
Presidente: josé de lemos nova iguaçu - rj terça-Feira, 05 de setembro de 2017                   ano XXvii                      nº 8793 R$ 1

www.jornalhorah.com.br
21 98037-1338

Colabore com 
nossa redação.
Envie fotos e vídeos 
para nosso WhatsApp.

 

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU . RJ . SExTA-fEIRA, 12 DE OUTUbRO DE 2018  .  ANO xxVIII  . Nº 9196

O abate de criminosos com 
fuzis esquenta o tempo

Witzel x Paes se enfrentam no 1º round

fuga de criminoso acabou na Paraíba

esPortes

Meninas jogam 
futebol e sonham ser 

profissionais e famosas

Hora H em Foco

No primeiro debate entre candidatos ao governo do Rio no segundo turno, promovido pela Firjan e Band Rio, Eduardo Paes (DEM) e Wil-
son Witzel (PSC), concordaram entre si em alguns pontos, mas subiram o tom em outros. No início desta semana, Paes criticou o adversário, 
enquanto o ex-juiz federal ameaçou dar voz de prisão em caso de agressão pública. Witzel afirmou que autorizará a execução de quem estiver 
portando fuzil sem ser autorizado. Paes prefere contar com o auxílio das Forças Armadas no combate ao crime.

alegria e diversão
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Almoço com 
morte de rato em 

restaurante de 
Nova Iguaçu
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Começa nesta sexta-
-feira (12) a propagan-
da eleitoral gratuita, 
no rádio e na televisão, 
para o segundo turno 
das eleições 2018.

Na gávea, jejum de 
gols não preocupa, en-
quanto nas laranjeiras 
o jejum de vitórias so-
bre o adversário deixa 
jogadores ‘bolados’. 

Após quase sete me-
ses do crime, MP-RJ 
informa que conseguiu 
identificar biotipo do 
assassino da ex-verea-
dora do Rio.

Horário eleitoral Fla-Flu no Feriadão

Caso Marielle

 ontem, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, come-
morou antecipadamente o Dia das Crianças (12) nas escolas da rede. lápis, borrachas e cader-
nos deram lugar à imaginação e ao mundo da fantasia. Alunos do primeiro e segundo segmento 
do ensino fundamental se divertiram a valer com músicas, danças, brincadeiras, festival de 
talentos e ainda se deliciaram com cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, batata-frita, suco. 
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Belford Roxo festeja Dia 
das Crianças nas escolas

Paula Esteve 
aniversaria e promove 
roda de samba
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Os estudantes se deliciaram com algodão doce e outros itens oferecidos no evento de ontem
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Roda de ConversaPaula Esteves comemora aniversário
com roda de samba e convidados 
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Esta coluna recebeu a bronca de um lei-
tor diário que impressiona pelo nojo que dá 
em quem lê. Diz Alfredo (nome fictício): 
“Prezado Sombra. indicado por um amigo, 
esta semana entrei pela primeira vez em 
um comércio no centro do bairro Rancho 
Novo, em Nova iguaçu, para almoçar”.

Leitor conta

Queimados

“Coloquei a comida no prato e come-
cei a me alimentar. Quando finalizava a 
operação mata-fome eis que surge à mi-
nha frente um rato passeando ao lado da 
churrasqueira como se fosse familiar ao 
ambiente, tal a desenvoltura nos movi-
mentos de ida e volta”.

“Porém, o nojento estava para acon-
tecer. De repente, o rato sumiu e reapa-
receu estrebuchando de pernas para o 
ar, envenenado. Se bateu, deu a última 
sacudida e morreu. logo em seguida, o 
dono do estabelecimento apareceu com 
uma pá, catou o ‘cadáver’ e colocou na 
sacola de lixo. Não preciso nem dizer 
que quase vomitei o que havia comido”. 

Rato aparece e passeia

Morte do rato deu nojo

Neste feriadão a colu-
na abraça lisi de Castro, de 
Queimados. Poetisa, escrito-
ra e educadora, lisi integra o 
time top da litere-se Editora 
e é participante ativa dos mo-
vimentos culturais da Bai-
xada Fluminense. Sinta-se 
abraçada, lisi de Castro!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DivulgAção

A cantora carioca Paula 
Esteves vai realizar roda de 
samba para comemorar seu 
aniversário na próxima quarta-
-feira (17), no Beco do Rato, a 
partir das 20h. A festa contará 
com vários convidados e mui-
to samba de raiz. “Será um dia 
inesquecível, pois vou festejar 
meu aniversário com meus 
amigos, todos juntos, fazen-
do o que eu amo que é cantar 
samba. tenho certeza que to-
dos os presentes irão gostar”, 
diz Paula.

Paula Esteves vai receber os 
sambistas Ana Maria, Ander-
son vaz, Dê da Rocinha, Die-
go Cabral, Fernando Procópio, 
Henrique Fubá, Jorge André, 
luís Café, Filhos da guana-
bara, lula Matos, Ratinho do 
Cavaco, vinicius Santos, vitor 
Souza e Will Freitas.

o evento em comemoração 
ao aniversário da Paula Este-
ves foi batizada como ‘Roda 
de Samba Carinhosa’. A pro-
gramação começa às 20h, na 
Rua Joaquim Silva, número 
11, no Bar Beco do Rato, cen-
tro do Rio de Janeiro. o valor 
da entrada será 20 reais.

Primeiro ‘Casa de Bamba’ promete agitar a Baixada

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

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

um dia inteiro de 
muito samba, 
cerveja gela-

da, petiscos e feijoada, 
assim será o 1º Casa 
de Bamba promovido 
pelo grupo origens 
que promete esquentar 
o mundo do samba em 
Queimados no próximo 
domingo (21). o evento 
começa às 11h da ma-
nhã e servirá um almo-
ço regado a cerveja ge-
lada, churrasco, petisco 
e feijoada. tudo a preço 
popular.

o pagode do tradicio-
nal grupo Bom Ambien-
te começará esquentar o 
público, a partir das 12h 
com músicas aos vivo. 
Às 13h entram em cena, 
os passistas da São Cle-
mente e Salgueiro em 
apresentação exclusiva, 
juntamente com o gru-
po origens que também 
vai se apresentar com 
danças africanas e mui-
to samba de gafieira.

o 1º Casa de Bam-
ba é uma realização do 
grupo de Ações Sociais 
e Pesquisas Culturais - 
oRigENS e será reali-

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

zado na Cabana de Pai 
Fabrício (Rua Capitão 
Custódio Caravana, 27, 
Centro, Queimados). 
Entrada Franca, classi-
ficação livre. Sorteio de 
vários brindes.

o coreógrafo do gru-
po, Renan Dom, prome-
te uma mistura de ritmos 
que vai animar a plateia. 
“Nada melhor do que o 
samba para esquentar 

os ânimos. Quando a 
gente mistura com um 
pagode mais cadente, 
fica mais gostoso ainda. 
Juntando a tudo isso a 
malemolência do corpo 
feminino, imaginem no 
que vai dar”, ressaltou.

Segundo o idealiza-
dor do evento, Fabrícius 
Caravana, a proposta 
é tornar o evento em 
algo periódico na re-

gião. “temos um farto 
material artístico e hu-
mano que precisam ser 
revelados na Baixada, 
um celeiro de grandes 
artistas. Nossa intenção 
é revelar o samba da 
Baixada que já mostrou 
através das suas escolas 
de samba a que veio”, 
observou.

(Fonte: www.minha-
baixada.com.br)

A Prefeitura de 
Queimados, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Assistência 
Social, irá realizar 
a partir da próxima 
segunda-feira (15), às 
9h30, uma programa-
ção especial de rodas 
de conversa nos Cen-
tros de Referência em 
Assistência Social. 
o trabalho será dedi-
cado às mulheres do 
Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento 
de vínculos, que rece-
berão visitas de pro-
fissionais atuantes na 
economia criativa da 
Baixada Fluminense 
para falarem de suas 
experiências.

Na segunda-feira, 
a conversa será com 
a ilustradora Bian-
ca Cunha, no CRAS 
vandir Dutra.

Dia das Crianças

Nesta sexta-feira 
(12) a garotada tem 
encontro marcado no 
topShopping com seus 
personagens predile-
tos. Das 14h às 15h30, 
a Mulher Maravilha, 
o Homem Aranha, a 
violeta e o Flash (os 
incríveis) estarão pe-
los corredores do top 
levando muita diver-
são para toda a crian-
çada. o evento é gra-
tuito. o topShopping 
fica na Av. Governador 
Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova iguaçu. 
telefone: (21) 2667-
1787.

DivulgAção

sERVIÇO
Roda de Samba Carinhosa / Aniversário Paula Esteves
Data: 17/10/2018 (Quarta-Feira)
Local: Rua Joaquim Silva, 11 - Centro (Beco do Rato)
horário: 20h
atrações: Paula Esteves e convidados (Ana Maria, Anderson vaz, Dê da Rocinha, Diego 
Cabral, Fernando Procópio, Henrique Fubá, Jorge André, luís Café, Filhos da guanabara, 
lula Matos, Ratinho do Cavaco, vinicius Santos, vitor Souza e Will Freitas).
Valor do ingresso: R$20
Classificação: 16 anos
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Na Casa FirjaN...

Candidatos ao governo do Rio, Paes 
e Witzel debatem o futuro do Rio

bAixAdA

Evento deu início a parceria inédita entre a Federação das Indústrias e o Grupo Bandeirantes, o evento

3sexta-feira, 12 De outubro De 2018  

Assessoria de 
Imprensa

No primeiro debate 
entre candidatos 
ao governo do Rio 

no segundo turno das elei-
ções 2018, Eduardo Paes 
(DEM) e Wilson Witzel 
(PSC) discutiram, entre 
diversos outros temas, o 
equilíbrio das contas públi-
cas, diante da crise fiscal 
do estado. Parceria inédi-
ta entre a Firjan e o gru-
po Bandeirantes, o evento 
foi parte de série que irá 
incluir uma sabatina com 
o eleito e que no primeiro 
turno contou com rodada 
entre candidatos a vice-
-governador.

Mediado pelo diretor de 
jornalismo do grupo Band 
no Rio, Rodolfo Schneider, 
o evento foi transmitido ao 
vivo pela tv Band, Rádio 
Band News FM e suas re-
des sociais. No twitter, o 
debate ficou nos trending 
topics do Rio de Janeiro, 
com a hashtag #debate-
bandfirjan. No Facebook, 
a live foi encerrada com 
mais de 70 mil visualiza-
ções únicas e alcance de 
cerca de 190 mil pessoas.

um dos assuntos discuti-
dos foi a disparidade entre 
o destino que as verbas pú-
blicas do estado vêm apre-
sentando e o que a popula-
ção deseja. Como apontou 
o cruzamento de dois es-

tudos recém-lançados pela 
Firjan (Diagnóstico do Es-
tado do Rio e a Pesquisa 
orçamento Firjan-ibope 
junto à população do es-
tado), os fluminenses que-
rem mais aportes em Saú-
de e Educação, enquanto 
o governo gasta mais com 
custeio da máquina pública 
e Previdência.

Segundo Paes, o paga-
mento da folha e o gasto 
com a previdência estão 
altos porque a arrecadação 
está baixa. “o caminho 
também é sempre olhar 
as despesas, ver onde cor-
tar. Não precisa aumentar 
impostos, mas aumentar a 
arrecadação”, disse Paes, 
ressaltando sua experiên-
cia na Prefeitura do Rio. 
Witzel também falou sobre 
aumento da receita: “Não 
adianta falar em cortes de 
despesas e aumento de im-
postos, é preciso aumentar 
a receita. Para isso, deve-se 
atrair investimentos, mu-
dar o modelo econômico 
de concessões para atrair 
dinheiro”.

 
sEguRanÇa

No campo da segurança, 
outra pesquisa da Firjan 
serviu de insumo para o 
debate: o custo da crimina-
lidade para a indústria de 
transformação fluminense 
atingiu R$ 8 bilhões em 
2017.

Witzel defendeu a im-

plantação de um sistema 
de câmeras, principalmen-
te nos acessos às cidades, 
como forma de inibir o 
roubo de cargas. Disse 
ainda que vai combater a 
lavagem de dinheiro, para 
rastrear receptadores. So-
bre os grupos armados, 
afirmou que dará autori-
zação para a polícia “aba-
ter” quem estiver portando 
fuzil. Paes afirmou que, se 
eleito, vai exigir contun-
dência no combate ao cri-

me, mas ao mesmo tempo 
investir em inteligência 
para evitar a morte de ino-
centes em operações poli-
ciais. Ele disse que contará 
com o apoio das Forças Ar-
madas em algumas ações, 
como em territórios domi-
nados.

