
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, 19 DE OUTUbRO DE 2018  .  ANO xxVIII  . Nº 9203

esportes

Domingo esportivo
em Queimados

Hora H em Foco
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A Prefeitura de Ni-
lópolis assinou con-
vênio com o Sine e 
vários serviços esta-
rão à disposição dos 
trabalhadores da cida-
de a partir de agora.

O Nova Iguaçu Fu-
tebol Clube anunciou 
mais um reforço para 
o estadual do ano que 
vem. Trata-se do ata-
cante Edu, que estava 
no Itaboraí.

Na quarta (17), a secre-
tária de Educação, Wal-
denise Conte, recebeu a 
nova diretoria do Sepe-
-Mesquita em seu gabine-
te. Na pauta, atuação con-
junta visando o melhor 
para o setor na cidade.

Segundo o aplicati-
vo ‘Onde tem tiroteio’ 
o número de estampi-
dos de balas voando 
no Rio aumentou con-
sideravelmente em re-
lação ao ano passado. 
Até quarta (17) foram 
5.172 trocas de tiros.

O flagrante da foto 
registra o momento 
em que o titular da 
delegacia de Mesqui-
ta (53ª DP), Matheus 
Romanelli, é preso 
por seus colegas da 
polícia civil. Junto 
com Romanelli, outro 
delegado, Leonardo 
Guimarães de Godoy 
Garcia Grivot (as-
sistente) também foi 
grampeado. Na lista 
das prisões durante a 
Operação Infiltrados 
ainda estão cinco ins-
petores.

Os agentes foram 
denunciados pelo Mi-
nistério Público por 
formação de quadrilha, 
extorsão mediante se-
questro, roubo qualifi-
cado, concussão (exibir 
vantagem financeira 
indevida) e constrangi-
mento ilegal. 

Pró-trabalhadorNova Iguaçu

Sepe em MesquitaTiros no Rio

Competição de Jiu-Jitsu e encontro de Montain 
Bike prometem fortes emoções neste domingo 
(21), a partir das 9h, na Copa Mestre Gustavo 
Souza, no Ginásio Municipal Metodista.
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Barraco de 
deputados:

Daciolo diz que 
Feliciano pega 

pomba-gira
2

Aleluia! 91 parlamentares na bancada evangélica 

27

Nesta sexta, a banda 
‘A Gira’, de São João 
de Meriti, estreia sua 
turnê na Arena Joveli-
na Pérola Negra, que 
fica na Pavuna. 

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
na Via Dutra 64 aves da 
espécie trinca-ferro, es-
condidas em um carro. O 
motorista foi preso.

EstreiaTrinca-ferro
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Congresso naCional
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Top Music recebe 
Beto Gaspari 
nesta sexta

FO
TO

: D
IV

uL
GA

çã
O

Artesãos vendem diversos tipos de produtos nas barracas

O pastor-deputado Marco Feliciano (PSC), na foto ao lado do colega deputado e candida-
to a presidente Jair Bolsonaro (PSL), é um dos líderes da legião dos crentes que a cada ano 
aumenta seu contingente. O deputado reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) teve 1.843.735 
votos e é o campeão de votos do parlamento em toda história.

Delegados e inspetores vão em cana
suspeita de reCebimento de propina

7

Feira de 
artesanato em 
Belford Roxo

Feirart na praça

A Feirart de Bel dá uma ajudinha na esco-
lha das lembrancinhas de Natal, que daqui a 
pouco estará batendo em nossas portas. Às 
quintas-feiras, das 9h às 17h, na Praça Getú-
lio Vargas, e aos sábados, no Carrefour, tam-
bém no mesmo horário, cerca de 30 artesãos 
se dividem e expõem suas produções.
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Leão de Nova IguaçuMc John: a volta por cima e ao sucesso
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Quem viu se espantou. Na quarta-feira o deputa-
do federal Marco Feliciano (PSC) discutiu com o 
também deputado federal e candidato a presidên-
cia da república Cabo Daciolo (PATRI) na Câmara 
federal. O bate-boca foi em tom de prestação de 
contas por parte de Feliciano, diante das acusações 
de Daciolo de ele (Marco) ser um maçom.

‘Briga’ de crentes na Câmara

Na PavuNa 

No vídeo, gravado por um dos deputados 
presentes à sessão e publicado nas redes so-
ciais, Feliciano pede que Daciolo prove o que 
insinuou (dele ser maçom) em tom até certo 
ponto agressivo. “Seja homem! Se você é ho-
mem, prove. Honre sua calça, sua cueca e tudo 
mais. Seja homem, rapaz! Prove”. “O tempo 
dirá se tenho ou não razão”, respondeu o cabo 
bombeiro. E assim, os dois repetiram essas fra-
ses, durante algum tempo.

O melhor do ‘barraco’ foi quando Cabo Dacio-
lo soltou, afirmou que, além de maçom, o pastor 
Marco Feliciano “tinha uma pomba-gira (exu fe-
minino)”. Nesse momento, o ‘acusado’ fez cara de 
espanto taxou o colega de desequilibrado, insano, 
entre outros adjetivos e prometeu levar o ‘caso’ 
para a comissão de ética da casa. *Comentário do 
SOMBRA: “Isso tudo porque os dois são evangé-
licos e não sairam na porrada. Imaginem os leitores 
se não fossem (risos).

“Se você é homem, prove”!

Pomba-gira do Feliciano

Nosso abraço especial de 
hoje vai para o jornalista, po-
eta e escritor, João Fontes de 
Almeida. um dos ícones da 
imprensa na Baixada e Grande 
Rio, Fontes sempre transferiu 
conhecimento por onde pas-
sou. Por tudo que fez, até hoje, 
merece ser lembrado, sempre! 
Sinta-se abraçado, Fontes!!!

(21) 98037-1338
          WhAtsApp

Aquele Abraço!
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show ‘Batuque de Lá’ é para sacudir a Arena, prometem os integrantes da banda 

Vanderson da Silva, 
mais conhecido pelo nome 
artístico Mc John nasceu 
em 30 de Maio na cidade do 
Rio de Janeiro. Atualmente 
mora no bairro Acari, Zona 
Norte do Rio. Ele sempre 
foi ligado à música desde 
a infância quando tocava 
teclado e escrevia algumas 
composições. É apreciador 
de artistas como Michael 
Jackson, Djavan, Legião 
urbana, 50 cent, Mc 
Marcinho, Ja Rule, 
Racionais Mcs, ursher, 
Jorge Aragão, entre outros.

MC John iniciou sua 
carreira musical como 
cantor de funk em 2013 
e, dois anos depois, 
ganhou notoriedade com 
a música ‘Dá vaga para 
outra’. “Quando as coisas 
começaram a acontecer 
sofri um infarto e tive de 
dar um tempo de um ano 
nas atividades”, conta.

Em 2017 ele voltou a 
gravar. Este ano teve o 
sucesso de volta através 
do hit “Encaixa e taca”, 
bem tocada nas rádios e 

Banda ‘A Gira’ estreia turnê na
Arena Jovelina Pérola Negra

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

“Batuque de Lá” é 
um show constru-
ído na base de três 

pilares que exercem 
total influência na mu-
sicalidade da banda: a 
mãe África, a cidade de 
São Sebastião do Rio de 
Janeiro e a Bahia de to-
dos os Santos. “Através 
dessa tríade, homenage-
amos nossa ancestrali-
dade, a força da Música 
Popular Brasileira, da 
Música de Terreiro, de 
quintal, de roda, de rua. 
A força do nosso tam-
bor”, informa Edu Dias, 
músico, vocalista e um 
dos fundadores da Gira.

“É com muita ale-
gria que estrearemos 
a turnê desse trabalho 
no palco da Arena Jo-
velina Pérola Negra”, 
acrescenta Edu. Além 
do repertório autoral, 
a banda inclui em seu 
show uma homenagem 
a nomes históricos da 
Música Popular Brasi-
leira - Dona Ivone Lara, 

Neste sábado (20), 
começará o corte de 
samba no Leão de 
Nova Iguaçu. São 
oito sambas na dispu-
ta para o carnaval de 
2019. O presidente 
Bira, o diretor de car-
naval Adriano Cássio 
e o diretor de harmo-
nia Marcelo Nogueira, 
estão empenhados na 
preparação do evento 
que começa às 20h, na 
quadra da escola leo-
nina, no bairro Santa 
Eugênia (atrás do hi-
permercado Extra). 
A entrada é gratuita. 
Na foto, a rainha de 
bateria, Luciane So-
ares, o diretor de car-
naval Adriano Cássio 
e o passista Neguinho 
do Fubá, em recente 
evento na quadra da 
escola. 

Beto Gaspari

O projeto Top Music 
recebe Beto Gaspari nes-
ta sexta-feira (19), às 19h, 
na praça de alimentação, 
2º piso. Cantor, compo-
sitor, violonista, poeta, 
ator e ativista cultural, o 
caxiense está na estrada 
desde 1987, apresentan-
do-se em diversas casas 
noturnas e shoppings do 
estado. “Sou fruto dos 
festivais da década de 
1960, da canção Traves-
sia, de Milton Nascimen-
to; do teleteatro e dos 
Concertos para a Juventu-
de”, diz o artista. O Top-
Shopping está localizado 
na Av. Governador Ro-
berto Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Telefone: 
(21) 2667-1787. 

DIVuLGAçãO

eventos no Rio, como o 
Baile da Gaiola. Depois 
de conhecer Cid Camargo, 
seu assessor de imprensa, 

as coisas começaram a 
mudar para melhor na 
carreira de John.

Na foto MC John 

(centro) e os dançarinos 
Júnior Trindade e Euler 
Trindade. Contato para 
shows: (21) 9 7438-1759.

Clara Nunes, Martinho 
da Vila, Os Tincoãs, 
Luedji Luna, Carlinhos 
Brown, dentre outros. O 
show tem ainda as par-
ticipações especiais de 
Bira da Vila e Filhas de 
Yepondá.

Ingressos: R$ 20,00 
(inteira) R$ 10,00 
(meia). Programa “Ca-
rioca paga meia”: R$ 
10,00. Os portões serão 
abertos às 20h.

fICHA TÉCNICA

Produção executiva: Karma Produções Artísticas; 
produção e direção artística: Átila Bezerra; 
Produção musical: Edu Dias e Átila Bezerra
Banda: Átila Bezerra – voz; Edu Dias - voz/violão; Klevi-
nho – cavaquinho; Victor Nansfil – baixo; Kleber Almei-
da – bateria; Marcos Santos – percussão; Th – percussão.
Equipe técnica - Som: J Jimenez; Luz: Bruno; Proje-
ções: Lucas Bileski;
Assistente de produção: Flávia Eloah; Arte: Tatch Pe-
reira.
Classificação: Livre
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Nova Iguaçu

Câmara aprova indicação do novo presidente 
do Instituto de Previdência dos Servidores 

GERAL

Anderson da Silva Moreira teve o currículo analisado e ‘passou no crivo’ dos parlamentares

3sexta-feira, 19 De outubro De 2018  

Assessoria de Imprensa
Após ser sabatinado 

pelos vereadores, du-
rante a sessão plenária 
de quarta (16), Ander-
son da Silva Moreira foi 
aprovado pela Câmara 
de Nova Iguaçu para 
ocupar o cargo de dire-
tor-presidente do Pre-
vini (Instituto de Previ-
dência dos Servidores). 
Nascido e criado na ci-
dade, Anderson é espe-
cializado em direito pre-
videnciário, trabalhista, 
empresarial e cível. O 
Instituto que irá presi-
dir tem por finalidade 
arrecadar, assegurar e 
administrar recursos fi-
nanceiros que custeiam 
os proventos da apo-
sentadoria, pensões e 
outros benefícios dos “Desejamos boa sorte ao novo presidente”, disse Juninho do pneu, enquanto posava para foto com o escolhido

DIVuLGAçãO

servidores municipais e 
seus dependentes.

O presidente da Casa, 
vereador Rogério Tei-
xeira Junior, Juninho 
do Pneu, que foi eleito 
deputado federal pelo 
DEM nas eleições deste 
ano, elogiou a indicação 
de Anderson da Silva. 
“Fizemos uma análise 
de seu currículo e cons-
tatamos que ele está 
preparado para ocupar 
o cargo. Sua certifica-
ção pela APIMEC (As-
sociação dos Analistas 
e Profissionais de In-
vestimento do Mercado 
de Capitais) o capacita 
tecnicamente para atuar 
em instituições de pre-
vidência estadual e mu-
nicipal. Desejamos boa 
sorte ao novo presiden-
te”, afirmou.

