avaliação 
da política que a ci-
dade adota em rela-

ção à assistência 
social. Penso que 
precisamos forta-
lecer tanto o Con-
selho quanto a Se-
cretaria, para que 
sejam garantidos os 
direitos e a cidada-
nia do povo igua-
çuano”, afirmou.

Vereador Juninho diz que o assunto é de 
extrema importância pelo interesse público

dIVUlgAçãO



No dia do Médico, comemorado em 
todo o Brasil dia 18 de outubro, a boa no-
tícia parte da Prefeitura do Rio. Estão sen-
do convocados para a rede municipal de 
Saúde mais 179 profissionais aprovados 
no último concurso realizado pelo muni-
cípio em 2017. Os médicos concursados 
irão para unidades de urgência e emergên-
cia, hospitais pediátricos e maternidades, 
além de institutos de saúde mental

desde ontem (19), a rede de supemercado guanabara 
promove promoções para celebrar seu aniversário. A Cet-
-Rio identificou os bairros que, tradicionalmente, acabam 
tendo o trânsito impactado pelo fluxo de pessoas e veí-
culos e preparou um esquema especial de trânsito para 
contribuir com a fluidez do trânsito e o deslocamento das 
pessoas nessas regiões.

Médicos Convocados Médicos Convocados II

Aniversário Guanabara ‘‘Confisões de um Senhor de Idade’’

Eles disseram...
“Temos que ter foco e humildade até o dia 28 de outubro [data do segundo turno]. Nada de 

salto alto”, advertiu Onyx lorenzoni, anunciado como futuro ministro da casa civil num 
eventual governo Jair Bolsonaro.

Entre 22 e 25 de outubro, o Planetário realizará o cur-
so de Filosofia da Ciência. As aulas, que acontecerão das 
19h30 às 21h, vão abordar aspectos fundamentais do co-
nhecimento e suas consequências da na busca pelo chama-
do saber científico. As questões dos primeiros filósofos e 
suas relações com a ciência moderna também serão pauta 
do curso.

durante os encontros, o astrônomo leandro guedes 
analisará as relações entre ciência, tecnologia e a socie-
dade. Os participantes terão a oportunidade de conhe-
cer algumas das questões mais importantes, além das 
ideias de filósofos de diversos momentos históricos, 
sobre a construção e o desenvolvimento da ciência.

DIRETO AO PONTO

O presidente Michel Temer reuniu, no Palácio da Al-
vorada, ministros e assessores para discutir o relatório da 
Polícia Federal (PF) que o indicia. Nesta semana, a PF 
entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o relatório 
final do inquérito dos portos, que indicia Temer e mais 10 
pessoas por integrarem um suposto esquema que atuou 
para beneficiar empresas do setor portuário, envolvendo 
a edição de um decreto, em troca de propina.

Filosofia da Ciência III Lixo Zero
Para participar das aulas, os interessados de-

vem realizar a inscrição de forma presencial. de-
vido à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
o curso será oferecido gratuitamente. A classifica-
ção etária é livre. Mais informações sobre os en-
contros, no site da Prefeitura do Rio: http://www.
rio.rj.gov.br ou por telefone: (21) 2088-0536.

A Comlurb está programando uma grande opera-
ção de conscientização sobre a forma correta de des-
carte de resíduos e fiscalização do lixo Zero para este 
sábado (20), em Sepetiba, na Zona Oeste, a partir das 
9h. O trabalho será realizado com dez fiscais do lixo 
Zero e apoio de agentes da guarda Municipal, com 
abordagens e flagrantes de descarte irregular.

Filosofia da Ciência 

Filosofia da Ciência II
O presidente da associação Urgência Ho-

mofobia, guillaume Mélanie, que ajuda es-
trangeiros lgBT que sofrem perseguição em 
seus países de origem, foi golpeado no rosto-
em Paris. Ele denunciou a agressão homofó-
bica – a quarta em menos de um mês – e uma 
investigação foi aberta. A denúncia ficou por 

conta do comissariado do 1° distrito de Paris.

Relatório da Polícia Federal na PGR

Através do próprio olhar, Flavio Migliaccio apresen-
ta em “Confissões de um Senhor de Idade” seus 83 anos 
de vida. Num diálogo com deus, ele conta suas histórias, 
suas experiências, suas memórias, saudades e até tristezas, 
tudo com bom humor. Até 28 de outubro. Sábado às 20h e 
domingo às 19h. Cidade das Artes. Avenida das Américas 
5300, Barra da Tijuca. Ingressos a R$ 20 (meia).

Os médicos passarão pela fase de 
exames admissionais, para, então, es-
colherem o local de trabalho entre as 
unidades com necessidade de reposi-
ção de profissionais. Eles cumprirão a 
carga horária de 24h semanais. Outros 
82 médicos já tinham sido convocados 
em setembro, e já estão em ação na rede 
hospitalar, o que dá um total de 261 mé-
dicos chamados em apenas um mês.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Moradores da rua 
Antônio de Oliveira 
Carvalho, em Ca-
buçu, estão ques-
tionando o motivo 
de só metade da via 
ter sido asfaltada. 
Há alguns anos a 
Prefeitura de Nova 
Iguaçu revitali-
zou algumas ruas 
do bairro, e parte 
da rua Antônio foi 
uma das beneficia-

nos bairros
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Asfalto só em metade da Rua 

No próximo dia 28 
– junto com o segun-
do turno das eleições 
para presidente da 
República e governo 
do Estado – os 8.961 
eleitores de Aperibé, 
pequena cidade do 
Noroeste Fluminen-
se, voltarão às urnas 
em pleito suplemen-
tar. Vão escolher no-
vos prefeito e vice 
numa disputa que 
vem sendo marcada 
por informações fal-
sas, como a de que 

o candidato do PSC, 
Inácio Zanata, teria 
desistido em favor 
de outro postulante 
ao cargo de prefeito. 
Principal apoiador 
do candidato que está 
liderando a corrida 
ao governo estadu-
al, o ex-juiz Wilson 
Witzel (também do 
PSC), Zanata, está 
nas ruas à duras pe-
nas. Sem dinheiro, a 
campanha é feita de 
pé no chão, na base 
da sola de sapato.

dIVUlgAçãO

COMBATE À SÍFILIS

Comemorado no 
terceiro sábado do mês de 
outubro, o dia Nacional 
de Combate à Sífilis será 
marcado por uma grande 
ação de mobilização em 
Mesquita. Hoje, das 9h às 
14h, equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde estarão 
na Praça Elizabeth Paixão 
para orientar os presentes, 
distribuir preservativos 
e realizar teste rápido da 
sífilis. Quem quiser realizar 
o exame terá o resultado 
em apenas cinco minutos 
e, em caso positivo, já 

será encaminhado para o 
tratamento adequado.  

Além disso, o sábado 
também ficará marcado 
como o dia d do Outubro 
Rosa em Mesquita. Neste 
dia, a Unidade Básica de 
Saúde Parque ludolf (Vila 
Emil), a Unidade Básica 
de Saúde Edson Passos, a 
Estratégia Saúde da Família 
Valter Borges (Chatuba), 
a Clínica da Família 
Jorge Campos (Coreia) 
e a Clínica da Família 
Jacutinga estarão realizando 
exames preventivos e outras 
atividades direcionadas 
ao combate do câncer de 
mama. Estas unidades 

também apoiarão o dia 
Nacional de Combate à 
Sífilis, com teste rápido e 
atendimento informativo. 

A sífilis é uma doença 
sexualmente transmissível, 
causada por uma bactéria. 
A pessoa pode contrair 
e demorar anos para que 
se manifeste. Entre os 
sintomas, se destacam o 
aparecimento de feridas 
indolores, que evoluem 
para machas avermelhadas 
na pele e, em casos mais 
graves, pode atingir o 
sistema nervoso, coração e 
ossos. Nas gestantes, caso 
seja transmitida para os 
bebês, a sífilis pode provocar 

Assessoria de Imprensa

TAILÃNDIA
Um turista bri-

tânico e uma 
canadense fo-
ram acusados 
de vandalismo 
na Tailândia por 
fazer um grafi-
te em um muro 
histórico da ci-
dade de Chiang 
Mai, no norte 
do país. Se fo-
rem declarados 
culpados, eles 
podem pegar 
uma pena de até 
10 anos de pri-

são e uma mul-
ta de 1 milhão 
de bats (US$ 33 
mil). Os visitan-
tes, ambos de 23 
anos, foram de-
tidos pela polí-
cia em um hotel 
onde estavam 
hospedados e 
levados até um 
tribunal de jus-
tiça onde foram 
lidas as acu-
sações contra 
eles. A polícia 
afirmou que am-
bos admitiram o 

crime e que es-
tavam bêbados 
quando comete-
ram a infração. 
Eles foram tarde 
da noite à por-
ta principal da 
muralha histó-
rica que rodeia 
a parte monu-
mental da cida-
de para deixar 
sua assinatura 
com tinta preta, 
conforme mos-
tra um vídeo de 
uma câmara de 
segurança.

