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Assaltada e morta 
a facadas na frente 

das filhas

Como não votar em petralha

Hora H em Foco
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Guarda Municipal 
do Rio já está apli-
cando multas aos 
caloteiros do BRT. 
Fiscalização passou 
a multar no início 
desta semana. Mul-
tas chegam a 255 
reais. 

Bebês são encon-
trados mortos dentro 
de sacola, no bairro 
Jardim Pernambuco. 
Divisão de Homi-
cídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
está investigando o 
caso. 

E como condena Wilson Witzel! Ele disputa com 
Eduardo Paes a eleição para governador do Rio. 
Nos últimos dias o ex-juiz passou a ter ‘podres’ jo-
gados no ventilador. A “farra dos juízes federais” na 
Bahia; a prepotência durante momentos da campa-
nha; a recusa do presidenciável Jair Bolsonaro em 
aparecer ao seu lado; o esculacho do ex-prefeito de 
Maricá Qua-Quá o chamando de ‘‘viado velho’’ e a 
ligação com o ex-advogado do traficante Nem, de-
nunciada pela imprensa, são alguns dos gols contra 
em sua campanha.

Lixão no bairro 
Ipiranga é motivo de 
reclamação dos mo-
radores, além da falta 
de asfaltamento e ilu-
minação pública nas 
ruas do bairro. Popu-
lação quer saber até 
quando vai conviver 
com esse descaso.

Funcionários do  
Albert Schweitzer 
entram em greve e 
protestam na porta 
do hospital. Motivo 
da greve é a falta de 
pagamento e o pro-
testo por falta de in-
fraestrutura. 

A Defesa Civil de Belford Roxo comandou a orientação visando as 
próximas chuvas no município.

Fiscalização

Violência

Abandono

Saúde

Luana Alves de Albuquerque, 25 volta-
va de um passeio com o marido e as filhas 
quando foi abordada, esfaqueada e morta 
por um homem em Itaguaí.

eleições 2018

Por Altamir Gomes

Chaparral vence Milícia e conquista 
Módulo Centro da Copa Inverno

Exercício simulado para chuvas de verão
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latrocínio

população aprova ação
DIvuLGAção

Presidente da 
Inocentes 

Reginaldo Gomes
está otimista
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Excelência seu passado te condena
candidato Wilson Witzel questionado
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Ex-prefeito 
corrupto está 

‘queimado’ 
com eleitores 
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Por Jota Carvalho
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jota.carvalho@yahoo.com

Nosso informante Passarinho Azul do Bico Preto soube 
que um ex-prefeito da Baixada Fluminense vive no infer-
no astral, depois de ser idolatrado pelo eleitorado e amado 
pelas mulheres por onde passava. uma das arrependidas 
disse ao Passarinho durante viagem de ônibus: “não quis 
acreditar que aquele cara era o que as pessoas falavam. 
Fechei meus olhos e ouvidos e trabalhei votos para o va-
gabundo sem ganhar nada. Ele não fez nada no meu bair-
ro. Escolheu lugar para fazer e deixou rombo nos cofres”.

Eleitora arrependida

Na quiNta-feira (25)

“Nos últimos anos vi o sujeito defendendo ladrão do 
nosso dinheiro e apoiando quem não presta, lá em Bra-
sília. Bem-feito que não se reelegeu. Pode até estar rico 
depois de roubar na minha cidade e participar de joga-
das erradas lá na capital do país, mas a moral dele está 
no chão. uma amiga da escola que leciono me disse que 
ele quer voltar e começar tudo de novo. Meu voto aque-
le vagaba não vê mais e nem o de outras professoras”, 
prometeu a dona.

Na pegada dos perdedores, o SoMBRA quer 
saber do cara que sempre foi de confiança do tal 
ex-prefeito queimado. o amigo dele quando era 
vereador comandava as safadezas na Câmara, in-
clusive, com direito a grana viva na mão para apro-
var mensagens do corrupto. Para se ter ideia das 
sacanagens, o ‘queimado’ e sua bancada de apoia-
dores chegou a ‘comprar’ um vereador que batia 
no governo nas sessões. o porradeiro virou líder 
do governo. (risos)  

Ficou mal na fita

Compra de vereadores 
com dinheiro na mão

Moduan Matus é o que pode-
mos chamar de ícone da poesia 
de raíz e escritor-espelho para 
gerações subsequentes ao seu 
surgimento no mundo literário. 
Recentemente, lançou uma obra 
prima que conta a história de 
Nova Iguaçu. Sinta-se abraça-
do, Mestre Moduan Matus!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

MAICoN FERRAz/PMM

Os componentes da escola prometem repetir o bom 
desempenho do primeiro ensaio técnico no bairro

Inocentes de Belford Roxo volta 
a ensaiar nas ruas de São Vicente

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A festa continua na 
próxima quinta 
(25), a partir das 

20h, na Avenida Boule-
vard, na Praça de São vi-
cente, com o segundo en-
saio de rua da Inocentes, 
com o objetivo de acertar 
o canto e a evolução dos 
componentes para o desfi-
le no Carnaval 2019.

No inicio do mês, o 
primeiro ensaio de rua na 
cidade foi um sucesso. A 
agremiação evoluiu com 
perfeição, contou com a 
participação de centenas 
de componentes unifor-
mizados e dividiu suas 
expectativas com pessoas 
presentes.

o intérprete Nino do 
Milênio e a bateria Cadên-
cia da Baixada, comanda-
da por mestre Washington 
Paz fizeram todos os par-
ticipantes cantarem o hino 
da escola para 2019, de 
autoria de Claudio Russo e 
André Diniz.

A beleza das passis-
tas, musas e da rainha de 
bateria Thainá de olivei-
ra, encantaram a público. 
Baianas, velha-guarda, 
mestre-sala e porta-ban-
deira bailaram e mostra-
ram a força da agremiação 

A Secretaria de Cul-
tura e Turismo de Du-
que de Caxias e a Casa 
de Iniciação às Artes 
– CIART, promove-
ram ontem a abertura 
da exposição Poesia 
visual, na Casa Bra-
sil, localizada na Av. 
Coronel Sisson, em 
Imbariê. A exposição é 
composta por pinturas 
e desenhos produzidos 
por alunos da Esco-
la Municipal Capitão 
Fuzileiro Naval Edu-
ardo Gomes de oli-
veira (Parada Morabi), 
através do programa 
CIART durante o ano 
de 2018. A mostra 
Poesia Visual fica na 
Casa Brasil até 9 de 
novembro. 

Entre os dias 12 e 
23/11, a exposição es-
tará aberta aos visitan-
tes na Biblioteca Mu-
nicipal Gov. Leonel de 
Moura Brizola (Praça 
do Pacificador - Cen-
tro). 

CEU de Queimados
entre os melhores

o órgão cultural mais 
importante da cidade de 
Queimados está entre 
os melhores do Brasil, 
segundo a avaliação do 
Governo Federal. o Cen-
tro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) tem a 
quarta maior pontuação 
do Brasil, e a terceira da 
região Sudeste. o diag-
nóstico, que tem como 
referência o ano passado, 
levou em conta o desem-
penho de gestão, a agenda 
de atividades, o espaço 
físico, a relação com a 
comunidade e a gestão or-
çamentária e financeira do 
local. Entre os 131 CEus 
analisados e diagnostica-
dos, apenas 20,45% ob-
tiveram boa pontuação. 
Localizado no bairro São 
Roque, o espaço foi ava-
liado pela Secretaria de 
Difusão e Infraestrutura 
Cultural. Enquanto a mé-
dia nacional foi de 45,2% 
e a regional de 45,3%, o 
Centro de Artes e Esporte 
Unificados Planeta Futuro 
alcançou 72,2% e está en-
tre os mais bem avaliados 
do Brasil. 

DIvuLGAção

Alunos da rede 
municipal de ensino de 
Mesquita participaram 
entre os dias 16 e 18 
de outubro da Semana 
Nacional de Ciência e 
Tecnologia, no Campus 
Avançado Mesquita 
do Instituto Federal 
do Rio de Janeiro 
(IFRJ). o evento, que 
é promovido através do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações 
e Comunicações 
(MCTIC), este ano 
abordou o tema 
“Ciência para a redução 
da desigualdade”.

Na quinta-feira (18) a 
feira recebeu os alunos 
das escolas municipais 
Hélio Mendes do 
Amaral, Lourdes 
Ferreira Campos, 
Rotariano Arthur Silva 
e Professor Marcos 
Gil. Já os alunos da 
Escola Municipal 
Irena Sendler puderam 
expor seus trabalhos 

vermelha, azul e branca.
“Fiquei muito feliz com 

o último ensaio que foi or-
ganizado e seguro para os 
foliões e expectadores. A 
comunidade lotou a pra-
ça, chegou junto também 
fazendo com que o en-
saio fosse melhor ainda. É 
gratificante ser recepcio-
nado pelos aplausos dos 
moradores. Foi lindo ver 
todo mundo cantando com 
animação, nosso samba-
-enredo, a escola evoluin-

do. Isso nos estimula para 
fazer um desfile maravi-
lhoso no Sambódromo, e, 
se Deus quiser ser campeã 
e conquistar o acesso ao 
Grupo Especial. Espero 
todos novamente na pró-
xima quinta-feira”, disse 
entusiasmado o diretor de 
bateria.

o presidente Reginaldo 
Gomes promete repetir a 
queima de fogos de arti-
fícios que durou alguns 
minutos, coloriu o céu e 

encantou a todos, quando 
o interprete cantou as pri-
meiras notas do samba-
-enredo.

Os órgãos públicos fi-
carão responsáveis pela 
montagem do esquema de 
segurança do ensaio técni-
co. Estima-se que centenas 
de pessoas irão às ruas do 
bairro para participar do 
evento. A diretoria espe-
ra que todo contingente 
da escola de samba este-
ja mais uma vez presente 
com alegria e animação.

outra novidade é que 
os dirigentes pretendem 
marcar ensaios itineran-
tes em alguns bairros da 
região e assim fazer com 
que outras comunidades 
participem ativamente dos 
treinos e torçam pela agre-
miação.

o enredo é “o frasco 
do bandoleiro (Baseado 
num causo com a boca na 
botija”, do carnavalesco 
Marcus Ferreira, que fala 
sobre uma lenda em que 
o bando do cangaceiro 
virgulino Ferreira, o Lam-
pião, escondeu seus tesou-
ros no sertão nordestino.  

A agremiação de Bel-
ford Roxo, será a sexta a 
desfilar, na Sexta-Feira de 
Carnaval, pelo Grupo de 
Acesso da Lierj.

com brinquedos 
desenvolvidos a 
partir de materiais 
recicláveis. Atividades 
culturais, contação 
de histórias, oficinas 
científicas, mostra de 
experimentos, além 
de visita à exposição 
N e u r o S e n s a ç õ e s , 
também marcaram a 

programação do IRFR. 
Alunos das Escolas 

Municipais Deoclécio 
Dias Machado Filho, 
Professor Samuel de 
Souza Maciel, e vereador 
Américo dos Santos 
também visitaram a 
exposição. Para o do 
gerente da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 

de Mesquita, vinicius de 
Luna, é preciso reforçar 
a presença dos alunos 
nos espaços públicos 
dentro do município. 
“A atividade funcionou 
como uma aula, que 
mesmo fora do ambiente 
da escola, contribuiu 
para a construção do 
aprendizado”, enfatizou.
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que feio, WilsoN!

Ex-juiz e candidato a governador
do Rio não tem nada de ‘santo’

GERAL

Enfrentando o pior momento em sua campanha, Wilson Witzel 
tem ‘podres’ até então ocultos, revelados e queda de imagem
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Wilson Witzel, 
que disputa 
com Eduardo 

Paes o segundo turno na 
eleição para governador 
do Rio, foi um dos organi-
zadores de evento em 2010 
que ficou conhecido como 
“farra dos juízes federais”, 
segundo relata a Folha de 
S. Paulo.

Segundo o jornal, o 
evento num resort de luxo 
de Comandatuba, no sul da 
Bahia, foi patrocinado por 
estatais como Caixa, Ban-
co do Brasil e Eletrobrás, 
além de empresas privadas 
como Souza Cruz.

o resort cobrava diárias 
de R$ 900 a R$ 4.000, e 
cada juiz pagou R$ 750 
para participar dos quatro 
dias do encontro para 700 
pessoas. Na ocasião, Caixa 
e BB investiram R$ 380 
mil.

Parte da magistratura 
criticou a iniciativa por 
entender que o evento sub-
sidiado poderia pôr em ris-
co a autonomia de futuras 
decisões e ferir a Emenda 
Constitucional nº 45, que 
veda aos juízes auxílios ou 
contribuições de pessoas 
físicas ou de empresas.