IncEntIVOs fIscaIs
Questionados a respeito 

de benefícios fiscais, Paes 
disse entender que os in-
centivos são uma política 

de desenvolvimento, desde 
que empregos sejam gera-
dos e não haja privilégios e 
casos de corrupção. Witzel 
concordou que os incenti-
vos fiscais são fundamen-
tais para atrair empresas 
para o Rio de Janeiro e que é 
preciso fazer parcerias para 
trazer os investimentos.

Em alguns pontos, am-
bos concordaram: querem 
melhorar a segurança pú-
blica para incrementar o 
turismo; investir nas uni-

versidades estaduais e aca-
bar com a vistoria anual do 
Detran.

os candidatos responde-
ram a perguntas de Carlos 
gross e Sérgio Duarte, 
vice-presidentes da Fir-
jan, e também de Jonathas 
goulart, coordenador de 
estudos econômicos da fe-
deração. Também fizeram 
perguntas jornalistas do 
grupo Band e o público, 
que participou pelas redes 
sociais.

Os dois candidatos responderam perguntas de Rodolfo schneider do grupo Band do Rio 

CláuDio NuNES/DivulgAção

Belford Roxo comemora o Dia das Crianças
com festa nas escolas da rede pública   

lápis, borrachas e ca-
dernos deram lugar à ima-
ginação e ao mundo da 
fantasia em Belford Roxo 
na quinta-feira (11). É 
que a Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, comemorou 
antecipadamente o Dia das 
Crianças (12) nas escolas 
da rede.  Alunos do pri-
meiro e segundo segmen-
to do ensino fundamental 
se divertiram a valer com 
músicas, danças, brinca-
deiras, festival de talentos 
e ainda se deliciaram com 
cachorro-quente, pipoca, 
algodão-doce, batata-fri-
ta, suco. A festa, alusiva 
à data, ainda contou com 
bolo e personagens infan-
tis como Chaves.   

Na Escola Municipal 
Sebastião Herculano de 
Matos, em Areia Branca, 
por exemplo, alunos se 
divertiram com o pula-
-pula, tênis de mesa, totó 
e animação infantil. Na 
tenente valmor lynch 
valença, em Shangrilá, a 
diversão também foi ga-
rantida. Cada um ficou 
responsável por prepa-
rar seu próprio cachorro-
-quente.  De acordo com 
o secretário de Educação, 
Denis Macedo, todo tra-
balho desenvolvido pela 
Prefeitura é pensando nas 

crianças. “Nada mais justo 
em celebrar o seu dia. Sa-
bemos que muitos dos alu-
nos não tem oportunidade 
de estar comemorando ou 
participar de uma festa. É 
muito gratificante para nós 
estarmos proporcionando 
um dia de lazer. Cada es-
cola preparou o seu even-
to com muito carinho e a 
Secretaria de Educação foi 
responsável em fornecer 
todos os alimentos para o 
preparo do lanche como 
milho de pipoca, salsicha, 
algodão-doce. As crianças 
são especiais para gente”, 
disse o secretário, acom-
panhado do secretário ad-
junto de Educação, Rafael 
Araújo.

A diretora da Escola 

Municipal Herculano de 
Matos, Eliete de Azeve-
do Pinto e a vice-diretora 
Michele Calazans, ficaram 
emocionadas. “temos em 
média 750 alunos e todos 
estiveram presentes para 
participar da festa. ouvi-
mos relatos de crianças 
que nunca tiveram uma 
festa de aniversário. É 
uma alegria proporcionar 
um evento como este”, 
disse Elizete. A aluna do 
5º ano da unidade, Raya-
ne dos Santos Coelho, de 
10 anos, foi uma das que 
participou da festa. “Esta-
va ansiosa para ir ao co-
légio. Brinquei bastante 
com meus amiguinhos no 
pula-pula. o lanche estava 
delicioso”, frisou.  

secretário Denis Macedo aproveitou e se 
divertiu com os alunos durante o evento

RAFAEl BARREto/PMBR/DivulgAção

Horário eleitoral gratuito para o 
segundo turno começa nesta sexta

Começa nesta sex-
ta-feira (12) a pro-
paganda eleitoral 
gratuita, no rádio e 
na televisão, para o 
segundo turno das 
eleições 2018.

As propagandas 
serão veiculadas de 
segunda a sábado em 
dois blocos diários 
de dez minutos em 
emissoras de rádio, 
incluindo as comu-
nitárias, de televisão 
que operam vHF e 
uHF e em canais por 
assinatura operados 
pelo Senado Federal, 
Câmara dos Depu-
tados, Assembleias 
legislativas, Câmara 
legislativa do Dis-
trito Federal e as Câ-
maras Municipais.

No rádio, o horá-
rio de propaganda 
terá início às 7h e 
às 12h; na televisão, 
o primeiro bloco 
do horário eleitoral 
tem início às 13h 
e o segundo bloco 
às 20h30. o tempo 
será divido de for-
ma igualitária entre 
os candidatos (cinco 
minutos para cada). 

DivulgAção

as propagandas serão veiculadas de segun-
da a sábado, a partir das sete da manhã 

PAuçA JoHAS / FiRJAN

Agência Brasil

As emissoras e ca-
nais também devem 
reservar 25 minutos 
diários, de segunda-
-feira a domingo, para 
inserções dos candi-
datos à presidência.

Em minuta aprovada 
pelo tribunal Supe-
rior Eleitoral (tSE), 
na quinta-feira (11), 
ficou decidido que a 
veiculação da propa-
ganda será iniciada 
pela candidatura que 
obteve maior votação 
no primeiro turno. A 
ordem da apresenta-
ção dos candidatos 
será alternada diaria-
mente.

Nos locais onde há 
segundo turno para 
governador, a propa-
ganda para o candi-
dato local começará 

depois do horário re-
servado à propaganda 
dos candidatos à pre-
sidência. A ordem de 
apresentação foi defi-
nida em alguns esta-
dos por sorteio.

De acordo com a le-
gislação eleitoral, as 
emissoras devem re-
servar o horário des-
tinado à divulgação 
eleitoral da primeira 
sexta-feira depois do 
primeiro turno até o 
dia 26 de outubro, an-
tevéspera do segundo 
turno, que será reali-
zado no dia 28.

o dia 26 de outubro 
também é o prazo fi-
nal para a realização 
de debate e divulga-
ção de propaganda 
eleitoral paga na im-
prensa escrita.



A tAXi.Rio, plataforma 
de intermediação de corridas 
de táxi desenvolvida pela Em-
presa Municipal de informá-
tica - iPlANRio, realizou na 
manhã da última quarta-feira 
(10) mais uma ação “taxista 
voluntário”, em parceria com 
a oNg voluntários da Alegria, 
em prol do instituto Fernandes 
Figueira, distribuíram brinque-
dos para pacientes em hospital.

A fiscalização ocorre nos corredores Transoeste, Trans-
carioca e transolímpica. A medida é parte do programa 
Rio+Transporte. A  fiscalização contra o calote no BRT está 
prevista na lei nº 6.299, de 5 de dezembro de 2017, e regu-
lamentada pelo decreto nº 44.837, de 2 de agosto de 2018.

‘‘Taxista Voluntário’’ Fiscalização BRT

Fiscalização BRT II Apoio à Educação Especial

Eles disseram...
“graças a Deus vejo que eles abandonaram essa tese de nova constituinte e querem seguir 

texto constitucional”, comemorou presidente Michel temer, o fato de que os dois candidatos 
à presidência da República, Jair Bolsonaro (psL) e fernando haddad (pt), recuaram e des-
cartaram a controversa ideia de fazer uma nova constituição para o país.

A Prefeitura do Rio preparou uma agenda diferen-
ciada de ações que acontecem ao longo do mês para 
comemorar o Dia do Servidor Público, 28 de outu-
bro. Entre as novidades, há o lançamento de dois no-
vos projetos. um deles é o líder Multiplicador da 
Fundação João goulart.

A outra inovação é o projeto “Histórias que inspiram”, 
para funcionários contarem o dia a dia de trabalho em 
relatos ilustrados com fotos do setor onde atuam. os inte-
ressados em participar vão concorrer a sorteio de prêmios 
e devem enviar o material para o e-mail valorizacaoservi-
doreventos.pcrj@gmail.com, até o dia 19.

DIRETO AO PONTO

o PSD divulgou uma nota na última quarta-feira (10) na qual 
informou que não apoiará Jair Bolsonaro (PSl) nem Fernando 
Haddad (Pt) no segundo turno da eleição presidencial. No pri-
meiro turno, o PSD não lançou candidato e apoiou Geraldo Alck-
min (PSDB), que recebeu 5 milhões de votos (4,7%) e ficou em 
quarto lugar, atrás de Bolsonaro, Haddad e Ciro gomes (PDt). 
Criado em 2011 pelo ex-prefeito de São Paulo gilberto Kassab, 
o PSD compôs o governo Dilma Rousseff e atualmente compõe 
o governo Michel temer.

Castração de Gatos Castração de Gatos II
A Subsecretaria de vigilância Sanitária 

e Controle de Zoonoses realiza, na próxima 
terça-feira (16), a partir das 8h, a distribuição 
de senhas para a segunda etapa do mutirão de 
castração de gatos no instituto Jorge vaitsman 
(IJV), na Mangueira. A ação justifica-se pelo 
aumento do número de casos de esporotricose 
no município, atingindo gatos, cães e pessoas.

Para diminuir os riscos de contamina-
ção pelo fungo, serão realizados mutirões 
de castração de gatos no IJV ate o final do 
ano. Serão 650 cirurgias, sendo 130 por 
mês, com metade das vagas para machos 
e metade para fêmeas. As outras datas 
para cirurgia serão 17 de novembro e 1º 
de dezembro.

Projeto Inovador

Projeto Inovador II
Duas pessoas foram encontradas mortas em um veículo ar-

rastado para o mar por uma inundação causada por 
fortes chuvas nesta semana, na localidade de Sainte-
-Maxime, no sul da França. As autoridades ainda 
não comunicaram a identidade ou a idade das víti-
mas. Helicópteros da polícia sobrevoaram a área que 
recebeu quase 200 mm de chuva durante a noite.

Segundo Turno

A Coordenadoria geral de Recursos Humanos publicou na 
última terça-feira (09), no Diário Oficial, a lista de Agentes de 
apoio à Educação Especial que tomarão posse nos dias 18 e 19 
de outubro.  os agentes deverão apresentar a documentação no 
Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, com 
horários escalados (conforme publicado no Diário Oficial).

A guarda Municipal do 
Rio de Janeiro está fisca-
lizando estações do BRt 
para conscientizar usuá-
rios e evitar os calotes no 
sistema. A atuação dos 40 
agentes que farão rondas 
nas 33 estações com índi-
ce mais elevado de evasão 
será primeiro educativa. 
Numa fase seguinte, pas-
sarão a aplicar multas.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Moradores do 
bairro valverde, em 
Nova iguaçu, en-
frentaram proble-
mas devido a chuva 
da última quarta-
-feira (10). o bairro 
que não possui uma 
estrutura de drena-
gem, alaga sempre 
que chove, o que re-
volta a população. 
Segundo relatos, 
após o asfaltamen-
to da rua José Ca-
bral, as inundações 

nos bairros
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Enchentes continuam no Bairro Valverde

Por unanimidade os inte-
grantes do tribunal Regio-
nal Eleitoral cassaram na 
tarde da última quarta-feira 
(10) o mandato da prefeita 
de italva, município do No-
roeste Fluminense. Marga-
reth de Souza Rodrigues, a 
Margarete do Joelson, havia 
sido condenada, em dezem-
bro do ano passado, pelo 
juiz eleitoral local, Rodrigo 
Pinheiro Rebouças, senten-
ça confirmada hoje. Com a 
decisão ela é afastada ime-
diatamente, podendo recor-
rer, mas fora do cargo. Ela 

pode, por exemplo, impetrar 
embargos de declaração e 
recorrer depois ao tribunal 
Superior Eleitoral. Mantida 
a cassação, será marcada 
uma eleição suplementar, 
já que a sentença derruba a 
chapa, composta pelo vice-
-prefeito Bruno Silva de 
Souza (PP). os membros 
do TRE entenderam que fi-
cou comprovado que houve 
promessa de emprego para 
eleitores em troca dos vo-
tos nos réus e pagamento 
de exames médicos com a 
mesma finalidade.