Prefeitura promove feira de artesanato
às quintas e sábados em Belford Roxo

O fim do ano está che-
gando e a Feirart de Bel 
- a feira de artesanato de 
Belford Roxo - dá uma 
ajudinha na escolha das 
lembrancinhas de Natal. 
Todas as quintas-feiras, 
das 9h às 17h, na Praça 
Getúlio Vargas, e aos sá-
bados, no Carrefour, tam-
bém no mesmo horário, 
cerca de 30 artesãos se 
dividem e expõem seus 
produtos. São toalhas, jo-
gos de banheiro, artigos 
em crochê, bolsas, panos 

de prato, entre outros arte-
sanatos.

Promovida pela Prefei-
tura, através da Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
a Feirart de Bel contribui 
para que os artesãos do 
município tenham a opor-
tunidade de apresentarem 
sua arte e ainda aumen-
tarem a renda familiar.  
Segundo a secretária de 
Cultura, Charlene Freire, 
além da geração de ren-
da, o projeto é uma forma 
de socialização.  “Muitos 

artesãos usam o trabalho 
como uma terapia e uma 
forma de fazer novas ami-
zades”, frisou.

A Casa da Cultura de 
Belford Roxo também 
oferece oficina gratuita de 
artesanato, às quartas-fei-
ras, às 13h.  Mais infor-
mações, na Avenida Bob 
Kennedy, s/n, bairro Nova 
Piam, Belford Roxo. O 
funcionamento da Casa 
da Cultura é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Telefone: 2761-7338.

A Feirart de Bel é uma oportunidade para os artesãos apresentarem seus produtos

Cresceu bastante: bancada evangélica 
terá 91 parlamentares no Congresso

As urnas reforçaram a 
bancada evangélica no 
Congresso Nacional. Para 
a Câmara dos Deputados 
foram eleitos 84 candidatos 
identificados com a crença 
evangélica – nove a mais 
do que na última legislatu-
ra. No Senado, os evangé-
licos eram três e, em 2019, 
serão sete parlamentares. 
No total, o grupo que tinha 
78 integrantes ficará com 
91 congressistas.

O levantamento é do De-
partamento Intersindical 
de Assessoria Parlamen-
tar (Diap), com base nos 
dados disponíveis no por-
tal do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). Em 2014, 
o Diap identificou 75 depu-
tados seguidores da doutrina 
evangélica. Em 2010, a ban-
cada tinha 73 representantes 
na Câmara.

Para o Diap, integram a 
bancada os parlamentares 
que se declaram evangéli-
cos ou se alinham ao grupo 
na votação de temas ligados 
à religião e aos costumes, 
além dos que ocupam cargos 
nas estruturas das institui-
ções religiosas, como bispos, 
pastores, missionários e sa-
cerdotes, e dos cantores de 
música gospel.

Formada por parlamenta-
res de diferentes partidos, a 

bancada evangélica atua 
de forma organizada no 
Congresso. Em 2003, foi 
registrada como Frente 
Parlamentar Evangélica, 
renomeada como Frente 
Parlamentar Evangélica do 
Congresso Nacional.

Embora não seja expres-
siva em números, a banca-
da evangélica é forte em 
votos. Entre os 84 deputa-
dos eleitos, nove são cam-
peões de votos em seus 
estados. Por exemplo, o 
deputado reeleito Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) teve 
1.843.735 votos, a maior 
votação nominal registra-
da no país.

AGêNCIA CâMARA 

Filho do deputado Jair, o evangélico Eduardo Bolsonaro é o recordista de votos da Câmara Federal

Prefeitura de Meriti oferece oficinas profissionalizantes para mulheres
A Subsecretaria de 

Direitos Humanos e 
Igualdade Racial de 
São João de Meriti, 
através da Superinten-
dência da Mulher, está 
lançando um projeto de 
profissionalização para 
o mercado de trabalho. 
Na primeira etapa, se-
rão oferecidas três ofi-
cinas de capacitação: 
uma para ensinar mu-
lheres a fazer pentea-
do afro e tranças; outra 
para ensinar fuxico e a 
terceira mostrará técni-

cas de biscuit, um dos 
materiais mais utiliza-
dos na confecção de ar-
tesanato. A ideia é que 
as alunas usem o apren-
dizado para gerar seus 
próprios rendimentos, 
conquistando autono-
mia econômica. 

A oficina de penteado 
afro acontece no dia 13 
de novembro e as ins-
crições iniciam nesta 
sexta-feira (19) e vão 
até o dia 9 de novembro. 
A de biscuit está marca-
da para o dia 22 de no-

vembro, com inscrições 
abertas até o dia 12 de 
novembro. Já a oficina 
de fuxico será realizada 
no dia 27 de novembro, 
com inscrições entre os 
dias 29 de outubro e 21 
de novembro, sempre 
das 9h às 17h30. 

As oficinas são gra-
tuitas e acontecem no 
Centro Especializado 
de Atendimento à Mu-
lher (Ceam), situado na 
Rua Defensor Público 
Zilmar Pinaud, 122 - 
Vilar dos Teles. Oficina de penteado afro e tranças realizada em setembro pela Superintendência da Mulher 

deu origem ao projeto de profissionalização de mulheres para o mercado do trabalho 

BETO FRANZEN / PMSJM



Meia hora antes são distri-
buídas senhas aos interessa-
dos, à entrada do Planetário, na 
Rua Vice-Governador Rubens 
Berardo, 100 – perto da PuC. 
Como a entrada é franca, cam-
panha do Sesc-Rj para ajudara 
a comunidades carentes recebe 
doações espontâneas de um qui-
lo de alimento não perecível.

A Biblioteca Popular Marques Rebelo, localizada na 
rua Guapeni, na Tijuca, volta a reunir a terceira idade com 
o Recreação da Memória. O projeto é voltado para pesso-
as a partir das 60 anos e é gratuito. Coordenado pela pro-
fessora Elci Narakazi, durante o encontro são promovidas 
atividades recreativas com música, poesia, jogos educati-
vos e atividades lúdicas que estimulam a memória. 

Planetário ll Patrimônio Cultural 

Terceira Idade Multas de Trânsito 

Eles disseram...
“Quero descobrir o que aconteceu, onde está a falha. E provavelmente saberemos disso até o 

final da semana”, disse Trump a repórteres na Casa Branca, sobre o desaparecimento do colunista 
do Washington Post, Jamal Khashoggi.

A Secretaria de Educação publicou na última quarta-
-feira (17), a listagem nominal dos agentes de apoio à Edu-
cação Especial convocados para posse nos dias 23 e 24 de 
outubro. A publicação traz ainda a documentação exigida 
para apresentação. O atendimento acontecerá na Sala 102  
do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova. 

No Diário Oficial de quarta-feira (17), a Fundação Par-
ques e Jardins lista espaços públicos disponíveis para ado-
ção. São seis praças, um parque, canteiros, árvores e área 
pública para manutenção e/ou conservação. Na lista, cons-
tam as praças: Marinha do Brasil, Professor José Bernar-
dino/ Praça do Pomar, Augusto Ruschi  e Tim Maia e mais 
duas praças ainda sem nome, em Barra  de Guaratiba.

DIRETO AO PONTO

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta semana, por unani-
midade, que municípios não podem criar a própria loteria. A discussão se 
deu em torno de uma lei do município de Caxias (MA). A norma estabe-
lecia a criação de um serviço público municipal de loterias para arrecadar 
recursos que seriam aplicados “no desenvolvimento no campo da assis-
tência social” da cidade. Os ministros declararam a inconstitucionalidade 
da lei. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Mello, a competência 
para legislar sobre sistema de sorteios e consórcios é exclusiva da união.

Adote Rio ll Centro de Música
Interessados em participar do Progra-

ma de Adoção de Áreas Públicas terão os 
próximos sete dias para entrar em conta-
to com a Fundação Parques e Jardins e, 
homologar os termos de adoção. A sede 
da funcação funciona de seguna a sexta-
-feira, das 9h às 17h. Entenda melhor o 
projeto, visite o site adote.rio.com.

O Centro de Música Artur da Távola, lo-
calizado na rua Conde de Bonfim, nº 824, na 
Tijuca, promove ensaios de coral infantoju-
venil às quartas-feiras, das 14h30 às 18h; e 
às sextas-feiras, das 9h às 11h. Sob regência 
da maestrina Érica de Paula, o conjunto é 
formado com 80 jovens de 9 a 13 anos. Para 
mais informações: 3238-3831.

Apoio à Educação Especial 

Adote Rio
uma tentativa de fraude para obter um seguro de vida 

acabou virando uma tragédia familiar na China. um 
homem de 34 anos foi dado como morto depois que 
seu carro foi encontrado em um rio. A esposa não sabia 
que o acidente, na verdade, era parte de um plano. In-
conformada com a “morte” do companheiro, a mulher 
se jogou em um lago com os filhos do casal depois de 

postar uma mensagem de adeus numa rede social.

Loterias próprias

No Diário Oficial do Município, a Secretaria Munici-
pal de Transportes divulga o resultado de julgamentos de 
novos recursos contra multas de trânsito encaminhados às 
Jaris. Para orientação dos interessados, a listagem com no-
mes dos recorrentes e os números dos processos constam 
informações dos recursos deferidos ou indeferidos e os que 
ainda estão em diligência para julgamentos oportunos. 

Comunicado da Secretaria Munici-
pal de Saúde, na última terça-feira (16), 
no Diário Oficial, informa que as obras 
de Artur Bispo do Rosário foram de-
claradas patrimônio cultural do Brasil 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). O artista 
foi paciente psiquiátrico da Colônia Ju-
liano Moreira por quase 50 anos e autor 
de mais de mil obras de arte.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

A rua Serra do 
Barracão, espera 
há anos o asfal-
tamento chegar. 
A via, que fica no 
bairro Valverde, 
ainda não recebeu 
o serviço de revi-
talização neces-
sário, e mesmo as 
ruas paralelas ten-
do sindo todas as-
faltadas, a via foi 
esquecida. Mora-

nos bairros
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Rua é asfaltada só no papel 

Daqui a exatos 9 dias 
os mais de 36 mil elei-
tores inscritos na 54ª 
Zona Eleitoral – junto 
com a votação em se-
gundo turno para go-
vernador do Rio e pre-
sidente da República 
– voltarão às urnas para 
eleger novos prefeito e 
vice no município de 
Mangaratiba. O pleito 
suplementar foi deci-
dido após a cassação 
de Aarão Neto, eleito 
em 2016, por práticas 
ilegais durante a cam-
panha. A Prefeitura está 
sendo disputada por 
quatro candidatos e o 
que se esperava como 

disputa limpa tornou-
-se uma batalha suja, 
com notícias falsas es-
palhadas nas redes so-
ciais. O alvo principal 
tem sido o candidato do 
PSDB, Alan Bombeiro, 
que esta semana vol-
tou a ser vítima de fake 
news, com a alteração 
de um texto do elizeu-
pires.com, endereçando 
a Alan apoio inexisten-
te do prefeito cassado 
e de um empresário do 
setor de coleta de lixo. 
O postulante do PSDB 
já encaminhou denún-
cias às autoridades e as 
responsabilidades estão 
sendo apuradas.

DIVuLGAçãO

OUTUBRO ROSA

Em homenagem 
a campanha de 
conscientização, prevenção 
e combate ao câncer de 
mama, a Prefeitura de 
Mesquita vai oferecer 
aulões esportivos gratuitos 
com a temática do Outubro 
Rosa. As ações acontecerão 
na Praça João Luiz do 
Nascimento (Telemar), 
na Vila Emil, nos dias 
18 (hoje), 19, 24 e 26 de 
outubro, de 8h às 9h30. 
As aulas são organizadas 
pela Secretaria de Cultura, 
Esporte, Lazer e Turismo 

(SEMCELT) e são abertas 
para toda a população 
de ambos os sexos. As 
atividades disponíveis neste 
mês são ginástica e circuito 
funcional.