Witzel esteve envolvido 

apesar da pose mostrando seriedade, o candidato tem um passado que o compromete

RepRodução

na organização quando in-
tegrava a diretoria da Aju-
fe, a associação dos juízes 
federais, e afirmou que 
o encontro foi o “melhor 
evento da história” da as-
sociação. Procurado pela 
Folha, o candidato do PSC 
não respondeu. (Fonte: o 
Antagonista)

prepOtente
Para muitos que o conhe-

cem de perto, o ex-juiz fe-
deral não é uma ‘simpatia 
de pessoa’, como diziam 
os antigos. Dono de um 
sorriso engessado ele sabe 
ser ríspido na maioria dos 
momentos de campanha 
com eleitores e pessoas 
mais próximas. Recente-
mente o líder nas pesquisas 
para presidente da repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (PSL) 
deixou no ar que não faz 
questão de sua companhia 
eleitoral. Wilson pouco ou 
quase nada fala sobre Bol-
sonaro-pai. Com o senador 
eleito Flávio Bolsonaro 
(PSL) a relação é boa. 

“Cara de viadO 
velhO”

o ex-prefeito de Mari-
cá, Washington Qua-Quá 
(PT), está uma arara com 
Witzel. Em vídeo que rola 
nas redes sociais, o petis-

ta esculacha o candidato a 
governador pelo PSC. “Es-
tou aqui em casa na boa e 
de repente vem a notícia 
que ele e sua turma esti-
veram na cidade fazendo 
campanha e xingaram a 
mim e a minha família. 
Quero dizer a esse viado 
velho, juiz que tem cara de 
viado velho, que eu nunca 
me dirigi a ele, mas ago-
ra eu falo. você é um juiz 
de merda que se envolveu 
com bandidos tipo Mário 
Peixoto. vai tomar no seu 
cú”.

envOlvimentO 
COm advOgadO 

de bandidO
‘você me representa’, diz 

Witzel a ex-advogado de 
Nem em mensagem. Essa 
foi o título da matéria pu-
blicada pelo jornal Extra 
no último dia 19. Na foto, 
Wilson Witzel posa com 
Luiz Carlos Cavalcanti 
Azenha, advogado conde-
nado por ajudar na fuga do 
traficante Antônio Bonfim 
Lopes, o Nem da Rocinha. 
Foi um arranhão e tanto na 
imagem do candidato ao 
governo do Rio.

Durante debates elei-
torais, o ex-juiz federal 
negou ter laços pessoais 
com Azenha, a quem clas-

sificou como apenas um de 
seus milhares de alunos. A 
revista “veja” teve acesso 
ao material e conversou 
com o advogado, que diz 
ter participado da campa-
nha do candidato e sido 
afastado após o crescimen-
to de Witzel na disputa.

A campanha informou, 
por nota, que o ex-juiz 
nunca negou conhecer 
Azenha, com quem teria 
tido “conversas políticas” 
após a filiação dos dois no 
PSC. A equipe de Witzel 
negou ter ofertado cargo 
ao advogado e defendido o 
ex-secretário estadual Hu-

dson Braga.
Em 2011, a polícia en-

controu Nem da Rocinha 
no porta-malas do carro de 
Azenha, que tentou subor-
nar os agentes para livrar 
o cliente e acabou conde-
nado a três anos de prisão 
pelo caso. À “veja”, o ad-
vogado contou que man-
teve “durante anos uma 
relação profícua” com 
Witzel, que deixou a ma-
gistratura em fevereiro 
para se dedicar à política. 
“Em nome da amizade”, 
Azenha teria se tornado 
“uma espécie de coor-
denador da campanha”, 

pedido doações e organi-
zado almoços e jantares 
para o concorrente do 
PSC. (Fonte: EXTRA/
veja)

seCretáriO nem
Nas redes sociais corre 

e nas esquinas também 
que Nem, não está longe 
de ter um cargo no gover-
no Witzel, caso ele vença 
as eleições. “Já pensou o 
Nem secretário de Segu-
rança?”, zoou um mili-
tante de esquerda da Bai-
xada que pediu para não 
ser identificado. O Hora 
H voltará ao assunto.

Defesa Civil de B. Roxo realiza exercício 
simulado para chuvas de verão

visando à preparação do 
município de Belford Roxo 
para possíveis ocorrências 
provocadas pelas chuvas de 
verão, a Secretaria de De-
fesa Civil e ordem urbana, 
em parceria com a Secreta-
ria de Saúde, através das Se-
cretarias Executivas de Pro-
moção e Proteção à Saúde e 
de Controle de vetores e zo-
onoses, realizou na comuni-
dade do Cantão, em Helió-
polis, o Exercício Simulado 
de Mobilização Comunitária 
para Chuvas Fortes. A simu-
lação, que durou cerca de 
uma hora e contou com a 
participação da comunidade, 
marcou o encerramento da 
4ª Semana Municipal de De-
sastres. Cartilhas e folhetos 
informativos foram distri-
buídas para a população. A 
Defesa Civil calcula que, em 
caso desastre, a sirene sendo 
tocada pode alertar cerca de 
600 pessoas do local sobre o 
risco de alagamento, desa-
bamento e deslizamento.

De acordo com o secretá-
rio adjunto de Defesa Civil 
e ordem urbana, Marcelo 
dos Santos Pereira, esse tipo 
de movimento aproxima os 
moradores do órgão. “Essa 

integração é positiva, pois 
a população começa a ser 
instruída de como agir em 
situações semelhantes à da 
simulação, assim como nós, 
os autores, pois quanto mais 
treinamento, melhor iremos 
nos sair em uma situação 
real. Ao escutar a sirene de 
alerta, os moradores devem 
ir de forma ordenada ao 
ponto de apoio, pré-deter-
minado pela Defesa Civil, 
levando seus documentos e 
remédios necessários”, des-
tacou, lembrando ainda que 
na hora da evacuação, os 
moradores não devem es-
quecer de levar seus animais 
de estimação para o ponto 
de apoio.  

o responsável pela Divi-
são de Planejamento da De-
fesa Civil (Diplan), Roberto 
Ricardo Moura, ressaltou 
que o evento é a finaliza-
ção do Plano de Contin-
gência, uma obrigação da 
Lei 12.608, onde diz que o 
município deve ter ações 
preventivas em relação a de-
sastres. “uma dessas ações 
é a simulação. A Defesa Ci-
vil, junto com os órgãos da 
Saúde, achou por bem fa-
zer, além do deslocamento 

da população até um local 
seguro, chamado ponto de 
apoio, o cadastramento dos 
moradores e passar orien-
tações de saúde em relação 
ao que pode ser feito em um 
caso de desastre secundário. 
Pois sempre após um alaga-
mento, existe um certo surto 
de doenças. Então estamos 
aproveitando um evento 
para fazer uma dupla ação.

prevençãO e 
COntrOle

o diretor do Departamento 
de Prevenção e Controle de 
Doenças (Secretaria Execu-
tiva de Promoção e Proteção 
à Saúde), Ricardo Lopes, 
explicou como sua equipe 
vai atuar em situações seme-
lhantes ao simulado. “Nós 
iremos fazer busca ativa de 
sintomáticos para dengue, 
zika, chikungunya e leptos-
pirose. Acontecendo alguma 
ocorrência, imediatamente é 
notificada à equipe de Con-
trole de vetores e zoonoses. 
Iremos também distribuir 
hipoclorito de sódio, que é 
usado para cloração de ali-
mentos crus, saladas e fru-
tas. Além disso, preparamos 
um manual para auxiliar os 

moradores nesse enfreta-
mento. vamos oferecer, em 
alguns casos, seletivamente, 
a vacina antitetânica, princi-
palmente para homens que 
não tenham o esquema vaci-
nal regular”, concluiu.  

o diretor do Departamen-
to de vetores (Secretaria 
Executiva de Controle de 
vetores e zoonoses), Ad-
milson Figueiredo, explicou 
que toda a residência que for 
alagada, receberá a visita de 
uma equipe do setor, onde 
irão orientar a população 
na prevenção e no controle. 
“Além disso, realizaremos 
o bloqueio conta as doenças 
que detectarmosr”, concluiu.

ideia de mOradOr
A sirene que toca na co-

munidade do Cantão, fica na 
casa de Israel Gomes da Sil-
va, que há 15 anos começou 
com essa ideia para alertar 
os demais moradores para 
enchentes. “Quando o nível 
do rio eleva até um certo 
ponto considerado de risco, 
faz com que a boia que eu 
instalei ative a sirene au-
tomaticamente”, explicou. 
Morador da comunidade do 
Cantão há 48 anos, José da 

Rocha, 78, gostou da simu-
lação. “Sofremos há anos 
com enchentes aqui. Eu, 
por exemplo, já tive muitas 
perdas, e desde antes os vizi-
nhos que se ajudavam aqui 
quando ocorria situações 
de desastres. Agora con-
tamos com a colaboração 
da Prefeitura”, ressaltou 
José. De acordo com outro 
morador da comunidade, 
otacílio Bento Rodrigues, 
69, as orientações recebi-
das no simulado vão ser 
de grande ajuda na hora 
de uma situação real.

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

e Gerenciamento de Ris-
co. o município é o único 
da Baixada Fluminense 
a ter sua própria Estação 
Meteorológica, capaz de 
acompanhar, em tempo 
real, as condições climá-
ticas da cidade. o órgão 
monitora a cidade duran-
te 24 horas e conta com 
cinco agentes. Qualquer 
situação de risco, a popu-
lação deve entrar em con-
tato através do telefone de 
emergência 199. A Defesa 
Civil de Belford Roxo fica 
na Avenida Joaquim da 
Costa Lima 2415, bairro 
Santa Amélia. Telefone: 
2761-7317.     

José e Otacílio participaram e aprovaram a simulação da ação

CLáuDIo NuNES/DIvuLGAção/PMBR



As inscrições serão encer-
radas dia 09 de novembro e o 
contrato de trabalho terá du-
ração de um ano, prorrogável 
pelo mesmo período. Para con-
correr, o candidato deverá com-
provar experiência profissional 
na área pretendida e apresentar 
certificado ou diploma da espe-
cialização ou residência.

No Centro Cultural Municipal Professora Dyla Syl-
via de Sá, em Jacarepaguá, Ioga (das 9h às 10h) e Ca-
poeira (das 17h às 19h) são ensinadas gratuitamente às 
sextas-feiras. Nos outros dias da semana, também de 
graça, ali se aprendem outras artes e recreação. Mais 
informações e inscrições na Rua Barão, 1.180 e pelo 
telefone 3833-4769.

Processo seletivo III Curso de desenho

Ioga e Capoeira Biblioteca Volante 

Eles disseram...
“todos os esforços estão sendo feitos para impedir que o ataque de estrangeiros ilegais atra-

vesse nossa fronteira sul”, disse o presidente norte-americano, donald trump.

Para garantir uma gestão mais eficiente das vagas de es-
tacionamento da cidade, oferecer mais conforto e facilida-
de para a população na compra do tíquete, além de coibir 
fraudes e falsificações, a Prefeitura criou um novo modelo 
de estacionamento rotativo, o CariocaParking.Rio.

o atual sistema, de bilhete de papel do Rio Rotativo, es-
tava defasado, sem atualização há 14 anos. o novo e mais 
moderno formato permitirá que o cidadão compre o crédito 
para estacionar através do aplicativo uSuáRIo, em lojas 
credenciadas ou com os vendedores autônomos e passarão a 
atuar com máquinas de venda dos referidos créditos.

dIReTo Ao poNTo

A Polícia Federal investiga três pessoas por mensagens com 
conteúdo de ameaças direcionadas à presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber. os três investiga-
dos podem responder criminalmente pelo teor das mensagens. 
As investigações estão sendo conduzidas pela Diretoria de Inte-
ligência da Polícia Federal. Até o momento, um dos investiga-
dos, que não teve o nome revelado, já foi identificado e ouvido 
pela PF. outros detalhes da investigação estão sob sigilo.

Estacionamento da Cidade III Processo seletivo
o valor do crédito eletrônico estará associa-

do à placa do veículo, que deverá ser cadastrado 
previamente no aplicativo pelo motorista ou nos 
pontos de venda (loja ou vendedor autônomo). A 
fiscalização também será eletrônica, através do 
aplicativo FISCALIzAção, feita por agentes 
de trânsito, que verificarão a placa do carro e a 
regularidade do pagamento.

A Secretaria Municipal de Saúde abriu 
processo seletivo para preencher dez va-
gas, em regime temporário, para médicos 
veterinários especializados em clínica mé-
dica e cirúrgica de pequenos animais, com 
ênfase em zoonoses, atendimento clínico e 
controle populacional cirúrgico, radiologia 
e ultrassonografia.  

Estacionamento da Cidade

Estacionamento da Cidade II
Pelo menos 22 pessoas morreram e ao menos 171 

ficaram feridas depois que um trem descarrilou perto 
de Taipé, no norte de Taiwan. o trem, que fazia a 
rota de Shulin a Taitung e transportava 366 passa-
geiros. Após muitas horas de trabalho, os serviços de 
resgate, que contaram com o apoio de 120 militares 
- conseguiram retirar todos os passageiros dos oito 

vagões do comboio, segundo os bombeiros.

Ameaças à Ministra Rosa Weber

Entre 10h e 14h, a Biblioteca volante da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura está novamente nos bairros para empres-
tar mais livros gratuitamente a todos os interessados. Hoje 
(23), estará em Ricardo de Albuquerque (Praça Cláudio de 
Souza); amanhã (24), em Cavalcante (rua Herculano Pena, 
próximo ao PAM); quinta (25), em Acari (Praça Portugal); 
e sexta-feira (26), na Pavuna.