DivulgAção

 cONvêNIO

Quem está pensando 
em fazer a carteira 
de trabalho 

em Nilópolis terá mais 
facilidade ainda neste mês. 
o prefeito Farid Abrão 
assinou nesta semana o 
Convênio de Cooperação 
técnica para retomar 
a emissão de Carteiras 
Profissionais no Município. 
O ato oficial foi realizado 
na sede da Prefeitura e 
contou com a presença 
do secretário municipal 

de trabalho, Emprego 
e Desenvolvimento 
Econômico, Eduardo 
Amorim.

o prefeito destacou a 
importância da parceria 
como uma forma de 
ampliar o serviço para o 
cidadão: “Essa parceria vai 
permitir que a gente possa 
retomar a emissão deste 
importante documento aqui 
em Nilópolis, facilitando 
o acesso do cidadão a esse 
serviço, num momento 
que a gente ainda vive o 
desemprego como algo 
dramático no país. É um 
passo importante para que o 

trabalhador de Nilópolis não 
fique em segundo plano ou 
tenha que ir a outra cidade 
tirar a CTPS”, afirmou o 
prefeito Farid Abrão.

o atendimento para 
emissão de CtPS é de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, sendo 
realizado no prédio da 
Secretaria Municipal 
de trabalho, Emprego 
e Desenvolvimento 
Econômico, localizado na 
Rua Pedro álvares Cabral, 
995, Centro.

Jovens com idade acima 
dos 14 anos podem solicitar 
a emissão da 1ª via da 

Assessoria de Imprensa

brasil
Nos bastidores, 

integrantes da cam-
panha de Fernando 
Haddad (Pt) clas-
sificaram como “de-
licada” a situação 
do presidenciável 
petista após a divul-
gação da pesquisa 
Datafolha do último 
dia 10. A pesquisa, a 
primeira do segundo 
turno da eleição pre-
sidencial, indica Jair 
Bolsonaro (PSl) 
com 58% das inten-

ções de voto (consi-
derados os votos vá-
lidos, que excluem 
brancos, nulos e 
indecisos); Haddad 
tem 42%. Para pe-
tistas integrantes da 
campanha, Haddad 
precisa reverter vo-
tos que seriam da-
dos ao ex-presiden-
te luiz inácio lula 
da Silva – se fosse 
ele o candidato do 
Pt – mas migraram 
para Bolsonaro. ou 
seja: o entendimen-

to é que é preciso 
investir na chamada 
nova classe média, 
segmento no qual 
Bolsonaro lidera 
as pesquisas. Além 
disso, a campanha 
de Haddad terá de 
dar um “choque de 
marquetagem” para 
tentar reverter o 
quadro entre os elei-
tores que escolhem 
Bolsonaro em razão 
do discurso da segu-
rança e do combate 
à violência.

Campanha de Haddad em situação ‘delicada’
MUNDO

Jogos Pan-Americanos
o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Cri-

vella, assinou na última quarta-feira (10), no 
Palácio da Cidade, em Botafogo, o contrato que 
vai permitir à capital fluminense sediar os Jogos 
Pan-Americanos Master em 2020.  A expectativa 
é a de que entre atletas e turistas, os Jogos atraiam 
cerca de 20 mil visitantes, que, juntos, injetarão 
cerca de R$ 150 milhões na economia local. 

Cassado o mandato 
da prefeita de Italva

Emissão terá início logo após publicação no 
Diário Oficial da União

DivulgAção

uma instituição construiu a réplica de uma vila típica 
da década de 50 para pacientes com demências, como Al-
zheimer, terem a chance de se lembrar e reviver os velhos 
tempos. “Memory lane” é uma rua pitoresca projetada para 
parecer com o West Yorkshire, subúrbio de Bingley. É tudo 
nos moldes dos velhos tempos: a rua, as lojas, a mercearia, o 
posto de correios, a parada de ônibus e até o barbeiro.

Nilópolis assina convênio e retoma a 
emissão de carteiras de trabalho

DivulgAção

izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

começaram a ser 
frequentes nas ruas 
Maria Marcos de 
oliveira e Manoel 
Correia, que acaba-
ram ficando num ní-
vel mais baixo que 
as outras. A Prefei-
tura já foi acionada 
diversas vezes, já 
realizou obras mas 
o problema nun-
ca foi resolvido. 
o bairro valverde 
continua alagado e 
esquecido.

Estagiária             21 98037-1338

Carteira de trabalho, os 
documentos exigidos 
são: Rg e 1 foto 3×4. 
Para emissão da 2ª via 
é necessário 1 foto 3×4, 
Rg e a carteira antiga ou 
documento que possua a 
numeração da carteira de 
trabalho e série.

A CtPS tem como 
objetivo registrar a vida 
profissional dos brasileiros, 
reunindo informações 
que garantem os direitos 
do trabalhador como 
aposentadoria, seguro-
desemprego e Fundo de 
garantia por tempo de 
Serviço (FgtS).
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Dorival Júnior quer vitória do Flamengo; 
volante tricolor Jadson está confiante
Na Gávea, jejum de gols não preocupa, enquanto nas Laranjeiras o jejum de vitórias sobre o adversário deixa jogadores ‘bolados’
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o Flamengo se pre-
para para o clássico 
deste sábado (13) 

contra o Fluminense, no 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

atleta dedicada e determinada a nilopolitana busca força na Vila para competir e vencer

gilvAN DE SouZA E luCAS MERçoN

FlA-Flu No FERiADão

Vasco minimiza escalação reserva do
Cruzeiro para o jogo deste domingo

vivendo uma situação delica-
da no Campeonato Brasileiro, no 
qual precisa somar pontos para se 
afastar da zona de rebaixamento, o 
vasco tem uma boa oportunidade 
de melhorar a sua situação neste 
domingo (14), quando receberá o 
Cruzeiro a partir das 16h, em São 
Januário.

o que pode auxiliar o vasco 
nesta partida é o fato de o Cruzei-
ro entrar em campo com um time 
composto apenas por reservas, já 
que está preocupado com a parti-
da de volta pela final da Copa do 
Brasil, marcada para quarta-feira, 
na Arena Corinthians, em São 
Paulo, com o Corinthians. Na ida a 
Raposa ganhou por 1 a 0 e depen-
de de um empate para assegurar o 
segundo título consecutivo do tor-
neio mata-mata.

o fato de os mineiros entrarem 
em campo com um time de re-
servas é minimizado pelo vasco, 
dirigido pelo técnico Alberto va-
lentim.

“o certo é que vamos enfrentar 
um adversário qualificado, com 
um elenco muito bom e com boas 
peças de reposição. Com certeza 
quem jogar vai se empenhar ao 
máximo para mostrar serviço e 
fazer de tudo para o Cruzeiro con-
quistar um bom resultado. Cabe ao 
vasco entrar em campo ainda mais 
determinado, minimizando alguns 
erros e trabalhando no sentido de 
conquistar a vitória”, disse o go-
leiro Fernando Miguel, que vem 
substituindo Martín Silva, servin-
do à seleção uruguaia em amisto-
sos internacionais.

O lateral-direito Yago Pikachu 
concorda. “todo jogo no Campe-
onato Brasileiro é complicado, in-
dependentemente da situação dos 
times na tabela de classificação 
e nas escalações que mandam a 
campo. o Cruzeiro tem muita qua-
lidade em seu elenco e temos que 
estar preparados para um compro-
misso muito complicado”, disse 
Pikachu.

Em termos de escalação o 
vasco terá alterações em relação 
ao time que jogou o clássico com 
o Botafogo, empatado por 1 a 1. 
Alberto valentim perdeu o vo-
lante Willian Maranhão, que vai 
cumprir suspensão por ter sido 
advertido com o terceiro cartão 
amarelo contra o Botafogo. Bru-
no Cosendey herda a vaga. A boa 
notícia fica por conta do retorno 
do zagueiro leandro Castán, que 
não enfrentou os botafoguen-
ses por estar suspenso devido a 
sua expulsão no empate por 1 a 
1 com o lanterna Paraná. Dessa 
maneira, o colombiano oswaldo 
Henríquez retorna como opção 
no banco de reservas.

Assim, um esboço de time 
para domingo teria: Fernando Mi-
guel, Yago Pikachu, Luiz Gustavo, 
oswaldo Henríquez e Ramon; 
Bruno Cosendey, Andrey, Fabrício 
e Henrique; Andrés Ríos e Maxi 
lópez. Nesta sexta-feira o elenco 
vascaíno treina na parte da manhã.

Jadson espera quebrar jejum diante doa rubro-negros
Embalado pelas recen-

tes vitórias, o Fluminense 
está focado no clássico 
contra o Flamengo. No en-
tanto, os tricolores vão ter 
que quebrar um jejum de 
vitórias contra o rival no 
Rio de Janeiro. Para o vo-

lante Jadson, a equipe tem 
acabado com uma série de 
tabus na temporada e quer 
treinar com mais este.

“Não procuro me aten-
tar muito a números ne-
gativos, mas esse ano a 
palavra jejum tem sido 

recorrente. Conseguimos 
quebrar alguns jejuns. 
Quando se fala jejum fico 
até feliz. Espero que que-
bremos mais um”, disse.

Jadson também come-
morou o bom momento da 
equipe, que tem convívio 

com muitos problemas. 
Contra o Flamengo, o la-
teral-direito léo e o meia 
Junior Sornoza estão fora.

“Vamos entrar confian-
tes e com entusiasmo lá 
em cima pelo fato do co-
letivo ter voltado a render. 

Depois da Copa do Mun-
do nosso coletivo caiu, e 
quando isso acontece, al-
gumas peças acabam cain-
do também. Nossa con-
fiança passa pelo coletivo, 
mais do que pelo individu-
al”, declarou.

Com 37 pontos, o Flu-
minense está na oitava 
posição da Série A. uma 
vitória sobre o Flamengo 
pode fazer com que os tri-
colores passem a sonhar 
com um lugar na próxima 
libertadores.

Duelo de segunda-feira é importante para a sequência do Glorioso de Zé Ricardo na competição

Maracanã, pelo Campeo-
nato Brasileiro. o técnico 
Dorival Júnior adiantou 
que queria repetir a esca-
lação que bateu o Corin-
thians na rodada passada. 
o comandante elogiou o 
momento do adversário 

antes do confronto, mas es-
pera sair de campo com os 
três pontos.

“Acompanho o cresci-
mento do Fluminense e 
enalteço o trabalho do Mar-
celo oliveira. Será um jogo 
importante para as duas 

equipes. Espero que tenha-
mos um grande jogo”, pon-
tuou.

Dorival também mini-
mizou o jejum de gols dos 
atacantes rubro-negros. 
Para o treinador, todos os 
jogadores de frente estão 

tendo boas atuações. “Con-
verso com eles e estão mui-
to próximos de acabar com 
esse momento. A partici-
pação deles tem sido fun-
damental. temos que fazer 
com que a bola chegue a 
eles”, declarou.

o Flamengo está na ter-
ceira posição do Campe-
onato Brasileiro com 52 
pontos, quatro atrás do lí-
der Palmeiras. uma vitória 
no clássico pode deixar os 
rubro-negros colados na 
briga pelo título da Série A.

Botafogo vê jogo com o Ceará como
decisivo contra o rebaixamento

Passado o empate por 1 a 1 com 
o vasco, o Botafogo foca o confron-
to contra o Ceará nesta segunda-fei-
ra (15), às 20h, na Arena Castelão, 
em Fortaleza (CE), pela 29ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. Com 
34 pontos conquistados, o glorioso 
espera conseguir o mais rapida-
mente possível afastar o risco de 
rebaixamento para se concentrar de 
vez na luta por uma vaga na Copa 
Sul-Americana e até mesmo quem 
sabe na Copa libertadores, caso o 
g-6 vire g-7, g-8 ou g-9.

Na visão dos jogadores do Bo-
tafogo, o jogo contra o Ceará será 
decisivo neste aspecto. isso por que 
o adversário é justamente quem abre 
a zona de rebaixamento, com quatro 
pontos a menos que o glorioso e 
com um jogo a menos. vencendo os 

nordestinos, os botafoguenses vão 
abrir uma boa vantagem.

“Sempre bato na mesma tecla 
em todas as coletivas que eu venho 
e todo jogo para nós é um jogo de 
final, agora mais do que nunca que 
estamos próximos de uma zona 
desconfortável. Queremos chegar 
lá em cima e precisamos vencer, 
jogar bem e buscar as vitórias. Esse 
jogo será muito importante e agora 
vai começar a definir a galera que 
vai ficar na parte debaixo e a gale-
ra que vai brigar na parte de cima, 
quem sabe até buscando uma vaga 
para a libertadores. Será um jogo 
muito importante e temos que entrar 
mesmo como se fosse uma final. 
um divisor de águas para nós den-
tro do campeonato mesmo”, disse 
Matheus Fernandes.

“Se ganharmos a partida de se-
gunda-feira vamos ficar em uma si-
tuação mais confortável em relação 
a esta questão do rebaixamento. o 
Botafogo precisa focar nesta partida 
pois é uma decisão por vez”, disse 
Zé Ricardo.