Já no dia 23 de outubro, 
será a vez da caminhada. A 
concentração será na Vila 
Olímpica de Mesquita. 
A caminhada sairá às 8h, 
passando pela Avenida 
Eternidade e se encerra na 
Praça do Cosmorama com 
uma aula de alongamento. 
Não é necessário fazer 
inscrição para participar, 
mas todos os participantes 
devem estar com roupas na 
cor rosa.

Kleber Rodrigues, 
secretário da SEMCELT, 
ressalta a importância dessa 
ação para a campanha contra o 
câncer de mama. “Iniciativas 
como estas alertam sobre 
o quão primordial é a 
prevenção do câncer de 
mama. O rápido diagnóstico 
tem um impacto decisivo 
no tratamento e a atividade 
física auxilia no cuidado com 
o corpo, com a saúde e bem-
estar, prevenindo também 
uma série de males”, destaca.

A Vila Olímpica de 
Mesquita fica localizada 
na Avenida Baronesa de 
Mesquita, s/n, no bairro 
Cosmorama. 

Assessoria de Imprensa

Estados Unidos
O presidente dos 

Estados unidos, 
Donald Trump, 
ameaçou ontem 
(18) enviar mili-
tares para fechar a 
fronteira com o Mé-
xico para evitar imi-
gração ilegal em um 
momento em que 
uma grande carava-
na com imigrantes, 
que partiu de Hon-
duras, segue na di-
reção do território 
americano. Trump 
voltou a acusar o 

Partido Democrata 
de permitir “frontei-
ras abertas” e defen-
der as “frágeis leis 
existentes”. Segun-
do ele, as lideranças 
do partido estariam 
fazendo pouco para 
conter a entrada no 
país de um grande 
grupo de imigran-
tes, vindos de países 
como a Guatemala, 
Honduras e El Sal-
vador. Nesse grupo 
estaria inclusive cri-
minosos, de acordo 
com o presidente. O 

presidente america-
no afirmou em pu-
blicação no Twitter 
que pode interrom-
per todas as ajudas a 
esses países latinos, 
“que parecem não 
ter quase nenhum 
controle sobre sua 
população”. Trump 
já tinha ameaçado 
cortar as ajudas de 
Honduras caso o 
grupo de imigran-
tes, que já estava na 
Guatemala, chegas-
se à fronteira com o 
México.

Fronteira dos EUA com o México
MUNDO

Planetário
A partir das 18h30 das quartas-feiras 

e dos sábados, na Praça dos Telescó-
pios, aberta ao público, astrônomos ob-
servam o céu e dão informações sobre 
astros e estrelas. Programação só com 
tempo bom, sem nebulosidade na Gá-
vea. Informações sobre a programação 
semanal: 2088-0536.

Jogo sujo toma conta da 
campanha em Mangaratiba

Aulas são organizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SEMCELT) 

Atividades são abertas para toda a população de ambos os sexos

           DIVuLGAçãO

um homem não pensou duas vezes e pulou no 
mar para salvar um cão de se afogar no litoral de 
São Paulo. O garçom Paulo Roberto, de 28 anos, 
viu uma movimentação estranha no Canal do Por-
to de Santos.  Ele estava na barca que faz a tra-
vessia no canal entre Santos e Guarujá, voltando 
do trabalho, quando percebeu que o cachorro tinha 
caído no mar, depois de fugir de casa. O garçom 
conseguiu levá-lo de volta para terra firme.

Mesquita terá aulões esportivos e 
caminhada para o Outubro Rosa

DIVuLGAçãO

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

dores relatam que 
já foram à Prefei-
tura de Nova Igua-
çu, mas nos papéis 
consta como asfal-
tada. Sem solução, 
a população aguar-
da o asfalto chegar 
de verdade, além 
de iluminação pú-
blica e saneamen-
to básico, que são 
precários em toda a 
região. 

Estagiária             21 98037-1338
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Fim de semana de muito esporte vai
agitar o domingo em Queimados
Competição de Jiu-Jitsu e encontro de Motain Bike prometem fortes emoções
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

TATAME VAI FERVER

O fim de sema-
na será repleto 
de esporte em 

Queimados. No domin-
go (21), a partir das 9h, 
a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, em 
parceria com FJJP-Rio 
(Federação de Jiu-jitsu 
Profissional do Rio de 
Janeiro), realizará a 
Copa Mestre Gustavo 
Souza, no Ginásio Mu-
nicipal Metodista (Av. 
Vereador Marinho He-
metério de Oliveira, s/n, 
Pacaembu). O evento 
vai contar com centenas 
de atletas de todo o es-
tado. Ainda no mesmo 
dia e horário, a cidade 
vai receber o segun-
do Encontro de Motain 
Bike, com concentração 
na Praça dos Eucaliptos, 
no Centro.

No evento de jiu-jut-
su, centenas de atletas, 
representando acade-
mias de todo o estado, 
estarão presentes e pro-

metem disputas emo-
cionantes. A competição 
terá seis modalidades: 
Pré-Mirim, Mirim, In-
fantojuvenil, Juvenil, 
Adulto e Máster e, ain-
da, premiará os campe-
ões com medalhas, qui-
monos e brindes.

O Secretário Munici-
pal de Esporte e Lazer, 
Júlio Coimbra, falou so-
bre mais um evento im-
portante para a cidade: 
“Nós temos a Federação 
como grande parceira. 
Recebemos aqui gran-
des competições, pois 
nós temos como tra-
dição acolher todos os 
atletas e torcedores com 
muito carinho e hospi-
talidade. Tenho certeza 
de sucesso de mais este 
evento”, acredita.

O município de Quei-
mados virou um grande 
polo de modalidades es-
portivas da região nos 
últimos anos. O Ginásio 
Metodista, com capaci-
dade para cerca de 1,5 
mil pessoas, sedia im-
portantes competições 

esportivas de futsal, 
judô, jiu-jitsu, basquete 
e vôlei.

TrAjeTO de 39 kM 
DE BiCiCLEtA

O segundo encon-

tro de Montain Bike 
deve reunir cerca de 
300 ciclistas para um 
trajeto de 39 quilô-
metros A saída será 
na Praça dos Euca-
liptos, em Queima-

dos, até o bairro de 
Jaceruba, em Nova 
Iguaçu. Para fina-
lizar o percurso, os 
inscritos devem vol-
tar ao local da larga-
da. A inscrição é um 

quilo de alimento 
não perecível e pode 
ser feita até momen-
tos antes da largada. 
Toda arrecadação 
será doada para a 
creche Iensa.

No evento de jiu-jitsu, centenas de atletas prometem disputas emocionantes

‘Sonho de consumo’ da diretoria avante
Edu acerta com o Nova Iguaçu para 2019

“Sonho de consumo”. Foi 
assim que o presidente do 
Nova Iguaçu, Janio Moraes, 
definiu a contratação do ata-
cante Edu, que estava defen-
dendo as cores do Itaboraí. 
Alvo da diretoria há alguns 
anos, o jogador enfim acertou 
com o clube da Baixada para 
a disputa do Campeonato Ca-
rioca de 2019, que começará 
ainda em dezembro deste ano, 
com a fase preliminar.

Com passagens por Fla-
mengo, Vasco e Botafogo 
nas categorias de base, Edu 
ganhou projeção no futebol 
carioca defendendo o São 
Gonçalo e, posteriormente, 
o Itaboraí, clube no qual é o 
maior artilheiro (31 gols). O 
atacante tem uma média su-
perior a 10 gols nos Estaduais 
que disputou recentemente, e 
também teve passagem mar-
cante pelo Brusque (SC) no 
ano passado, quando foi o ar-
tilheiro da Copa Santa Catari-
na, com 8 gols. “O Nova Igua-
çu já vinha me procurando 
nos anos anteriores e fico feliz 
do interesse de um clube des-
sa dimensão no meu trabalho. 
Minha primeira impressão foi 
a melhor possível. O Nova 
Iguaçu tem uma estrutura fora 
do normal, fui muito bem re-
cebido por todo mundo. Estou 
muito feliz em defender um 
grande clube do Rio de Janei-
ro, que tem muitas conquistas 
e muita coisa ainda para con-
quistar”, disse Edu.

Atacante de reconhecida 
qualidade técnica no futebol 
carioca e com faro de gol, 
Edu sabe da dificuldade que 
será disputar a fase preliminar 
do Campeonato Carioca - ele 

já teve essa oportunidade em 
2016, quando atuou pela Por-
tuguesa, que acabou na pri-
meira divisão. O Nova Igua-
çu vai brigar com America, 
Resende, Macaé, Goytacaz e 
Americano pelas duas vagas 
na fase principal do Estadual.

“Será um ano complicado, 
temos uma Seletiva muito 
dura pela frente, mas temos 
consciência da força do gru-
po que está sendo montado e 
também do nível de trabalho 
que temos desempenhado. A 
torcida pode esperar um time 
que vai brigar com unhas e 
dentes para conquistar essa 
vaga na fase principal e colo-
car o Nova Iguaçu no local em 
que deve estar. Temos muito 
planos e vamos trabalhar para 
cumpri-los”, afirmou.

GoLs Estão Nos 
plAnOS, SiM!

Sobre meta de gols, Edu 
acredita que o mais impor-
tante é ajudar a equipe a con-
seguir as vitórias e ajudar o 
Nova Iguaçu a alcançar seus 
objetivos. Mas deixou claro 
que a intenção é fazer a torci-

da laranja soltar o grito de gol 
sempre que possível.

“Entramos em campo pen-
sando primeiro nos objetivos 
coletivos, que é colocar o 
Nova Iguaçu na fase princi-
pal. Mas, obviamente, se vier 
uma briga pela artilharia vou 
ficar muito feliz. Não traço 
uma meta, até porque eu tro-
caria qualquer gol meu por 
uma vitória. Mas quem joga 
com a camisa 9 sempre se in-
comoda quando a bola não en-
tra. Tenho tido uma boa média 
de gols e se Deus quiser vou 
dar muitas alegrias à torcida 
do Nova Iguaçu.

O Nova Iguaçu iniciou 
na última segunda-feira seu 
período de preparação para 
o Campeonato Carioca e já 
confirmou, além de Edu, mais 
duas contratações, todas para 
o setor de ataque: Lucas Cam-
pos, emprestado pelo Bota-
fogo, e Flávio Carioca, que 
foi vice-campeão da Série C 
do Brasileiro deste ano pelo 
Cuiabá. A estreia na fase pre-
liminar do Estadual está mar-
cada para o dia 22 de dezem-
bro, contra o Goytacaz.

Atacante é apresentado no Laranjão pelo 
presidente do nova iguaçu, janio Moraes 

BERNARDO GLEIZER/NIFC 

Ultramaratonista campeã treina 
na Vila Olímpica de Nilópolis

A ultramaratonista 
em pistas de atletis-
mo e de montanhas, 
a nilopolitana Karine 
Thames, destaque no 
ranking mundial da sua 
categoria, não nega as 
raízes, usa a Vila Olím-
pica de Nilópolis para 
se preparar para as pro-
vas que disputa e credi-
ta essa oportunidade a 
boa parte do sucesso de 
sua performance.

Localizada no bair-
ro Frigorífico, a Vila 
Olímpica se destaca 
por ter condições para 
treinamentos de várias 
modalidades esporti-
vas. Karine se junta a 
outros atletas profis-
sionais e anônimos que 
fazem uso da pista e 
aparelhos para treinar 
e melhorar os seus ín-
dices em disputas ofi-
ciais. “Além de ser um 
local dentro da minha 
cidade, a Vila Olímpica 
oferece uma superes-
trutura que agrega mui-
to ao meu treinamen-
to, colaborando para 
o crescimento do ren-
dimento nas competi-
ções”, disse.

Dentre as façanhas 
de Karine Thames es-
tão participações em 
competições que levam 
o atleta ao limite, como 
o ‘ultra 48h da Man-
tiqueira’, quando per-
correu 48 horas exte-
nuantes e alcançou um 
recorde inédito nessa 
competição, batendo 

seu próprio recorde ante-
rior, tornando-se a oitava 
mulher no ranking mun-
dial dessa prova realizada 
na cidade de Passa Qua-
tro (MG). Isso sem contar 
outros inúmeros títulos 
em sua categoria.