Com o projeto “A arte e o artista em 
primeiro plano”, aulas gratuitas de desenho 
e cultura na Biblioteca Popular Municipal 
Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, 
têm inscrições de novos interessados na 
Praça Danaides, s/n (Cocotá). Professor 
valdir Pereira Augusto, artista plástico, dá 
aulas duas vezes por semana, às quartas-
-feiras, das 13h às 16h, e às sextas, das 9h 
às 16h30. Telefone: 3368-7797.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

No bairro Ipiran-
ga, em Nova Igua-
çu, há reclamações 
de um terreno aban-
donado na esqui-
na das ruas Treze e 
Sete. o problema é 
que grande parte da 
população geral do 
bairro despeja lixos 
e entulhos no local, 
fazendo com que o 
terreno se transforme 
em um grande lixão. 

nos bairros
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Lixão no Ipiranga causa transtornos 

“Meu sonho mesmo é dar 
aula para o ensino médio, pode 
ser em escola estadual, muni-
cipal ou particular”, diz Lu-
cas dos Anjos Castro, 16 anos, 
estudante do 2º ano do ensino 
médio da Escola Estadual Pro-
fessor Botelho Reis, em Le-
opoldina, Minas Gerais. “Eu 
me vejo como professor, igual 
aos meus, na correria, rodando 
para lá e para cá, entrando em 
uma sala e outra. É o que eu 
gosto”.

o sonho com a carreira do-
cente, como o de Castro, é cada 
vez mais raro. De acordo com 
levantamento feito pelo Inter-

disciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional (Iede), 
com base nos dados do Progra-
ma Internacional de Avaliação 
de Alunos (Pisa) de 2015, ape-
nas 3,3% dos estudantes bra-
sileiros de 15 anos querem ser 
professores. Quando se trata 
daqueles que querem ser pro-
fessores em escolas, na educa-
ção básica, esse percentual cai 
para 2,4%. “Quando eu con-
tei para a minha mãe, ela me 
disse: ‘você pode ganhar mal, 
como será o seu futuro?’ Eu fa-
lei que queria e que se eu não 
trabalhar no que quero, não 
vou ser feliz”, diz Castro.

DIvuLGAção

dIA do Idoso

Para celebrar o 
Dia do Idoso 
(1º de outubro), 

a Prefeitura de 
Nilópolis, por meio 
Superintendência dos 
Direitos do Idoso, 
realiza no próximo dia 
29 (segunda-feira), na 
Praça vereador orlando 
Hungria, no centro da 
cidade, a partir das 9h, 
um evento voltado para 
a melhor idade.

o evento vai até às 17h 
e durante o período serão 
oferecidos diversos 
serviços, como aferição 
de pressão, medição de 
glicose, Dia da Beleza, 
feira de artesanato e 
gastronomia, além de 
apresentações musicais 
com os cantores Breno 
Guatiguaba, Téo Lisbo, 
Tuninho Sax, Banda 
Lamper e outros.

“As comemorações 
tem como objetivo 
informar a população 
idosa sobre cuidados 

e orientações com a 
saúde, conscientização 
sobre a violência contra 
o idoso, e promoção 
da interação entre os 
participantes. Convido a 
todos para participarem 
junto conosco desse 
ato em prol dos 
idosos”, declarou o 
superintendente dos 
Direitos do Idoso, Elias 
Alves.

Quem quiser 
comparecer a entrada 
é franca, assim como 
todo serviço oferecido 

Assessoria de Imprensa

brasil e chile 
Brasil e Chile 

concluíram na úl-
tima semana, dis-
cussões para um 
acordo de livre 
comércio, como 
informou o Minis-
tério das Relações 
Exteriores, encer-
rando as negocia-
ções iniciadas em 
abril do ano pas-
sado após quatro 
rodadas. o Chile 
é o segundo prin-
cipal parceiro co-
mercial do Brasil 

na América do Sul. 
Em 2017, o inter-
câmbio comercial 
bilateral alcançou 
uS$ 8,5 bilhões, 
alta de 22%. De 
janeiro a setem-
bro deste ano, o 
comércio entre os 
dois países somou 
uS$ 7,21 bilhões, 
expansão de mais 
de 13% em relação 
ao mesmo período 
de 2017. o Brasil 
é o maior parcei-
ro comercial do 
Chile na América 

Latina e principal 
destino dos inves-
timentos chilenos 
no exterior, com 
estoque de uS$ 31 
bilhões, informou 
o ministério. o fu-
turo acordo deverá 
ser assinado antes 
do final do ano e 
complementa um 
tratado anterior 
entre o Mercosul e 
o Chile, sob o qual 
os países já remo-
veram as tarifas de 
importação ao co-
mércio bilateral.

Acordo entre Brasil e Chile 
MuNdo

Processo seletivo II
Os profissionais interessados já podem se ins-

crever. A carga horária é de 40 horas semanais e a 
remuneração total é no valor de R$ 3.577,59. As 
oportunidades de trabalho são para o atendimen-
to veterinário móvel nos bairros, para o Instituto 
de Medicina veterinária Jorge vaitsman, em São 
Cristóvão, e também para o Centro de Controle 
de zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz

Apenas 3,3% dos 
estudantes brasileiros 

querem ser professores

A entrada é franca, assim como todo serviço oferecido é sem custo para os participantes
           DIvuLGAção

Lila é um labrador preto de 7 anos que 
está ficando famoso nas redes sociais por 
ajudar a retirar plásticos do oceano. Ela 
foi contratada pela 4ocean, uma empresa 
especializada. Lila mergulha nas águas da 
Flórida, nos Estados unidos, para coletar 
garrafas plásticas. Na hora do serviço no 
mar, ela mergulha com um colete especial 
mantendo parte de sua flutuabilidade.

Prefeitura realiza evento pelo 
Dia do Idoso em Nilópolis

REPRoDução

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

Moradores que resi-
dem mais próximo a 
esquina, são os que 
mais sofrem com o 
forte odor dos restos 
de lixo, além de um 
matagal que preocu-
pa quem passa por 
ali a noite. Ainda há 
outras reclamações, 
como a falta de asfal-
tamento e iluminação 
pública nas ruas de 
todo o bairro.

estagiária             21 98037-1338

é sem custo para os 
participantes.

o Dia Internacional 
das Pessoas Idosas foi 
criado pela organização 
das Nações unidas 
(oNu), em 1982, 
durante a realização da 
Assembléia Mundial 
do Envelhecimento, em 
viena. A comemoração 
surgiu com o intuito 
de qualificar a vida da 
população idosa, por 
meio da integração 
social e do cuidado com 
a saúde.
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Chaparral vence Milicia por 2 a 1 
e conquista o módulo Centro
Com dois gols de Rodrigo Yuri, a equipe de Itaipu vence e a festa foi geral no Miguel Couto

fiCHa tÉCNiCa / MiLiCia 1 X 2 CHaParraL

Local: Estadio Joel 
Pereira, em Miguel 
Couto

Data e Horário: 
21/10/2018 ás 11h00

Árbitro: valter Lu-

cio
Asistentes: Leo-

nardo Barros e Ser-
gio Junior

Delegado: Equipe 
ACFBR

Gols: Rodrigo Yuri 
aos 17’/1ºT (0-1), 
Nani aos 23’1ºT (1-
1) e Rodrigo Yuri aos 
35’/2° T (1-2)

Cartões Amarelos: 

victor (CHA)
MILICIA: Léo; 

vilmar, Lucas, Ever-
ton e Ailton, Pauli-
nho, Indio (vinicios), 
Julinho (Alex) e Nani 

(Willian); Dogão e 
Patrick (Romário) – 
Treinador: Lau

C H A PA R R A L : 
Jaime; Moises, vag-
ner Eugenio, Allan 

e Léo Gonçalo; vi-
tor (Digrego), Thia-
go, Queixo e Rodri-
go Yuri; Gilcimar e 
Pimpolho – Treina-
dor: Barriga
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No domingo 
(21/10) foi 
r e a l i z a d a 

a final do Módulo 
Centro da Super-
copa Inverno 2018, 
Chaparral e Milicia 
foram os finalis-
tas da competição, 
coroando a bela 
campanha das duas 
equipes.

Nos primeiros 
minutos da primei-
ra etapa, as duas 
equipes se estuda-
ram bastante, e aos 
poucos foram se 
soltando, o Milicia 
foi quem se lançou 
primeiro ao ataque, 
aos 07 do primeiro 
tempo com Dogão, 
que recebeu um 
passe na medida de 
Julinho e chutou 
firme no alto para 
bela defesa do go-
leiro Jaime. A equi-
pe do Ambai partia 
para o ataque, mas 
tentava segurar o 
forte setor ofensivo 
do Chaparral, mas 
aos 12 minutos do 
primeiro, após bela 
troca de passe entre 
Gilcimar e Rodrigo 
Yuri, o jovem ata-
cante aproveitou a 
sobra e bateu firme, 
o goleiro Léo ficou 
paralisado e nada 
pode fazer: Chapar-
ral 1 a 0.

A equipe do Cha-
parral tentava ad-

ministrar a peque-
na vantagem, mas 
também subia para 
o ataque, a equipe 
de Itaipu chegou a 
ter duas chances de 
ampliar o placar, 
mas todas pararam 
no goleiro Léo, o 
Milicia parecia ter 
sentido o gol e re-
cuava sua equipe 
cada vez mais, aos 
23 minutos do pri-
meiro foi a vez da 
massa do Milicia 
explodir, após chu-
te de Patrick, Nani 
aproveita a sobra e 
de fora da área mar-
ca um belo gol, em-
patando a partida 
em 1 a 1.

Na segunda etapa 
o jogo foi mais duro 
e truncado, tivemos 
poucas chances de 
gols, aos 14 minu-
tos do segundo tem-
po, Pimpolho recebe 
bola dentro da área e 
chuta fraco nas mãos 
do goleiro Léo.

Aos 20 minutos do 
segundo tempo, Ju-
linho chutou forte e 
Jaime defende, no 
rebote Willian chu-
tou pra fora. A partida 
parecia ir para os pê-
naltis e as equipes já 
se conformavam com 
placar até os 35 minu-
tos do segundo tem-
po, após Pimpolho 
ser derrubado dentro 
da área depois de pas-

DIvuLGAção

se de Léo Gonçalo, 
Rodrigo Yuri cobrou 
o pênalti com perfei-
ção e fez Chaparral 2 
a 1. 

Três minutos de-
pois, aos 38 minutos 
do segundo tempo, 
Alex foi derrubado 
dentro da área, Ro-
mário cobrou muito 
mal e o goleiro Jai-
me defendeu a co-

brando, após o pê-
nalti perdido, o gás 
do Milicia acabou 
e após o apito final 
a festa da torcida 
Febre Amarela do 
Chaparral foi geral 
dentro do Estádio 
Joel Pereira.

A entrega dos prê-
mios foi realizada 
no interior do cam-
po com presença do 

presidente do E.C. 
Miguel Couto Car-
linhos Presidente.

Léo do Milicia re-
cebeu a premiação 
de Melhor Golei-
ro da competição, 
Francisco “Barriga” 
do Chaparral foi pre-
miado como Melhor 
Treinador, Mekinha 
do Farrulinha foi 
o Artilheiro com 6 

gols. o diretor Le-
onardo do Milicia 
recebeu o troféu de 
vice-campeão e o 
capitão Gilcimar do 
Chaparral recebeu o 
troféu de campeão 
das mãos do presi-
dente Jackson Ma-
cedo. o capitão fez 
um belo discurso e 
foi muito aplaudido 
pela torcida.
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Guardas municipais começaram 
ontem a aplicar multas por calotes no BRT

6

Multas podem chegar a R$ 255 para quem for flagrado cometendo o calote no transporte
Assessoria de
 Imprensa

DIvuLGAção

Nilópolis realiza recapeamento 
asfáltico em rua do Centro

trabalhos foram acompanhados pelo chefe de gabinete

A Guarda Muni-
cipal do Rio 
começou on-

tem (22) a aplicar 
multa a quem for fla-
grado dando calotes 
no BRT. A fiscaliza-
ção acontece em 33 
estações.

As multas previstas 
pelo decreto são de 
R$ 170 e, em caso de 
reincidência, podem 
chegar a R$ 255. A 
fiscalização será fei-
ta por guardas muni-
cipais, responsáveis 
por aplicar a multa, 
em conjunto com 
agentes da concessio-
nária, assim como já 
acontece no sistema 
vLT.

A fiscalização in-
tegra o programa 
R i o + Tr a n s p o r t e , 
anunciado pelo pre-
feito do Rio. Ao todo, 
40 guardas munici-
pais atuam desde a 

semana passada em 
rondas - com apoio 
de equipes regionais 
- realizadas em esta-
ções com índice ele-
vado de evasão nos 
corredores Transo-
este, Transcarioca e 
Transolímpica.

Até então, entre-
tanto, as rondas eram 
apenas educativas, 
e o usuário flagrado 
entrando no sistema 
sem pagar passagem 
recebia orientações.