Zé Ricardo perdeu o lateral-di-
reito Marcinho, que vai cumprir sus-
pensão por conta do terceiro cartão 
amarelo recebido contra o vasco. 
luís Ricardo assume a vaga. Recu-
perado de dores na coxa esquerda, o 
volante Jean deve ficar à disposição. 
Já o meia chileno leonardo valen-
cia, com lesão na panturrilha direita, 
e o goleiro paraguaio gatito Fernán-
dez, se recuperando de cirurgia no 
punho direito, seguem de fora. Nes-
ta sexta-feira o plantel vai trabalhar 
na parte da manhã.

 fernando Miguel exaltou a qualidade do elenco cruzeirense, apesar da ausência de titulares

Técnico do Fla elogia colega Marcelo Oliveira e Jadson destaca crescimento coletivo do time com as vitórias

vitoR SilvA/SSPRESS/BotAFogo

PAulo FERNANDES/ vASCo.CoM.BR
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Boletos a partir de R$ 100 poderão 
ser pagos em qualquer banco

6

Mudança estará disponível a partir de sábado (13), segundo a Febraban
Assessoria de
 Imprensa

DivulgAção

Agricultores de Mesquita fornecerão produtos 
para Base Aérea Campo dos Afonsos

Valorização da agricultura dentro do município é importante 

Boletos com valores 
iguais ou acima de 
R$ 100, inclusive 

os vencidos, poderão ser 
pagos em qualquer banco 
ou correspondente bancá-
rio a partir deste sábado 
(13), por meio da nova 
plataforma de cobrança da 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

Desde 25 de agosto, foi 
liberado o pagamento de 
boletos a partir de R$ 400. 
os clientes com boletos 
sem registro na platafor-
ma e que forem rejeitados 
deverão procurar o emis-
sor do boleto para quitar o 
débito.

Com a inclusão e pro-
cessamento desses boletos 
no sistema, a plataforma 
terá incorporado cerca de 
3 bilhões de documentos, 
75% do total emitido anu-
almente no país, calcula a 
Febraban.

o restante, cerca de 1 
bilhão de boletos, corres-

ponde a documentos abai-
xo de R$ 100, que deverão 
estar integrados ao siste-
ma em 27 de outubro.

A mudança tem sido 
gradual para diferentes 
valores e o cronograma 
inicial atrasou. Até 10 de 
novembro todos os bole-
tos de cartões de crédito, 
doações, e outros paga-
mentos de qualquer valor, 
passarão a ser aceitos em 
todos os bancos.

A validação foi fei-
ta por etapas, segundo a 
Febraban, devido à gran-
de utilização do meio de 
pagamento. Cerca de R$ 
3,5 bilhões de boletos são 
emitidos por ano no Bra-
sil, calcula a entidade.

Segundo a Febraban, 
além do pagamento em 
qualquer agência ban-
cária, a nova plataforma 
permite a identificação do 
CPF do pagador, facili-
tando o rastreamento das 
cobranças. Se os dados do 
boleto coincidirem com o 
sistema, a operação é va-

lidada.
Se houver divergência, 

o pagamento do boleto 
não será autorizado e o 
consumidor poderá pagar 
exclusivamente no ban-
co que emitiu a cobrança, 
que tem condições de fa-
zer as checagens necessá-
rias, diz a entidade.

No modelo anterior, 
nem todos os boletos são 
registrados em uma base 
centralizada. Por isso, os 
emissores dos boletos de-
vem registrá-los no seu 
banco de relacionamento, 
com as informações ne-
cessárias.

todos os boletos en-
viados aos consumidores 
devem conter necessaria-
mente o nome e o CPF do 
pagador, como determina 
o Banco Central, além de 
data de vencimento e va-
lor do pagamento e autori-
zação do cliente para que 
enviem a cobrança à resi-
dência.

Segundo a Febraban, 
outro benefício da nova 

Desde agosto, foi liberado o pagamento de boletos a partir de R$ 400

Atividade começa na próxima terça-feira (16) e vai até segunda-feira (22)

DivulgAção
Cinco agricultores da 

Cooperativa dos Produ-
tores Agropecuários de 
Mesquita (CooPAMESQ) 
foram selecionados na 
primeira chamada pública 
para produzir e fornecer 
polpas de frutas e frutas in 
natura para a Aeronáutica 
do Rio de Janeiro, por meio 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) que é 
uma compra institucional, 
onde órgãos federais da ad-
ministração pública direta 
e indireta podem comprar 
alimentos da agricultura 
familiar, com seus próprios 
recursos financeiros, com a 
dispensa de procedimento 
licitatório.

Na manhã da última 
terça-feira (09), o Segundo 
tenente Restier foi recebi-
do na prefeitura por técni-
cos da Secretaria Municipal 
de trabalho, Desenvolvi-
mento Econômico e Agri-
cultura e da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
e urbanismo em seguida, 
realizaram uma inspeção na 
agroindústria familiar com 
objetivo de acompanhar o 
processo de produção das 
polpas de fruta além de vi-
sitar sítios dos agricultores 
selecionados para realizar o 
fornecimento.

No primeiro momento 

Idosos de Mesquita vão comemorar dia do Idoso no Jardim Botânico 
DivulgAção

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Mesquita 
(SEMAS) criou um calendá-
rio especial de atividades para 
a população da 3ª idade, em 
comemoração ao dia do idoso, 
celebrado em 1º de outubro. Na 
programação está o primeiro 
Piquenique da terceira idade, 
uma ação que vai levar os ido-
sos que frequentam os Centros 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS), em caravanas, 
para conhecer o Jardim Botâ-
nico do Rio de Janeiro, entre os 
dias 16 e 22 de outubro.

Fundado em 13 de junho 

de 1808, o Jardim Botânico do 
Rio, é o mais antigo em funcio-
namento e o único sob adminis-
tração do governo federal desde 
a sua criação. Ele surgiu de uma 
decisão do então príncipe regen-
te português D. João de instalar 
no local uma fábrica de pólvora 
e um jardim para aclimatação 
de espécies vegetais originárias 
de outras partes do mundo. Hoje 
constitui-se como um dos mais 
importantes centros de pesquisa 
mundiais nas áreas de botânica 
e conservação da biodiversida-
de, além de um dos cartões pos-
tais da capital fluminense e um 

‘Prefeitura Presente’ chega ao 
Riachão com serviços gratuitos

Ação também contou com operação para as crianças

DivulgAção

Após passar pelo 
bairro Cerâmica, o 
‘Prefeitura Presente’ 
chega agora no Ria-
chão, com serviços 
de saúde e assistência 
social. o evento, que 
aconteceu ontem (11), 
faz parte da programa-
ção especial do ‘ou-
tubro Rosa’. Quem 
compareceu ao local 
conseguiu agendar 
exame de mamogra-
fia, isenção da segun-
da via de certidões de 
nascimento, carteira 
de trabalho, casamen-
to e óbito de outros 
estados, vale Social, 
iD Jovem, Distribui-
ção da caderneta do 
idoso, Reconheci-
mento de paternidade, 
cadastramento e reca-
dastramento do Bolsa 
Família e Benefício de 
Prestação Continuada, 
testes rápidos de he-
patites B e C, sífilis e 
Hiv, além de aferição 
de pressão arterial e de 
glicemia capilar.

Para as crianças se 
divertirem e aprende-
rem sobre a matemá-

tica através de jogos, 
a Fundação Educacio-
nal e Cultural de Nova 
iguaçu (FENig) dispo-
nibilizou o projeto Ma-
temática na Praça.

A Superintendência 
de vigilância Ambien-
tal (Suvam) também 
marcou presença dan-
do orientações sobre a 
água (vigiágua) e com 
o Programa de Controle 
de Roedores (PCR).

A Empresa Munici-
pal de limpeza urba-
na (Emlurb) participou 

do ‘Prefeitura Presen-
te’ com orientação de 
‘descarte de lixo’, dis-
tribuição de folder so-
bre descarte correto 
do lixo, apresentação 
sobre problemas cau-
sados com despejo de 
forma irregular e sobre 
os serviços de limpeza 
urbana prestados pela 
Emlurb. Ainda teve 
apresentação do proje-
to ‘Cuidando do nosso 
espaço’ e fluxo do lixo, 
da geração até o destino 
final.

plataforma é uma maior 
transparência nos paga-
mentos, melhorando a 
gestão de recebimentos 
das empresas, uma vez 
que as condições da ope-
ração negociadas com os 
consumidores serão pre-
servadas.

Além disso, o com-
provante de pagamento é 
mais completo, apresen-
tando todos os detalhes 
do boleto, (juros, multa, 
desconto, etc) e as infor-
mações do beneficiário e 
pagador.

A nova plataforma tam-

bém cruza informações 
para evitar inconsistências 
de pagamento, identifica-
ção do CPF do pagador do 
boleto para controle de la-
vagem de dinheiro e mais 
transparência na relação 
com o consumidor, de 
acordo com a Febraban.

essa chamada pública terá 
validade de um ano. Dentro 
deste período os agricultores 
fornecerão às forças aéreas 
polpas de fruta, banana prata 
e tangerina ponkan. “Essas 
conquistas contribuem para 
desenvolvimento do setor 
agroindustrial do município, 
pois, eles comercializarão as 
polpas e as mesmas são pro-
duzidas na agroindústria fa-
miliar local que tem gestão 
compartilhada, já que é um 
convênio entre a prefeitura 
e a cooperativa de agricul-
tores familiares”, destacou o 
Engenheiro Agrônomo Fá-
bio vilas Boas.

Esse contrato renderá 
aproximadamente 74 mil 
reais para dividir entre eles. 
os agricultores já estão ha-

bilitados, porém, existe uma 
previsão para a assinatura 
do contrato ainda no mês 
de outubro e o começo das 
entregas dos produtos em 
novembro.

Segundo o Secretário de 
Municipal de Meio Am-
biente e urbanismo, luney 
Martins, a valorização da 
agricultura dentro do muni-
cípio é importante porque 
evita que a população ocupe 
de forma irregular algumas 
áreas da cidade, como par-
ques e áreas de proteção am-
biental. “A macrozona cria-
da está funcionando graças a 
isso. Estamos desenvolven-
do um trabalho maravilhoso 
e a ideia é buscar meios de 
valorizar ainda mais essas 
atividades”, avaliou. 

dos pontos mais visitados por 
turistas na cidade.

Pensando no bem-estar dos 
grupos de idosos de Mesquita 
e na socialização dos membros 
durante os passeios serão de-
senvolvidas atividades físicas, 
como caminhada, além de mo-
mentos de confraternização.

A SEMAS está promovendo 
junto à população mesquitense 
ações e atividades durante todo 
o mês de outubro com objetivo 
de sensibilizar a sociedade para 
as questões do envelhecimento.  
São ações cujo enfoque preten-
dem valorizar os idosos e pro-

vocar reflexão e conhecimento 
da importância da qualidade 
de vida e direitos adquiridos da 
pessoa na 3ª idade.

A secretária municipal de 
Assistência Social de Mesquita, 
Cristina Quaresma, se reuniu 
com os idosos que participarão 
do piquenique e ressaltou os 
benefícios de uma ação sim-
ples como esta. “É muito inte-
ressante pensar em atividades 
que desenvolvam a socialização 
dos idosos e no bem-estar dos 
mesmos. Acredito que isso pos-
sa contribuir para um estilo de 
vida melhor”, afirmou ela. 
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Os locais por onde o carro utilizado passou após o crime também foram levantados

Ministério Público do Rio descobre tipo 
físico de assassino de Marielle Franco 
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Novidades No Caso

o M i n i s t é r i o 
Público do 
Rio apre-

sentou à familía da 
vereadora Marielle 
Franco, morta a tiros 
no Estácio no dia 14 
de março, novidades 
sobre o caso. Segun-
do o órgão, foram 
identificados o tipo 
físico do atirador 
e novos locais por 
onde o carro utiliza-
do para o crime teria 
passado após o as-
sassinato.

A Divisão de Evi-
dências Digitais e 
tecnologia da Co-
ordenadoria de Se-
gurança e inteli-
gência (DDit-CSi/
MP-RJ), por meio 
de softwares de alta 
tecnologia, já sabe 
– mas não divulgou 
– como o atirador é 
fisicamente. A Divi-
são atua em auxílio 
ao trabalho dos pro-
motores.

Após a análise de 
centenas de imagens, 
também foi possível 
identificar o veícu-
lo onde estavam os 
executores em ou-
tros locais além dos 
que já tinham sido 
identificados. Esse 
mapeamento repre-
senta outro grande 
avanço para a conti-
nuidade das investi-
gações.