Vandalismo na Tailândia 
MUNDO

Lixo Zero II
O gari Renato Sorriso e o grupo Chegando de 

Surpresa ajudarão no trabalho de conscientização. 
Com música e dança,a eles percorrem residências 
e pontos de comércio, abordando os moradores e 
passando mensagens positivas, incentivando-os a 
dar o destino correto ao lixo, garantindo um meio 
ambiente menos poluído e evitando a proliferação 
de mosquitos, baratas e roedores.

Com campanha de pé 
no chão Zanata é visto 

como o ‘Davi’ de Aperibé

Seis pontos da cidade estarão realizando testes rápidos, com resultado em apenas cinco minutos

Atividades são abertas para toda a popu-
lação de ambos os sexos

           dIVUlgAçãO

O desejo de uma idosa de 89 anos, de 
ver gogo Boys, animou um asilo em Col-
chester, Essex, na Inglaterra. A vovó pediu 
de aniversário que a casa de repouso rece-
besse a visita dos rapazes musculosos. Os 
homens fortões, vestindo apenas aventais 
e gravatas borboleta, foram contratados 
para servir o jantar e quebrar a rotina da 
instituição. 

Dia Nacional de Combate à Sífilis terá 
ações em Mesquita, neste sábado

dIVUlgAçãO

Izabelle Rodrigues
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das, porém, a outra 
parte da rua ainda 
aguarda o asfalta-
mento. Indignados, 
os moradores ques-
tionaram a Prefeitu-
ra, e a resposta que 
tiveram é de que a 
rua consta como 
completamente as-
faltada. Essa é mais 
uma rua do municí-
pio que só recebeu 
o asfalto no papel.

Estagiária             21 98037-1338

aborto, má formação, 
surdez e até a morte. Vale 
lembrar que, no município 
de Mesquita, a unidade de 
saúde de referência para o 
tratamento e diagnóstico 
da sífilis é o Centro Médico 
de Saúde (CMS) Paraná, 
no Centro. Porém, todas 
as unidades de saúde da 
prefeitura estão aptas para 
realizarem o tratamento 
contra a sífilis. O CMS 
Paraná fica na rua Paraná 
557 e é também a unidade 
de referência de Mesquita 
de todo o Programa dST/
Aids e Hepatites Virais, 
além do Programa de 
Controle da Tuberculose.
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Flamengo segue cauteloso quanto 
a briga pelo título brasileiro de 2018
Era Dorival alivia tensão e recoloca o clube na briga pelo título

5
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jota.carvalho@yahoo.com

BRASIlEIRãO

A troca no comando téc-
nico fez bem ao Flamengo. 
A saída de Maurício Bar-
bieri mexeu com o elenco 
e desde que dorival Júnior 
assumiu os rumos do plan-
tel foram três partidas sem 
derrotas no Campeonato 
Brasileiro. Se o empate 
sem gols com o Bahia no 
Nordeste não empolgou, 
os 3 a 0 repetidos contra o 
Corinthians em São Paulo 
e no clássico carioca com 
o Fluminense recolocaram 
de vez o Rubro-Negro no 
mapa de postulantes ao títu-
lo nacional.

Atualmente o Flamengo 
é o terceiro colocado com 
55 pontos, quatro a menos 
que o líder Palmeiras. O 
Internacional se coloca en-
tre os dois com 56 pontos. 
Também no páreo, o São 
Paulo com 52 e o grêmio, 
um pouco mais abaixo, com 
51 pontos.

dorival Júnior tem pro-
curado blindar o elenco 
neste sentido. Os jogadores 

são orientados a fugirem 
de armadilhas que possam 
representar um aumento de 
pressão em um ano marca-
do por decepções como as 
eliminações precoces no 
Campeonato Carioca e na 
Copa libertadores, além 
da queda nas semifinais da 
Copa do Brasil. Ciente de 
que o título é possível, do-
rival garante que os quatro 
primeiros parecem em con-
dições de lutar.

“O nosso pensamento é 
fazer o Flamengo seguir em 
condições de brigar, porém, 
este também é o desejo de 
Internacional e do São Pau-
lo, além do Palmeiras. Te-
mos que pensar no jogo a 
jogo pois esta é a nossa rea-
lidade. Não pretendo trans-
ferir responsabilidade, mas 
tem uma distância conside-
rável para o líder neste mo-
mento, pois todos gostariam 
de ter quatro pontos a mais 
na tabela de classificação”, 
explicou dorival Júnior.

O time para este compro-
misso vem sendo mantido 
em sigilo pelo treinador 
do Flamengo. Ele, porém, 

vai manter a base que vem 
jogando e que derrotou o 
Fluminense. A única alte-
ração em relação ao duelo 
passado será o retorno do 
goleiro diego Alves, recu-
perado de dores nas costas, 

que reaparece no lugar de 
César. Apesar do mistério 
mantido por dorival, o 
meia diego, recuperado de 
dores na coxa direita, deve 
ficar como opção no banco 
de reservas.

dessa maneira, o esbo-
ço de time para domingo 
teria: diego Alves, Pará, 
Réver, léo duarte e Renê; 
gustavo Cuéllar, Willian 
Arão, lucas Paquetá, 
Everton Ribeiro e Vitinho; 

Fernando Uribe. 
Neste sábado o elenco do 

Flamengo trabalha na parte 
da manhã ainda no Rio de 
Janeiro e depois acontece o 
embarque para a capital pa-
ranaense.

Dorival vem fazendo um ótimo início de trabalho no clube da Gávea e está em paz com a torcida  

gIlVAN dE SOUZA / dIVUlgAçãO 

Trabalho de Marcelo Oliveira agrada
dirigentes e torcedores do Fluminense

Quando o recesso do 
Campeonato Brasileiro 
começou para a dispu-
ta da Copa do Mundo 
da Rússia a torcida do 
Fluminense e a direto-
ria sofreram um baque. 
Considerado o grande 
responsável pelo clube 
não entrar em crise e 
por alguns bons resul-
tados dentro de campo, 
o técnico Abel Braga 
decidiu deixar as la-
ranjeiras. Os atrasos 
salariais, as perdas de 
jogadores e a crise po-
lítica, com o presidente 
Pedro Abad cada vez 
mais isolado, pesaram 
bastante na decisão do 
treinador.

Os dirigentes pensa-
ram por alguns dias e 
estudaram as opções de 
mercado, que não eram 
muitas. Assim, a apos-
ta foi na experiência de 
Marcelo Oliveira, que 
havia levado o Coritiba 
a duas finais de Copa 
do Brasil e foi bicam-
peão brasileiro pelo 
Cruzeiro em 2013 e em 
2014. Porém, o treina-
dor vinha de alguns tra-
balhos não muito vito-
riosos e gerava grande 
desconfiança entre os 
torcedores.

Com o passar do 
tempo Marcelo Oli-
veira foi acalmando o 
ambiente e conseguiu 
trabalhar a cabeça dos 
jogadores em uma ce-
nário de quatro meses 

de direitos de imagem 
em atraso e um de salá-
rio em carteira.

O desempenho em 
campo pode ser con-
siderado bem positivo 
para a qualidade do 
plantel. Com 37 pon-
tos, o Tricolor ainda 
luta contra o rebaixa-
mento no Campeona-
to Brasileiro, mas está 
mais próximo da zona 
que leva para a Copa 
libertadores. Na Sul-
-Americana, o time 
passou de fase e vai 
duelar com o Nacional 
do Uruguai nas quartas 
de final. Neste cenário, 
existe a certeza de que 
Marcelo será mantido, 
salvo alguma tragédia 
nesta reta final, para 
2019.