Nos primeiros dias 
de atuação, guardas 
municipais prende-
ram três homens, sen-
do dois por importu-
nação sexual a duas 
passageiras na esta-
ção do BRT Glaucio 
Gil, no Recreio dos 
Bandeirantes; e um 
por roubo de celular 
na estação Pedra de 
Itaúna, na Barra da 
Tijuca.

os agentes ainda 
depararam com ou-

tros casos, como a 
apreensão de uma ré-
plica de arma de fogo 
e o socorro a uma 
usuária, que caiu e 
sofreu intenso san-
gramento na cabeça 
ao sair da estação do 
BRT Parque olímpi-
co, na Barra da Tiju-
ca.

Os usuários flagra-
dos serão notifica-
dos e autuados pelos 
agentes por meio de 
um comprovante. Na 
aplicação do auto de 
infração constará a 
identificação do in-
frator, local da irre-
gularidade, dia, hora, 
descrição da infra-
ção, dispositivo le-
gal e identificação do 
guarda municipal.

o infrator pode-
rá apresentar recurso 
contra a penalidade 
da multa até a data-
-limite para o paga-
mento, por escrito, 
junto à Comissão de 

processo passou a ser aplicado a partir de ontem 

DIvuLGAção

Falta de moeda para troco nos ônibus do Rio faz MP-RJ abrir inquérito

Funcionários protestam contra situação 
precária do Hospital Albert Schweitzer

hospital funciona com metade da capacidade

DIvuLGAção

A Prefeitura de Nilópolis 
realizou no fim de semana a 
operação de recapeamento 
asfáltico das ruas Frei Ludolf 
e trecho das rua Alberto Tei-
xeira da Cunha, entre as ruas 
Getúlio vargas e Getúlio de 
Moura, importantes vias do 
Centro de Nilópolis.

As ruas estavam deteriora-
das devido à ação do tempo 
e ao desgaste na camada de 
asfalto, necessitando este ser-
viço de manutenção com mais 
urgência. o secretário de Ser-
viços Públicos, Dean Carlo 
Senra, esteve acompanhando 
o recape e comentou sobre a 
benfeitoria. “Esse trabalho foi 
realizado em ruas que se en-
contravam com o asfalto de-
teriorado devido ao desgaste 
natural do tempo, além disso 
está em andamento a opera-

ção “tapa-buracos” em todo o 
Município. “É desejo do nos-
so prefeito Farid Abrão deixar 
nossas ruas em perfeito esta-
do, para maior segurança dos 
usuários e por isso estamos 
trabalhando bastante”, disse.

Junto com o recapeamento 
asfáltico também está sendo 
feito o nivelamento de gre-
lhas de ralo e tampões. “Es-
tamos fazendo o trabalho da 
forma correta, que é nivelar 
todos os ralos e tampões con-
forme o novo asfalto. Neste 
primeiro momento, demos 
prioridade para aqueles que 
se encontram junto à pista 
usada pelos ônibus e durante 
a semana iremos nivelar os 
demais. Sabemos do trans-
torno que é interditar vias 
importantes, porém os bene-
fícios são maiores. Teremos 

ao final dos trabalhos as ruas 
sem buracos ou desníveis”, 
disse o chefe de Gabinete, 
Rodrigo Duarte.

o prefeito Farid Abrão fa-
lou dos problemas que serão 
resolvidos com o recapeamen-
to, como irregularidades no 
asfalto, pedras soltas e outras 
irregularidades que ocasiona-
vam alguns incidentes, além 
disso, facilitará o escoamen-
to de água, o que diminuirá 
as adversidades causadas em 
dias de fortes chuvas. “Ainda 
há muito a fazer e que, ape-
sar dos poucos recursos, as 
secretarias municipais estão 
trabalhando para trazer mais 
melhorias para a população. 
Não estamos medindo esfor-
ços para recuperar a nossa Ni-
lópolis”, declarou o prefeito 
Farid Abrão.

uma passageira do 
sistema de ônibus fez 
uma denúncia sobre a 
falta de moedas na hora 
do troco no transporte 
público do Rio de Janei-
ro. o Ministério Público 
resolveu entrar no caso e 
a questão pode virar caso 

de polícia.
A partir da denúncia 

de uma passageira de 
que uma linha do Con-
sórcio Internorte não 
dava os R$ 0,05 de tro-
co, o Ministério Público 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (MP-RJ) abriu um 

inquérito para verificar 
se essa era uma prática 
recorrente em todas as 
linhas do Rio.

Quando falta troco, 
os consumidores podem 
fazer valer os direitos. 
“Tem que exigir o cum-
primento da lei. Pode até 

não ter troco, mas a lei dá 
a solução para esse caso, 
que é o arredondamen-
to para baixo”, explicou 
Rodrigo Terra, promotor 
de Direito do Consumi-
dor.

outros passageiros 
também reclamam do 

problema. os ônibus 
custam R$ 3,95 e os pas-
sageiros reclamam da 
falta de troco. “Quando é 
no dinheiro sai a R$ 4”, 
destacou.

o Consórcio Inter-
norte, alvo do inquérito 
aberto pelo Ministério 

Público do RJ, informou 
que está se empenhando 
para garantir o abasteci-
mento de moedas e for-
necer o troco em toda a 
sua frota, trabalhando 
também com a Casa da 
Moeda e o Banco Cen-
tral.

Em greve desde a última 
terça-feira (16), os funcio-
nários do Hospital Albert 
Schweitzer, em Realengo, 
fizeram um protesto neste 
fim de semana na porta da 
unidade. Eles estão com 
salários atrasados e so-
mente casos graves estão 
sendo atendidos na emer-
gência.

Irene Arruda, de 80 
anos, foi levada pelos fi-
lhos para a emergência do 
hospital na manhã do últi-
mo sábado (20). Desorien-
tada e com muita dor, ela 
não conseguia atendimen-
to. Somente depois de um 
pedido desesperado dos 
filhos, os médicos concor-

daram em avalia-la.
o hospital está funcio-

nando com metade da ca-
pacidade. Neste final de 
semana, a situação ficou 
ainda pior. Dois andares 
inteiros do hospital fecha-
ram por falta de material e 
de gente para atender.

os funcionários tam-
bém denunciam que o se-
tor de pediatria que atende 
bebês de até 2 anos foi re-
duzido – seis leitos estão 
bloqueados e não há equi-
pe suficiente para cuidar 
das crianças.

Ao longo da última se-
mana, funcionários inter-
romperam parte do serviço 
em várias uPAS e hospi-

tais da rede municipal pelo 
mesmo motivo de atraso 
no pagamento dos salários.

A direção do Hospital 
Albert Schweitzer con-
firma que a prioridade 
no atendimento é para os 
casos mais graves. Já a 
Secretaria Municipal de 
Saúde mantém envio de 
mensagem padrão sobre a 
crise na saúde da cidade: 
diz que trabalha em par-
ceria com a Secretaria de 
Fazenda pra organizar as 
contas e fazer os repasses 
às organizações sociais 
que administram hospitais 
e uPAs do município, mas 
não deu prazo quando isso 
vai acontecer.

Revisão e Julgamen-
to na sede da Guarda 
Municipal. o infrator 
que não pagar a mul-
ta poderá ter o nome 
inscrito nos órgãos de 
proteção ao crédito 

e na Dívida Ativa do 
município. A emissão 
da guia de pagamento 
estará disponível na 
internet.

A receita das mul-
tas previstas da Lei 

6.299 será destinada 
ao Fundo Especial 
de ordem Pública, 
administrado pela 
Secretaria Municipal 
de ordem Pública 
(Seop).
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Marido da vítima disse que nada viu ou ouviu durante a ação criminosa 

 Itaguaí: morta a facadas na 
frente das filhas em assalto

7Polícia

latrocínio

FACEBook/REPRoDução

Segundo familiares, em seu perfil no Facebook Luana disse momentos antes de morrer que estava feliz 

uma jovem 
foi mor-
ta a faca-

das, No domingo 
(21), Luana Alves 
de Albuquerque, 
25, voltava de 
um passeio com o 
marido Cosme e 
duas filhas, quan-
do foi abordada, 
esfaqueada e mor-
ta por um bandido 
na Rodovia Rio-
-Santos (BR-101), 
altura de Itaguaí, 
na Região Metro-
politana Estado. 
Lu, como era tra-
tada pelos fami-
liares, segundo a 
polícia, teria fi-
cado nervosa na 
hora de entregar 
seus pertences. 
No momento do 
assalto ela estava 
com a filha, de 7 

meses, no colo e 
outra, de 2 anos e 
meio, do seu lado.
A polícia infor-
mou que um dos 
pneus dianteiros 
da HB20 da famí-
lia furou e Cosme, 
de 40 anos, parou 
no acostamento e 
saltou para trocar 
o mesmo. Luana 
permaneceu no 
banco de trás com 
as filhas. o ban-
dido de bicicleta 
se aproximou e 
anunciou o assal-
to.
Cosme disse aos 
policiais que não 
viu o ato crimino-
so. “Quando ouvi 
minha mulher me 
chamar é que fui 
até o outro lado e 
a encontrei caída, 
e com marcas de 

facadas no pes-
coço”. o marido 
tentou pedir aju-
da, mas a mulher 
morreu no local.
o assaltante le-
vou o celular de 
Luana, dinheiro 
e documentos de 
Cosme que esta-
vam no carro. “os 
documentos fo-
ram achados em 
um matagal per-
to de onde ela foi 
morta”, acrescen-
ta Cosme. 
o corpo de Luana 
foi levado para o 
Instituto Médico-
-Legal (IML) de 
Campo Grande e 
o caso está sendo 
investigado pela 
Delegacia de Ho-
micídios da Bai-
xada Fluminense 
(DHBF).

Bebês gêmeos são encontrados mortos 
em sacos plásticos em Nova Iguaçu
Dois bebês gêmeos 
foram encontrados 
mortos dentro de sa-
colas plásticas no 
bairro Jardim Per-
nambuco, em Nova 
Iguaçu, neste fim de 
semana.
Segundo informações 
do 20º BPM (Mesqui-
ta), a área foi isolada 
e a Divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
foi acionada.
De acordo com as pri-
meiras informações, 
uma pessoa passava 
pela Avenida Recife e 
desconfiou da sacola 
que estava dentro de 
um valão no bairro. 

Após o ocorrido, mo-
radores acionaram a 
polícia que isolaram 
toda área. A motiva-
ção do crime ainda 
é desconhecida. os 
corpos dos bebês fo-

ram removidos do lo-
cal.
A polícia busca iden-
tificar a mãe dos be-
bês. Câmeras nas 
proximidades deve-
rão ser analisadas

divisão de homicídios da baixada 
Fluminense está investigando o caso 

REPRoDução

Policial é morto após discussão 
em bar na Baixada Fluminense

um policial 
militar foi mor-
to durante uma 
discussão de 
bar em Duque 
de Caxias, na 
noite de do-
mingo (21). 
o 6º Batalhão 
(Andaraí) afir-
mou que o cabo 
Adriano Góes 
Lisboa se de-
sentendeu om 
outro cliente 

do bar. Durante a 
briga, o homem 
conseguiu pegar 
a arma do agente 
e atirou no PM.
Adriano traba-
lhava na unida-
de de Polícia Pa-
cificadora (uPP) 
do Morro da For-
miga. Já são 82 
policiais milita-
res mortos este 
ano no Estado do 
Rio de Janeiro. 

A Delegacia de 
Homicídios da 
Baixada Flumi-
nense (DHBF) 
está investi-
gando o caso.
o PM tinha 36 
anos e estava 
na corporação 
há nove. Ele 
deixa esposa. 
Ainda não há 
i n f o r m a ç õ e s 
sobre sepulta-
mento.

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

DIvuLGAção

PM é atacado por bandidos saindo de casa em Belford Roxo
um capitão da polícia militar foi ata-
cado por bandidos na noite do último 
domingo (21), no bairro Santa Amé-
lia, em Belford Roxo.
o Capitão estava saindo de casa com 
seu veículo, por volta das 19h, quan-
do percebeu aproximação de margi-
nais num carro modelo Ecosport de 
cor preta. o agente se escondeu atrás 
do seu carro, enquanto os bandidos 
desceram armados e efetuaram di-
versos disparos contra a vítima que 
revidou o ataque.
os elementos conseguiram fugir. 
A polícia foi acionada e assumiu a 
ocorrência. A vítima não ficou ferida 
e até o momento ninguém foi preso.