A irmã de Mariel-
le, Anielle Franco, 
afirmou que as novi-
dades “são um sus-

piro de esperança”. 
Ela espera que não 
só quem matou, mas 
quem mandou matar 
Marielle, seja preso 
após a investigação.

“A gente entende 
que toda a confiden-
cialidade é impor-
tante, porque a gen-
te tem certeza que a 
gente não está lidan-
do nem brincando 
com nenhum ama-
dor. Foi um crime de 
uma pessoa muito 
bem instruída, que 
pagou uma quantia 
considerável. A gen-
te precisa de uma 
resposta. Ela não é 
melhor do que nin-
guém, mas foi um 
crime político, que 
precisa ser esclare-
cido”, afirmou ela.

A viúva de An-
derson gomes (mo-
torista da parla-
mentar), Agatha, 
também se reuniu 
com o Ministério 
Público e concorda 
com Anielle. “Estou 
muito confiante. Foi 
a reunião mais espe-
rançosa até agora”, 
afirmou ela.

os promotores 
que atuam no caso 
também estiveram 
no Presídio Federal 
de Mossoró para ou-
vir o preso orlando 
Curicica, apontado 
como mandante do 
crime por uma teste-
munha ouvida pela 
Divisão de Homicí-
dios em maio.

A procuradora-
-geral da Repúbli-

ca, Raquel Dodge, 
também remeteu ao 
MPRJ o depoimento 
prestado pelo mes-
mo custodiado aos 
procuradores da Re-
pública. o conteúdo 
dos depoimentos é 
mantido em absoluto 
sigilo para não atra-
palhar o andamento 
das investigações.

MEnOs 
pOLIcIaIs

Passados exatos 
seis meses do crime, 
a Divisão de Homi-
cídios teve o efetivo 
de policiais envol-
vidos nas investi-
gações reduzido em 
comparação ao iní-
cio dos trabalhos no 
caso. Nos primeiros 
dias teve 30 agentes, 
passou a dez e, há 14 
dias, voltou a ter 20 
investigadores.

Em setembro, a Po-
lícia Civil se encon-
trava em meio a uma 
análise que envolvia, 
no mínimo, 40 mil 
páginas de dados de 
telefones celulares. 
Ao pedir informa-
ções em concessio-
nárias telefônicas, a 
polícia recebeu uma 
quantidade imensa 
de mensagens troca-
das naquela região 
do crime e poucas 
de voz. o cruzamen-
to de informações 
busca saber se esses 
telefones aparecem 
em outros pontos da 
cidade no dia do as-
sassinato de Mariel-
le e de Anderson.

casO é DEstaquE 
EM caMpanha 

gLOBaL DE DIREI-
tOs huManOs

A Anistia inter-
nacional lançou na 
quinta-feira (10) no 
Brasil a campanha 
global Escreva por 
Direitos (Write for 
Rights). Em 2018, o 
foco são mulheres, 
gênero e defensoras 
dos direitos huma-
nos. A entidade re-
forçou que a discri-
minação, o abuso, a 
intimidação e a vio-
lência afetam de for-
ma desproporcional 
as mulheres e, em 
particular, as que se 
posicionam publica-
mente na sociedade. 
um dos destaques da 
campanha é a verea-
dora Marielle Fran-
co, reconhecida de-
fensora dos direitos 
humanos e morta em 
março deste ano no 
Rio de Janeiro.

A diretora execu-
tiva da Anistia in-

ternacional Brasil, 
Jurema Werneck, 
defendeu que, sete 
meses após o assas-
sinato de Marielle 
e Anderson gomes 
(motorista do car-
ro onde a vereadora 
estava no momento 
em que foi morta), 
é fundamental que a 
sociedade se mante-
nha firme, exigindo 
respostas e pressio-
nando para que os 
responsáveis sejam 
identificados e le-
vados à Justiça. A 
história de vida de 
Marielle, segun-
do Jurema, se junta 
agora à história de 
mulheres de outros 
nove países que lu-
tam por um mundo 
mais justo.

Nove dos dez ca-
sos escolhidos pela 
Anistia internacio-
nal para a campanha 
são de mulheres ati-
vistas, e o décimo é 
de uma comunidade 
no Quênia cujas mu-

lheres estão sendo 
impactadas pela ex-
pulsão de suas terras 
ancestrais. Além de 
Quênia e Brasil, há 
casos na ucrânia, no 
Marrocos, na vene-
zuela, na áfrica do 
Sul, no Quirguistão, 
no irã, na Índia e no 
vietnã. Com exce-
ção de Marielle, as 
mulheres e ativistas 
que integram a cam-
panha seguem atuan-
do em seus países, 
muitas, segundo a 
entidade, em situa-
ção de risco.

“A campanha irá 
mobilizar pessoas 
no mundo todo em 
apoio a estas ativis-
tas, dando visibi-
lidade aos casos e 
celebrando o papel 
dessas mulheres que 
levantam suas vozes 
contra as injustiças 
e lideram processos 
de transformação em 
seus países”, infor-
mou a Anistia inter-
nacional.

Marielle e seu motorista, fernando foram mortos dia 14 de março deste ano, no bairro Estácio 

PRF prende trio e recupera carro 
roubado na Dutra, em Nova Iguaçu

o trio de assaltan-
tes, suspeito de pra-
ticar roubo a veículo, 
foi preso pela Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF), após ser fla-
grado em um toyota/
Corolla roubado na 
noite de quarta-feira 
(10), na rodovia Presi-
dente Dutra (BR-116), 
em Nova iguaçu.  os 
assaltantes já possu-
íam passagens crimi-
nais e confessaram ter 
roubado o veículo na 
região de Queimados. 
também foi encontra-
da uma pistola de cali-
bre restrito. 

os agentes presta-
vam auxílio a pessoas 
envolvidas em um aci-
dente, próximo ao qui-
lômetro 185, quando 
avistaram um veículo 
suspeito com três pes-
soas e foram abordá-
-lo. Em revista minu-
ciosa, foi encontrada 
e apreendida uma pis-

tola de calibre restrito 
pronta pra uso com 10 
munições. o trio con-
fessou que havia rou-
bado o veículo há pou-
cas horas na região de 
Queimados, também 

na Baixada Fluminen-
se. 

Na Delegacia, foi 
constatado que todos 
já tinham passagens 
criminais por diversos 
crimes, incluindo trá-

fico de drogas ilícitas. 
A vítima do assalto re-
conheceu os crimino-
sos na ação delituosa.

A ocorrência foi re-
gistrada na 52ª DP, em 
Nova iguaçu.

policiais levaram o veículo para a 52ª Dp, no centro de nova Iguaçu

Queimados: Policiais do 
PROEIS prendem criminosos 

com drogas no Morro da Torre
Policiais do 

PRoEiS (Pro-
grama Estadu-
al de integração 
na Segurança) a 
serviço da Ron-
da Municipal da 
Secretaria de Se-
gurança e ordem 
Pública de Quei-
mados tiveram 
um plantão agi-
tado na quarta-
-feira (10). Após 
intensa troca de 
tiros, os agentes 
prenderam dois 
homens e gran-
de quantidade de 
drogas no Morro 
da torre, no Cen-
tro. os acusados 
foram levados à 
48ª Delegacia de 
Polícia (Seropé-
dica).

Dois policiais 
faziam ronda no 
centro do municí-
pio quando foram 
avisados de que 

outro agente, que 
prestava serviço 
de moto patrulha 
próximo ao Morro 
da torre, trocava 
tiros com crimi-
nosos da região. 
A guarnição se 
dirigiu ao local e, 
na altura da Rua 
Parnaíba, prendeu 
dois homens que 
tentavam fugir.

Com os suspei-
tos, foram apre-
endidos cocaína 
(53 papelotes e 8 
pinos), maconha 
(52 tabletes de 
erva seca prensa-
da, 58 cigarros de 
erva seca picada e 
46 ‘tripas’ de erva 
seca prensada), 
haxixe (27 boli-
nhas), R$522,60 
em espécie, um 
rádio comunica-
dor e um caderno 
de contabilidade 
relativa ao tráfico.
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o dia das crianças, 
comemorado na-
cionalmente hoje 

(12), também será cele-
brado nas unidades de as-
sistência social e direitos 
humanos do município de 
Resende. As atividades co-
meçaram ontem (11) quan-
do foi realizada no CRAS 
Jardim Esperança, na re-
gião da Barras, uma pales-
tra voltada para crianças 
com idade entre seis e oito 
anos, com temática voltada 
para o trabalho infantil. Já 
hoje e amanhã (13) volun-
tários da cidade organiza-
rão uma festa especial para 
as crianças acolhidas nos 
abrigos Nossa Casa e Casa 
da Acolhida, vinculados à 
Fundação Confiar.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, 

Dia das crianças é comemorado com 
festa e combate ao trabalho infantil

GERAL

a atividade no CRAS terá 
início às 13h30 e será 
realizada pela equipe 
responsável pelo Programa 
de Erradicação do trabalho 
infantil (PEti). Durante 
a palestra, os integrantes 
do programa utilizarão 
uma cartilha do criador 
da turma da Mônica, 
Maurício de Souza, que 
abordará, em linguagem 
infantil, os direitos e 
deveres dos pequenos.

De acordo com a 
secretaria municipal 
de Assistência Social 
e Direitos Humanos, a 
data é uma oportunidade, 
não só para diversão e 
lazer, mas também para 
celebrar a conquista do 
direito das crianças e dos 
adolescentes.

o dia 12 de outubro 
foi escolhido para que as 
famílias brasileiras não se 
esqueçam dos cuidados 
que a infância, que é uma 

das fases mais importantes 
da vida, requer. Abusos, 
ausência de direitos e 
trabalho infantil são 
assuntos que devem ser 
discutidos e combatidos 
diariamente – disse a 
secretária, lembrando que 
a data deve ser celebrada 
com alegria, mas também 
com conscientização.

Já o abrigo municipal 
Nossa Casa, em parceria 
com a Casa da Acolhida, 
irá receber duas festas: 
uma hoje quando haverá 
um lanche especial 
para a garotada; e outra 
amanhã (13), quando será 
oferecido um almoço para 
as crianças. voluntários, 
que já fazem parte do 
dia a dia das crianças e 
adolescentes acolhidos 
nas duas unidades serão 
os responsáveis pelas 
celebrações, que também 
contarão com atividades 
de recreação.
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atividades tiveram início ontem (11)

Ações acontecerão no CRAS Jardim Esperança e no abrigo Nossa Casa

Prefeitura de Volta Redonda altera 
trânsito para acesso a novo shopping 

O objetivo da obra é evitar engarrafamentos

ANA MARiA

Campo Limpo retira embalagens de defensivos 
agrícolas em Santa Rita de Cássia

Iniciativa evita a contaminação do solo

DivulgAção

A Secretaria de 
Meio Ambiente e 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável de Barra 
Mansa encaminhou nesta 
semana, cerca de 100 
quilos em embalagens de 
agrotóxicos para o Centro 
de Recolhimento de Paty 
do Alferes. o material foi 
coletado durante a última 
semana no distrito de 
Santa Rita de Cássia, um 
dos maiores produtores 
de folhosas da região Sul 
Fluminense.

De acordo com o 
secretário da pasta, Carlos 
Roberto de Carvalho, o 
Projeto Campo limpo 
tem a finalidade de 
retirar da natureza as 
embalagens, que podem 
se tornar potenciais 
agentes de contaminação 
ambiental. “Nossa meta 
é promover o descarte 
correto do produto, 
evitando a contaminação 
do solo, dos rios e 
córregos e a intoxicação 
dos seres vivos”, destacou 
o secretário, ressaltando 

A prefeitura de volta 
Redonda está realizando 
obras de alteração de 
transito na Rodovia dos 
Metalúrgicos, em frente 
ao Novo Shopping. Ação 
tem o envolvimento das 
secretarias municipais de 
transporte e Mobilidade 
urbana, Meio Ambiente, 
infraestrutura e guarda 
Municipal. As equipes 
estão retirando um 
canteiro para ampliar a 
pista. o objetivo da obra 
é evitar engarrafamentos 
e acidentes após a 
inauguração do Novo 
Shopping, prevista 
para o final do mês de 
outubro.

“Com a abertura do 
Shopping é inevitável 
o aumento do fluxo de 
veículos no local. A ideia 
é aumentar o número de 
pistas nesse trecho, para 
evitar engarrafamentos 
e acidentes”, explicou o 
secretário municipal de 
transporte e Mobilidade 
urbana, Maurício 
Batista. Ele contou ainda 
que está aproveitando 
esse período sem chuva 
para adiantar o serviço. 
A previsão é que as 
obras sejam concluídas 
em quatro dias.