O prefeito Farid Abrão 
destacou a importância da 
Vila Olímpica que, além 
dos equipamentos, ofere-
ce professores e técnicos 
que auxiliam e orientam 
os atletas na sua prepara-
ção. “A Karine é mais um 
exemplo de que estamos 
no caminho certo e que 
a Secretaria Municipal 

de Esportes e Lazer vai 
continuar empenhando 
esforços para oferecer 
cada vez mais condi-
ções para que os atletas 
treinem e se destaquem 
no cenário mundial”, 
declarou.

Na Vila Olímpica de 
Nilópolis há várias ati-
vidades: zumba, ginás-
tica localizada, ginásti-
ca para a terceira idade, 
lutas diversas, escoli-
nhas de futebol, vôlei, 
peteca, entre outras. O 
espaço é aberto a todos 
e funciona de segunda a 
sábado, das 6h às 21h.

Karine thames, destaque no ranking mundial da sua 
categoria, não nega as raízes e se prepara em sua cidade natal

DIVuLGAçãO
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Nilópolis assina convênio para 
concessão do seguro-desemprego 
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O SINE é um órgão do Governo Federal coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
Assessoria de
 Imprensa
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Prefeitura de Duque de Caxias 
recupera ruas do segundo distrito 

Obras fazem parte do programa de revitalização do município

A reunião aconteceu no gabinete da secretária Waldenise Conte

O secretário mu-
nicipal de Tra-
balho, Empre-

go e Desenvolvimento 
Econômico, Eduardo do 
Carmo Amorim, se reu-
niu nesta semana, com 
o secretário de Estado 
de Trabalho e Renda do 
Rio de Janeiro, Milton 
Rattes, para formali-
zar um convênio com 
o Sistema Nacional de 
Emprego – SINE.

O objetivo do con-
vênio é implantar, em 
Nilópolis, um posto do 
órgão, possibilitando 
que a população possa 
dar entrada na carteira 
de trabalho, no seguro 
desemprego, e também 
acesso às vagas dis-
poníveis nas empresas 
através do balcão de 
emprego. Para o secre-

tário Eduardo do Carmo 
Amorim, essa é mais 
uma vitória para o Mu-
nicípio: “Com o SINE 
os trabalhadores terão 
acesso direto às vagas 
de emprego e aos diver-
sos serviços destinados 
a eles. É um auxílio a 
mais para os nilopolita-
nos que não precisarão 
mais se deslocar aos 
municípios vizinhos, 
atendendo assim a uma 
reivindicação antiga da 
população. Agradeço 
ao prefeito Farid Abrão 
que tem nos apoiado e 
com seu empenho con-
seguimos trazer mais 
essa vitória para Niló-
polis”, conta ele.

O SINE é um órgão 
do Governo Federal 
coordenado pelo Mi-
nistério do Trabalho 
e Emprego, e que tem 
atuação conjunta com 

os governos estaduais. 
“O SINE é de extrema 
importância para a nos-
sa população. Com esse 
convênio Nilópolis terá 
uma gama completa de 
serviços para os tra-
balhadores. Parabéns 
ao secretário Eduar-
do Amorim e toda sua 
equipe pelo trabalho 
realizado na Secretaria 
de Trabalho, Empre-
go e Desenvolvimento 
Econômico”, declarou 
o prefeito Farid Abrão.

O SINE funcionará 
na sede da Secretaria 
Municipal de Trabalho, 
Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico, no 
Centro. “Estamos ape-
nas finalizando alguns 
trâmites legais para 
anunciar a data em que 
o espaço será oficial-
mente aberto, mas acre-
dito que em novembro 

nilópolis terá uma gama completa de serviços para os trabalhadores

DIVuLGAçãO
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Secretária de Educação de Mesquita se reúne com nova diretoria do SEPE

Secretaria de Saúde promove ação 
pelo Dia Nacional de Combate à Sífilis 

Atividades acontecem das 10h às 13h

DIVuLGAçãO

No ano de 2017 en-
trou em vigor a Lei 
13.430 que determi-
nou a criação do Dia 
Nacional de Comba-
te à Sífilis e à Sífilis 
Congênita, estabele-
cendo o terceiro sá-
bado de outubro de 
cada ano como a data 
dedicada à promo-
ção de campanhas e 
ações voltadas para a 
conscientização, pre-
venção, diagnóstico e 
tratamento da doença.

Para lembrar a data, 
a Secretaria Munici-
pal de Saúde, através 
do Programa e DST/
AIDS e Hepatites Vi-
rais, em parceria com 
a unigranrio / Cam-
pus Duque de Caxias, 
promove hoje (19), 
uma ação de saúde 
com atividades volta-
das para a prevenção e 
combate à doença. As 
atividades acontecem 
das 10h às 13h, no 
pátio da universidade 
- Bloco C /Térreo (rua 
José de Souza Herdy, 
1.160 – Guarita).

A ação, que acon-
tece hoje (19), é uma 
parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde 
e unigranrio. Estão 
programadas ativida-
des voltadas para a 

A Prefeitura de Du-
que de Caxias, através 
da Secretaria Munici-
pal de Obras (SMO), 
vem atuando nos qua-
tro distritos com me-
lhoria na infraestrutura 
dos bairros que foram 
esquecidos pelos go-
vernos anteriores. O 
segundo distrito, por 
exemplo, vem receben-
do atenção do governo 
com obras de macro-
drenagem, pavimenta-
ção e recuperação das 
ruas, proporcionando 
mais dignidade aos 
moradores, além do di-
reito de ir e vir das pes-
soas. As obras fazem 
parte do programa de 
revitalização do muni-

cípio iniciado no ano 
passado por determi-
nação do prefeito Wa-
shington Reis. 

No bairro Jardim 
Primavera a SMO está 
concluindo esta se-
mana o recapeamento 
asfáltico por adminis-
tração direta de 1.167 
metros da Avenida 
Jornalista Moacyr Pa-
dilha, uma das prin-
cipais vias do bairro 
e por ponde circulam 
diariamente milhares 
de veículos. A via tam-
bém recebeu nova ilu-
minação de LED que 
proporciona mais cla-
ridade e economia de 
energia, além de mais 
segurança para todos 

que circulam e residem 
naquela região.

Já receberam e es-
tão sendo beneficiados 
moradores de vários 
bairros do segundo dis-
trito. Entre eles Parque 
Fluminense, Vila Ro-
sário, Campos Elíse-
os, Jardim Glória, São 
bento, Parque Esperan-
ça, Parque do Carmo. 
Outra importante obra 
é a canalização de mais 
de um quilômetro do 
Canal Faria, em Sara-
curuna. O trecho vai 
ganhar ciclovia, pista 
de caminhada, quios-
que, bancos e jardins 
entre outros benefícios 
para os moradores de 
Saracuruna.

A secretária de Educa-
ção de Mesquita, Waldeni-
se Conte, recebeu na última 
quarta-feira (17), a equipe 
que compõe a nova diretoria 
do Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação 
(SEPE), núcleo Mesquita. A 
reunião foi a primeira entre 
a nova equipe do sindicato 
com a Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED), e 
foi realizada no gabinete da 
secretária. A subsecretária da 
SEMED, Lucia Leone, tam-
bém participou do encontro.

A reunião teve como ob-
jetivo apresentar o grupo da 
instituição, além de abordar 
as reivindicações dos pro-
fissionais das unidades de 
ensino do município. Ques-

prevenção e combate à 
doença.

SAiBA MAiS 
A transmissão da 

sífilis se dá principal-
mente por relações se-
xuais, assim como por 
transfusão de sangue 
ou contato direto com 
sangue contaminado, 
ou ainda, no caso da 
sífilis congênita, por 
via vertical da gestante 
para o filho. Essa últi-
ma é uma das formas 
mais graves, pois pode 
causar má formação no 

feto. A sífilis congênita 
persiste no Brasil com 
uma taxa de 4,7 casos 
por mil nascidos vivos. 
Já no caso da sífilis em 
gestantes, a taxa chega 
a 7,4 casos para cada 
mil nascidos vivos, se-
gundo dados do Minis-
tério da Saúde.

A camisinha é a me-
lhor forma de se pro-
teger contra a sífilis. 
A detecção é feita por 
meio de testes rápidos 
e gratuitos disponíveis 
no Sistema Único de 
Saúde (SuS).

já será possível agendar 
alguns serviços”, expli-
cou Eduardo Amorim.

A Secretaria Muni-
cipal de Trabalho, Em-

prego e Desenvolvi-
mento Econômico está 
localizada na rua Pedro 
Álvares Cabral, 995, 
Centro. Funcionamento 

das 9h às 17h, de segun-
da a sexta-feira. Maio-
res informações podem 
ser obtidas através do 
telefone 3761-6232.

tões como infraestrutura das 
escolas, recursos para ma-
nutenção, plano de cargos 
e salários e a organização 
da Conferência Municipal 
de Educação, dentre outras, 
foram apresentadas pela ca-
tegoria.

Waldenise Conte afirmou 
que o SEPE deverá ser um 
parceiro da SEMED. “Que-

ro trabalhar de forma que 
tenhamos um diálogo aber-
to. A minha proposta é que, 
a partir do ano que vem, te-
nhamos uma agenda em co-
mum para que juntos, pos-
samos desenvolver medidas 
que beneficiem a categoria e 
os, principalmente, os alu-
nos da rede de Mesquita”, 
concluiu.
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Há suspeita de recebimento de propina para soltar prisioneiros

Delegados e inspetores são presos na
‘Operação Infiltrados’ da Polícia Civil 
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Matheus Almeida, delegado titular da 53ª dp (Mesquita), é acusado de participar de organização criminosa 

Na manhã de on-
tem, (18), dois 
delegados e cin-

co inspetores da Polícia 
Civil foram presos du-
rante a Operação Infil-
trados, deflagrada pela 
Corregedoria Interna 
(Coinpol) da Polícia Ci-
vil. Os presos são suspei-
tos de receberem propina 
para libertar presos. As 
investigações começa-
ram em maio de 2017, 
após a prisão de um tra-
ficante da comunidade 
da Chatuba. Ele foi preso 
em casa e encaminhado 
para 53ª DP (Mesquita) 
onde, segundo as inves-
tigações, foi mantido em 
cárcere privado. Para 
libertá-lo, os agentes te-
riam cobrado R$ 53 mil, 
mas as negociações aca-
baram em R$ 10 mil e 
o traficante foi liberado. 
De acordo com as in-

vestigações, as propinas 
eram cobradas pelos po-
liciais de acordo com o 
crime.

Entraram em cana os 
delegados Leonardo Gui-
marães de Godoy Garcia 
Grivot, plantonista da 
52ª DP (Nova Iguaçu), 
e Matheus de Almeida 
Romanelli Lopes, titular 
da 53ª DP (Mesquita). 
Ainda foram grampea-
dos os inspetores Carlos 
Alberto Falcão, Cosme 
de Araújo Conceição, 
Leonardo Ferreira Ama-
ral e Sérgio Bezerra de 
Andrade. Paulo da Silva 
Carvalho não foi encon-
trado em casa mas se 
apresentou na Coinpol.

O grupo de policiais 
suspeitos era conhecido 
como “Bonde dos Coro-
as”. Na operação partici-
param 12 delegados e 40 
agentes.

A investigação teve in-
terceptações telefônicas 

autorizadas pela Justiça, 
colaboração premiada e 
infiltração de agentes. 

ENtENDA os CAsos 
que COnfirMA-

rAM A pArTiCipA-
ção Dos poLiCiAis

Policiais da delegacia 
de Mesquita sequestra-
ram, no dia 30 de agosto 
de 2017, um homem li-
gado ao tráfico de drogas 
da Chatuba e que tinha 
antecedentes criminais 
de roubo qualificado e 
um mandado de prisão 
pendente.

Esse homem foi le-
vado para a delegacia e 
mantido nela até que seus 
parentes pagassem uma 
propina exigida pelos 
policias. O valor inicial 
era de R$ 53 mil, mas fo-
ram entregues aos agen-
tes R$ 10 mil. Outro caso 
que chamou a atenção da 
Corregedoria foi a prisão 
de um suspeito de roubo. 

Mesmo sendo reconheci-
do pelas vítimas, ele foi 
liberado pelos agentes e 
teve seu auto de prisão 
em flagrante cancelado. 