Operação na comunidade da 
Mangueirinha termina com dois presos

Na manhã de ontem 
(22), equipes táticas 
do 15º BPM (Duque 
de Caxias), realiza-
ram uma operação 
de na comunidade da 
Mangueirinha com o 
intuito coibir ações 
criminosas. Ao entra-
rem na comunidade, 
os policiais foram 

recebidos a disparos e 
após um breve confron-
to as equipes encontram 
dois meliantes. Junto 
deles, foram apreendi-
dos 1 pistola 9mm Ca-
nik, 1 pistola 9mm Gir-
san, 10 munições 9mm 
intactas, 2 carregadores 
de pistola 9mm, 310 
pinos de cocaína e 410 

trouxinhas de maco-
nha. 
os meliantes foram 
socorridos no Hospital 
Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, 
em Duque de Caxias, e 
posteriormente a ocor-
rência foi apresentada 
na 59ª DP (Duque de 
Caxias). elementos conseguiram fugir após reação do policial

REPRoDução

 equipes da polícia foram recebidas a tiros durante a ação no morro

DIvuLGAção
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Bolsonaro, Haddad e os votos 
nulos ou brancos no segundo turno 
O clima de tensão entre a população brasileira vai ficando maior com 
chegada das votações no 2º turno, que será no próximo domingo

Com as eleições 
chegando ao 
fim, o país 

se divide entre dois 
candidatos à Presi-
dência. Jair Bolso-
naro (PSL), político 
mais bem colocado 
em pesquisas de in-
tenções de voto, que 
ampliou suas propos-
tas para a área de se-
gurança pública, uma 
das mais vulneráveis 
do País e de maior 
apelo nas urnas. E 
Fernando Haddad 
(PT), ministro que 
muito fez pela educa-
ção, questão de gran-
de importância entre 
os eleitores.

Apesar das pesqui-
sas mostrarem um 
percentual muito bai-
xo de votos nulos ou 
brancos - 2,7%, o me-
nor índice do século 
- aqueles que opta-
ram por anular seus 
votos, citam pontos 
importantes para tal 
decisão. Como por 
exemplo, o candidato 
do Partido Social Li-
beral (PSL), que re-
centemente foi acu-
sado de uso de caixa 
2, para veicular fake 
news (notícias falsas) 
via WhatsApp. Além 
disso, parte desses 

eleitores listam mo-
tivos para deixar de 
votar no presidenci-
ável. Enquanto isso, 
Fernando Haddad 
(PT) sempre liga sua 
imagem ao ex-pre-
sidente, Lula, preso 
por corrupção e lava-
gem de dinheiro.

Quanto ao candi-
dato do Partido dos 
Trabalhadores (PT), 
as rejeições são bem 
maiores. o partido, 
que se manteve na 
presidência por 13 
anos e chegou ao 
fim após o proces-
so de impeachment 
da presidente Dilma 
Rousseff, é um dos 
mais corruptos na 
história da democra-
cia do país. E não fal-
tam motivos para os 
eleitores deixarem de 
votar em Fernando 
Haddad.

A corrupção insta-
lada no país, a Petro-
brás e outros tantos 
escândalos revelados 
pela Lava Jato que 
torna impossivel 
acreditar que uma 
próxima gestão faça 
mudança. A quadri-
lha do PT, que teve 
Lula como “o grande 
idealizador”, rece-
beu R$ 1,485 bilhão 
em propinas, além 
dos R$ 27 milhões 
que o ex-presidente 

Petrobrás reduzirá preço da gasolina em 2% a partir de hoje
A Petrobrás reduzirá 

o preço médio da ga-
solina em mais 2% nas 
refinarias. Com o rea-
juste, o valor do com-
bustível cairá para R$ 
2,0639 por litro a partir 
de hoje (23).

No último sábado 

(20), o preço da gaso-
lina nas refinarias já 
tinha sido reduzido em 
2%, após mais de 8 dias 
de preços inalterados.

Com a nova redução, 
preço cobrado nas re-
finarias passa a ser o 
mais baixo desde 25 

de agosto (R$ 2,0544). 
o repasse do reajuste 
para o preço final, en-
tretanto, vai depender 
dos postos.

Já o preço do die-
sel segue mantido em 
R$ 2,3606 até 29 de 
outubro, em meio ao 

programa do governo 
federal de subsídio ao 
combustível.

A Petrobrás adota 
novo formato na políti-
ca de ajuste de preços 
desde 3 de julho do 
ano passado. Pela nova 
metodologia, os rea-

justes acontecem com 
maior periodicidade, 
inclusive diariamente, 
refletindo sobretudo o 
preço internacional e o 
câmbio.

Em setembro, a Pe-
trobrás anunciou uma 
flexibilização na sua 

política de preços e a 
adoção de um mecanis-
mo de proteção finan-
ceira (conhecido como 
hedge), que permite 
aumentar os intervalos 
de reajustes nos preços 
da gasolina nas refina-
rias em até 15 dias.

no próximo domingo (28) os dois candidatos se enfrentarão em busca da presidência 

DIvuLGAção

Fachin nega pedido de PSOL para impor restrições ao WhatsApp
o ministro Luiz Edson 

Fachin, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
negou neste fim de se-
mana o pedido de liminar 
(decisão provisória) do 
PSoL para impor restri-
ções ao WhatsApp.

O partido afirmou que 
o objetivo da sua repre-
sentação era evitar que 
a disseminação de da-
dos falsos na rede social 
prejudicasse o segundo 
turno das eleições, pre-
visto para o próximo do-
minmgo (28).

o magistrado, porém, 
ponderou que o partido 

não apontou “fundamen-
tos jurídicos específicos” 
nem indicou “a conduta 
ilícita supostamente pra-
ticada”.

“Cabe destacar que 
não se imputa ao Repre-
sentado a criação de in-
formações falsas, e sim 
argumenta-se que por 
meio dessa aplicação a 
dispersão de mensagens 
é ampliada sobremaneira 
razão pela qual, em seu 
entender, seria necessária 
a intervenção da Justiça 
Eleitoral para restringir 
e/ou determinar a limi-
tação da atuação do Re-

DIvuLGAção

partido alegou que objetivo era evitar a disseminação de dados falsos 

Izabelle Rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

recebeu da oAS, 
onde estão contabi-
lizados o tríplex que 
ele ganhou no Gua-
rujá. Por causa desse 
imóvel, Lula foi con-
denado a uma pena 
de nove anos e seis 
meses de prisão. Ha-
ddad foi denunciado 
pelo Ministério Pú-
blico de São Paulo 
pelos crimes de cor-
rupção, lavagem de 
dinheiro e quadrilha. 
A acusação da Pro-
motoria é um novo 
desdobramento da 
investigação envol-
vendo a uTC Enge-
nharia, de Ricardo 
Pessoa. A campanha 

do candidato do PT, 
Fernando Haddad, 
contratou a empresa 
de dois sócios liga-
dos à Lava Jato: Gio-
vane Favieri , réu por 
lavagem de dinheiro 
em Curitiba, e valde-
mir Garreta, que fir-
mou acordo de cola-
boração premiada no 
Peru sobre caixa dois 
da odebrecht. o can-
didato responde a 32 
processos na Justiça, 
que o colocam como 
um dos campeões da 
ficha de ilícitos co-
metidos na vida pú-
blica. Em declaração 
de bens obrigatória 
ao TSE, o presiden-

ciável atesta que o 
apartamento em que 
reside em São Paulo 
vale R$ 90 mil. No 
Cartório de Registro 
de Imóveis, cons-
ta que ele declarou 
ter pago R$ 120 mil 
pelo imóvel em 1998 
e realizado um inves-
timento de mais R$ 
20 mil na compra de 
uma garagem, o que 
não foi declarado. o 
valor real do aparta-
mento é de R$ 997,9 
mil - mais de 10 vezes 
a quantia orçada pelo 
candidato ao TSE. 
Haddad é acusado 
de superfaturar a ci-
clovia que liga o Ce-

agesp ao Ibirapuera, 
ao custo de R$ 54,7 
milhões. Cada qui-
lômetro custou para 
a Prefeitura R$ 4,4 
milhões, bem acima 
do preço pago numa 
ciclovia na mesma 
região durante a ges-
tão do ex-prefeito 
Gilberto kassab. o 
candidato também 
nomeou Francisco 
Macena como seu te-
soureiro, o mesmo é 
alvo de inquérito da 
PF por financiado a 
campanha do poste 
em 2012 com dinhei-
ro do departamento 
de propinas da ode-
brecht.

presentado”, escreveu o 
ministro na decisão.

o magistrado ponderou 
que não havia fundamen-
to para conceder o pedi-
do.

“Desse modo, cabe 
consignar que a preten-
são do requerente, de, em 
sede de liminar, determi-
nar que o representado 
implemente mecanismo 
de restrição de compar-
tilhamento, encaminha-
mento e transmissão de 
mensagens, além de im-
por limitações ao número 
de participantes de novos 
grupos em sua rede de 

comunicação, não en-
contra, no atual momen-
to processual, em que se 
analisa apenas a plausi-
bilidade dos argumentos 
invocados, fundamento 
apto para seu deferimen-
to”, decidiu o ministro.

o PSoL chegou a pe-
dir ao TSE a suspensão 
do WhatsApp em todo o 
país até o fim das elei-
ções, mas voltou atrás e 
pediu que o próprio TSE 
tomasse medidas que en-
tendesse necessárias para 
coibir “eventuais abusos 
e a influenciação do plei-
to”.
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As obras de refor-
ma e revitaliza-
ção do Parque 

Coophasul, localizado 
na região da Grande 
Alegria, estão entrando 
na etapa final e seguem 
em ritmo acelerado. 
Nesta semana, a equipe 
que trabalha no local 
concluiu o processo de 
concretagem da quadra 
poliesportiva, além de 
já ter finalizado a troca 
dos brinquedos e a pin-
tura do parquinho.

Além disso, os 
banheiros do parque 
também foram 
revitalizados, com a 
colocação de novos 
pisos e azulejos, e o 
espaço está ganhando 
um novo aspecto visual, 
com a instalação de 
novas mesas e bancos. 
Nas próximas semanas, 
uma mesa de pingue 
pongue também será 

Obras no Parque Coophasul 
entram em etapa final 

GERAL

instalada no local, que 
está recebendo agora 
serviços de jardinagem, 
com o plantio de grama, 
além a instalação 
da tubulação para o 
“parcão” - espaço 
criado exclusivamente 
para atividades 
recreativas com cães.

Segundo a Secretaria 
Municipal de obras e 
Serviços Públicos, os 
trabalhos no campo de 
futebol, que ganhou 
um novo alambrado e 
foi todo revitalizado, 
também já foram 
concluídos. Já na quadra 
poliesportiva, onde o 
piso foi concretado e 
nivelado esta semana, 
uma nova pintura será 
feita com demarcações 
para a prática de 
diversas modalidades 
esportivas. As 
melhorias na área 
beneficiam ainda a 
quadra de areia, que 
está recebendo um 
novo alambrado e 

tubulações.
Com a revitalização, 

além das crianças que 
desfrutam das atrações 
da área de lazer, e dos 
jovens que aproveitam 
a infraestrutura 
esportiva do parque, 
os integrantes do 
programa Melhor 
Idade + Ativa também 
terão um motivo a 
mais para frequentar o 
Parque Coophasul com 
a instalação de dois kits 
com equipamentos para 
a prática de exercícios 
físicos pelas pessoas 
da terceira idade. 
Entre os aparelhos 
que compõem os kits 
estão elíptico duplo, 
remador, exercitadores 
de perna, giros verticais 
e puxador de costa, 
entre outros.

De acordo com o 
secretário municipal 
de obras e Serviços 
Públicos, victor 
Sampaio, as ações 
estão sendo feitas para 
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Banheiros do parque também foram revitalizados

Entre as ações já concluídas estão a concretagem da quadra poliesportiva e a renovação do parquinho infantil

Abastecimento de água no 
bairro Açude será ampliado  

mais de 15 mil pessoas serão beneficiadas

DIvuLGAção

Projeto vai orientar interessados em se 
tornar microempreendedores individuais 

iniciativa oferecerá palestras e orientações 

DIvuLGAção
A Prefeitura de Resende e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), estão promovendo 
o projeto “Quem trabalha por 
conta própria: nós podemos 
ajudar”. A iniciativa, que 
acontece na sede da Secretaria 
Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, na Praça do 
Trenzinho, oferecerá palestras e 
orientações para quem quer se 
tornar um microempreendedor 
individual, esclarecendo sobre 
os primeiros passos para a 
abertura de uma empresa.

De acordo com o secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Tiago Diniz, o mês de outubro 
será reservado para uma iniciação 
no microempreendedorismo, 
com uma palestra e uma 
oficina de ideias, sobre 
planejamento, marcada para 
o dia 29. Em novembro, as 
atividades se repetirão para que 
nenhum interessado perca a 
oportunidade.

Nosso objetivo com esta 
ação é levar uma orientação 
mais detalhada para pessoas 
que desejam mudar os rumos 
de sua vida, ou alçar novos 
vôos, mudando de atividade. 
Queremos alcançar, por 
exemplo, os trabalhadores 

que perderam seus empregos 
recentemente, e mesmo aqueles 
que já deixaram de trabalhar 
de carteira assinada para fazer 
algo que realmente gostam. ou 
seja, todo público será muito 
bem-vindo em nossa Sala 
do Empreendedor - disse o 
secretário.

Segundo ele, até o momento, 
mais de 4.510 pessoas já 
foram atendidas na Sala do 
Empreendedor, que é destinada, 
exclusivamente, aos micro 
e pequenos empresários do 
município. o local oferece 
diversos serviços, além de 
oficinas de capacitação, 
palestras e a possibilidade 
da redução do tempo e da 
burocracia para retirada de 
alvarás. Além do atendimento 

da Sala, a Prefeitura também já 
concedeu, na atual gestão, 1.852 
novos alvarás.