Revitaliza Resende vai beneficiar mais cinco Postos de Saúde do município
Prioridade na atual gestão, 

as unidades de saúde do mu-
nicípio, estão, gradativamen-
te, sendo beneficiadas pelo 
programa Revitaliza Resende. 
Após a entrega dos Postos de 
Saúde da Família do Morro do 
Cruzeiro, em dezembro do ano 
passado, e da vargem grande, 
em agosto deste ano, a ini-
ciativa está chegando agora a 
outras cinco unidades do mu-
nicípio, três delas localizadas 
na zona rural. Nas próximas 
semanas, a empresa vencedora 
da licitação, juntamente com a 
Secretaria Municipal de obras 
e Serviços Públicos, já deverá 
iniciar o projeto na unidade da 
Fazenda da Barra ii. Em segui-
da será a vez dos postos da Fu-
maça, Engenheiro Passos, Ser-

rinha do Alambari e Barra iii.
De acordo com o secretário 

municipal de obras e Servi-
ços Públicos, victor Sampaio, 
as melhorias visam oferecer à 
população mais conforto e se-
gurança no momento em que 
as pessoas precisam de algum 
serviço de saúde. Para isso, 
todas as unidades serão bene-
ficiadas com obras completas 
de revitalização, que incluem 
melhorias nas áreas internas e 
externas.

os moradores desses locais, 
que são afastados do Centro, 
com exceção da Fazenda da 
Barra ii e iii, não têm acesso 
fácil a outras unidades de saú-
de e, por isso mesmo, precisam 
contar com postos com boas 
instalações, onde eles possam 

Nossas crianças já 
passam por momentos 
difíceis e merecem 
cuidados especiais nesta 
data. Sem dúvida, é 

uma grande satisfação 
podermos contar com o 
apoio de voluntários para 
promovermos este dia 
tão festivo. tenho certeza 

de que nossas crianças 
se sentirão ainda mais 
acolhidas e amadas com o 
carinho dessas pessoas – 
conta a secretária.

que o projeto é 
desenvolvido em parceria 
com o Núcleo de Defesa 
Agropecuária de Barra 
Mansa, a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e 
os agricultores.

o chefe do Núcleo de 
Defesa Agropecuária, 
Marcos Alexandre da 
Silva, avaliou que a 
iniciativa atende as regras 
da ABNt (Associação 
Brasileira de Normas 
técnicas), sobre a 
armazenagem e descarte 
das embalagens. “o 
produtor deve seguir 
as orientações, caso 

contrário corre o risco de 
ser multado pelo ibama 
(instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis) 
com valores que variam 
entre R$ 500 e R$ 2 
milhões”, esclareceu.

o Centro de 
Recolhimento de Paty 
do Alferes recebe as 
embalagens de defensivos 
agrícolas e faz o 
encaminhamento para a 
Central em Campos dos 
goytacazes, no norte do 
estado, onde o material é 
vendido para empresas de 
reciclagem.

o prefeito de volta 
Redonda, Samuca Silva, 
pediu a compreensão da 
população que passa pelo 
local. “Estamos agilizando 
o serviço para que o 
período de interdição da 
via seja curto. Pedimos 
a compreensão da 
população para pegarem 
caminhos alternativos, 
como a rua 60, ou os 
bairros Siderópolis e Casa 
de Pedra”, disse o prefeito.

A SMi mobilizou 
recursos próprios para 
ajudar na execução da obra. 
“Deslocamos quatro retro 
escavadeiras, 16 caminhões 
e duas equipes de poda. 
Esse serviço vai ser 
essencial para melhoria do 
transito no local”, informou 

o secretário municipal de 
infraestrutura, toninho 
oreste.

Para a realização da 
obra foi necessária a 
retirada de algumas 
árvores que ficavam no 
canteiro. o secretário de 
Meio Ambiente de volta 
Redonda, Maurício Ruiz, 
afirma que nenhum dano 
ambiental será causado 
com essa retirada. “Nós 
tiramos algumas árvores 
do local, mas nenhuma 
delas é nativa. Nós 
estamos fazendo uma 
compensação ambiental 
e já plantamos mais de 
duzentas árvores nativas, 
todas adequadas no padrão 
internacional”, explicou 
Maurício.

Melhorias visam oferecer à população mais conforto e segurança

ARQuivoS PMR

ser atendidos com conforto. 
Por isso, as reformas prevêem 
melhorias nas redes elétrica 
e hidráulica, além do telhado, 
piso, portas e janelas. E para 

finalizar os serviços, os postos 
também receberão serviços de 
pintura nas áreas interna e ex-
terna – conta o secretário.

Médico da rede pública mu-

nicipal, o prefeito Diogo Ba-
lieiro Diniz ressalta que as 
obras do Revitaliza Resende, 
realizadas em unidades de saú-
de como a Nova Santa Casa e 
os Postos de Saúde do Mor-
ro do Cruzeiro e da vargem 
grande, além de 11 unidades 
de ensino da cidade, refletem 
positivamente na qualidade 
dos serviços oferecidos à po-
pulação, já que os profissionais 
que atuam no local passam a 
contar com melhores condi-
ções de trabalho. Além disso, 
frisa o prefeito, as intervenções 
também promovem, quando 
necessário, a readequação do 
espaço interno, aumentando a 
comodidade dos pacientes.

Já no bairro Novo Surubi, os 
trabalhos de revitalização da 

unidade de saúde, que tiveram 
início em agosto, seguem em 
ritmo acelerado e incluem a re-
visão das instalações elétrica e 
hidráulica; polimento e nivela-
mento do piso; troca de portas, 
janelas e telhado; colocação 
de novas grades; impermeabi-
lização das paredes e troca do 
alambrado, entre outras melho-
rias.

Com investimentos da ordem 
de R$ 94,5 mil, a recuperação 
da unidade deve ser concluída 
em cinco meses. Para não cau-
sar transtornos aos pacientes 
e profissionais que atuam no 
local, o atendimento foi trans-
ferido para um imóvel alugado, 
localizado na Rua Aristides 
gomes Corrêa, 92, no mesmo 
bairro.
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INGREDIENTES

300 g de inhames cozidos 
sem casca
1 e 1/2 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de azeite
Suco de 1/2 limão
1/2 cebola picada
2 dentes de alho
1 colher (sopa) de mostar-
da
1/2 colher (café) de açúcar 
ou mel
Sal, pimenta-do-reino, salsa 
e cebolinha a gosto

INSTRUÇÕES

No liquidificador, bata o 
inhame, a cebola, o alho, 
a água e o azeite por 3 mi-
nutos. Na sequência, acres-
cente a mostarda, o açúcar, 
o mel, o sal, a pimenta, a 
salsa e a cebolinha e bata 
bem até obter uma mistu-
ra homogênea. Transfira a 
mistura para potes de vidro 
com tampa e leve para a ge-
ladeira para firmar por 4 ho-
ras. Pronto! A sua maionese 
de inhame está pronta! Su-
perfácil de fazer, né? Você 
ainda pode saborizá-la com 
outros ingredientes e tem-
peros como curry, páprica e 
noz-moscada.

INGREDIENTES

 
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
150 g de chocolate branco
1 a 2 pacotes de biscoito de 
chocolate recheado com 
baunilha
1 colher (sopa) de extrato de 
baunilha

INSTRUÇÕES

Corte os biscoitos grossei-
ramente, sem triturá-los e 
reserve. Derreta o chocolate 
branco em banho-maria e re-
serve até amornar levemen-
te. No liquidificador, junte o 
leite condensado, o creme 
de leite, o chocolate branco 
e o extrato de baunilha. Bata 
por aproximadamente 2 mi-
nutos, até que o líquido fique 
completamente homogêneo. 
Despeje em um recipiente, 
cubra com plástico-filme e 
leve para o congelador por 
cerca de 3 horas. Passado 
esse tempo, transfira o con-
teúdo do recipiente para a 
batedeira e bata por alguns 
minutos até obter um creme 
bem fofo. Volte com o creme 
para o recipiente, junte os 
biscoitos picados e misture 
bem. Cubra com o plástico-
-filme e volte com o recipien-
te para o congelador até dar 
o ponto.

Inhoque de batata

NGREDIENTES 

6 batatas médias
1 xícara de farinha de 
trigo
sal a gosto

 
INSTRUÇÕES

Cozinhe as batatas, em 
água, até que estejam ma-
cias. Descasque-as e pas-
se pelo espremedor ainda 
quentes. Vá acrescentan-
do a farinha aos poucos 
e o sal, amasse bem. Co-
loque a massa sobre uma 
mesa enfarinhada e faça 
rolinhos. Corte cada roli-
nho em pedaços de mais 
ou menos 2 cm. Leve ao 
fogo, em uma panela com 
bastante água temperada 
com sal. Quando a água 
levantar fervura, vá co-
locando os nhoques, até 
eles começarem a subir. 
Coloque água fria em uma 
bacia com um escorredor 
dentro, retire os nhoques 
já cozidos e coloque-os 
no escorredor para dar 
choque térmico. Repita o 
processo até toda massa 
estar cozida. Escorra bem 
e coloque o nhoque em 
um refratário, depois é só 
jogar o molho.

Sorvete de
 biscoito

reCeitas

Maionese de
 Inhame

ORGULHO DA MAMÃE

Ticiane Pinheiro mostra filha, 
Rafaella Justus, falando inglês

Rafaella Justus mos-
trou que é uma boa 
aluna. Filha de ticia-
ne Pinheiro e Roberto 
Justus, a menina foi 
filmada pela mãe lendo 
um texto em inglês no 
colégio. “Dia de ouvir 
minha escritora predi-
leta na escola. Quanto 
orgulho tenho da minha 
princesa”, escreveu a 
apresentadora do “Hoje 
em Dia” na legenda do 
vídeo publicado em seu 
perfil no Instagram. 

A cena repercutiu 
imediatamente entre 
os fãs. “Essa crian-
ça arrasa”, comentou 
uma. “Cada dia mais 
linda, parabéns pela 
educação”, falou outra. 
“Exemplo de mãe. Ela 
é muito talentosa”, dis-
se uma terceira. “olha 
que pronúncia segura, 

apresentadora compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram

Semelhança de Ludmilla com a 
mãe, Silvana, impressiona fãs

ludmilla impressio-
nou os fãs ao posar ao 
lado da mãe, Silvana, 
em uma foto comparti-
lhada em seu instagram, 
nesta semana. No regis-
tro, as duas aparecem 
com o cabelo parecido, 
fazendo com que a se-
melhança entre elas seja 
surpreendente. “Sobe-
rana e sua primogêni-
ta”, legendou a cantora, 
que exibiu o cabelo cur-
to e enrolado durante o 
processo de transição.

Na postagem, os se-
guidores de ludmilla 
encheram as duas de 
elogios e se manifesta-
ram sobre a semelhança 
entre elas. “vai parecer 
assim lá na China”, brin-
cou um. “tal mãe, tal 
filha... Duas maravilho-
sas”, disse outro. um fã 
questionou: “Sua irmã, 
lud?”, assim como um 
outro que perguntou: 
“vocês são gêmeas?”. A 
funkeira faz sucesso nas 
redes sociais, principal-

mente ao postar fotos 
em que deixa à mostra 
seu corpão. Recente-
mente, ela recebeu elo-
gios de iza e Cleo Pires 
ao surgir de calcinha 
fio-dental e cobrir os 
seios com o braço. “A 
legenda é com vocês”, 
escreveu na imagem. 
Nos comentários, iza 
brincou: “É para glori-
ficar de pé”. Já a filha 
de gloria Pires elogiou 
a beleza da artista: “A 
perfeição existe”.

foto foi tirada durante gravação do ‘programa da sabrina’

DivulgAção

Você sabia?
A atriz Bruna Marquezine, namorada do 

jogador Neymar, tem como uma de suas me-
lhores amigas Sasha, filha de Xuxa. As duas 
se conheceram ainda crianças nos progra-
mas e gravações de DvD da apresentadora.

DIvULGAÇÃO

tici! Parabéns pra sua 
pequena!”, acrescen-
tou um usuário. “Que 
gracinha! inteligente 
demais essa menina!”, 
destacou outra. 

Rafaella, de 9 anos, 
também já surpreen-

deu os internautas ao 
aparecer cantando e to-
cando bateria. A peque-
na ainda é fã de espor-
tes como tênis e foi até 
fotografada pendurada 
em argolas olímpicas 
na aula de ginástica.