Com ele no comando 

o Fluminense voltará a 
jogar no domingo, às 
16h, contra o Atlético-
-Mg no Estádio Nilton 
Santos, no Rio de Ja-
neiro (RJ), pela trigé-
sima rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O 
time para este compro-
misso deverá ser reve-
lado minutos antes do 
confronto. O treina-
dor tem à disposição o 
meia Junior Sornoza, 
que retorna após ficar 
de fora em dois jogos 
por estar servindo à 
seleção equatoriana 
em amistosos interna-
cionais. Neste sábado 
pela manhã um trei-
no fecha a preparação 
para o confronto e de-
pois os atletas entram 
no período de concen-
tração.

Treinador várias vezes campeão brasileiro espera 
repetir conquistas à frente do tricolor carioca

Alan defendeu o Tubize no campeonato Belga em várias temporadas

lUCAS MERçOM / dIVUlgAçãO

Alan Pires é o novo reforço para
a lateral esquerda do Mecão

O lateral-esquerdo 
Alan Pires, 25, é a 
mais nova contrata-
ção do America para 
a temporada 2019. 
O jogador vem de 
três anos atuando no 
futebol europeu, em 
clubes da Bélgica e 
da Armênia. Neste 
último, defendia o 
Ararat Yereven até o 
meio do ano.

Alan fez a base 
justamente no Ame-
rica, de onde saiu 
aos 18 anos. No 

Brasil, sua passagem 
mais destacada foi no 
Vila Nova-gO, em 
2013. CRAC, Cabo-
friense, Madureira e 
duque de Caxias fo-
ram alguns dos clubes 
que ele defendeu no 
Brasil.

Ele é o segundo jo-
gador da posição que 
o America contra-
tou para 2019. Antes 
dele, chegou Badé, 
vindo do Passo Fun-
do (RS). Além deles, 
o clube já fechou com 

o lateral-direito Be-
larmino e com os 
meias diego Sales 
e Miguel. Os cinco 
se juntam aos 14 re-
manescentes do tí-
tulo da Série B1 do 
Estadual deste ano 
que renovaram con-
trato.

A estreia do Me-
cão na Fase Prelimi-
nar do Campeonato 
Estadual acontecerá 
no dia 22 de dezem-
bro, contra o Ame-
ricano, fora de casa.

dIVUgAçãO AFC TUBIZE
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Mais 6 naves do Conhecimento 
fecham as portas no Rio de Janeiro

6

Interrupção das atividades é por tempo indeterminado, até que a verba seja repassada
Assessoria de
 Imprensa
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dIVUlgAçãO

Projeto Social realiza festa 
para crianças em Nova Iguaçu

iniciativa vem do grupo ‘Família #vamodentro’

Atividades têm objetivo de conscientizar alunas e funcionárias da unidade

O projeto Naves 
do Conheci-
mento sus-

pendeu as atividades 
na última quinta-feira 
(18), em várias unida-
des, por falta de paga-
mento da Prefeitura do 
Rio. A informação foi 
publicada na internet 
pelo Instituto Usina 
Social.

O instituto informou 
que tentou de todas as 
formas continuar com 
o serviços, mas cola-
boradores já não têm 
mais recursos próprios 
para pagar as despesas 
de transporte e alimen-
tação, mesmo que em 
regime de escala de 

trabalho. 
Estão fechadas, por 

tempo indeterminado, 
até que a prefeitura re-
gularize os pagamen-
tos e repasse as verbas, 
as seguintes unidades 
das Naves do Conhe-
cimento: Irajá; Penha; 
Padre Miguel; Vila 
Aliança; Madureira; 
Santa Cruz.

Na última terça-feira 
(16), outras duas uni-
dades já haviam sido 
fechadas por falta de 
pagamento, as do En-
genho de dentro e da 
Nova Brasília.

O fechamento das 
unidades interrompe 
as atividades da Sema-
na Nacional da Ciên-
cia e Tecnologia.

Em nota, a Secreta-
ria Municipal de Fa-
zenda e a Secretaria 
Municipal de desen-
volvimento, Emprego 
e Inovação (SMdEI) 
informaram que tra-
balham para buscar os 
recursos necessários 
ao pagamento.

As Naves do Conhe-
cimento têm como ob-
jetivo democratizar o 
acesso ao universo di-
gital em ambientes co-
laborativos e criativos. 
São oferecidas ofici-
nas, cursos e eventos 
relacionados a: infor-
mática, economia cria-
tiva, tecnologias da 
informação, robótica e 
programação, trabalho 
e empreendedorismo. Foto foi divulgada pelo instituto Usina social

dIVUlgAçãO

dIVUlgAçãO
Fundec promove atividades em comemoração ao Outubro Rosa 

Programa Caxias Cidade 
Luz revitaliza o município 

Esse é o maior programa de iluminação pública do estado

dIVUlgAçãO

Quem mora ou vi-
sita o município de 
duque de Caxias, já 
percebeu que muita 
coisa vem mudando 
nas ruas. Centenas de 
obras estão em anda-
mento em todos os 
bairros e já garantem 
a revitalização de vá-
rias regiões. A cidade 
está mudando graças à 
reforma, construção e 
ampliação dos equipa-
mentos públicos, além 
de muitos quilômetros 
de novo asfalto, drena-
gem e pavimentação. 
Todas essas novida-
des podem ser vistas 
a qualquer hora do 
dia ou da noite já que 
umas das principais 
iniciativas promovidas 
pela Prefeitura é o Ca-
xias Cidade luz.

O programa foi im-
plementado pelo pre-
feito Washington Reis 
que encontrou o mu-
nicípio com mais de 
60% das ruas às escu-
ras quando assumiu a 
Prefeitura, em janeiro 
de 2017. “Agora, a 
situação já está com-
pletamente diferente. 
Esse é o maior pro-
grama de iluminação 
pública do estado. 
São milhares de novos 
pontos de luz. Além de 
substituir as lâmpadas 
queimadas por novas, 
também estamos uti-

Muita diver-
são marcou 
o mês das 

crianças no último sá-
bado (13). Uma ação 
social realizada pelo 
grupo ‘Família #va-
modentro’, na praça do 
Sesc, em Nova Iguaçu, 
contou com brincadei-
ras, pula-pula, piscina 
de bolinhas e ainda 
um lanche especial. 
durante o evento, que 
teve ajuda dos comer-
ciantes locais, cerca de 
100 crianças partici-
param de brincadeiras 
recreativas e ainda es-
colheram entre cachor-
ro-quente, pipoca, bolo 
ou gelatina. Além de 

todas as brincadeiras 
oferecidas pelo grupo, 
as crianças também 
ganharam brinquedos 
de presente. 

A iniciativa da ação 
é de Max Santos, de 
27 anos, morador do 
bairro Moquetá, onde 
foi realizado o evento. 
Max reuniu um gru-
po de amigos dispos-
tos a ajudá-lo quando 
percebeu que o bairro 
estava cada dia mais 
abandonado. O líder 
do projeto conta que 
a festa saiu melhor do 
que imaginavam. 

“Nossa festa em 
comemoração ao dia 
das Crianças surgiu 
quando vimos a ne-
cessidade de lazer no 
bairro. Fizemos uma 

tarde voltada direta-
mente para as crian-
ças, com um animador 
que entregou diversos 
brindes e durante os 
intervalos entregava 
lanche. Estamos agra-
decidos porque saiu 
melhor do que imagi-
návamos”.

O projeto social, que 
beneficiou crianças de 
diversos bairros da re-
gião, não tem ajuda de 
nenhum órgão público 
ou vereadores da Bai-
xada Fluminense. 

“lembrando que 
não tivemos ajuda de 
nenhuma prefeitura, 
foi tudo uma responsa-
bilidade do grupo, que 
também teve ajuda dos 
comerciantes da praça 
do Sesc”, conta Max.

A Prefeitura de du-
que de Caxias, através 
da Fundec (Fundação de 
Apoio à Escola Técni-
ca, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, lazer, Cultura 
e Políticas Sociais), rea-
lizou esta semana, ativi-
dades para conscientiza-
ção sobre a prevenção ao 
câncer de mama. A Fun-
dação promoveu na uni-
dade Inclusão e Traba-

lho, no centro de duque 
de Caxias, atividades de 
beleza, descontração e 
esportivas, abrindo tam-
bém a Semana Integrada. 
As atividades relaciona-
das ao Outubro Rosa têm 
o objetivo de conscienti-
zar e direcionar as alunas 
e funcionárias das unida-
des. Na ocasião também 
foi realizada ação de em-
belezamento nas mulhe-

lizando iluminação de 
led que garante mais 
luminosidade com um 
custo reduzido, já que 
o material é muito mais 
econômico e eficiente”, 
destacou o prefeito.