Em outra ocasião, um 
suspeito foi preso em 
flagrante por roubo qua-
lificado, reconhecido 
pelas vítimas, mas após 

a liberação dos policiais 
condutores, o autor foi 
solto e seu auto de prisão 
em flagrante cancelado. 
Poucos dias depois, ele 
foi baleado em confronto 
com policiais.

um homem preso por 
violência doméstica tam-
bém foi liberado pelos 

policiais procurados na 
operação “Os Infiltra-
dos”. O agressor foi le-
vado por policiais milita-
res para a delegacia mas, 
como pagou uma propi-
na para os agentes da Po-
lícia Civil, foi liberado 
sem qualquer registro do 
fato. (Com Jornal Extra)

Número de tiroteios no Rio superou total 
do ano passado, segundo aplicativo

Faltando pouco para 
o fim do ano, o número 
de tiroteios registrado no 
Estado do Rio superou o 
total do ano passado. De 
acordo com o aplicativo 
Onde Tem Tiroteio, foram 
5.172 trocas de tiros até a 
última quarta (17).

Em 2017, o Rio regis-
trou 5.155 tiroteios. A 
marca foi batida esta se-
mana, mesmo faltando 
mais de 60 dias para o fim 
do ano.

um tiroteio assustou os 
moradores da Vila Cruzei-
ro, na Penha. um morador 
de 55 anos acabou baleado 
na cabeça e foi levado para 
o Hospital Getúlio Vargas. 
O tiro pegou de raspão e 

ele já recebeu alta.
Em relação ao tiroteio 

na Vila Cruzeiro, a uni-
dade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) afirmou que 
policiais estavam fazendo 
um patrulhamento quando 

foram recebidos a bala por 
criminosos e revidaram. 
Só depois os policiais mi-
litares foram informados 
de que um morador ferido 
havia dado entrada na uni-
dade de saúde.

foram totalizadas 5.172 trocas de tiros até a última quarta

DIVuLGAçãO

PRF apreende mais de 60 aves silvestres
escondidas dentro de carro na BR-116

Ao todo 64 aves 
silvestres, da espécie 
trinca-ferro, foram 
encontradas em cai-
xas de papelão den-
tro de um veículo de 
passeio durante uma 
fiscalização da Polí-
cia Rodoviária Fede-
ral (PRF), na rodovia 
Presidente Dutra (BR-
116), em Itatiaia, Re-
gião Sul Fluminense. 
Dois suspeitos de cri-
me ambiental foram 
presos pelo transporte 

ilegal dos pássaros. O 
flagrante aconteceu na 
madrugada da última 
quinta-feira (18).

Por volta de 01h, os 
policiais faziam uma 
fiscalização na altura do 
quilômetro 316, na pis-
ta sentido Rio, quando 
desconfiaram da atitu-
de do motorista de um 
GM/Prisma e decidi-
ram abordá-lo. Durante 
a revista, foram encon-
tradas 64 aves silves-
tres. Os animais eram 

transportados em 
péssimas condições 
dentro de caixas de 
papelão. 

O motorista e o pas-
sageiro relataram aos 
agentes que os pássa-
ros foram adquiridos 
na cidade de Oliveira/
MG e seriam levados 
a Duque de Caxias 
para serem comercia-
lizados em uma feira 
livre.

O caso foi registra-
do na 99ª DP (Itatiaia).

64 aves da espécie trinca-ferro seriam comercializadas em Caxias

DIVuLGAçãO

Policial é baleado nas costas 
e colete o livra da morte

Durante operação do 
Grupamento de Ações Tá-
ticas do 39º BPM (Belford 
Roxo) realizada na manhã 
da última quarta-feira (17), 
na comunidade do Rosei-
ral, em Belford Roxo, um 
policial foi alvejado por 

dois disparos e foi salvo 
pelo colete à prova de bala.

De acordo com as in-
formações, os policiais 
realizavam uma operação 
na região conhecida como 
Jardim Pinheiro, dentro 
da comunidade, quando o 

Soldado Canhota foi sur-
preendidos por dois tiros 
nas costas e sobreviveu 
graças ao colete balístico.

O agente ficou com dois 
ferimentos superficiais, 
sem gravidade e passa 
bem.

Acusado de matar sargento do Bope 
é preso por agentes da DH-Capital 

Agentes da Delegacia de 
Homicídio da Capital (DH-
-Capital), em ação integrada 
com o Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), prenderam, 
na quarta-feira (17), João 
Márcio Gonçalves da Silva, 
conhecido como “Nino”, acu-
sado de ter matado o sargento 
do Bope, PM Adilson Ferreira 
Riça Filho. O crime ocorreu 
no dia 29/09 no bairro do Pe-
chincha, em Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio. 

Através de informações de 
inteligência, verificou-se que 
o João iria comparecer em um 
hospital no bairro de Curici-
ca para uma consulta médi-
ca. Chegando ao local, João 
Márcio foi preso pelas equi-
pes da DH-Capital e do Bope.

A investigação policial 

evidenciou que o PM Adilson 
teria sido chamado por seu co-
nhecido de infância, João, para 
ir ao encontro dele, que alegou 
estar passando por uma emer-
gência. Na verdade, tratava-se 
de uma armadilha criada por 
traficantes de drogas da Cidade 
de Deus, em retaliação às opera-
ções do Bope na localidade.

Além de João Márcio, tam-

bém foi indiciado pelo ho-
micídio do PM Adilson, 
Alcides Francisco da Silva, 
conhecido como “Óleo da 
CDD”, que teve a prisão de-
cretada a pedido da DH-Ca-
pital, já que a investigação 
demonstrou que o mesmo 
atuou como um dos autores 
do homicídio do sargento do 
Bope.

DIVuLGAçãO

policiais da Delegacia de homicídios esperaram 
o assassino no hospital e o prenderam
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Advogados de Haddad e Bolsonaro debatem 
campanha do 2º turno com ministros no TSE
O PSL argumenta que os parlamentares agiram de maneira “ardil e desonesta”

Advogados dos 
dois candidatos 
à Presidência da 

República, Jair Bolso-
naro (PSL) e Fernando 
Haddad (PT), reuniram-
-se esta semana com 
a presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE), ministra Rosa 
Weber, e apresentaram 
propostas para a campa-
nha eleitoral no segundo 
turno.

Após cerca de duas ho-
ras, advogados das duas 
coligações afirmaram 
que a ministra pediu se-
renidade e um compro-
misso contra a violência 
e contra desqualificação 
da Justiça Eleitoral.

Os ministros Luís Ro-
berto Barroso e Edson 
Fachin também estavam 

Gestores pedem R$ 50 milhões para restaurar prédio de Museu Nacional 
O diretor do Museu 

Nacional, Alexander 
Kellner, informou nes-
ta semana em Brasília 
que os gestores da ins-
tituição pediram aos 
deputados federais do 
Rio que destinem R$ 
50 milhões em emen-
das parlamentares 
para a reconstrução do 
prédio.

No dia 2 de setem-
bro, um incêndio de 
grandes proporções 
destruiu o museu. O 

palácio tem 200 anos 
de história, abrigava 
cerca de 20 milhões de 
itens e foi a residência 
de um rei do Brasil e 
de imperadores.

Segundo Alexan-
der Kellner, o pedido 
aos parlamentares foi 
apresentado na última 
terça (16) por meio da 
universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro 
(uFRJ), responsável 
pela administração do 
museu. A ideia, expli-

presentes. Nenhum dos 
ministros concedeu en-
trevista após a reunião. 
O TSE também não di-
vulgou informações so-
bre o encontro.

O advogado de Bolso-
naro, Tiago Ayres, disse 
que Rosa Weber ma-
nifestou “preocupação 
com eventos que ocor-
rem no país, dissemi-
nação de fake news e a 
preservação da ideia de 
segurança das urnas ele-
trônicas”.

Segundo Ayres, “para 
ambas as campanhas ela 
pediu serenidade, em-
bora essa já seja uma 
preocupação nossa”.

Emídio de Souza, um 
dos coordenadores de 
campanha de Haddad, 
disse que afirmou à mi-

nistra que a dissemina-
ção de conteúdo falso 
“deforma a democracia 
brasileira, deforma o 
processo eleitoral”.

“Há uma fábrica de 
fake news, isso não é 
espontâneo. Isso é em 
escala industrial. É 
preciso descobrir onde 
é essa fábrica e punir 
exemplarmente quem 
dissemina mentiras com 
ela”, afirmou.

Os representantes dos 
candidatos informaram 
que também fizeram su-
gestões à ministra.

O PT pediu que ela 
faça um pronunciamen-
to pedindo serenidade e 
paz aos eleitores, com 
uma mensagem de con-
fiabilidade das urnas 
eletrônicas.

 TSe não divulgou informações sobre o encontro

DIVuLGAçãO

Ex-gerente da Petrobrás, Roberto Gonçalves, 
tem pena aumentada pelo TRF-4

O ex-gerente de en-
genharia da Petrobrás, 
Roberto Gonçalves, 
teve a condenação 
mantida e a pena au-
mentada pelo Tribu-
nal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4). 
O tempo de reclusão, 
em regime inicial-
mente fechado, pas-
sou de 15 anos e dois 
meses para 17 anos, 
nove meses e 23 dias.

Roberto Gonçalves 
foi alvo da 39ª fase 
da Operação Lava 
Jato e foi condenado 
no ano passado pelos 
crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro 
e pertinência à orga-
nização criminosa. 
Ele foi preso em mar-
ço de 2017. Em mais 
de uma oportunidade, 
teve o pedido de li-
berdade negado pelo 
mesmo Tribunal.

A 8ª Turma do Tri-
bunal também man-
teve a condenação do 
ex-diretor da emprei-
teira uTC Engenharia 

DIVuLGAçãO

DIVuLGAçãO

roberto Gonçalves foi alvo da 39ª fase da Operação lava jato

Condenado por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas

Eduardo Cunha tem pedido de 
alteração de status negado

Walmir Pinheiro San-
tana, com pena de oito 
anos de reclusão pelos 
crimes de corrupção 
ativa e de lavagem de 
dinheiro. Como o réu 
fez delação premiada, 
ele cumpre pena domi-
ciliar, nos termos esti-
pulados pelo acordo. 
Também como parte do 
acordo homologado, 
Santana teve o uso da 
tornozeleira eletrônica 
dispensado.

Ainda cabem recur-
sos das decisões junto 

ao TRF-4. A defesa de 
Walmir Pinheiro Santa-
na ainda está avaliando 
se irá se manifestar.

Os dois haviam sido 
condenados por esses 
crimes pela 13ª Vara 
Federal de Curitiba 
em 25 de setembro de 
2017. Conforme a sen-
tença, Gonçalves, su-
cessor de Pedro José 
Barusco Filho no cargo 
de gerente executivo de 
engenharia da Direto-
ria de Serviços da Pe-
trobrás, recebeu mais 

informação foi dada pelo diretor do museu, Alexander kellner

DIVuLGAçãO

O Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região 
(TRF-4) negou um pe-
dido da defesa do ex-de-
putado federal Eduardo 
Cunha para mudar sua 
condição de “apenado” 
para “preso preventivo”. 
Após a condenação em 
segundo grau, a 14 anos 
e 6 meses de prisão, pelo 
TRF-4, em novembro do 
ano passado, Cunha teve 
determinada a execução 
provisória da pena, o que 
o tornou apenado, e não 
mais preso preventivo.

A defesa de Eduardo 
Cunha informa que irá 
recorrer ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) 
contra a decisão.

O ex-presidente da 
Câmara dos Deputados 
está preso desde 2016 
no Complexo Médico-
-Penal de Pinhais, no 
Paraná, por envolvimen-
to em crimes cometidos 
em uma negociação para 
exploração de um campo 
de petróleo, em Benin, 
pela Petrobrás. Ele teria 
recebido uS$ 1,5 milhão 
como propina. Os cri-
mes foram investigados 
na Operação Lava Jato.

Cunha foi condenado 
por lavagem de dinhei-
ro, corrupção passiva e 
evasão de divisas. No 
primeiro grau, a senten-
ça era de 15 anos e 4 me-
ses.

cou, é incluir o valor 
de R$ 50 milhões no 
Orçamento da união 
de 2019.

De acordo com o 
diretor, os R$ 50 mi-
lhões, se confirmados, 
deverão ser aplicados 
na recuperação da par-
te histórica do palácio.