Andressa Suita divide 
seu tempo entre os cuidados 
dos dois filhos, Gabriel, de 
1 ano e 3 meses, e Samuel, 
de 2 meses, e o trabalho 
como modelo. Em seu ins-
tagram Stories, ela contou 
que a ajuda de sua mãe, 
Suely, é essencial para que 

consiga gerenciar a carreira. 
“A minha mãe praticamente 
parou a vida dela para me 
ajudar com os meninos e eu 
sou muito grata por isso, mas 
tem dias que ela precisa ir lá 
para o interior dar uma assis-
tência para o meu pai, não dá 
para ela ficar direto comigo. 

E quando ela não tá comigo 
não é fácil não, mas é bom 
demais. o melhor cansa-
ço do mundo. Mas eu amo 
porque o tempo passa tão 
depressa”, declarou ela, que 
precisou usar máscara pro-
tetora para cuidar do caçula 
por causa de uma gripe.

 Andressa é mãe de Samuel e Gabriel

DivulgAção

Andressa Suita tem ajuda da 
mãe para cuidar dos filhos



Evite confrontos com 
o seu amor só porque 
encontrou alguma coisinha 
tola que não se encaixa. O 
reconhecimento profissional 
que tanto deseja não tardará. 

As atenções estarão sobre você e a sorte ao 
seu lado, por isso, mostre seus talentos e 
sua maturidade. Sua energia atrairá o que 
você merece. Bom momento no campo 
profissional. Cor: branca. Número: 08.

Nada de gastar mais 
dinheiro do que pode. 
O melhor é começar a 
poupar a partir de agora. 
Você se sente dividido 
entre querer realizar os 

seus próprios desejos e atender às 
necessidades das outras pessoas a sua 
volta. Bom momento no campo afetivo. 
Número: 04.

Áries

A fase indica retomada 
de projetos ou 
recuperação de situação 
financeira. Este período 
é favorável para 

aventuras amorosas. Tende a ganhar 
quem tiver uma posição conservadora. 
A vitória é dos ideais que já estejam 
plantados. Saúde boa. Cor: vermelho 
sangue. Número: 03.

Touro

Dia particularmente 
favorável para a vida 
afetiva. Você está 
muito ligado(a) em 
todas as coisas e 
poderá ser bastante 

agradável com as pessoas ao redor. 
Se alguém insistir em chamar a sua 
atenção e pedir carinho, vai levar 
um olhar de generosidade e afeto. 
Número: 05.

Gêmeos

Este momento está 
trazendo proteção e 
segurança para a sua 
vida. Seus esforços serão 
recompensados, e assim 
você também sente que 

está mais sólido(a) na sua posição. O 
setor afetivo está favorecido, suas relações 
passam por um momento estável, como 
você gosta.

Câncer

Leão

No plano amoroso, 
procure o interior da 
pessoa que você ama, não 
se deixe levar apenas pela 
aparência. Promessas 
que se arrastam não 

devem ser levadas em consideração. 
Crescer agora depende do que pode ser 
comprovado. Fique alerta. Cor: amarelo-
canário. Número: 11.

Virgem

Mantenha suas 
economias em dia. 
Pode ser que uma 
despesa extra surja e 
você precise quitá-la 
com urgência. Mostre 

que tem competência e capacidade 
para vencer os obstáculos! Procure não 
guardar rancores e mágoas: isso só faz 
mal. Cor: laranja escuro. Número: 15.

Libra

O Sol está atraindo 
para você energia, 
o que aumenta seu 
magnetismo e sua 
vitalidade. Energia 

sexualmente exuberante. Período 
favorável para recuperação dos 
enfermos e para enfrentar desafios 
em geral. Com coragem, fé e 
determinação, você pode chegar 
onde quiser.

Escorpião

Aproveite o bom 
posicionamento dos astros 
com relação à sua vida 
profissional para tomar 
decisões importantes. 
E não deixe as boas 

oportunidades se diluírem com o 
tempo. Você está em ressonância com 
uma energia muito positiva: ligue-se 
em quem está brilhando.

Sagitário

Você estará mais 
perseverante e forte para 
realizar as coisas que lhe 
interessam. Você não está 
com muita disposição para 

discutir probleminhas rotineiros. E é 
bom que seja assim, pois nestes dias sua 
paciência pode desaparecer de vez por 
causa de uma bobagem. Número: 18.

Capricórnio

Período de concentração. 
Grande capacidade de se 
dedicar de corpo e alma 
a alguma coisa que deseja 
muito. Ideal para quem 
está precisando resolver 

coisas na vida profissional. Muita intuição 
e sensibilidade. Disposição afetuosa. Tome 
cuidado com falsas amizades.

Aquário

Momento de necessidade 
de ficar mais afastado. 
Você tende a fazer 
análises e interpretações 
errôneas quanto aos 
seus problemas. Reserve 

momentos para relaxar. Cuide de 
sua saúde. Bom momento no campo 
financeiro e profissional. Cor: azul-
turquesa. Número: 22.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 2260 DE 11 DE OUTUbRO DE 2018. 
CONVOCA A XI CONFERÊNCIA MuNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DE DO 
ADOLESCENTE, E DÁ OuTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Porto Real, no uso de suas atribuições, e considerando 
a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente no Município, DECRETA:

Art. 1º – Fica convocada a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2018, na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Direitos humanos e habitação, das 8h às 17h, tendo 
como tema central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento de Violências”. 

Art. 2º – Como parte preparatória, e para a eleição dos 24 (vinte e quatro) delegados 
não governamentais da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, serão realizas 4 (quatro) pré-conferências nas seguintes datas e locais:
I – 15 de outubro de 2018, às 9h, na quadra do bairro Novo horizonte;
II – 19 de outubro de 2018, às 9h, na quadra do bairro Bulhões;
III – 22 de outubro de 2018, às 9h, na quadra do bairro Freitas Soares;
IV – 26 de outubro de 2018, às 9h, na quadra do bairro Jardim Real.

Art. 3º – Os delegados mencionados no artigo anterior serão eleitos na seguinte 
proporção:
I – 7 (sete) delegados no dia 15 de outubro de 2018, sendo 5 (cinco) adultos, 1 (uma) 
criança e 1 (um) adolescente;
II – 4 (quatro) delegados no dia 19 de outubro de 2018, sendo 2 (dois) adultos, 1 
(uma) criança e 1 (um) adolescente;
III – 10 (dez) delegados no dia 22 de outubro de 2018, sendo 8 (oito) adultos, 1 (uma) 
criança e 1 (um) adolescente;
IV – 3 (três) delegados no dia 26 de outubro de 2018, sendo 1 (um) adulto, 1 (uma) 
criança e 1 (um) adolescente.

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de 
dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal competente.

Art. 5º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Ailton basilio Marques
Prefeito

PORTARIA Nº 1112  DE 10 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, por 06 (seis) meses, o contrato de trabalho do servidor abai-
xo relacionado, em razão de ainda existir  excepcional necessidades dos serviços 
do mesmo:
Nomes            função
Nilton da Silva          Cuidador
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

 Ailton basílio Marques
Prefeito 

PORTARIA Nº 1113 DE 11 DE OUTUbRO DE 2018
Nomeia os membros da Comissão de Gestão de Contratos e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Porto Real/RJ – Jorge Serfiotis, no uso das atribuições 
legais e de acordo com a Lei Municipal nº 502 de 24/03/2014. 

RESOLVE:
Art.1º Nomear os seguintes integrantes que constituirão a Comissão Permanente 
de Gestão Contratual:

Segmento de Atuação Nomes dos Servidores - Matrícula função
Gestor de Administração hugo Leonardo Carvalho dos Santos Presidente
Gestor de Administração Marcelo henrique de Almeida Luiz Membro

Gestor de Administração Érica Américo Fraga Membro

Gestor de Administração Jamilla Emidia Gomes Membro

Gestor de Informática Ramon Esteves Torres Membro

Gestor de Informática Joao Augusto Carvalho da Silva Membro

Gestor de Informática Jean Carlos Costa Membro

Gestor de Informática Daniel Rodrigues Neto Membro

Gestor de Obras Lidiane Aparecida Amorim Membro

Gestor de Obras Edson Gomes da Silva Membro

Gestor de Obras Jorge Aloisio Maurício Membro

Gestor de Obras Marcio Jose de Oliveira Lopes Membro

Gestor de Saúde Dilma Maria da Cunha Membro

Gestor de Saúde Vinicius Furtado Santiago Membro

Gestor de Saúde Vanila Azevedo Novaes Rocha Membro

Gestor de Saúde Paulo Sergio honório Membro

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dispo-
sições em contrário, em especial as Portarias 425 de 24 de Abril de 2017, 594 de 03 
de Outubro de 2017 e 630 de 16 de Novembro de 2017. 

Ailton basílio Marques
Prefeito

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

11 DE OUTUBRO DE 2018. PUBLICADO EM 12/10/2018 – CÓD-
-PMBR 160.

DECRETO N° 4.557, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Dispõe sobre a Cessão de Servidores Públicos, estabelece prazo 
para manifestação dos órgãos e entidades cessionárias e da outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto na  Lei 
Orgânica do Município e a Lei Complementar nº 014 de 31/10/1997 
e,

Considerando a existência de servidores que se encontram fora da 
sua origem, à disposição de órgãos entidades da Administração 
direta ou indireta dos Poderes dos Estados, Distrito Federal, Mu-
nicípios e União.

                                      DECRETA
Art. 1º - A cessão de servidores públicos a órgãos ou entidades dos 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, para exercícios ou não 
de cargo em comissão ou função de confiança, será sempre efetua-
do com ônus para o cessionário.

§1º - Excepcionam-se do disposto no caput deste artigo

I - A cessão de servidores públicos municipais aos órgãos da Justiça 
Eleitoral efetuada de acordo com os preceitos do Código Eleitoral 
(Lei federal 4.373 de 15de julho de1965) e a Lei Federal nº 6.997 de 
07de julho de1982, e da resolução TSE nº 23.591 de 04 de setem-
bro de 2018 e de outras normas relacionadas à matéria, convênio 
com Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ.

Art. 2º - A cessão realizada na forma do caput do art. 1º deste De-
creto acarretará para o cessionário o dever de reembolsar ao ce-
dente todas as despesas relacionadas ao servidor cedido, incluindo 
encargos sociais, previdenciários e benefícios indiretos pagos ao 
servidor na origem.

§ 1º - caberá ao cedente a cobrança dos valores de 
que trata este artigo mediante documento em que 
seja identificado o servidor cedido e de que constem 
discriminadas as verbas percebidas com os respectivos 
valores.

§ 2º - O atraso por 03 (três) meses consecutivos do 
ressarcimento das despesas mencionadas pelo caput 
deste artigo implicará a suspensão da cessão, e acarretará a neces-
sidade de imediata apresentação regulamentar do servidor cedido 
a sua origem.

§ 3º - Em caráter excepcional poderá ser autorizada 
a cessão de servidores públicos sem ônus para o 
cessionário, que seja de interesse da administração.
 
Art. 3º - Fica vedada a cessão de servidores que estejam submeti-

dos a processo administrativo disciplinar.

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 30(trinta) dias para que os 
órgão e entidades cessionárias de servidores públicos se manifes-
tem quanto ao interesse da manutenção das cessões que devem 
obrigatoriamente observar as disposições deste Decreto.
                                  
Art.5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
                                                
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1027/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LEIZ VICTOR DOS 
SANTOS PEREIRA, do cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, Símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA N.º 1028/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, NATÁSSIA CRISTINA SAN-
TANA DA CRUZ, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, Símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância 
Sanitária.

PORTARIA N.º 1029/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018

ATOS OFICIAIS

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0036/2018 - SEMAD  e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal 
de Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0038881/2018
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na 
Prestação de Serviços de Gestão Territorial, para atualização da 
Base Cartográfica Digital Georreferenciada com a criação de mapa 
MDT e MDS, cadastramento imobiliário em todo o perímetro urbano 
municipal, ortofotos  e perfilamento a lazer de todo território mu-
nicipal, bem como implantação e licença permanente de Sistema 
Informações Georreferenciado - SIG (com implantação), para a Pre-
feitura Municipal de São João de Meriti – PMSJM e Fundos Munici-
pais, bem como a prestação de serviços correlatos, compreendendo 
instalação, planejamento, migração de dados, treinamento, suporte 
técnico, observadas as condições, características e especificações 
técnicas determinadas no Termo de Referência - ANEXO I do Edital  

em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Fa-
zenda e Planejamento de São João de Meriti/RJ. Data de abertura: 
25/10/2018 às 11:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00225573/2017
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da 
ação do CRAS denominada ACESSUAS da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de São João de Meriti/RJ. Data de abertura: 
25/10/2018 às 15:00 horas. 

Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 16:00 horas, 
mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio A4, Pen 
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da em-
presa interessada. Raquel Basílio de Oliveira – Pregoeira/Presiden-
te da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 
09 de outubro de 2018.   