Através do programa, 
já foram feitos mais de 
95 mil atendimentos 
para substituição de 
pontos de luz nos quatro 
distritos do município. 
Ruas e bairros inteiros 
que passaram anos sem 
iluminação estão sen-
do beneficiados com a 
ação, que garante muito 
mais segurança, tran-
quilidade e qualidade de 
vida para os caxienses. 

O Programa Caxias 
Cidade luz conta com 
um telefone de aten-
dimento para os cida-
dãos. Qualquer pessoa 
que queira agendar um 
serviço deve entrar em 
contato através do nú-
mero 2676-9099 e fa-
zer a sua solicitação. O 
atendimento acontece, 
em média, dentro de 
um prazo de 72 horas. 
Assim que o serviço é 
concluído, o morador 
que solicitou o reparo 
recebe uma mensagem 
de telefone informando 
sobre o encerramento 
do chamado e a conclu-
são da atividade.

res, trabalhando a auto-
estima feminina.

A atividade contou 
com a presença do presi-
dente da Fundec, Ed Wil-
son lino, que destacou a 
importância de ações re-
lacionadas ao tema. 

“O Movimento tem o 
objetivo de conscienti-
zar a população para a 
importância do diagnós-
tico e tratamento preco-

ce do câncer de mama. 
Estamos mais uma vez 
realizando essas ações 
na Fundec, pois sabemos 
a importância que esse 
tipo de trabalho tem para 
homens e mulheres. Pre-
tendemos dar prossegui-
mento para além do mês 
de Outubro e ela deve 
continuar ao longo de 
todo o ano”, destacou o 
presidente.
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 Um dos ladrões foi empregado na oficina por patrão ‘com pena’

Trio é preso pela PRF com carro furtado 
na BR-040, em Duque de Caxias

7Polícia

ASCOM/PRF

ladrão ingrato

ASCOM/PRF

Após a abordagem os presos e o veículo foram levados para a 59ª Dp onde aguardarão decisão da justiça

dois homens 
e uma mu-
lher, suspei-

tos de terem furta-
do um gM/Onix de 
uma oficina, foram 
presos pela Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF) na madru-
gada de sexta-feira 
(19). O caso aconte-
ceu na rodovia Wa-
shington luís (BR-
040), em duque de 
Caxias, na Baixada 
Fluminense. Todos 
os ocupantes já ti-
veram passagem por 
roubo e receptação. 
 Por volta das 5h, 
policiais rodoviários 
federais realizavam 
uma fiscalização 
de rotina no quilô-
metro 107, na pista 
sentido Rio, quando 
avistaram um car-

ro com três pessoas 
em atitude suspei-
ta e foram abordá-
-lo. O motorista e 
os passageiros de-
monstraram bastan-
te nervosismo du-
rante a abordagem, 
fato que chamou a 
atenção dos agentes. 

  de acordo com 
um dos envolvidos, 
o veículo foi furta-
do da própria loja 
onde ele trabalhava 
em Petrópolis. Ele 
estava com a chave 
do estabelecimento 
e desligou o circuito 
de câmeras para não 

serem flagrados na 
ação delituosa. 
Os policiais fizeram 
contato com o pro-
prietário da oficina 
e ele informou que 
havia empregado o 
autor do furto com 
a intenção de ajudá-
-lo, pois sabia que 

ele tinha algumas 
passagens crimi-
nais e não seria fácil 
conseguir trabalho. 
  O dono da loja la-
mentou o ocorrido 
e informou que ain-
da terá de arcar com 
os danos no veículo 
recuperado, ocasio-

nados pela condu-
ção desastrosa do 
condutor infrator. 
  
A ocorrência foi re-
gistrada na 59ª dP, 
em duque de Ca-
xias. A identidade 
dos envolvidos não 
foi divulgada.

Pegos com veículo roubado em Belford Roxo
  Um veículo clonado, 
com relatos de envol-
vimento em roubos de 
carga, foi recuperado 
pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), em 
uma abordagem na 
Rodovia Presidente 
dutra (BR-116), em 
Belford Roxo. O caso 
aconteceu na tarde da 
última quinta-feira 
(18). dois homens fo-
ram preso por suspeita 
de receptação.
Em fiscalização de ro-
tina na dutra, no senti-
do São Paulo, policiais 
rodoviários federais 
resolveram abordar 
o veículo. dentro do 
carro, havia dois ho-
mens, um deles já 
havia sido preso pelo 
crime de receptação e 

saiu do sistema prisio-
nal em março de 2018.
durante a abordagem, 
os policiais realizaram 
uma fiscalização mais 
detalhada dos sinais 
identificadores do ve-
ículo e constataram 
que ele era clonado 
e possuía registro de 

roubo e furto. Além 
disso, havia relatos de 
envolvimento deste 
veículo em roubos de 
carga, na BR-040, na 
altura da Serra de Pe-
trópolis.
A ocorrência foi en-
caminhada à 64º dP 
(São João de Meriti).

Ocorrência foi encaminhada à 64º Dp 

dIVUlgAçãO Rio é o estado que mais demora 
a investigar crimes no país

O Rio de Janeiro é o estado que 
mais demora a investigar crimes 
no país, segundo um levanta-
mento do Conselho Nacional 
do Ministério Público. O prazo 
para concluir um inquérito poli-
cial deveria ser de 30 dias, mas 
95% das delegacias têm investi-
gações que levam mais de dois 
anos.
Uma série de fatores levam a 
isso, como a estrutura das de-
legacias muito precárias, que 
colocam em risco até a vida dos 
policiais. Outro fator é o efetivo 
policial. das 23 mil vagas que 
por lei deveriam ser preenchidas 
no Rio, só estão ocupadas cerca 
de nove mil, incluídos aí servi-
dores que estão cedidos para 
outros órgãos, de licença médi-
ca ou psiquiátrica e que estão 
prestes a se aposentar.
O Rio ocupa a décima posição 

em relação à falta de servidores. 
Em 91,9% das delegacias flu-
minenses há falta de servidores. 
Essas são dados preocupantes do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público.
O Ministério Público e a Justiça de-
pendem das investigações, do bom 
andamento dos inquéritos. Se elas 
demoram, não há denúncia, ação 
penal ou condenação e cresce a 
sensação de impunidade.
No Brasil, oito em cada dez lega-
cias do Brasil (84,8%) não têm 
servidores suficientes para realizar 
suas atividades policiais. São no to-
tal 5.434 delegacias nessa situação. 
A falta desse efetivo acaba prejudi-
cando as investigações dos crimes.
Esse mesmo levantamento mostra 
que 72% das delegacias no país 
têm inquéritos policiais tramitando 
há mais de dois anos. No Rio, das 
183 delegacias no estado, apenas 

nove estão com investigações 
em andamento há menos tempo.
depois do Rio de Janeiro, apare-
cem nesse ranking os estados de 
Mato grosso (92,4%), Rondônia 
(92,1%), Pernambuco (91,7%) e 
distrito Federal (89,8%).
Segundo o Ministério Público, 
que tem uma investigação em 
andamento para apurar o suca-
teamento da Polícia Civil, há 
necessidade urgente de convo-
car os candidatos já aprovados 
em concursos anteriores e de 
realizar novos concursos para 
as carreiras que ainda não foram 
contempladas.
Essa é uma demanda da própria 
Polícia Civil. Há cinco anos, a 
chefia da Polícia Civil vem pe-
dindo a realização de novos con-
cursos ao governador. O gover-
no alega limitações financeiras 
por causa da crise.

95% das delegacias levam mais de dois anos para concluir investigação

dIVUlgAçãO

Assaltantes roubam moradores na calçada em Nilopolis 
  Três homens armados 
assaltaram moradores de 
Nilópolis,  que estavam 
reunidos sentados em ca-
deiras de praia na calçada. 
Assalto ocorreu na noita 
da última quarta (17).
O vídeo mostra a ação 
dos bandidos na rua Pedro 
Álvares Cabral. O grupo 
chega em um carro e abor-
da os moradores, fugindo 
logo em seguida com os 
pertences.
A Polícia Civil pediu que 
as vítimas registrem o cri-
me em delegacia.