“Esses R$ 50 milhões 
seriam destinados para 
recuperação daquela 
primeira parte do palá-
cio, aquela parte mais 
histórica, onde você 

tinha sala do trono, 
sala do imperador, os 
aposentos. Então, essa 
é a parte que nós que-
ríamos iniciar a restau-
ração”, informou.

Kellner também re-
latou que o governo 
federal repassou R$ 
8,9 milhões à uFRJ 
para que os pesquisa-
dores consigam entrar 
no que sobrou do palá-
cio a fim de recuperar 
o acervo nos escom-
bros.

Os advogados de Bol-
sonaro sugeriram pro-
posta para tentar dimi-
nuir a judicialização da 

campanha.
A intenção é de haver, 

sob supervisão do TSE, 
um diálogo prévio entre 

os oponentes caso uma 
chapa queira questionar 
a propaganda do adver-
sário.

de quatro milhões de 
dólares em vantagens 
indevidas por meio de 
transferências inter-
nacionais em contas 
de offshores.

O valor foi oriundo 
de contratos formali-
zados entre a Petro-
brás e o Consórcio 
TuC Construções - in-
tegrado pela Odebre-
cht, uTC Engenharia 
e Projeto de Plantas 
Industriais - e entre a 
Petrobras e o Consór-
cio Pipe Rack - inte-
grado pela Odebrecht, 
uTC Engenharia e 
Mendes Júnior.

Já Santana é aponta-
do como responsável 
pelo pagamento de 
vantagem indevida 
a Gonçalves no con-
trato da estatal com 
o Consórcio TuC 
Construções e por 
ocultar e dissimular 
recursos criminosos 
provenientes dos con-
tratos da Petrobrás 
em contas secretas no 
exterior.
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O Hemonúcleo de 
Resende, que 
funciona anexo 

ao Hospital Municipal 
de Emergência, quer 
sensibilizar novos doa-
dores e também aque-
les que já são cadastra-
dos no sistema para que 
compareçam ao local e 
façam sua doação, vi-
sando fortalecer o esto-
que de sangue, que aten-
de unidades de saúde 
de Resende, Porto Real, 
Quatis e Itatiaia. Atual-
mente, a unidade está 
recebendo cerca de cin-
co voluntários por dia – 
um número preocupan-
te, já que o ideal é que 
15 pessoas doem diaria-
mente para que não haja 
carência de nenhum tipo 
sanguíneo.

De acordo com 
a coordenadora do 
Hemonúcleo, Maria 
Fernanda Aguiar, os 

Com estoque reduzido, Hemonúcleo 
quer aumentar número de doadores

GERAL

grupos sanguíneos com 
maior necessidade de 
doadores atualmente 
são o O positivo e O 
negativo, o que não 
dispensa a necessidade 
de doações de outros 
tipos, como o A, B ou 
AB, fatores positivo 
e negativo. Ainda 
segundo ela, o que mais 
preocupa a instituição é 
que nos últimos meses 
até mesmo as pessoas já 
cadastradas no banco, e 
que faziam suas doações 
regularmente, não estão 
comparecendo ao local.

No período do 
inverno e de chuvas 
as pessoas geralmente 
tendem a ficar em casa 
por inúmeros fatores, 
como, por exemplo, 
o clima mais frio e o 
alto índice de vacinas 
aplicadas, contra gripes 
e outros vírus. Porém, 
as necessidades dos 
pacientes continuam 
no mesmo ritmo e 
com a carência no 

estoque, vidas podem 
ser perdidas – alerta a 
coordenadora.

Segundo ela, os 
interessados em 
doar sangue devem 
comparecer ao 
Hemonúcleo, de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h, levando 
documento com foto. 
Além disso, é preciso 
que o doador esteja 
bem alimentado e 
cumpra os seguintes 
pré-requisitos: ter entre 
16 e 69 anos de idade; 
pesar mais de 50kg e 
estar bem de saúde. No 
caso dos menores de 
idade (16 e 17 anos), é 
necessário que pais ou 
responsáveis preencham 
um formulário 
autorizando a doação. 
Já para os maiores de 60 
anos, a única condição 
é que esta não seja sua 
primeira doação.

A coordenação do 
Hemonúcleo ressalta 
que o volume doado é 
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ANDERSON PATRICK

Hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira

Interessados podem comparecer ao local, que fica ao lado do Hospital de Emergência

Volta Redonda realiza mais uma 
obra no bairro Siderópolis

Muro será concluído até hoje, dia 19

EVANDRO FREITAS

Retirada de barreiras em Falcão estará 
concluída na próxima semana

também será recuperadas estradas rurais no mesmo distrito

DIVuLGAçãO
Iniciada nesta semana, a retirada 

das barreiras que caíram em 
março, no trecho da Rodovia RJ 
159 situado no distrito de Falcão, 
na zona rural da cidade, estará 
concluída até o final da próxima 
semana. A informação é do 
prefeito Bruno de Souza (MDB), 
que voltou ao distrito nesta 
quarta-feira para acompanhar 
pessoalmente a realização deste 
serviço.

A remoção das barreiras já está 
sendo realizada com as máquinas 
retroescavadeiras e os caminhões 
(foto) alugados este mês pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural do Município visando 
reforçar a frota empregada na 
manutenção, conservação e 
recuperação das estradas rurais 
de Quatis. A Rodovia RJ 159, que 
começa no distrito de Floriano 
(Barra Mansa), é a alternativa 
principal de acesso ao Município 
de Quatis e liga esta cidade ao 
município mineiro de Passa Vinte.

Pelo menos 20 caminhões de 
barreiras foram retirados nos dois 
primeiros dias de realização dos 
trabalhos, o que equivale a cerca 
de 260 toneladas. Doze operários, 
entre funcionários da Prefeitura 
de Quatis e da empresa locadora 
das máquinas e caminhões, atuam 
na frente de trabalho. As barreiras 

A Prefeitura de Volta 
Redonda, através da 
secretaria municipal 
de Infraestrutura, está 
construindo o muro de 
contenção do córrego 
Cafuá. São 20 metros de 
extensão do muro, com 
quatro metros de altura. 
O local está ganhando 
também a recomposição 
da calçada com guarda 
corpo. A obra, que  está 
acontecendo na rua 650, 
vai beneficiar muito a 
população do local, já 
que a rua liga os bairros 
Siderópolis e Casa de 
Pedra e tem um fluxo 
grande de pedestres que 
passam por esse caminho.

O secretário de 
Infraestrutura, Toninho 
Oreste, explicou houve 
um deslizamento de 
terra no local, durante 
o período de chuva, 
que comprometeu as 
tubulações de água, 
esgoto e rede elétrica 
que abastece os bairros. 
O secretário disse ainda 
que estava esperando as 
licenças ambientais para  

caíram às margens da Rodovia 
RJ 159 em razão da forte chuva 
ocorrida no distrito de Falcão, no 
dia 10 de março. Com o objetivo 
de desobstruir a pista, garantindo 
dessa maneira a circulação dos 
veículos que trafegam na estrada, 
a prefeitura iniciou a retirada de 
barreiras naquele mesmo mês, 
e removeu, na mesma época, 
outra grande quantidade de terra 
lançada sobre a rodovia para o 
acostamento.

Segundo o prefeito, a terra 
removida continuaria sendo 
retirada pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, ao qual cabe a 
conservação e a manutenção da 
RJ 159, mas a Fundação DER – 
RJ (Departamento de Estradas 
de Rodagens) não conseguiu 

iniciar essa retirada devido à crise 
financeira que ainda enfrenta, 
motivo pelo qual a Prefeitura de 
Quatis retomou a remoção das 
barreiras nesta semana.

A nossa prioridade em março 
foi garantir o direito de ir e vir dos 
moradores de Falcão, bem como 
das outras pessoas que necessitam 
da Rodovia RJ 159 para o seu 
deslocamento, motivo pelo qual 
nos preocupamos naquele mês 
com a imediata desobstrução da 
estrada. A retomada do serviço 
por parte da Prefeitura de Quatis 
estava apenas dependendo da 
locação de novos caminhões e 
máquinas para as estradas rurais, 
cujo processo de contratação 
foi concluído agora – declarou 
Bruno.

iniciar as obras. A previsão 
é que o serviço seja 
concluído até hoje (19).

“Estamos fazendo tudo 
com recursos próprios 
da SMI. Essa é uma obra 
muito importante para os 
moradores dos bairros 
Siderópolis e Casa de 
Pedra, porque antes, 
como não havia calçada, 
os pedestres tinham que 
transitar pela rua, o que 
significava um grande risco 
de acidentes. Agora esse 
problema foi resolvido. O 

prefeito cobrava muito da 
gente essa solução”, contou 
Toninho.

O prefeito Samuca Silva 
frisou a importância da 
conclusão dessa obra. “A 
gente sabia da necessidade 
de realizar essa obra 
rápido. Ela sustenta toda 
a tubulação do Saae que 
atende esses bairros. Ainda 
temos mais duas obras 
como essa na extensão do 
Córrego Cafuá, que serão 
iniciadas em breve”, disse 
o prefeito.

Domingo Rural terá atrações especiais em comemoração ao mês das crianças

edição terá ações de saúde e beleza

GLEISIANE CARVALHO
Neste domingo (21), tem mais 

uma edição do Domingo Rural, 
evento realizado mensalmente 
pela Prefeitura de Resende, 
através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural. A 
abertura dos portões na Área 
de Exposições onde o evento 
acontece está marcada para às 
8h e a programação terá, além da 
tradicional missa sertaneja, do 
forró e da venda de produtos da 
roça e orgânicos, ações de saúde 
e beleza, feira de adoção de 
cães e gatos, concurso de beleza 
canina e uma apresentação 
especial das crianças atendidas 
pelo projeto de equoterapia, 
desenvolvido pela Prefeitura.

Como de costume, quem 
for à Área de Exposições no 

domingo poderá apreciar e 
comprar, direto de quem produz, 
produtos típicos da roça, muitos 
deles cultivados de forma 
orgânica, ou seja, sem o uso de 
agrotóxicos, como verduras, 
legumes, tubérculos e café, além 
de queijos de diversos tipos, 
embutidos e mel, entre outros 
produtos. Já quem curte artigos 
artesanais, confeccionados em 
madeira, lã, tecido e metal, entre 
outros, terá um galpão inteiro 
à sua disposição, com opções 
como bonecas, panos de prato, 
utensílios do lar, bijouterias ou 
objetos de decoração. O evento 
conta ainda com uma praça de 
alimentação, com barracas e 
restaurantes com comidas típicas.

De acordo com a programação, 

uma das novidades desta edição do 
Domingo Rural será a realização, 
às 13h, do concurso que vai eleger 
o cãozinho mais bonito do evento. 

Promovido em comemoração 
ao Dia da Criança, os animais só 
poderão ser inscritos pela criançada 
e os três primeiros colocados 

de 450ml de sangue, 
quantidade que é reposta 
pelo próprio organismo 
em até 24h. No caso das 
mulheres, as doações 
podem ser feitas com 
intervalo de três meses, 
até o limite de três vezes 
ao ano. Já os homens 

podem doar sangue de 
dois em dois meses, até 
quatro vezes ao ano. A 
coordenadora lembra 
ainda que pessoas que 
passaram por algum 
procedimento com 
agulhas devem aguardar 
um período de 12 

meses para se tornarem 
doadores.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone 3381.4834, ou 
no próprio Hemonúclo, 
localizado na Avenida 
Marcílio Dias, 800, no 
bairro Jardim Jalisco.

receberão uma premiação especial 
que inclui medalhas e brindes 
como banho, tosa e saco de ração, 
entre outros. E para quem ainda 
não tem um animal de estimação 
para inscrever no concurso, a dica 
é adotar um na Feira de Adoção 
Responsável, que será realizada 
durante o evento, com cães e 
gatos.

Outra atração, também 
envolvendo o público infantil, será 
uma apresentação das crianças 
que são atendidas pelo projeto de 
Equoterapia, desenvolvido pela 
Prefeitura, num galpão localizado 
dentro da Área de Exposições. 
Elas se apresentarão numa prova 
de obstáculos com cavalos e 
receberão medalhas por sua 
participação. A prova, marcada 

para às 8h30, será realizada na 
pista de hipismo.