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 8361/2017 - SEMAD e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93:

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041670/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO MORRO DO CASTELINHO, 
localizada na Rua Letícia com Rua Maria das Dores Andrade e Silva 
– Bairro Éden, no Município de São João Meriti/RJ em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de obras e serviços Públi-
cos. Data de abertura: 05/11/2018 às 11:00 horas. 
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 17:00 horas, 
mediante a entrega de 10 (dez) resmas de papel A4, Pen drive ou 
CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa 
interessada. Raquel Basílio de Oliveira – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. São João de Meriti, 10 de outubro 
de 2018.   
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Ingredientes

Modo de preparo

MOCOTó

1 e 1/2 de mocotó
2 maços de coentro 
com cebolinha
1 pimentão grande
2 kg de batata
4 tabletes de caldo 
de carne
1 kg de dobradinha
2 cebolas médias
4 dentes de alho
coloral e pimenta-
-do-reino com comi-
nho
ovo de codorna

Lave o mocotó e a 
dobradinha, colo-
que limão ou vina-
gre e deixe por 20 
minutos
Refogue o alho e a 
cebola
coloque o mocotó 
e a dobradinha no 
alho e na cebola 
já refogados, deixa 
fritar por 20 minutos 
mexendo para não 
colar na panela
coloque o coloral, 
a pimenta-do-reino, 
o coentro e a cebo-
linha
Adicione os tabletes 
de caldo de carne 
junto com a água, 
tampe a panela de 
pressão e deixe até 
soltar o osso, por vol-
ta de 1 hora e 30 mi-
nutos
coloque a batata 
para cozinhar em 
uma outra panela 
ou cuscuzeira, até 
ficar mole
Pegue a água do 
mocotó e bata jun-
to com as batatas, 
coloque sal a gosto 
e sirva
Bom apetite

BATATA DE FOR-
NO COM FRANGO 

RáPIDA

500 g de peito de fran-
go cozido e desfiado
800 g de batata cozida 
em rodelas
1 copo de requeijão
1 molho de tomate
azeitona picada a gos-
to
200 g de mussarela fa-
tiada ou ralada
200 g de presunto fatia-
do ou ralado
orégano a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Refogue o molho de 
tomate com óleo e 
tempero em uma pa-
nela e acrescente o 
peito desfiado
coloque um pouco de 
água e deixe ferver um 
pouco
Depois, adicione a 
azeitona picada e des-
ligue o fogo
Pegue um refratário de 
vidro e coloque o fran-
go com o molho por 
baixo
Logo em seguida co-
loque o requeijão por 
cima do frango e de-
pois as batatas cozidas 
em rodelas
cubra com o presunto 
e a mussarela e polvi-
lhe orégano por cima
Leve ao forno prea-
quecido entre 180°c a 
200°c até o que queijo 
derreter
Sirva quente.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIRLEI DA SILVA 
FIGUEIREDO, do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal da Educação.

PORTARIA N.º 1030/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LAION CONDE FELIX DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal da Educação.

PORTARIA N.º 1031/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CAMILA SOUZA FRAGA 
FIGEIREDO, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1032/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCAS MACHADO DA 
COSTA, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1033/SEMAD/2018 DE 11  DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 01 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLEBER 
FAUSTINO PARREIRA, do cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA N.º 1034/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DISSENA, para 
exerce o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-
8, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA N.º 1035/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 01 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GUI-
LHERME DO ROSARIO RAMOS, do cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA N.º 1036/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 

V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENAN MONTE MOR DA 
SILVA, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA N.º 1037/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar de 01 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROBER-
TA PINHO DUARTE, do cargo em comissão de Assessor de Ser-
viços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

PORTARIA N.º 1038/SEMAD/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DOUGLAS LUIZ DE SOU-
ZA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Comunicação Social.

FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60429
ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 1020/SEMAD/2018 DE 10/10/2018, publicado 
em  10/10/2018.
Onde se lê: ANDERSON DE OLIVEIRA MACEDO;
Leia-se:   ANDERSON OLIVEIRA DE MACEDO.

FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60429

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

PORTARIA Nº 59/SEMED/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das 
suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento 
da aplicação dos recursos públicos destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do Contrato 
nº001/SEMAD/2013, objeto do processo nº 04/0002038/2013, 
Locação de impressoras multifuncional para as Unidades Escolares, 
para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Belford Roxo.

•	 RAFAEL GONÇALVES DE ARAÚJO – MATR. 60/060523;
•	 AMILTON MACEDO - MATR. 11/18533;
•	 DAIANE DE MENEZES SILVESTRE – MATR. 60/68.754.

PORTARIA Nº 60/SEMED/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das 
suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento 
da aplicação dos recursos públicos destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do Contrato 
nº 07/00038/2018, objeto do processo nº 07/0000222/2018, 
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para 
atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Belford Roxo.

•	 RAFAEL GONÇALVES DE ARAÚJO – Matr. 60/060523;
•	 LUIZ EDER VALANI – Matr. 10/014.967;
•	 AMILTON MACEDO - Matr. 11/18533.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Considerando a tentativa de entrega do Ofício PRES/FMS nº 
147/2018 sem lograr êxito à Empresa CLÍNICA MÉDICA ODONT. 
NOSSA SENHORA. APARECIDA no seu endereço no dia 04 
de outubro de 2018;
Considerando o contido no Ofício nº 954 – GAP/SGE e Termo de 
Solicitação de Informações e Documentos nºs 01 e 02 do Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, CONVOCAMOS o 
representante Legal da Empresa CLÍNICA MÉDICA ODONT. 
NOSSA SENHORA APARECIDA, para comparecimento em até 
15/10/2018 no horário das 09:00 as 17:00, na Avenida Benjamim 
Pinto Dias, nº 610, 1º Andar, Centro, Belford Roxo, RJ, sala da Pre-
sidência do Fundo Municipal de Saúde de Belford Roxo, para tomar 
conhecimento e providências necessárias às requisições do Egré-
gio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Belford Roxo

Previsão do tempo - rio de Janeiro Condições do
mar no rio

RESUMOS DAS NOVELAS
Clóvis decide perdoar Gorete

Natália beija Bento

Julia e Danilo se encantam um com o outro
Cris, como Julia, se surpreende ao constatar que 

Danilo não é Alain. Isabel espreita a casa de Júlia, 
e a guardiã a alerta sobre o perigo de ficar no lo-
cal. Julia e Danilo se encantam um com o outro. 
Michele e Pat sonham em participar do filme de 
Alain e conhecer Mauro César. Isabel comenta com 
Lenita que estudará o livro de magia. Solange se 
incomoda em ter de contracenar com Emiliano. Cris 
confessa a Margot que se sentiu atraída por Dani-
lo. Gentil admira Américo. Isabel afirma a Marcelo 
que o relacionamento dos dois deve permanecer 
em segredo.

gorete confessa que Natalino é o pai biológico de Badu. 
Karola confronta laureta sobre a história de sua vida. lau-
reta revela a Karola que Beto e Luzia já sabem que seu filho 
está vivo. Clóvis decide perdoar gorete e os dois se casam. 
Ícaro e Rosa reatam e se amam. Beto e ionan vão atrás de 
Karola, que nega o envolvimento com o bebê de luzia. va-
lentim defende Karola de Beto e ionan. Manu discute com 
Rosa, e Acácio tenta apaziguar a namorada. Agenor alerta 
Zefa sobre o estado de Severo. Zefa leva Severo de volta à 
mansão, e Roberval se enfurece. Selma e Doralice sofrem 
as ausências de Maura e ionan. luzia questiona Rosa sobre 
o paradeiro de seu filho com Beto.

Samuca se sente culpado por ter beijado Waleska. Damá-
sia prepara a comida do restaurante com a ajuda de Elmo. 
Amadeu fica encantado com o quadro de Marocas encontra-
do no Albatroz e se apropria da obra de arte. Emílio conta 
a Belém que conseguiu ter acesso a documentos referentes 
à guerra do Paraguai e tem esperança de encontrar alguma 
prova contra Dom Sabino. Natália beija Bento. A comida de 
Damásia faz sucesso. Dom Sabino se surpreende ao encontrar 
o baú vazio. Amadeu mostra a Emílio e Mariacarla a apóli-
ce de seguros do Albatroz. Agustina fica desolada ao saber 
por Dom Sabino que os documentos não foram encontrados. 
Waleska procura Samuca e o surpreende com um novo beijo.
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A bola como melhor presente do mundo 
neste ‘Dia das Crianças’. Que tal?
Meninas jogam futebol de alto rendimento e sonham ser profissionais 

RIO CUP FUTEBOL 7 DE BASE  

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Chegou o Dia das 
Crianças. Que 
presente você 

daria sem medo de er-
rar? A bola, sem dúvida 
nenhuma, é o mais sim-
ples, de certa forma até 
barato, e com as maio-
res chances de agradar. 
Seja menino ou meni-
na, e não importa a ida-
de, esse brinquedo to-
dos, ela e ele, vão usar 
com satisfação. 

Mas para algumas 
crianças, a bola tem um 
significado todo espe-
cial: brincadeira, sonho 
é até realização pro-
fissional. É o caso de 
muitos meninos e, por 
enquanto ainda menos, 
meninas que jogam fu-
tebol. um desejo que 
nasce junto com eles e 
pode ajudar no cresci-
mento físico, discipli-
nar e emocional. 

A Rio Cup Futebol 7 
de Base irá reunir pelo 
menos 336 pequenos jo-
gadores do dia 15 a 28 
de novembro no espa-
ço Chute Certo na Bar-

atacante Juju gol, de oito anos (E), joga em times de meninos pela categoria sub-8

ra da tijuca, para uma 
competição em que a 
premiação é justamen-
te outro torneio, a go 
Cup, o maior da Amé-
rica latina, com hos-
pedagem, translado e 
inscrições grátis. A vida 
deles é esta: treinos, 
jogos, competições. A 
alegria deles, o prazer, 
o sonho é viver do fute-
bol. Querendo com toda 
força que a brincadeira 
se torne coisa séria. São 
muitas as histórias de 
quem irá participar, mas 
vamos destacar aqui 
apenas três. 

Julia Rosado, a Juju 
gol tem 8 anos e irá jo-
gar pela categoria Sub-
8. Ela é atacante, par-
ticipa pela Escolinha 
grau 10, mas também 
é atleta do PSg Elite 
team. Juju gol, como é 
conhecida, é a primei-
ra e mais nova menina 
federada do Brasil, por 
isso pode disputar os 
torneios jogando com 
os meninos. Ela tem 
uma página oficial no 
instagram com mais de 
10 mil seguidores es-
pontâneos e real envol-

vimento. Júlia precisa 
treinar e competir em 
equipes masculinas, 
porque não existe ain-
da, na idade dela, times 
e competições femini-
nos de alto rendimento. 
o desejo da Júlia e dos 
pais é um crescimen-
to tanto para ela como 
pra outras garotas que 
amam e praticam fute-
bol. 

outra menina que se-
gue esta jornada difícil, 
de uma profissão que 
começa e termina cedo, 
com o talento e aptidão 
sendo descoberto nas 
brincadeiras com a bola, 
é Amanda Mantovam, 
de 9 anos que também 
treina e joga com os me-
ninos. Ela é zagueira, 
jogadora da trops, uma 
escolinha com acesso 
direto a base do Bota-
fogo de Futebol e Re-
gatas. Acha que aprende 
e evolui muito no time 
dos garotos, porque os 
considera fortes e rápi-
dos no esporte. Este ano, 
a escola onde estuda, a 
convidou para participar 
da equipe de futsal femi-
nina. As garotas são um 

DivulgAção

pouco mais velhas, com 
idade entre 11 e 14 anos, 
mas com certeza ela não 
foi chamada à toa e terá 
muito a somar com suas 
novas companheiras de 
quadra. Amanda está 
muito feliz de poder par-
ticipar de um time intei-
ro de meninas.

Parabéns! Hoje você celebra mais um ano de vida. Sua existência tem 
sido muito proveitosa para todo mundo que se cruza com você. Somos uma 
família feliz porque você existe em cada um de nós.

Sua alegria está presente no seu olhar, seu jeito querido de enxergar a vida 
inspira cada um nós. temos muita sorte por compartilhar o mesmo sangue e 
também o mesmo tempo que você.

Seja feliz, hoje e todos os dias da sua longa vida! você merece tudo que 
existe de positivo: merece sorrir de verdade desde o amanhecer ao anoitecer, 
dia após dia. 

 
feliz aniversário! te amamos!
De de toda sua família, amigos, equipe Hora H e em especial da Mamãe 

e do Papai.

Parabéns, Joyce Mendes!