De janeiro a setembro deste 
ano contabilizamos mais de 150 
pessoas que formalizaram suas 
empresas junto à Prefeitura, fato 
que pode estimular ainda mais 
outros pequenos empresários 
a procurarem a Sala do 
Empreendedor e receberem 
orientações sobre os benefícios 
que ter o MEI proporcionam - 
disse o secretário.

os interessados em participar 
das palestras e oficinas devem 
se dirigir à sede da Secretaria 
Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo e preencher 
um formulário, informando seus 
dados pessoais e a melhor data 
para participar das atividades.

A concessionária de 
energia elétrica que 
presta serviço para 
a cidade de volta 
Redonda realizou na 
última semana a troca 
de um transformador 
na Praça Cafezal, 
no bairro Açude. A 
ação vai possibilitar 
a ampliação da 
capacidade das 
bombas e motores e, 
consequentemente, 
a oferta de água 
oferecida pelo Serviço 
Autônomo de água e 
Esgoto (SAAE) para 
o local. Cerca de 15 
mil pessoas serão 
beneficias em todo o 
complexo do Açude. 
De acordo com o 
diretor executivo do 
SAAE, José Geraldo 
Santos, o zeca, essa 
foi a primeira etapa do 
trabalho realizado no 
local para melhorar o 
abastecimento. 

“o bairro Açude 
recebeu uma obra de  

ampliação e reforma 
da estação elevatória 
de água potável onde 
foram substituídas as 
motobombas e painéis, 
o que possibilitou 
aumento na potência 
em 25%. Além 
disso, foi realizada 
obra de construção 
de 840 metros de 
rede recalque. o 
valor investido foi 
de R$ 1 milhão. 
Com essa troca do 
transformador vai 
possibilitar colocar 
em funcionamento 
essa bomba de maior 
potência para atender, 
melhor ainda, a 
população daquela 
região”, disse. 

Segundo Iris Gama, 
que mora na parte 
alta do bairro Açude a 
população dessa área 
sempre sofreu com a 
falta de água.  “Fico 
muito feliz em ver 
que o governo está 
investido no bairro 

para resolver essa 
situação. Pela primeira 
vez estou vendo 
empenho para resolver 
esse problema que 
acontece nas ruas mais 
altas do bairro, não só 
nas nossas residências 
como também nas 
escolas e creches. 
Por muitas vezes 
temos que pedir carro 
pipa para atender a 
comunidade. o SAAE 
está de parabéns pela 
iniciativa”, contou. 

o prefeito Samuca 
Silva, destacou que 
mais outras obras serão 
realizadas no bairro 
Açude para melhorar 
o abastecimento de 
água.  “vamos triplicar 
o reservatório de água 
do bairro, aumentando 
a capacidade para um 
milhão e meio de litros. 
Essas melhorias estão 
sendo realizadas desde 
o segundo semestre 
no bairro Açude”, 
enfatizou. 

Prefeitura de Três Rios realiza Operação 
Tapa-Buracos em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Três 
Rios, através da Secretaria 
de obras, apesar das 
dificuldades reiniciou a 
operação Tapa-Buracos 
no Centro e nos bairros. 
o cronograma das 
ações segue atendendo 
as áreas mais críticas, 
visando atender todas as 
comunidades.

Nesta semana, a 
equipe da Secretaria de 
obras estará presente 
na Travessa Manuel do 
Carmo, na vila Isabel; 
rua Benjamin Constant, 

no Portão vermelho; rua 
Barão do Rio Branco, rua 
Tenente Ribas e Praça 
dos Peixinhos, no Centro. 
Nos próximos dias, a 
operação seguirá para a 
rua Direita.

A Prefeitura 
está concluindo a 
pavimentação asfáltica 
do trecho da rua Isaltino 
Silveira onde, no período 
de chuvas, os problemas 
com alagamentos eram 
constantes. No local 
foi instalada uma nova 
rede de drenagem para 

solucionar o antigo 
problema de enchentes.

o prefeito Josimar Salles 
afirmou que o governo vai 
estar presente em todos os 
bairros. “Desde o início de 
nosso governo recebemos 
inúmeras solicitações de 
melhorias em ruas, praças, 
postos de saúde, escolas, 
entre outras. Mesmo 
com poucos recursos 
estamos avançando, 
mas falta muito mais. 
o apoio da população é 
muito importante”, disse 
Josimar.

que a população possa 
desfrutar de um espaço 
seguro, renovado e com 
opções de lazer para 
toda a família, além de 
uma área exclusiva para 
os animais de estimação.

Locais para lazer, 
esporte e divertimento 

são muito importantes 
para a população e nós 
buscamos atender esta 
demanda com toda a 
qualidade e a melhor 
infraestrutura possível. 
Nos finais de semana, 
as pessoas querem sair 
de casa e aproveitar 

seu tempo livre com 
a família, desfrutando 
de espaços como este: 
bonitos e bem cuidados. 
É por isso estamos 
fazendo o melhor para 
garantir esse direito 
dos moradores – disse 
o secretário.



O cenário ilumina mudanças 
significativas para o seu 
crescimento profissional e 
também para o “modelo de 
vida atual”. Há colaboração 
para tomar decisões e, se 
estiver casado, o cônjuge 

participa ativamente dos movimentos. Mas 
é importante salientar que precisa tomar 
decisões essenciais para transformar sua 
rotina e sua atuação profissional. Não 
resista às mudanças.

O seu regente Marte é 
ativado consideravelmente 
e o auxiliará em decisões, 
principalmente na sua 
atuação em projetos. 
Existe uma urgência 

para mudar e virar a página. Calma, 
você está no caminho certo, mas 
precisa usar suas posturas com 
consciência das mudanças que estão 
por vir. É importante desapegar de 
comportamentos controladores.

Áries

Inicia o dia com abertura 
para interagir com sócios, 
com clientes e com o 
cônjuge. Um ângulo forte 
com Urano indica que 

não é tudo que está no seu controle; e os 
imprevistos, afastamentos ou mudanças 
podem ocorrer. É um dia bom para tomar 
decisões profissionais, entretanto existem 
situações que podem conflitar com suas 
decisões e afetar seu emocional.

Touro

Esteja aberto às mudanças 
que afetam sua rotina ou 
sua atuação no trabalho. 
Um ângulo com Saturno 
indica que você será 
capaz de organizar tudo. 

É importante salientar que o trabalho em 
equipe está em conflito e todos passam por 
mudanças, as quais afetam os resultados. 
Entretanto, você será auxiliado por uma 
pessoa que vem para trazer soluções.

Gêmeos

Com o ingresso do Sol 
em Escorpião, você será 
levado a perceber melhor 
o seu valor, iluminando 
o campo afetivo. Existem 
mudanças que afetam 

amigos e projetos, mas são necessárias ao 
seu desenvolvimento. Está mais consciente 
das mudanças e das decisões que precisa 
tomar para direcionar as metas. É 
importante entender que o seu controle não 
é absoluto.

Câncer

Leão

Sente a necessidade de se 
afastar de algumas pessoas, 
seja por falta de tempo, ou por 
conta da incompatibilidade 
de ideias. O céu deixa 
muito claro que você precisa 

assumir o controle de sua atuação no 
trabalho e Marte te auxilia nas decisões. Por 
outro lado, saia de posturas controladoras 
que afetam negativamente as relações com 
filhos, com namoro ou que ativam uma auto 
sabotagem. Isso é necessário para desfrutar 
o melhor da vida.

Virgem

Existe a necessidade de 
inovar a forma de olhar 
para o seu dinheiro e para 
possíveis investimentos. 
Pode ter a sensação de 
não haver controle e de 

estar “pisando em ovos”. Não tenha medo, 
siga em frente com os mesmos propósitos, 
tudo vai dar certo. O cônjuge toma decisões 
favoráveis para o desenvolvimento de 
ambos. Não permita que o “mal” trazido 
por pessoas próximas prejudique a sua paz.

Libra

Com o ingresso do Sol em 
seu signo, tudo fica mais 
iluminado e acentua a sua 
percepção sobre si mesmo 
e seus desejos. Mas é 

importante entender que as mudanças 
são inevitáveis ao seu desenvolvimento, 
portanto inove suas ações. É um dia 
bom para tomar decisões no trabalho, 
entretanto você sente dificuldades para 
atuar à sua maneira.

Escorpião

Há mudanças em sua 
percepção sobre o trabalho. 
O céu indica que é importante 
inovar e estar aberto a 
possíveis mudanças em sua 
atuação. Isso mexe muito com 
o seu emocional. Uma pessoa 

o auxilia a tomar decisões que favoreçam 
sua auto-estima. O namoro segue iluminado. 
Atenção com o controle que é prejudicial ao 
seu desenvolvimento.

Sagitário

Há mudanças em sua 
atuação em equipe ou com 
amigos. O céu indica que 
a inovação é necessária ao 

seu desenvolvimento em grupo. É inviável 
manter uma postura controladora com 
pessoas próximas. Examine suas posturas. 
Independentemente dos desafios, você 
encontra um cenário bom para encaminhar 
decisões financeiras para a família ou para o 
imóvel.

Capricórnio

Com o ingresso do Sol 
no signo de Escorpião, 
há aberturas para o 
setor profissional. Mas 
é importante saber que 

existem mudanças e possíveis afastamentos 
com pessoas muito próximas a você. É um 
dia bom para tomar decisões que promovam 
a sua imagem e interesses pessoais. O desafio 
ainda é o emocional, pois está sendo testado 
a buscar sua liberdade.

Aquário

Mudanças na sua forma 
de pensar e interagir geram 
cortes ou afastamentos de 
pessoas. Isso já acontecia, 

entretanto com o ingresso do Sol em 
Escorpião ficou mais claro e evidente. Está 
ótimo para estudar e focar em sua filosofia 
de vida. Uma decisão é importante para 
expressar informações valiosas ao seu 
desenvolvimento, entretanto o cenário em 
grupo ainda é crítico.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 1117 DE 18 DE OUTUbRO DE 2018.
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS:
                                                            R E S O L V E:
Art. 1º -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título 
precário pelo período de 06(seis) meses, a servidora 
abaixo relacionados, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, em 
virtude de aprovação e classificação no Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2017(SMS), a vista do 
processo administrativo nº 135/17.
A partir de 11/10/2018        função
Oscarina Lucia Nunes Barreto      Cuidadora
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ailton basílio Marques
Prefeito

                                     
DECRETO Nº 2262 DE 19 DE OUTUbRO DE 2018. 

EMENTA: Altera o Art. 1º do Decreto 729 de 22 de 
março de 2005 e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Porto Real no exercício das 
suas atribuições legais e com fundamento no artigo 78 
e seus Incisos todos da Lei Orgânica do Município de 
Porto Real;

CONSIDERANDO, a existência do Programa de 
Multimídia do Município de Porto Real, denominado 
“Quiosques do Saber”, regulamentado pelo Decreto n. 

729 de 22 de março 2005;

CONSIDERANDO, a necessidade de utilização de 
espaço adequado para alocação dos Conselhos 
Municipais em especial o Conselho Municipal de 
Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FuNDEB e Conselho Municipal da Cultura, 
todos criados por lei;

CONSIDERANDO, a busca efetiva de otimização da 
utilização dos próprios municipais, com vistas a atender 
melhor a necessidade da Administração Pública, 
observando o Princípio da Eficiência; 

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a redação do Art. 1º do Decreto 
n. 729 de 22 de março de 2005, passando a vigorar da 
seguinte forma:

“Art. 1º - Fica instituído o programa multimídia do 
Município de Porto Real, que se denominará “Quiosque 
do Saber”, de acordo com as especificações que 
acompanham o presente decreto.

Parágrafo Único – Nos próprios municipais onde se 
instalarem o programa “Quiosque do Saber”, em caso 
inexistência de utilização daquele espaço, poderão ser 
alocadas no local, outras atividades de interesse da 
administração pública, a fim de aperfeiçoar os serviços 

do Poder Público, observando o Princípio da Eficiência.”

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Ailton basilio Marques
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 143/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 10:00 horas de 08 de 
novembro de 2018 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro 
à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, 
licitação nº. 143/2018 na modalidade pregão na forma 
presencial, tipo menor preço, objetivando PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ESCOLINHA 
DE fUTEbOL, para atender a SECRETARIA 
MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que 
é parte integrante do Processo Administrativo nº. 
3.626/2018. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados 
deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel 
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação 
civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 182.040,00. 

Porto Real, 22 de outubro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL

CONVITE

A Câmara Municipal convida a sociedade a participar de 
Audiência Pública, no próximo dia 29 de outubro às 10 horas, 
na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova 
Iguaçu, para apresentação, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, 
do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre do 
exercício de 2018. 

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

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

RESOLVE:
PORTARIA N.° 264 DE 22 DE OUTUbRO DE 2018.
Art. 1° - DESIGNAR o servidor MARCIO ROBERTO 
DE OLIVEIRA, nomeado pela Portaria n.° 283 de 31 
de março de 2017, publicada no jornal Expresso do 
dia 01.04.2018, para sem prejuízo de suas atribuições 

normais e sem ônus para a Câmara Municipal de Nova Iguaçu - RJ, 
responder pelo Cargo em Comissão de Diretor da Contabilidade, 
Símbolo DG-3, de 05.11.2018 a 04.12.2018.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2018.