E quem quiser aproveitar o dia 
para cuidar da beleza e da saúde 
também terá atendimento gratuito 
no local, onde serão oferecidos 
serviços como corte de cabelo 
para homens e mulheres, através 
de uma parceria com o Instituto 
Embelleze, além de aferição de 
pressão arterial e teste de glicose, 
feito por uma equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde.

O Domingo Rural, que acontece 
sempre no terceiro fim de semana 
do mês, é fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de Resende, a 
Associação dos Sertanejos de 
Resende e a EMATER-RIO, 
com apoio do Sindicato Rural de 
Resende.



O cônjuge ou uma pessoa 
especial para a experiência 
busca novos movimentos e 
empreendimentos. O novo 
ciclo traz consigo conflitos 
e dificuldades de interação 

com parentes ou pessoas próximas. 
É um dia desafiador para mudar e 
finalizar os processos emocionais que 
acentuam urgência para o novo.

É um dia que sentirá a 
necessidade de se recolher 
para interagir com 
informações e amizades. 
É necessário fazer um bom 
julgamento sobre situações 

que exigem de você finalizações. Existe 
a importância de avaliar critérios e 
situações que geram possíveis brigas ou 
discussões com pessoas próximas.

Áries

Os projetos e a interação 
com amigos necessitam 
de mudanças e inovações. 
O planeta Urano lhe 
traz maior impulso 

para conduzir os planos com liberdade de 
atuação. Entretanto uma pessoa específica 
traz desafios com a intenção de impedir 
os movimentos. É importante averiguar 
o cenário e a compatibilidade no trato 
cooperativo. Atenção com embates e brigas.

Touro

É importante focar 
em seus objetivos 
profissionais e metas 
futuras. Está numa fase de 
realização de sonhos e alta 
sensibilidade. A troca de 

informações são necessárias para conduzir o 
trabalho e a rotina. Entretanto é necessário 
avaliar os exageros e a troca com pessoas do 
trabalho que seguem tumultuadas e podem 
gerar desacordos ou brigas.

Gêmeos

É necessário desenvolver 
a fé e a credibilidade em 
seus projetos e atuação 
com amigos. O dia segue 
agitado e será testado em 
seu julgamento. Atenção 

com decisões precipitadas que colocam 
em risco o campo afetivo ou a relação com 
filhos. É fundamental se abrir para novas 
experiências e enxergar os desafios como 
um aprendizado.

Câncer

Leão

É ativado o casamento 
ou a relação com uma 
pessoa importante neste 
momento. O dia segue 
agitado para ancorar o 
trabalho através de novas 

posturas que a vida vem exigindo de você. 
Existem conflitos e desafios para interagir 
com pessoas que interferem em seu 
trabalho ou rotina. Use de sua habilidade 
para se expressar com sabedoria.

Virgem

São ativados assuntos do 
trabalho e de sua rotina. 
É um dia agitado para 
ancorar investimentos 
que se relacionam com 
a autoestima e filhos. É 

necessário desenvolver os seus talentos 
e dar atenção especial ao autovalor. 
Pode haver discussões ou experiências 
competitivas para negociações ou 
trâmites financeiros.

Libra

São ativadas experiências 
com filhos, namoro e 
lazer. O dia vem exigindo 
de você um novo olhar 
para os seus talentos e 

competências. É necessário desenvolver 
a autoestima. O dia vem exigindo de 
você postura para expressar ideias ou 
informações que ativam um tumulto 
na família ou com pessoas próximas. 
Atenção com as palavras e o julgamento.

Escorpião

São ativadas experiências 
familiares ou com pessoas 
que possui laços. Existem 
informações importantes 
que circulam entre parentes 
ou pessoas próximas que 

tocam o seu emocional. O cenário indica 
uma nova fase, entretanto exige de você 
reformulação de ideias e atenção em seu 
julgamento.

Sagitário

São ativadas experiências 
com parentes e pessoas 
do seu convívio. Existe a 
promessa de uma nova fase e 
coisas boas que estão por vir. 

O desafio é lidar com assuntos financeiros e 
a interação com pessoas que interferem em 
seus projetos profissionais. Atenção com a 
ansiedade e a forma que vem interagindo 
com as pessoas.

Capricórnio

São ativadas novas 
experiências profissionais 
e oportunidades. É um dia 
importante para interagir 
com pessoas que trazem 
informações importantes 

para decidir sobre metas futuras. Atenção 
com a ansiedade, a irritação que o deixa 
ainda mais vulnerável. Existem desacordos 
de ideias, o que atrapalha o seu julgamento.

Aquário

É um dia que está em 
evidência e sensível para 
virar a página e obter 
maior autonomia em 
suas posturas. Entretanto 
é um dia desafiador 

para lidar com informações que mexe 
totalmente com o seu emocional. O 
céu indica fofocas ou comentários que 
acentuam os bloqueios. É fundamental 
ter um julgamento sábio para transitar 
pela experiência da melhor forma.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 118/2018
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Real hOMOLOGA em 18 de 
outubro de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/2002; artigo 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei 8.666/1993 e artigo 1°, II, do Decreto Municipal n° 
2.100 de 24/02/2017, o resultado da licitação de número 118/2018, na modalidade 
Pregão Presencial, parte integrante do Processo Administrativo 3316/2018, e que 
teve por objeto FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, 
que teve como vencedoras às empresas BELLA’S GRÁFICA EIRELI, inscrita no 
CNPJ 17.915.708/0001-75, no valor de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) 
e ECOO POINT SERVIÇOS DE PAISAGISMO E GRÁFICA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ 12.997.528/0001-66, no valor de R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta 
reais). Solicito a emissão de empenho.

LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 122/2018
O Secretário Municipal de Esporte e Lazer do Município de Porto Real hOMOLOGA 
em 16 de outubro de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/2002; 
artigo 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei 8.666/1993 e artigo 1°, II, do Decreto 
Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resultado da licitação de número 122/2018, 
na modalidade Pregão Presencial, parte integrante do Processo Administrativo 
2582/2018, e que teve por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE LANChES CONFORME DEMANDA, que teve como vencedoras às empresas 
PERFORMA REAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
11.204.253/0001-01, no valor de R$ 8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais) e 
DAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 17.511.935/0001-35, no 
valor de R$ 5.773,00 (cinco mil, setecentos e setenta e trêsreais).

ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 123/2018
O Secretário Municipal de Esporte e Lazer do Município de Porto Real hOMOLOGA 
em 16 de outubro de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/2002; 
artigo 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei 8.666/1993 e artigo 1°, II, do Decreto 
Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resultado da licitação de número 123/2018, 
na modalidade Pregão Presencial, parte integrante do Processo Administrativo 
2745/2018, e que teve por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE 
CAMISAS PERSONALIZADAS SOB DEMANDA, que teve como vencedora à 
empresa ADRIELA CONFECÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ 32.579.161/0001-
78, no valor de R$ 23.102,00 (vinte e três mil, cento e dois reais).

ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 128/2018
O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Porto Real 
hOMOLOGA em 18 de outubro de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, da 
Lei 10.520/2002; artigo 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei 8.666/1993 e artigo 
1°, II, do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resultado da licitação de 
número 128/2018, na modalidade Pregão Presencial, parte integrante do Processo 
Administrativo 4340/2018, e que teve por objeto EXECuÇÃO DE SERVIÇO DE 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILuMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS (LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR), EQuIPE DE 
PLANTÃO PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS, que teve como vencedora à 
empresa SELLES MANuTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA, 
inscrita no CNPJ 03.796.344/0001-47, no valor de R$ 73.126,35 (setenta e três mil, 
cento e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos). Solicito a emissão de empenho.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 131/2018
O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Porto Real hOMOLOGA 
em 18 de outubro de 2018, na forma do artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/2002; 
artigo 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei 8.666/1993 e artigo 1°, II, do Decreto 
Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resultado da licitação de número 131/2018, 
na modalidade Pregão Presencial, parte integrante do Processo Administrativo 
3474/2017, e que teve por objeto COMPRA DE MOTOR DE INDuÇÃO TRIFÁSICO 
PARA ELEVATÓRIA DE ESTAÇÃO DE ESGOTO, na condição de DESERTA.

REINALDO JOSÉ RAIMuNDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ExTRATO DO CONTRATO Nº 063/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Alisson Felício Lazaroni
03 - OBJETO: Locação de imóvel para instalações do Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS – EXPANSÃO
04- EMBASA/MODALIDADE: Art. 24, X, da Lei 8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.05.00-08-122-0101-2.001-3.3.90.36.00-
0000-180/2018 Ficha 000066
06 - NOTAS DE EMPENhO: 180/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais)
08 - PROCESSO: 2813/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATuRA: 02 de outubro de 2018.    

CREuSA PEREIRA MARTINS MOThÉ
SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS huMANOS E 

hABITAÇÃO

ExTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO Nº 041/2017- fMS 
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real 
02 - CONTRATADO: Samer  Serviço de Assistência Médica de Resende S/C 
Ltda
03 - OBJETO: Termo de aditamento de prorrogação de prazo deprestação de 
serviços de exames não disponibilizados pela rede SuS – Sistema Único de Saúde
04- EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-302-0017-2.022-3.3.90.39.00-
1612-698/2018 Ficha 000064
06 - NOTA DE EMPENhO: 698/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 257.752,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos 
e cinquenta e dois reais).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2017
09 - DATA DA ASSINATuRA: 21 de setembro de 2018.

LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 1118 DE 18 DE OUTUbRO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES 
LEGAIS
                                                                   RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR, a partir de 21/06/2018, o Engenheiro REINALDO JOSÉ 
RAIMUNDO, CREA 202100368 para acompanhamento e fiscalização do Contrato 
Administrativo Nº 035/2018. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

DECRETO Nº 2259 DE 01 DE OUTUbRO DE 2018.
   

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 2.017.766,00

O PREfEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 606 de 06 
de dezembro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.017.766,00 (Dois milhões, 
dezessete mil e setecentos e sessenta e seis reais), para atender as programações 
constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Anexo I
ficha Programa de trabalho Despesa fonte Suplementação

0017 03.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 130.000,00

0026 03.01-28.846.0000-2.002 4.6.90.71.00 0000 300.000,00

0176 04.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.94.00 0000 50.000,00

0034 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 0000 21.000,00

0043 04.01-11.331.0005-2.008 3.3.90.39.00 0000 3.000,00

0049 05.01-28.84660000-2.021 3.3.90.91.00 0000 50.000,00

0084 09.01.04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 177.000,00

0076 09.01-15.451.0010-1.058 4.4.90.51.00 0400 106.000,00

0088 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 0400 180.000,00

0131 11.01-12.361.0012-2.050 3.3.90.30.00 0000 16.896,00

0134 11.01-12.361.0012-2.050 3.3.90.30.00 0000 425.000,00

0095 11.01-12.361.0101-2.001 3.1.90.13.00 0000 45.000,00

0098 11.01-12.361.0101-2.001 3.3.90.36.00 0000 6.500,00

0185 11.02-12.361.0101-2.038 3.1.90.13.00 1500 175.000,00

0152 12.01-27.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 10.000,00

0011 13.01-10.301-0101-2.001 3.1.90.94.00 0000 30.000,00

0020 13.01-10.301.0101-2.006 3.3.90.36.00 0000 4.000,00

0065 13.01-10.331.0005-2.008 3.3.90.39.00 0000 25.000,00

0025 13.01-10.331.0005-2.008 3.3.90.39.00 0000 144.000,00

0108 13.01-10.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 500,00

0083 15.05-08.122.0110-2.001 3.1.90.13.00 0000 30.000,000

0084 15.05-08.122.0101-2.001 3.1.90.94.00 0000 20.000,00

0066 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 0000 6.500,00

0090 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.93.00 0000 2.270,00

0089 15.05-08.122.0101-2.001 3.3.90.93.00 1221 60.100,00

Total 2.017.766,00

Anexo II
ficha Programa de trabalho Despesa fonte Anulação
0016 03.01-04.129.0102-2.001 3.3.90.39.00 0000 10.000,00
0039 04.01-04.122.0101-2.001 4.4.90.52.00 0000 79.860,00
0041 04.01-04.122.0101-2.006 3.3.90.39.00 0000 182.751,00
0042 04.01-04.122.0101-2.007 3.3.90.39.00 0000 3.000,00
0045 05.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 0000 50.000,00
0046 05.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 0000 10.000,00
0047 05.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 10.000,00
0048 05.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 20.000,00
0061 07.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 0000 18.100,00
0063 07.01-04.122.0101-2.001 4.4.90.52.00 0000 10.000,00
0065 07.01-11.333.0006-2.029 3.3.90.39.00 0000 10.000,00
0056 07.01-11.334.0006-1.002 4.4.90.51.00 0000 5.000,00
0057 07.01-11.334.0006-1.003 4.4.90.51.00 0000 5.000,00
0058 07.01-11.334-0006-1.004 4.4.90.51.00 0000 10.000,00
0058 07.01-11.334.0007-2.030 3.3.90.39.00 0400 8.213,00
0067 07.01-22.661.0007-2.036 3.3.90.39.00 0000 20.000,00
0069 08.01-18.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 0000 80.000,00
0071 08.01-18.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 0000 10.000,00
0072 08.01-18.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 0000 88.857,00
0086 09.01-04.12..0101-2.001 4.4.90.52.00 0000 188.448,00
0089 09.01-15.451.0004-2.048 4.4.90.51.00 0000 14.000,00
0075 09.01-15.451.0010-1.058 4.4.90.51.00 0000 130.000,00
0079 09.01-15.451.0010-1.075 4.4.90.51.00 0000 32.000,00
0087 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 0000 181.672,00
0104 11.01-12.361.0004-2.006 3.3.90.39.00 0400 286,00
0090 11.01-12.361.0012-1.005 4.4.90.51.00 0000 861,00
0106 11.01-12.361.0012-2.041 3.3.90.39.00 0000 9.100,00
0121 11.01-12.361.0012-2.045 3.3.90.39.00 0000 9.000,00
0209 11.01-12.361.0012-2.045 3.3.90.92.00 0400 161,00
0122 11.01-12.361.0012-2.045 3.3.90.39.00 0500 54,00
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Ingredientes