Guarda Municipal ajuda a 
evitar roubo em Mesquita
  O grupamento noturno da 
guarda Municipal interviu 
em uma tentativa de assal-
to dentro da estação ferro-
viária de Mesquita. O fato 
aconteceu na última terça-
-feira (16), por volta das 
23h40. Os agentes Netto e 
Raquel estavam na cabine 
de observação que fica pró-
xima ao local onde ocorria 
o delito. Eles foram abor-
dados por moradores, que 
informaram que no interior 
da estação da Supervia um 
homem estava sendo de-
tido por algumas pessoas, 
acusado de tentar roubar o 
celular de uma mulher.
O suspeito, Renato Viei-
ra Ferreira, de 45 anos, foi 
conduzido pelos agentes até 

a UPA Mesquita, em Edson 
Passos, onde recebeu atendi-
mento, pois havia sido ferido 
pelos passageiros que impe-
diam o roubo. Em seguida, foi 
conduzido até a 52º dP (Nova 
Iguaçu) para que os policiais 
dessem prosseguimento à 
ocorrência.
Atualmente, Mesquita conta 
com um efetivo de 74 guardas 
municipais e aguarda a con-
tratação de mais 19 agentes 
que estão em fase de forma-
ção. A guarda Civil Munici-
pal de Mesquita também rece-
beu recentemente 10 viaturas 
para reforçar a vigilância nos 
três distritos da cidade, fazen-
do com que os agentes pos-
sam atender as ocorrências de 
forma mais rápida e eficiente, 

oferecendo assim, mais segu-
rança à população. Além do 
patrulhamento rotineiro no 
combate à violência, a guar-
da Municipal ainda realiza 
rondas escolares e patrulha-
mento ambiental.
A gCMM não recebia novas 
viaturas desde 2013. A che-
gada da nova frota coincidiu 
com a redução de cerca de 
25% em média dos crimes 
ocorridos no município, 
contribuindo com o trabalho 
realizado pela Polícia Mili-
tar. Só no último trimestre, 
Mesquita registrou 289 
roubos a transeuntes, 107 
roubos de veículos, 68 fur-
tos a transeuntes, 50 furtos 
de veículos e 19 furtos de 
aparelhos celulares.

polícia pede que vítimas registrem o crime na delegacia 

REPROdUçãO
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Candidatos assinam termo de compromisso 
pela liberdade de expressão após a posse
Termo foi apresentado pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

Os candidatos à 
Presidência da 
República, Jair 

Bolsonaro (PSl) e Fer-
nando Haddad (PT), 
assinaram termo de 
compromisso, apresen-
tado pela Associação 
Brasileira de Imprensa 
(ABI), na qual “ratifi-
cam e enfatizam” um 
pacto para assegurar os 
direitos à “informação, 
liberdade de expres-
são” e à “liberdade de 
imprensa”.

No documento, os 
dois candidatos tam-
bém asseguram que 
obedecerão direitos e 
garantias fundamentais 
previstos na Constitui-
ção Federal, tais como 
“a inviolabilidade do 

PT pede ao TSE para declarar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos
O PT pediu na úl-

tima quinta-feira 
(18) ao Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE) para decla-
rar o candidato do 
PSl à Presidência, 
Jair Bolsonaro, 
inelegível por oito 
anos.

O pedido foi 
apresentado em ra-

zão de reportagem 
do jornal “Folha de 
S.Paulo” que rela-
ta casos de empre-
sas apoiadoras de 
Bolsonaro que su-
postamente com-
praram pacotes de 
disparo de mensa-
gens contra o PT 
por meio do What-
sApp. Bolsonaro 

nega irregularida-
des.

Essa prática, em 
tese, pode ser ile-
gal, caso seja con-
siderada pela Jus-
tiça doação de 
campanha feita por 
empresas. desde 
2015, empresas 
estão proibidas de 
fazer doação elei-

toral.
Segundo o jornal, 

as empresas apoia-
doras de Bolsona-
ro compram um 
serviço chamado 
“disparo em mas-
sa” usando a base 
de usuários do can-
didato do PSl ou 
bases vendidas por 
agências de estra-

tégia digital.
O uso de bases de 

terceiros pode ser 
considerado ilegal, 
já que a lei permite 
apenas o uso de lis-
tas de apoiadores 
do próprio candi-
dato (nos casos de 
números cedidos 
de forma voluntá-
ria).

Além da inelegi-
bilidade de Bolso-
naro, a coligação 
encabeçada pelo 
PT também pede a 
quebra dos sigilos 
bancário, telefô-
nico e telemático 
das empresas e dos 
empresários men-
cionados na repor-
tagem.

direito à vida, à igual-
dade, à segurança e à 
propriedade”.

Bolsonaro e Haddad 
se comprometeram, 
ainda, a respeitar as 
“cláusulas pétreas” da 
Constituição, “afastan-
do qualquer tipo de ma-
nobra ou artifício que 
viole ou produza efei-
tos contrários” ao texto.

Em nota divulgada 
em sua página na inter-
net, a ABI informa que, 
como a “mais longeva 
instituição da socieda-
de civil”, completan-
do 110 anos em 2018, 
“sentiu-se na obrigação 
de tomar essa iniciativa 
em defesa da liberdade 
de imprensa e das ga-
rantias individuais”.

“A Nação não podia 
continuar refém do dis-
curso do medo”, acres-
centou.

de acordo com a en-
tidade, a manifesta-
ção pública dos dois 
candidatos de que não 
pretendem alterar o 
texto da Constituição 
“é fundamental para a 
tranquilidade do País e 
o bom andamento do 
pleito”.

Informou também 
que a iniciativa tem por 
objetivo “restabelecer o 
eixo da campanha com 
o retorno da discussão 
dos respectivos progra-
mas de governo que de-
sapareceram do debate 
eleitoral”.

“O clima de intole-

Documento contou com três cláusulas aprovadas pelas partes

dIVUlgAçãO

Bolsonaro tem 64% dos votos válidos, 
enquanto Haddad possui 36% 

Pesquisa dataPo-
der360 divulgada 
ontem (19) indicou 
que Jair Bolsona-
ro (PSl) tem 64% 
dos votos válidos, 
enquanto Fernando 
Haddad (PT) tem 
36%. Quando se 
olho para os votos 
totais, Bolsonaro 
tem 57% das inten-
ções de voto, en-
quanto Haddad tem 
31%. 9% dos eleito-
res dizem votar em 
branco ou nulo, en-
quanto os outros 3% 
não sabem ou não 
quiseram responder.

O levantamento 
fez 4.000 entrevistas 
entre os dias 17 e 18 
de outubro em 413 
cidades em todas as 
27 unidades da Fe-
deração. A margem 
de erro é de 2 pon-
tos percentuais, para 
mais ou para menos, 
sob o registro na 
Justiça Eleitoral de 
BR-08852/2018.

A pesquisa ainda 
questionou se os elei-
tores tinham certeza 
da decisão tomada 
neste momento. En-
tre os apoiadores do 
candidato do PSl, 

dIVUlgAçãO

dIVUlgAçãO

levantamento fez 4.000 entrevistas

candidatos do DEM e do psc trocaram farpas no evento

Paes e Witzel participam de debate na TV

95% declaram que 
votarão com certeza 
nele, ante 93% que 
têm certeza que vo-
tarão em Haddad.

Haddad tem uma 
taxa de rejeição 
maior do que a de 
Bolsonaro: 60% dos 
eleitores dizem que 
não votam no petis-
ta de jeito nenhum, 
ante 37% que rejei-
tam Bolsonaro, le-
vando em conta que 
esses percentuais 
são sobre o total dos 
eleitores.

No universo total 
dos eleitores, 52% 
dizem que votariam 
em Bolsonaro com 
certeza – percentual 
próximo ao de in-
tenção de voto total 
do militar (57%). 
No caso de Haddad, 

30% dos brasileiros 
responderam que 
votam nele com cer-
teza, sendo que ele 
possui 31% da inten-
ção de votos totais.

O dataPoder360 
ainda fez uma simu-
lação de um possível 
segundo turno entre 
Bolsonaro e Ciro 
gomes (PdT), can-
didato que ficou em 
terceiro lugar, mas 
que até o primeiro 
turno era o que mais 
ameaçava uma elei-
ção do candidato do 
PSl. No dataPo-
der360 do início de 
outubro, Ciro tinha 
46% contra 41% de 
Bolsonaro. Contu-
do, agora, o candida-
to do PSl venceria 
Ciro por 51% contra 
37%. 

Os candidatos Eduar-
do Paes (dEM) e Wilson 
Witzel (PSC) participa-
ram, na noite da última 
quinta-feira (18), de mais 
um debate no segundo 
turno da disputa ao go-
verno do Rio. O evento 
foi novamente marcado 
por muitos ataques entre 
os concorrentes, como já 
havia ocorrido no debate 
anterior.