Rogério Teixeira Junior
Presidente

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 

22 DE OUTUBRO DE 2018. PUBLICADO EM 23/10/2018 – CÓD-
-PMBR 166.

PORTARIA N.º 2204/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Resolve: Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de Contri-
buição, a servidora LUCIA AUGUSTO DA COSTA ANDRADE, ma-
trícula 10/05572, efetiva no cargo de Professor de 1ª a 4ª Serie – D, 
lotada na SEMED, admitida em 02/03/1995, com fundamento no art. 
6º, da EC 41/2003 art. 83 da LC 083/2006, com proventos mensais 
e integrais no valor de R$ 2.679,98 (dois mil, seiscentos e setenta 
e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: R$ 1.985,17 (mil 
novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) a título 
de vencimento base do cargo (LC 131, de 26/04/2012) e R$ 694,81 
(seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), cor-
respondentes à 35% (trinta e cinco por cento) de adicional de tempo 
de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993),con-
forme contido no Processo PREVIDE n°2013/00537. Esta portaria 
entrará em vigor na data da sua publicação.

PORTARIA N.º 2205/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Retificar a Portaria n o.  0273/GP/2015, de 04/02/2015 que con-
cedeu o benefício de Pensão Por Morte a OSMAR DE PAIVA, na 
condição de cônjuge da segurada, ex-servidora OLINDA MARIA 
DE MEDEIROS DE PAIVA, matrícula 10/673142-6, Aposentada por 
Idade, falecida em 15/10/2014, com fundamento no art. 40, §7º, I 
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitu-
cional no. 41/2003 c/c art. 73, I da Lei Complementar no. 083/2006, 
com proventos mensais e integrais no valor de R$ 724,00 (sete-
centos e vinte quatro reais), a razão de 100% (cem por cento) do 
valor dos proventos e de forma vitalícia, conforme contido nos autos 
do processo administrativo PREVIDE no. 2014/00942 e PMBR no. 
37/266/2015. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a contar de 15 de outubro de 2014. 

PORTARIA N.º 2206/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Aposentar, por Idade e Tempo de Contribuição à servidora ELIO-
NOR FERREIRA, matrícula n° 10/005256, efetiva no cargo de pro-
fessora de língua portuguesa - E, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, admitida em 02/03/1995, com fundamento nos art. 83 c/c 
art. 62,§ 1º da LC 083/2006 e art. 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do art. 
40 da CRFB/1988, com proventos mensais e integrais no valor de 
R$ 2.794,39 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta 
e nove centavos), sendo R$ 2.069,92 (dois mil e sessenta e nove 
reais e noventa e dois centavos) e R$ 724,47 (setecentos e vinte e 
quatro reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 35% (trinta e 
cinco) por cento de triênio, conforme contido nos autos do processo 
administrativo PREVIDE 2017/00010. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA N.º 2207/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Ficam retificados na Portaria n° 2257/GP/2016, de 13/12/2016, 
publicada no Jornal “Hora H”, de 14/12/2016, os proventos men-
sais da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição 
concedida ao servidor ADILSON PEREIRA DA SILVA, matrícula 
n° 10/7592, efetivo no cargo de Agente Fiscal (Auditor Fiscal Tri-
butário Municipal – AFTM II), no valor de R$ 12.484,40 (doze mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo: 
6.764,14 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quator-
ze centavos) correspondentes ao último vencimento base do cargo 
(Lei Complementar n° 116, de 08/06/2011); R$ 381,55 (trezentos e 
oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes a 
incorporação salarial de 50% (cinquenta) do cargo comissionado de 
simbologia DAS-8 (§2°, do art. 26, da LOM); R$ 2.971,26 (dois mil, 
novecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), referente 
a 100% de Produtividade (Lei n° 1.093, e 19/04/2006 e Lei n° 1282, 
de 01/09/2009) e  R$ 2.367,45 (dois mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e quarenta e cinco centavos) correspondentes a 35% (trinta e 
cinco por cento) do adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, 
da Lei n° 003/1993). O presente ato entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14/12/2016.

PORTARIA N.º 2208/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem Efeito, a Portaria nº 2171/GP/2018, de 18 de setembro 
de 2018, referente à Aposentadoria Voluntária por Tempo de Con-
tribuição e Idade de TANIA REGINA FERREIRA MEDEIROS, por 
duplicidade.

PORTARIA N.º 2209/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem efeitos, as Portarias nº 1637/GP/2018, de 02 de agosto 
de 2018, publicada no dia 03 de agosto de 2018 e nº 2162/GP/2018, 
de 18 de setembro de 2018, publicada no dia 19 de setembro de 
2018, que concedeu aposentadoria por invalidez à ANGELA GON-
ÇALVES ANTÔNIO, matrícula n° 10/15.975.

PORTARIA N.º 2210/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Retificar a Portaria nº 1254/GP/2018, de 06 de julho de 2018, que 
concedeu a Aposentadoria por Invalidez à servidora ANGELA GON-
ÇALVES ANTÔNIO, matricula nº: 10/015.975, efetiva no cargo de 
Professora Pré-Escolar-B, admitida no Município em 25/09/1998, 
lotada na SEMED, com fundamento no art.40, § 1°, inciso I, da 
Constituição Federal, com redação dada pelo art. 6º- A, da EC n° 
41/2003, introduzido pela EC 70/2012 c/c art.60, § 1º, da Lei n.º 
083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 
1.814,84 (um mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e quatro cen-
tavos), sendo: R$ R$ 1.291,28 (um mil, duzentos e noventa e um 
reais e vinte e oito centavos), correspondentes a proporcionalidade 
de 8.102/10.950, a título de vencimento base do cargo e R$ 523,56 
(quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta e seis centavos), corres-
pondentes a 30% (trinta por cento) de adicional de tempo de serviço 
– triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993), conforme 
contido nos autos do processo administrativo PMBR n.º 7010/2017 
e  PREVIDE n° 227/2018. Esta portaria entrará em vigor na data 

de sua publicação retroagindo seus efeitos a contar de 06 de julho 
de 2018.

PORTARIA N.º 2211/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Retificar a Portaria nº 2923/GP/2017, de 22/12/2017 que concedeu 
o benefício de Pensão por Morte à MARIA ROSA LEITE DE OLIVEI-
RA, na condição de cônjuge do servidor falecido ADEMIR REGO 
DE OLIVEIRA, matrícula n° 10/05284, admitido em 16/02/1995, no 
cargo efetivo de Professor de Língua portuguesa - D, da SEMED, 
falecido em 04/02/2016, com fundamento no art.40, § 7°, II, da 
Constituição Federal, com redação dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 
73, II, da Lei Complementar n° 083/2006, com proventos mensais 
e integrais no valor de R$2.580,72 (dois mil, quinhentos e oitenta 
reais e setenta e dois centavos), a razão de 100% (cem por cento) 
do valor dos proventos e de forma vitalícia, sendo: R$ 1.985,17 (mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) a título 
de vencimento base do cargo e R$ 595,55 (quinhentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes à 30% 
(trinta por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, 
da Lei Municipal 003, de 08/01/1993), conforme contido nos autos 
do processo administrativo PREVIDE n° 2016/00421. Esta portaria 
entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 22 de dezembro de 2017.

PORTARIA N.º 2212/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem efeitos, as Portarias nº 2169/GP/2018, de 18 de Se-
tembro de 2018, publicada no dia 19 de setembro de 2018, que 
concedeu pensão por morte à MARIA ROSA LEITE DE OLIVEIRA, 
na qualidade de cônjuge do servidor falecido ADEMIR REGO DE 
OLIVEIRA, matrícula nº 10/05284, falecido em 04/02/2016, con-
forme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE n° 
2016/00421.
RETIFICAR a Portaria nº 2163/GP/2018, de 18 de setembro de 
2018, que concedeu a Aposentadoria por Invalidez ao servidor AN-
TONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, matrícula nº 10/021.033, efe-
tivo no cargo de clínico geral, admitido no Município em 29/12/2000, 
lotado na SEMUS, com fundamento no art. 6º- A, da EC 41/2003, 
introduzido pela EC 70/2012 c/c art. 60, §1º, da Lei nº 083/2006, 
com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 3.181,07 
(três mil, cento e oitenta e um reais e sete centavos), sendo R$ 
2.097,59 (dois mil e noventa e sete reais e cinqüenta e nove cen-
tavos) referente à proporcionalidade (6.183/12.775) e R$ 1.083,48 
(um mil e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), corres-
pondentes a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo 
de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993) 
conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 
8420/2017 e PREVIDE nº 324/2018. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a contar de 18 
de setembro de 2018. 

PORTARIA N.º 2213/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de Contribuição, o 
servidor PAULO ROBERTO IZAIAS, matrícula 10/20391, 

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE BANANA 
SEM FARINHA

3 bananas maduras 
picadas; 2 xícaras de 
aveia a gosto; 2 ovos; 
1 /4 de xícara de me-
lado, mel ou agave; 1 
colher de chá de fer-
mento em pó; Canela 
em pó a gosto.

Coloque as bananas 
os ovos a aveia o mel 
o fermento no liquidi-
ficador e misture até 
ficar homogêneo.
despeje a massa em 
uma forma untada 
com óleo de coco.
adicione banana pi-
cadas por cima da 
massa.
Asse de 20 a 25 minu-
tos.
deixe o bolo esfriar e 
sirva.

PETIT GATEAU FIT

 25 g chocolate 70% 
picado; 100 g de leite 
desnatado em pó; 5 
ovos; 50g cacau em 
pó 100%; 50g açúcar 
de coco ou adoçan-
tes de sua preferên-
cia.

Ingredientes

Modo de preparo
 derreta o chocolate 
em banho maria e 
deixe esfriar.
Misture o chocolate, 
os ovos, o leite em 
pó, o cacau em pó e 
o açúcar e bata com 
um fouet até obter 
uma massa homogê-
nea (a textura fica 
bem densa).
Coloque a mas-
sa em forminhas de 
cup cake, faltando 1 
dedo para a borda.
Com o forno pré 
aquecido a 200ºC 
leve a forma por 10-
15 min. o tempo va-
ria, sugiro testar 1 bo-
linho primeiro e testar! 
A massa tem que 
estar firme em cima 
mas ao mesmo tem-
po molinha para ficar 
beeem cremoso por 
dentro.

SORVETE DE CHOCOLATE

1 xícara de chocolate 
70% cacau; 1 xícara 
de biomassa de ba-
nana verde; 2 colhe-
res de sopa de leite 
de coco.

Ingredientes

Modo de preparo
 derreta o chocolate, 
adicione o leite de 
coco e misture até fi-
car homogêneo.
Adicione a biomassa 
de banana verde e 
mexa bem até ficar 
uma massa aerada.
se você desejar uma 
mistura ainda mais 
cremosa, acrescente 
uma dose extra de 
leite de coco.
Leve ao freezer e sirva 
quando atingir uma 
boa consistência.

efetivo no cargo de motorista, lotado na SEMASP, admitido em 
14/11/2000, com fundamento no art. 6º, da EC 41/2003 c/c art. 83 
da LC 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de 
R$ 1.943,59 (mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e 
nove centavos), sendo: R$ 1.554,87 (mil, quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e oitenta e sete centavos) a título de vencimento base 
do cargo e R$ 388,72 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e 
dois centavos), correspondentes à 25% (trinta e cinco por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 
003, de 08/01/1993),conforme contido no Processo administrativo 
PREVIDE n°2016/00873 e PMBR nº 37/5634/2016. Esta portaria 
entrará em vigor na data da sua publicação.

PORTARIA N.º 2214/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Conceder, o benefício de Pensão por Morte a ISABELLA DAVID 
ADOLFO na qualidade de filha menor púbere e, ANA CAROLINA 
DAVID ADOLFO E ANA BEATRIZ DAVID ADOLFO, ambas na qua-
lidade de filhas menores impúberes, todas representadas por sua 
genitora VANESSA VICENTE DAVID, ambas dependentes do ex-
-servidor RICARDO DIAS ADOLFO, matrícula n°10/018307, admiti-
do em 24/05/2000, no cargo efetivo de Trabalhador Braçal, falecido 
em 01/06/2017, com fundamento no art.40, § 7°, II, da Constituição 
Federal, com redação dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 73, II, da 
Lei Complementar n° 083/2006, com proventos mensais e integrais 
no valor de R$ 1.695,31 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e 
trinta e um centavos), a razão de 100% (cem por cento) do valor dos 
proventos, a razão de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três 
centésimos por cento) para cada uma das dependentes, até 21(vin-
te e um) anos de cada filha, sendo: R$1.356,25 (mil, trezentos e cin-
quenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de vencimento 
base do cargo, mais, R$339,06 (trezentos e trinta e nove reais e 
seis centavos), correspondentes à 25% (vinte e cinco por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 
003, de 08/01/1993), conforme contido nos autos do processo ad-
ministrativo PREVIDE n° 2017/00447 e PMBR nº4577/2017. Esta 
portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 01 de junho de 2017.