Modo de preparo

IOGURTE GREGO 
CASEIRO 

SUPER FÁCIL

1 litros de leite inte-
gral
2 copos de leite in-
tegral em pó
1 sachê de fermen-
to lácteo ou 1 copo 
iogurte natural

Dissolva o leite em 
pó no leite liquido
Ferva metade do 
leite e junte com a 
outra metade na 
temperatura am-
biente
Adicione o iogurte 
natural (ou o fer-
mento lácteo) e 
misture bem
Coloque em uma 
vasilha com tam-
pa e acomode-a 
em um local onde 
a temperatura se 
mantenha por mais 
tempo possível 
(dentro de um iso-
por, ou dentro do 
formo e enrolado 
em um cobertor ou 
toalha
O importante é não 
deixar esfriar logo)
Após 7 a 8 horas ele 
estará pronto para 
consumo
INFORMAÇÕES ADI-
CIONAIS
Fica bem cremoso, 
sem complicação, 
sem ter que ficar 
em pano para tirar 
o soro. Coma com 
frutas, cereais, mel, 
sal+azeite ou use 
em receitas de so-
bremesas, molhos, 
patês, etc.

1 kg de tainha
1/2 kg de camarões 
pequenos
20 fatias de bacon
Tempero do peixe e 
camarão a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Cortar a tainha em 
pequenos filés
Fritar os camarões
Enrolar os filés da 
tainha nas fatias 
de bacon e pren-
der com palitos de 
dentes
Colocar os cama-
rões em cima dos 
medalhões
Levar ao forno em 
uma forma
Assim que o bacon 
estiver no ponto a 
receita estará pron-
ta para ser servida

MEDALHÃO DE 
TAINHA COM 

CAMARÃO

0120 11.01-12.361.0012-2.045 3.3.90.30.00 1204 2.000,00
0132 11.01-12.361.0012-2.050 3.3.90.36.00 0000 5.000,00
0193 11.01-12.361.0012-2.050 3.3.90.30.00 0500 2.226,00
0196 11.01-12.361.0101-2.001 3.3.90.30.00 0000 46.532,00
0123 11.01-12.364.0012-2.047 3.3.90.39.00 0000 105.000,00
0130 11.01-12.365.0012-2.050 3.3.90.30.00 0000 9.886,00
0108 11.01-12.366.0012-2.042 3.3.90.30.00 0000 12.478,00
0112 11.01-12.366.0012-2.042 3.3.90.30.00 1206 2.842,00
0129 11.01-12.366.0012-2.050 3.3.90.30.00 0000 10.000,00
0133 11.01-12.366.0012-2.050 3.3.90.30.00 0000 10.000,00
0092 11.01-13.392.0014-1.007 4.4.90.51.00 0000 10.000,00
0139 11.01-13.392.0014-2.054 3.3.90.30.00 0000 7.000,00
0140 11.01-13.392.0014-2.054 3.3.90.36.00 0000 10.000,00
0142 11.01-13.392.0014-2.054 4.4.90.52.00 0000 272,00
0141 11.01-13.392.0014-2.054 3.3.90.39.00 0000 2.160,00
0096 11.01-13.392.0101-2.001 3.3.90.30.00 0000 18.000,00
0180 11.02-12.361.0101-2.038 3.1.90.94.00 1500 17.000,00
0150 12.01-27.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 0000 27.478,00
0154 12.01-27.812.0013-2.055 3.3.90.39.00 0000 6.500,00
0018 13.01-10.301.0004-2.006 3.3.90.30.00 0000 486,00
0022 13.01-10.301.0004-2.006 3.3.90.39.00 0000 32.514,00
0023 13.01-10.301.0004-2.006 3.3.90.39.00 0400 111.000,00
0008 13.01-10.301.0101-2.001 3.1.90.11.00 0000 55.000,00
0021 13.01-10.301.0101-2.006 3.3.90.39.00 0000 4.000,000

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

0107 13.02-10.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 0000 500,00
0012 15.01-08.244.0021-2.063 3.3.90.30.00 0000 17.000,00
0019 15.01-08.244.0021-2.064 3.3.90.39.00 0000 20.000,00
0021 15.01-08.244.0021-2.064 4.4.90.52.00 0000 6.500,00
0018 15.01-08.244.0021-2.064 3.3.90.36.00 1221 25.000,00
0020 15.01-08.244.0021-2.064 3.3.90.39.00 1221 26.000,00
0043 15.03-16.482.0024-1.015 3.3.90.39.00 0000 20.000,00
0045 15.03-16.482.0024-1.015 4.4.90.51.00 0000 126.659,00
0082 1503-16.482.0024-1.015 4.4.90.61.00 0000 10.000,00
0055 15.04-08.241.0026-2.068 3.3.90.36.00 1221 16.050,00
0058 15.04-08.241.0026-2.068 3.3.90.39.00 1221 20.000,00
0061 15.04-08.241.0026-2.068 4.4.90.52.00 1221 6.320,00
0053 15.04-08.241.0026-2.068 3.3.90.30.00 1222 20.000,00

Total 2.017.766,00

Legenda:
Descrição da fonte e Vínculo
0000 – Recursos Próprios
0400 – Royalties
1204 – Programa Nacional de Transporte Escolar
1206 – PNAE
1221 – FNAS
1222 - seasdh
1500 - FuNDEB

Ailton basílio Marques
Prefeito

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições le-
gais, Decreta: 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2018

DISPÕE SObRE LUTO OfICIAL NA CÂMARA MUNICIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1º Fica considerado Luto Oficial por 03 (três) dias na Câ-
mara Municipal de Itaguaí, em homenagem póstuma ao ex-
-Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí Sr. Enos Lage 

Bento. 

Art. 2º A Coordenadoria de administração e Pessoal, junta-
mente com a Diretoria de Comunicação, adotará as medidas 
necessárias para o cumprimento deste Decreto.  

Art. 3º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua Publicação, independente de sua publicação tempesti-
va, revogando-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Itaguaí, 18 de outubro de 2018.
Rubem Vieira de Souza

Presidente

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ

PROCESSO: 313/2018
fAVORECIDO: ChAMA GAuChA EXTINTORES LTDA
ObJETO: Recarga de Extintores de Incêndio com fornecimento 
de Material e reposição de peça, para atender as necessidades 
da Câmara Municipal de Itaguaí.
VALOR: R$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais)
fUNDAMENTAÇÃO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Itaguaí, 17 de outubro de 2018.
RUbEM VIEIRA DE SOUZA

Presidente da Câmara dos Vereadores de Itaguaí

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 

18 DE OUTUBRO DE 2018. PUBLICADO EM 19/10/2018 – CÓD-
-PMBR 164.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

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

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327
Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA N.º 1090/SEMAD/2018 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAMON 
VERÍSSIMO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento, símbolo CC-5, na Secre-
taria Municipal de Administração. 

PORTARIA N.º 1091/SEMAD/2018 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PRIS-
CILA CAMPELO CARDOSO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, símbolo CC-6, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA N.º 1092/SEMAD/2018 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Excluir: PATRICIA FERREIRA DA SILVA CASTRO, da PORTARIA 
Nº 1064/SEMAD/2018, DE 17/10/2018, publicada no Jornal Hora H 
em 18/10/2018.

PORTARIA N.º 1093/SEMAD/2018 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1043/SEMAD/2018, DE 

17/10/2018, publicada no Jornal Hora H em 18/10/2018.

PORTARIA Nº 1094/SEMAD/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo 
CC-8, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
ALINE MARTINS RODRIGUES
LORRAINE DE LIMA ALMEIDA

PORTARIA N.º 1095/SEMAD/2018 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Excluir: LARISSA CRISTINE DA CRUZ NOGUEIRA e LARA LA-
CERDA DE SOUZA MELLO, da PORTARIA Nº 1080/SEMAD/2018, 
DE 17/10/2018, publicada no Jornal Hora H em 18/10/2018.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327
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Mesquita lidera campeonato estadual
infantil de futsal em duas categorias
Excelência do município no esporte leva prefeitura a pensar na ampliação do trabalho de base

BASE

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O time Mesquita 
Futsal lidera 
o Campeona-

to Estadual da moda-
lidade nas categorias 
Sub-9 e Sub-11, da 
Série Bronze e está a 
um ponto do líder na 
categoria Sub-11 com 
um jogo a menos. O 
campeonato é dispu-
tado por oito equipes 
em cada uma das ca-
tegorias. Os jogos da 
primeira rodada do re-
turno aconteceram no 
último sábado (13). Os 
mesquitenses ganha-
ram em casa, na Vila 
Olímpica.

Na categoria Sub-9 
a vitória sobre a equi-
pe do Serrano, de Pe-
trópolis, foi por 5 a 0. 
Na Sub-11, 7 a 1. Já na 
Sub-13, o Serrano le-
vou a melhor sobre o 
Mesquita Futsal por 7 
a 0.

Para enfrentar os 

A garotada dos times mesquitenses manda bem no certame e está na frente da classificação geral 

próximos confrontos, 
as equipes do Mesqui-
ta Futsal contam com 
uniforme completo de 
jogo, de treino e de 
passeio, e uma comis-
são técnica formada 
por um treinador para 
cada categoria, coor-
denador, supervisor, 
preparador físico, pre-
parador de goleiros e 
fisioterapeuta. Os trei-
nos são realizados três 
vezes por semana na 
quadra revitalizada da 
vila olímpica do muni-
cípio.  

O secretário muni-
cipal de Esporte, Cul-
tura, Lazer e Turismo 
de Mesquita, Kleber 
Rodrigues, se mostra 
otimista com os resul-
tados alcançados até 
agora e planeja for-
mar mais uma catego-
ria de base para 2019. 
“Nós temos o desejo 
de iniciar um trabalho 
na categoria sub-7 vi-
sando o próximo ano. 
Estamos planejando 

alguma movimentação 
para começar a prepa-
rar um time em poten-
cial nessa direção. Por 
isso é importante ter 
um bom desempenho 
nas categorias que es-
tamos disputando para 
avançar e consolidar 

um trabalho de exce-
lência no futsal”, res-
salta.

Os times voltarão 
a jogar neste sábado 
(20), na vila olímpica, 
às 9h e 10h20. Desta 
vez, os adversários se-
rão do Planeta Bola.  

DIVuLGAçãO

Rua Nestor Marins, 143 - Jardim Alvorada, Nova Iguaçu

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

Educamos através dos princípios de respeito e liberdade.

21 - 2669 - 8540 / 2768 - 5700

rua Ângela Maria, 160 
Guarani, nova iguaçu 

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