O debate foi marcado 
pela troca de acusações 
desde o início. Ambos 
os candidatos procura-
ram ligar os adversários 
a figuras polêmicas. Paes 
citou uma suposta rela-
ção de Witzel com Mário 

Peixoto, sócio do presi-
dente afastado da Alerj, 
Jorge Picciani, e o Pastor 
Everaldo, investigado 
pela lava Jato. O can-
didato do PSC diz que o 
ex-prefeito do Rio “fa-
liu” o município e tem 
dois ex-secretários sob 
investigação também 
pela lava Jato.

Paes também citou o 
vídeo onde Witzel apare-
ce no evento onde então 
candidatos do PSl apa-
recem sorrindo com uma 
placa com o nome da ve-
readora assassinada do 
PSOl, Marielle Franco, 
rasgada. O ex-prefeito 
também lembrou o vídeo 

no qual o adversário apa-
rece orientando juízes 
no acúmulo de gratifica-
ções.

Witzel afirmou que se 
solidariza com a família 
da ex-vereadora e diz 
que o crime, assim como 
a facada no candidato a 
presidente Jair Bolsona-
ro (PSl) foram “golpes 
duros” na democracia. 
Witzel disse que, “pro-
vavelmente”, milicianos 
têm relação com o crime 
e que Paes, no passado, 
já elogiou as milícias. 
Ele também negou irre-
gularidades no vídeo em 
que fala aos juízes sobre 
as gratificações.

rância e paixão que se 
apossou dos apoiadores 
das duas candidaturas 
não pode se sobrepor 

aos legítimos interesses 
da sociedade brasileira 
que necessita conhe-
cer como Haddad e 

Bolsonaro pretendem 
resolver os graves pro-
blemas que devastam o 
País”, avaliou a ABI.



Está em busca de um 
novo sentido para 
renovar os laços em 
família. O céu favorece 
resoluções financeiras, que 
promovem o imóvel e a 

família. Sente-se seguro para organizar 
a rotina ou planos específicos no 
trabalho. O campo afetivo é iluminado 
e busca uma nova forma de expressar 
os sentimentos.

Está muito sensível 
e conectado com 
sentimentos que lhe 
permitem curar o passado 
e seguir mais leve. 
Assumir uma nova postura 

profissional é indicado para o dia. O 
céu favorece boas notícias para ancorar 
o setor financeiro e o seu bem-estar. 
Apenas examine os sentimentos.

Áries

É um dia favorável para 
edificar os amigos e 
descontrair. O cenário 
indica que assume uma 
postura madura para 

edificar planos e projetos que levam tempo 
e dedicação. É um dia altamente social. Se 
estiver sozinho, é um dia maravilhoso para 
conhecer pessoas que fazem a diferença em 
sua vida.

Touro

É um dia importante para 
edificar o profissional e 
as metas. O cenário traz 
reconhecimento e boas 
notícias que acentuam o 
seu potencial no trabalho. 

É favorável sair da rotina e promover 
mudanças que estruture e organize os 
objetivos. Foque em seus sonhos e coloque 
em movimento o seu melhor diariamente.

Gêmeos

A fé vem sendo 
exercitada para 
consolidar experiências 
no relacionamento. A 
autoestima é um fator 
essencial para alinhar 

projetos com a pessoa amada. Se estiver 
sozinho, você será levado a avaliar suas 
crenças e ideias para ir de encontro com 
experiências felizes.

Câncer

Leão

As experiências do 
relacionamento são 
ativadas. É importante 
entender os sentimentos 
trazidos pela pessoa 
amada. O campo social 

também é iluminado acentuando a 
comunicação. É importante amadurecer 
o que sente, para obter credibilidade tanto 
para a expressão dos sentimentos, quanto 
para o lazer.

Virgem

A rotina segue 
iluminada e propicia 
comprometimento com 
assuntos familiares 
ou domésticos. Há 
movimentos importantes 

para investimentos ou conclusões 
materiais. Está numa fase ótima 
para promover o trabalho em busca 
de resultados sólidos e consistentes. 
Atenção com a ansiedade.

Libra

São ativadas experiências 
no campo afetivo e 
sente-se aberto para 
expressar os sentimentos 
com pessoas próximas 

e filhos. O lazer e o entretenimento 
também são iluminados. Os parentes 
ou pessoas próximas estão maduros e 
comprometidos com as experiências 
apresentadas. Atenção com a ansiedade.

Escorpião

São ativadas experiências 
familiares ou com pessoas 
que possui laços estreitos. 
A situação acentua os 
sentimentos e traz uma 
introspecção para analisar 

as informações que chegam até você. O 
céu colabora com resultados materiais e 
financeiros. Está amadurecendo as idéias, 
mas é necessário curar os sentimentos.

Sagitário

São ativadas experiências 
com parentes ou pessoas 
próximas. Está muito 
sensível e curando os 
sentimentos com pessoas 

significativas. Está propenso a amadurecer 
ideias e expressar os sentimentos. Há 
disposição para empregar o esforço aos 
projetos e envolvimento com amigos.

Capricórnio

É um dia importante para 
avaliar suas capacidades 
financeiras e averiguar os 
sentimentos e expectativas 
que vem depositando nas 
experiências profissionais. 

O cenário indica interação forte com pessoas 
importantes que participam dos objetivos. 
Atenção com a ansiedade e a forma que vem 
se posicionando.

Aquário

É um dia importante 
para você, porque 
fica em destaque para 
desenvolver projetos. 
Está propenso a divulgar 
uma informação ou 

atuar ativamente com os estudos e 
projetos. O céu lhe possibilita realizar 
sonhos e executar planos de médio e 
longo prazo.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 1070 DE 15 DE AGOSTO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:
ART. 1º - PRORROGAR por 90 (noventa) dias, a 
contar de 05/08/2018, o prazo estabelecido na Portaria 
1037 de 05 de Julho de 2018, referente ao Processo 
Administrativo 4708/2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 142/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 10:00 horas de 07 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. 142/2018 na modalidade pregão na forma 
presencial, tipo menor preço, objetivando COMPRA 
DE bATERIAS, bEbEDOURO, NObREAKS E 
REFRIGERADORES, para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações 

contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº. 3.317/2018. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MáXIMO ADMITIDO: R$ 9.670,70. 

Porto Real, 19 de outubro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS 
ATRIbUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:
PORTARIA N.° 261 DE 19 DE OUTUbRO DE 2018.
Conceder ao servidor JOSÉ ROChA JORDÃO, Diretor da Contabilidade, 30 (trinta) dias de 
férias correspondente ao período de 2017/2018, conforme processo n.° 1142/2018, a contar 
de 05.11.2018.

PORTARIA N.° 262 DE 19 DE OUTUbRO DE 2018.
Conceder ao servidor SIDNEY MENEZES DA SILVA, Chefe do Serviço de Apoio as Comissões, 
30 (trinta) dias de férias correspondente ao período de 2017/2018, conforme processo n.° 
1143/2018, a contar de 05.11.2018.

                 Nova Iguaçu, 19 de outubro de 2018.
Rogério Teixeira Junior

Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

PORTARIA N° 263 , DE   19  DE  OUTUbRO  DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MuNICIPAL DE NOVA IGuAÇu – RJ uSANDO DAS SuAS 

ATRIBuIÇÕES QuE LhE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.693, de 27 de Dezembro de 2017, 
a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos 
elementos de despesas descritos abaixo:

Descrição do Projeto/
Atividade/ Nat. da 

Fonte Anular Suplementar
Operações Especiais Despesa

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.39.00 O 200.000,00

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.14.00 O 200.000,00

TOTAL 200.000,00 200.000,00
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

          Nova Iguaçu,  19  de outubro de 2018. 