PORTARIA N.º 2215/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Conceder, o benefício de Pensão por Morte à CLEONICE LOREN-
ÇO DA SILVA, na condição de cônjuge do ex-servidor Jose Car-
los da Silva, matrícula n° 10/19654, admitido em 06/06/2000, no 
cargo efetivo de Trabalhador Braçal, falecido em 19/05/2017, com 
fundamento no art.40, § 7°, II, da Constituição Federal, com reda-
ção dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 73, II, da Lei Complementar 
n° 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 
1.886,08 (mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), a 
razão de 100% (cem por cento) do valor dos proventos e de forma 
vitalícia, sendo: R$ 1.356,25 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais 
e vinte cinco centavos) a título de vencimento base do cargo, mais 
R$ 339,06(trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), corres-
pondentes a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo 
de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993) 
mais, R$ 190,77(cento e noventa reais e setenta e sete centavos) 
correspondentes a 50%(cinquenta por cento) de incorporação sala-
rial (art. 26, da Lei Municipal 014 de 31/10/1997) conforme contido 
nos autos do processo administrativo PREVIDE n° 2017/00408 e 
PMBR nº04/4369/17. Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de maio de 2017.

PORTARIA N.º 2216/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Aposentar, por Invalidez, a servidora ADRIANA LIMA CHAGAS DA 
ROCHA, matricula nº: 10/007.549, efetiva no cargo de Professora 1ª 
a 4ª Série, admitida no Município em 27/07/1995, lotada na SEMED, 
com fundamento no art.40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal, 
com redação dada pelo art. 6º- A, da EC    n° 41/2003, introduzi-
do pela EC 70/2012 c/c art.60, §§ 1º e 6º, da Lei Complementar 
n.º 083/2006,  com proventos mensais e integrais no valor de R$ 
2.356,01 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo),  
sendo: R$ 1.745,19 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais 
e dezenove centavos), a título de vencimento base do cargo e R$ 
610,82 (seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), corres-
pondentes a 35% (trinta  e cinco por cento) de adicional de tempo 
de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993 c/c 
Lei  Municipal n.º 723), conforme contido nos autos do processo 
administrativo PMBR n.º 04/0003044 e  PREVIDE n° 00326/2018. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N.º 2217/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Revogar, a pedido, a aposentadoria voluntária por idade, concedida 
à segurada ELZI DA SILVA MACHADO, matrícula n° 10/14875, por 
meio da portaria n° 395/GP/2007 de 24/07/2007, posteriormente 

retificada pela portaria n° 2561/GP/2015, de 11/12/2015, com fun-
damento no pedido da segurada, haja vista,  a impossibilidade de 
acumulação no âmbito do RPPS, conforme contido nos autos do 
Processo administrativo n° 2018/00077. Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação.

PORTARIA N.º 2218/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Tornar sem Efeito, a Portaria nº 2167/GP/2018, de 18 de setembro 
de 2018, referente à aposentadoria por invalidez de MARCOS FON-
TES, por duplicidade.

PORTARIA N.º 2219/GP/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Retificar a Portaria nº 1634/GP/2018, de 02 de agosto de 2018, 
que concedeu a Aposentadoria por Invalidez ao servidor MARCOS 
FONTES, matrícula nº: 10/018.273, efetivo no cargo de Trabalhador 
Braçal, admitido no Município em 24/05/2000, lotado na SEMOB, 
com fundamento no art.40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal, 
com redação dada pelo art. 6º- A, da EC n° 41/2003, introduzido 
pela EC 70/2012 c/c art.60, § 1º, da Lei n.º 083/2006, com proventos 
mensais e proporcionais no valor de R$ 1.189,01 (um mil, cento 
oitenta e nove reais e um centavo), sendo:R$ 849,95 (oitocentos 
e quarenta  e nove reais e noventa e cinco centavos), correspon-
dentes a proporcionalidade de 8.006/12.775, a título de vencimento 
base do cargo e R$ 339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis 
centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) de adi-
cional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, 
de 08/01/1993), conforme contido nos autos do processo adminis-
trativo PMBR n.º 04/0000880/2017 e  PREVIDE n° 925/2017. Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 02 de agosto de 2018. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1096/SEMAD/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar de 08 de outubro de 2018, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRAULI-
NO ALBERTO VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de Secre-
tario Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

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

PORTARIA N.º 1106/SEMAD/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LARISSA RODRIGUES PE-
REIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, Símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327
ERRATA:
NA PORTARIA Nº 1103/SEMAD/2018 DE 19/10/2018, publicado 
em  20/10/2018.
Onde se lê: PETER DEA PAIXÃO SILVA;
Leia-se:  PETER DA PAIXÃO SILVA.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

PORTARIA Nº 02/CGM/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.
Cria Comissão Especial de Auditoria para análise dos processos 
administrativos que menciona e seus desdobramentos.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal nº 195, 
de 17 de janeiro de 2017 em seu artigo 23.

RESOLVE:
Art. 1º – Criar Comissão Especial de Auditoria para análise dos 
processos listados abaixo:

1 – Processo nº 53/00004/2017 
2 – Processo nº 52/00062/2017

3 – Processo nº 50/00031/2017
4 – Processo nº 07/00047/2017
5 – Processo nº 52/00087/2017
6 – Processo nº 50/00038/2017
7 – Processo nº 52/00009/2018
8 – Processo nº 06/00085/2015

Art. 2º - A comissão Especial de Auditoria será composta por 3(três) 
membros para no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 
(trinta) justificadamente, fazer o levantamento físico/financeiro dos 
contratos referentes aos processos administrativos elencados no 
art. 1º e seus desdobramentos, bem como sua legalidade. 

Art. 3º - A Comissão de que trata o art. 1º será composta pelos 
seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

UMBERTO SIQUEIRA DE CAMPOS JUNIOR – Matr. 60/68830;
ADILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA – Matr. 60/60706; e
CLAUDIO BARBOSA DE ARAUJO – Matr. 11/20942

ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS-
-SEMCOS

AVISO DE JULGAMENTO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 030/2018

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura Munici-
pal de Belford Roxo, torna público o resultado do SORTEIO para 
escolha dos Membros da Subcomissão Técnica como segue:

1. CHRISTIANA COSTA DE MENEZES – PRESIDENTE
2. HELENA DUARTE BARBOSA – MEMBRO
3. MÁRCIA FERNANDA BOUÇAS VILLANOVA - MEMBRO

Belford Roxo/RJ, 22 de Outubro de 2018.
JERONIMO CORREIA RAMOS

Presidente da CPLMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PORTARIA Nº 07/2018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
NOMEIA COMISSÃO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE FIS-
CAIS DO CONTRATO Nº 21/00001/2017, CELEBRADO 
ENTRE O MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO, E 
A EMPRESA INFOGLOBO COMuNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O 
Nº 60.452.752/0001-15 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 
78.655.151.
O Secretário Municipal de Comunicação, no uso de suas atribuições 
legais e municipais:

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores para exercer as funções de fiscais 
do CONTRATO nº 21/00001/2017, celebrado entre o Município de 
Belford, e a empresa INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICI-
PAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.452.752/0001-15 e 
Inscrição Estadual nº 78.655.151 de acordo com o Processo Ad-
ministrativo n° 02/0046/2017, que tem por objeto a prestação de 
serviços da publicação de uma revista exclusiva, composta pelos 
seguintes membros:

Renata Maria Conceição Gomes, Digitadora, matricula 10/20.463;
Jorge Augusto da Silva Cardoso, Assessor Técnico, matricula 
60/61.400;
Max Mauro Galindo dos Reis, Assistente de Gabinete, matrícula 
60/60.596.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
produzindo seus efeitos a contar da publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Belford Roxo/RJ, 22 de outubro de 2018.

André Rocha Machado
Secretário de Comunicação Social

Mat. 60/60.331 



terça-feira, 23 De outubro De 201812 ESPORTE

Nova Cidade goleia, vai decidir 
a B2 e volta à Segundona do Rio
Sardinha nadou bonito e fez dois na goleada por 4 a 0 sobre o Pérolas Negras

NILóPOLIS EM FESTA!

jota CarvaLHo
jota.carvalho@yahoo.com

A tarde de sábado (20), não 
será uma data qualquer na 
memória do torcedor nilo-

politano. É que no estádio Joaquim 
de Almeida Flores o Nova Cidade 
goleou o Pérolas Negras por 4 a 0 
pelo segundo jogo das semifinais 
da Série B2 de Profissionais e o ex-
celente resultado garantiu o Quero-
-Quero na decisão da competição 
e o retorno à Segundona Carioca 
na próxima temporada, após mais 
de vinte anos ausente. o destaque 
da partida foi o atacante Sardinha 
autor de dois gols. Jonatas e Ruan 
também marcaram. No jogo de 
ida, realizado no EC Avelar, as 
duas equipes empataram (0 a 0).

Na outra semifinal, no estádio 
Ângelo de Carvalho, Campos e 
Queimados empataram em 1 a 1. 
Na primeira partida, no Nivaldo 
Pereira, o empate sem abertura de 
contagem foi o resultado final. A 
igualdade nos dois confrontos deu 
o acesso para o time do Norte Flu-
minense por ter a melhor campa-
nha. Wender abriu o marcador para 
o Galo da Baixada, mas Jhonatan 
deixou tudo igual.

Agora, Nova Cidade e Campos 
se enfrentarão no sábado (27), às 

Após o bom resultado, os nilopolitanos comemoraram o acesso no gramado do Joaquinzão

três da tarde, decidindo o título da 
Série B2. ontem. Até o fechamen-
to desta edição, o local da partida, 
em campo neutro, ainda não tinha 
sido definido pela Federação de 
Futebol do Estado do Rio de Ja-
neiro.

O JOgO 
Precisando da vitória para con-

quistar o acesso o Pérolas Negras 
começou melhor a partida. Ape-
sar de ter mais posse de bola, teve 
dificuldades para penetrar na área 
do Nova Cidade, que, por sua vez, 
com a vantagem do empate saia 
apenas nos contra-ataques. Aos 
21 minutos, o meia rubro Jonatas 
bateu da entrada da área, a bola to-
cou em Percoraro e saiu pela linha 
de fundo. Dois minutos depois 
aconteceu o gol do Quero-Quero 
da Baixada. Novamente Jonatas 
recebeu pela direita e desta vez o 
camisa dez acertou chute cruza-
do. Aos 33, Percorado, de falta, 
obrigou o goleiro Léo Fortunato 
a fazer excelente defesa e garan-
tir o 1 a 0. Aos 39, o Nova Cida-
de aumentou a vantagem. Diego 
Armando fez boa jogada pela es-
querda e rolou para Sardinha. o 
atacante dominou na entrada da 
área e bateu no canto direito do ar-
queiro Wellington. Ainda na etapa 

EMERSoN PEREIRA / ECNC

SERVIÇO
nova Cidade: Léo Fortu-

nato, Lucas, Jean, Daniel Rosa 
e Allan Souza; Napu, Ítalo, 
Jonatas (Léo Junior) e Ruan; 
Sardinha (Gustavo) e Diego 
Armando (Carlos Alexandre). 
Técnico: Junior Gomes.

pérolas negras: Welling-
ton, Bernardo (Richardson), 
Jhonatan, Gil e Eldinho; Te-
teu, Percoraro (Cassiano) e 
Salomão; Adriano, Rafael 
Paty e Preto (Sargento). Téc-
nico: Neto Colluci.

inicial saiu o terceiro no Nova. Nos 
acréscimos (50 minutos) o camisa 
sete Sardinha recebeu pela esquer-
da, cortou para o meio, e mandou 
rasteiro.

Com a boa vantagem conquis-
tada no primeiro tempo o Nova Ci-
dade voltou tranquilo, controlando 
as ações e esperando o adversário 
em seu campo de defesa. os visi-
tantes tinha dificuldades na criação 
das jogadas. Bem marcado pela 
dupla de zaga nilopolitana Jean e 
Daniel Rosa, o atacante-artilheiro 
Rafael Paty não levava perigo. Aos 
19 minutos, o meia Richardson 
avançou pela esquerda, chutou for-
te, mas Léo Fortunato segurou fir-
me. Quase no apagar das luzes, aos 
42, o meia Ruan marcou o quarto 
gol, para delírio dos torcedores que 
compareceram em bom número 
ao estádio e tiveram a oportunida-
de de comemorar o acesso do time 
rubro para a Série B1 de 2019.

Feliz Aniversário, Danielzinho!

ontem, segunda-feira, 22 de outubro, não foi um dia qual-
quer para a imensa legião de amigos do secretário executivo 
do gabinete do prefeito de Belford Roxo, Waguinho. Bastante 
querido entre os colegas da prefeitura, Danielzinho foi feste-
jado e felicitado por mais um ano de vida. Waguinho, Canella, 
a primeira-dama Daniela Carneiro, familiares e a Turma do 
Hora H puxam o coro da alegria e desejam ao rapaz uma Nova 
Idade repleta de realizações. Happy Birthday, Danielzinho!!!