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

https://www.portoreal.rj.gov.br
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

LAMEN AO MOLHO 
TARÊ COM 

FRANGO

300 g de filezinho 
Sassami
2 embalagens de 
macarrão instantâ-
neo
100 g de açúcar de 
confeiteiro
120 g pimentão 
sem pele e sem se-
mente
12 g de alho pica-
do
16 g gengibre pica-
do
150 g cogumelo Shi-
meji Grande
120 g shoyu
30 g cebolinha in-
teira
200 g de folha de 
acelga
100 g cenoura des-
cascada
azeite extra virgem 
50g
1 ovo cozido
folha de nori
sal
pimenta-do-reino
100 ml de sake
400 ml de água

MOLHO TARÊ:
Coloque uma colher 
de sopa de azeite em 
uma panela e refo-
que o alho e o gen-
gibre
Em seguida, adicione 
o açúcar e deixe ca-
ramelizar
Acrescente o shoyu e 
o o sake e deixe for-
mar uma espécie de 
calda
Coe e reserve o mo-
lho
FRANGO:
Tempere o Filezinho 
Sassami com sal e pi-
menta, aqueça uma 
frigideira com azeite 
e grelhe-o
Abaixe o fogo e colo-
que cerca de 100 ml 
de água e deixe cozi-
nhar por 5 minutos
Vire o frango e deixe 
cozinhar por mais 5 
minutos pincelando 
o molho tarê sobre o 
frango
LAMEN:
Cozinhe o macarrão 
de acordo com as 
instruções da emba-
lagem
Coe e reserve o cal-
do
LEGUMES:
Cozinhe os legumes 
cortados finamente 
no caldo do macar-
rão (já com o tempe-
ro)
MONTAGEM:
Sirva todos os ingre-
dientes num prato 
fundo com meio ovo 
em cada prato e 
uma fatia de nori por 
cima
Acrescente também 
o Sassami de frango 
fatiado

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ

PROCESSO: 241/2018
FAVORECIDO: IMPRENSA NACIONAL
ObJETO: Contratação para publicação de matérias e atos, 
em âmbito nacional, para o exercício de 2018.
VALOR: R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete reais).
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 25, da Lei Federal nº 

8.666/1993.
FONTE DE RECURSOS: As despesas correrão por conta 
da dotação orçamentária 01 031 0001 2 172 339039

PROCESSO: 247/2018
FAVORECIDO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO
ObJETO: Contratação para publicação de matérias e atos, 
em âmbito estadual, para o exercício de 2018.

VALOR: R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais).
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993.
FONTE DE RECURSOS: As despesas correrão por conta 
da dotação orçamentária 01 031 0001 2 172 339039

Itaguaí, 19 de outubro de 2018.

RUbEM VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Câmara dos Vereadores de Itaguaí

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 

19 DE OUTUBRO DE 2018. PUBLICADO EM 20/10/2018 – CÓD-PMBR 165.

DECRETO N° 4.559, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
“Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.676.000,00 (Um milhão, 
seiscentos e setenta e seis mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.”

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.676.000,00 (Um milhão, seiscentos e setenta 
e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação 
das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no 
inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDA-
DE

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

SUPLEMEN-
TAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 100.000,00
SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.39.00 00 100.000,00
SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 200.000,00
SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 4.6.90.71.00 00 20.000,00
SEMED SEMED 07.01.12.361.026.2.043 3.3.90.30.00 00 16.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 75.000,00
SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 1.110.000,00

SEMOB SEMOB 55.01.26.782.037.2.055 3.3.90.30.00 00 25.000,00
SEMASC FMAS 56.01.04.122.001.2.020 3.3.90.39.00 00 30.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.122.001.2.037 4.4.90.51.00 00 16.000,00
SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.033.2.035 4.4.90.51.00 23 550.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.013.1.002 3.3.90.39.00 12 100.000,00
SMO SMO 52.01.15.451.039.1.004 3.3.90.39.00 12 100.000,00
SMO SMO 52.01.04.122.001.2.034 4.4.20.93.00 12 270.000,00

SEMDEC SEMDEC 54.01.18.543.075.1.030 4.4.90.51.00 12 100.000,00
SMTE SMTE 59.01.11.331.079.1.033 3.1.90.04.00 12 140.000,00
SMTE SMTE 59.01.11.331.079.1.033 3.3.90.36.00 12 100.000,00

SMDSS SMDSS 67.01.17.512.014.1.038 3.3.90.39.00 12 300.000,00
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.560, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
“INSTITUIR a Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde para Contratação de Pres-
tadores de Serviços de Saúde para Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE Belford Roxo, no uso das suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica 
do município, e: 

Considerando o disposto no inciso VII do art. 30 da Constituição Federal, segundo o qual compete aos 
municípios s a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica 
e financeira da União e do respectivo Estado; 
Considerando o “caput” do art. 37 da Constituição Federal, o qual determina à administração pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, o respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência; 
Considerando o “caput” e o § 1o do art. 199 da Constituição Federal, segundo os quais a assistência 
à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma complementar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 
Considerando a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências; 
Considerando a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 
Considerando a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das enti-
dades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a 
seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis no s 
8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 
10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, e dá 
outras providências; 
Considerando o Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 1990, 
para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articu-
lação Inter federativa; 
Considerando a Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que Altera a Portaria de Consolidação 
nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; 
Considerando, a Seção IV, Capítulo II, Título III, da Portaria de Consolidação nº 6 de 28 de setembro 
de 2017, que estabelece prazo para o pagamento de incentivos financeiros aos estabelecimentos de 
saúde que prestam serviços de forma complementar ao SUS; 

Considerando o Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, 
que estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do SUS em consonância 
com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP); e 
Considerando o Capítulo I, Título VI, da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, 
que dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços 
de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS); 

RESOLVE: 
Art. 1º - INSTITUIR a Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde para Contratação 
de Prestadores de Serviços de Saúde para Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo; 
PARÁGRAFO ÚNICO: Credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração 
convoca interessados para, segundo condições previamente definidas e divulgadas, credenciarem-se 
como prestadores de serviços ou beneficiários de um negócio futuro a ser ofertado, quando a plurali-
dade de quantidade de potenciais interessados for superior à do objeto a ser ofertado e por razões de 
interesse público a licitação não for recomendada. 

Art. 2º - O credenciamento de prestadores de serviços de saúde deverá obedecer às seguintes etapas: 
I – Elaborar o Termo de Referência e edital chamamento público; 
II – Publicar o chamamento público;
III – Receber, supervisionar, analisar e decidir sobre as propostas e os documentos de habilitação, 
operacionalizando a tramitação do processo; 
IV – Emitir parecer final quanto ao credenciamento, inclusive decidindo sobre recursos interpostos, 
efetivando o cadastro (Certificado de Registro Cadastral - CRC) das entidades privadas interessadas 
que participarem do chamamento; 
V – Acompanhar a assinatura do termo contratual; 
VI - Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do município; 

Art. 3º - DESIGNAR os seguintes servidores para compor esta Comissão: 

I. FÁBIO NUNES SARAIVA, matrícula nº 60/060485; 
II. JACKSON ROBERTO PADILHA DA COSTA, matrícula nº 60/067610; 
III. THAIANNA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, matrícula nº 60/061324; 
IV. RENATO PEREIRA BRUM, matrícula nº 60/060736; 
V. CÉLIO DAVID CALADO, matrícula nº 60/060783; e
VI. RICARDO DA PENHA SIGOLO, matrícula nº 11/020095.

PARÁGRAFO ÚNICO: A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro servidor.

Art. 4º - Esta comissão de que trata o artigo anterior terá o prazo de duração de 01(um) ano, sob coor-
denação do primeiro integrante. 

Art. 5º - Os membros participantes desta comissão, exercerão as atividades sem prejuízo das funções 
que ocupam e será́ considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer 
espécie de gratificação ou remuneração especial.

Art. 6º - Sempre que entender necessário técnica ou administrativamente, o Presidente da Comissão 
Especial de Credenciamento poderá designar servidores para compor a Comissão como membros 
temporários.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando assim o disposto no 
Decreto n.º 3973 de 17 de novembro de 2015.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 2202/GP/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, CARLA VANESSA DA PENHA MATIAS, do cargo em comissão de Secretario Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA N.º 2203/GP/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 201
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, FLÁVIO FRANCISCO GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Secretario Municipal, 
símbolo SM, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 52/0000085/2017
CONTRATO Nº:  52/00054/2018
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 042/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RIO FERRARI LOGÍSTICA LTDA.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato, visando à para contratação de empresa apta e especiali-
zada para fornecimento de grelha e tampão de ferro fundido, para execução dos serviços de calçadas 
e drenagem pluvial em todo Município de Belford Roxo.  
DO PRAZO: O prazo para o fornecimento do objeto deste CONTRATO será de 60 (sessenta) dias.
DO VALOR: R$ 283.216,78 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e oito 
centavos). 
PROGRAMA DE TRABALHO: 52.1.15.451.013.2.069.000
DESPESA: 3.3.90.30.00
FONTE: 00 - Ordinário  não Vinculados.
EMPENHO: 0967 
DATA: 08 de Outubro de 2018.       

TERMO ADITIVO Nº 02
PROCESSO Nº. 03/0000376/2016
TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 001/SEMASDH/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFORD 
ROXO
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

SALADA DE 
QUIABO

 DELICIOSA

500 g de quiabo
sal a gosto
1 tomate picadinho 
sem caroço
1 cebola média pi-
cadinha
1 maço de coentro 
picado
1/2 limão (suco)
1 dente de alho 
bem amassado
1 tempero pronto 
para arroz
azeite a gosto

Corte o quiabo em 
fatias grossas
Coloque pra cozi-
nhar em água e sal
Deixe cozinhar até 
ficarem macios, 
sem ficar muito 
mole
Junte o tomate, ce-
bola, alho e o co-
entro ao quiabo
Regue com o azeite 
e o suco de limão
Acrescente o tem-
pero de arroz e 
acerte o sal se pre-
cisar
Sirva gelado!

CREME DE MILHO

1 lata de milho
1 e 1/2 xícara (chá) 
de leite
1 colher (sopa) de 
manteiga
1 cebola média ra-
lada
1 tablete de caldo 
de legumes
1 lata de creme de 
leite
2 colheres (sopa) 
de farinha de trigo

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, 
bata o milho e o lei-
te e reserve
Em uma panela, 
aqueça a mantei-
ga, junte a cebola 
e refogue um pou-
co
Adicione a farinha 
de trigo e mexa ra-
pidamente
Deixe dourar e mis-
ture o milho batido 
com o leite ao cal-
do
Mexa até dissolvê-
-lo completamente 
e cozinhe por cerca 
de 10 minutos, até 
obter uma consis-
tência cremosa
Acrescente o cre-
me de leite, mexa e 
desligue o fogo

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do 
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/SEMASDH/2016, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, a contar de 17/10/2018.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláu-
sulas do Termo de Colaboração original não alteradas, suprimidas 
ou acrescentadas pelos demais Termos Aditivos.
DATA: 08 de Outubro de 2018.       

TERMO ADITIVO Nº 02
PROCESSO Nº. 03/0000443/2016
TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 004/SEMASDH/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CASA DE REPOUSO NOSSO LAR.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do 
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/SEMASDH/2016, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, a contar de 09/11/2018, conforme autori-
zação às fis. 165 do Processo Administrativo nº 03/0000443/2016.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláu-
sulas do Termo de Colaboração original não alteradas, suprimidas 
ou acrescentadas pelos demais Termos Aditivos.
DATA: 08 de Outubro de 2018.       

TERMO ADITIVO Nº 02
PROCESSO Nº. 03/0000374/2016
TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 003/SEMASDH/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CALVIRIO – CASA LAR VIVA RIO.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do 
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/SEMASDH/2016, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, a contar de 17/10/2018, conforme autori-
zação às fis. 194 do Processo Administrativo nº 03/0000374/2016.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláu-
sulas do Termo de Colaboração original não alteradas, suprimidas 
ou acrescentadas pelos demais Termos Aditivos.
DATA: 08 de Outubro de 2018.       

TERMO ADITIVO Nº 02
PROCESSO Nº. 03/0000375/2016
TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 002/SEMASDH/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: AVICRES – ASSOCIAÇÃO VIDA NO CRESCIMEN-
TO E SOLIDARIEDADE.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do 
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/SEMASDH/2016, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, a contar de 17/10/2018, conforme autori-
zação às fis. 225 do Processo Administrativo nº 03/0000375/2016.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláu-
sulas do Termo de Colaboração original não alteradas, suprimidas 
ou acrescentadas pelos demais Termos Aditivos.

DATA: 08 de Outubro de 2018.       

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO DE COMODATO
PROCESSO Nº. 04/4656/2018
COMODATÁRIO: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COMODANTE: GUILHERME PINHEIRO E MÔNICA RAMOS BOR-
GES PINHEIRO
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a ocupação pelo MU-
NICÍPIO, a título gratuito e com exclusividade, do imóvel situado 
na Rua Tabapuan, Lote nº 01 da Quadra 01, do Bairro Jardim São 
Francisco de Assis.
DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel objeto deste 
comodato destinar-se-á exclusivamente à instalação da 
Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal 
de Direitos humanos.
DO PRAZO: O prazo do presente comodato é até 31/12/2018.
DATA: 19 de julho de 2018.     

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Omitido do Jornal Hora H do dia 20/072018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1096/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro e 2018, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRAULINO 
ALBERTO VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Segurança 
Publica.

PORTARIA N.º 1097/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes 
relacionados abaixo, do cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ci-
dadania. 
ARTHUR COSTA NASCIMENTO DA SILVA
MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA

PORTARIA N.º 1098/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os no-
mes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania.

JACIARA OLIVEIRA DA SILVA TEIXEIRA
VERONICA DA SILVA COSTA FARIA

PORTARIA N.º 1099/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLA VANESSA DA PE-
NHA MATIAS, para exercer o cargo em comissão de Secretario Exe-
cutivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA N.º 1100/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA CAROLINE DE 
SENA DE JESUS, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, 
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 1101/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GUILHERME EGGERE DE 
CASTRIA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 1102/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCIANO DA SILVA 
DIAS, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 1103/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PETER DEA PAIXAO 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 1104/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANNA DEYSE MARTINS 
TEIXEIRA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbo-
lo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1105/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VINICIUS SANTOS DO 
NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327
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Técnico Junior Gomes aprova atuação 
fora de casa e convoca torcida 
No jogo de ida das semis Nova Cidade e Pérolas Negras empataram sem gols em Paty do Alferes 

SéRIE B2

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

No jogo de ida 
da semifinal da 
Série B2 do Ca-

rioca, o Esporte Clube 
Nova Cidade empatou 
sem gols com o Pérolas 
Negras. Na partida dis-
putada quarta-feira (17), 
no Estádio do EC Avelar, 
em Paty do Alferes, o 
Quero-Quero da Baixada 
teve maior poder de cria-
ção e ficou próximo do 
gol em diversos momen-
tos, mas a bola teimou 
em não entrar. Motivo 
para abatimento? Não. A 
palavra, aliás, passa lon-
ge de Nilópolis. O técni-
co Junior gomes apro-
vou a atuação de seus 
comandados na primeira 
parte do jogo do acesso. 
“A equipe se comportou 
muito bem jogando fora 
de casa. Conseguimos 
suportar a pressão do 
Pérolas Negras quando 
necessário e partimos 
para cima quando era o 
momento. Acho que só 
faltou o gol porque tive-
mos mais oportunidades 
do que eles. O time teve 
um bom desempenho e 

comandante rubro (E) acredita na massa: “o torcedor vai nos ajudar a conseguir o acesso à B1” 

vamos focados para de-
cidir em casa”, disse.

Na última partida no 
Estádio Joaquim de Al-
meida Flores, todos os 
ingressos foram vendi-
dos e a expectativa por 
casa cheia neste sábado 
(20), é grande. O técnico 
convoca os nilopolita-
nos para o duelo contra 
os patienses, destacando 
a importância de cada 
apoio vindo de fora das 
quatro linhas:

“O torcedor que vai 
nos ajudar a conseguir 
o acesso à B1. Peço que 
eles possam comparecer 
ao Joaquinzão no sábado 
para nos apoiar e incen-
tivar a escrever mais um 
belo capítulo na história 
do clube. Estamos com 
uma leve vantagem, jo-
garemos em casa e temos 
que fazer um verdadeiro 
caldeirão”, afirmou Ju-
nior gomes.

Por conta da melhor 
campanha na fase clas-
sificatória da Série B2, o 
Nova Cidade precisa do 
empate para retornar ao 
segundo escalão do fu-
tebol fluminense. A bola 
rola às 15h, com abertu-
ra dos portões às 13h.

 EMERSON PEREIRA / dIVUlgAçãO

Rua Nestor Marins, 143 - Jardim Alvorada, Nova Iguaçu

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

Educamos através dos princípios de respeito e liberdade.

21 - 2669 - 8540 / 2768 - 5700

Rua Ângela Maria, 160 
Guarani, Nova iguaçu 

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

SERVIÇO
Nova Cidade x 

Pérolas Negras
Local: Estádio Jo-

aquim de Almeida 
Flores

Endereço: Rua 
Arnaldo Tavares, 262 
– Nova Cidade, Niló-

polis
Horário: 15h - se-

mifinal - jogo de volta
Ingressos: Intei-

ra: R$ 10 / Meia: R$ 5
Abertura das bi-

lheterias: 13h - Fe-
chamento: 15h45


