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nossa redação.
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Artes marciais vão sacudir os 
tatames em Queimados

Esporte

‘Deitão’ ex-namorado 
de prefeito continua 

não gostando
 de trabalho

2

Sábado dos 
pequenos agita o 

TopShopping

Cadê o dinheiro da 
Saúde, César Melo?

Japeri mergulhado na falta de transparência

3

2

Cultura quase
à míngua em 
Nova Iguaçu

Carol Menezes, a 
quente do sábado

De tirar o fôlego! A rainha Carol Menezes vai 
brilhar no Carnaval 2019, na Intendente Ma-
galhães, à frente da Bateria Pegada de King da 
Unidos da Vila Santa Tereza. A mulata, que ini-
ciou sua vida de passista na própria escola de 
Rocha Miranda, já passou por outras agremia-
ções como Tradição, Unidos de Padre Miguel 
e hoje integra a ala de passistas da Mocidade 
Independente. Foco, disciplina e dedicação são 
as armas de Carol, que participou de um ensaio 
fotográfico e provocou suspiros de seus segui-
dores na web após divulgar as fotos. Que venha 
o carnaval 2019!

DIVULGAÇÃo

7

Corregedoria realiza 
vistoria no Batalhão Es-
pecial Prisional, que fica 
em Niterói, na região 
metropolitana do Rio. No 
local está preso o gover-
nador Luiz Fernando Pe-
zão, que já está usando o 
uniforme de presidiário.

Pente-fino

7

Ex-acessora parlamen-
tar de Jorge Picciani é fla-
grada com produtos pira-
tiados, avaliados em R$ 1 
milhão, que seriam comer-
cializados em bazar. Mu-
lher ostentava vida de luxo 
nas redes sociais onde ofe-
ricia sua mercadoria.

Do Paraguai

Apreensão de peso

7

Agentes agarram ‘loira do fuzil’ e 
apreendem 50 kg de pasta base

Em duas grandes apreensões realizadas na noite da última quinta-feira policiais rodoviários 
federais surpreenderam mulher de 37 anos que transportava um fuzil m-15 calibre 5.56mm e 
dois carregadores. Em outra ação a carga de drogas estava escondida em um fundo falso.

Mulher estava com fuzil e carregadores. A pasta base para cocaína foi apreendida em fundo falso de carro

Prefeito de um dos municípios com menor IDH - Índice de Desenvolvimento 
Humano do estado do Rio de Janeiro (0591), Cezar Melo mantém sob ‘sigilo’ o 
destino dos repasses para a área da saúde. População reclama que faltam me-
dicamentos, médicos e materiais de consumo. A educação também vai mal das 
pernas: pais de alunos se queixam de que houve dias sem aula em algumas esco-
las por falta de professores e pessoal de apoio.

Prefeito Rogério Lisboa 
prometeu e não cumpriu

3

Gilmar Mendes 
manda soltar 
ex-secretário 

de Cabral
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Baile  Dançante
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o Passarinho Azul do Bico Preto trouxe mais uma 
história daquele ex-namorado de um ex-prefeito da 
Baixada Fluminense. o cara continua casado e não 
muito chegado ao trabalho. A mulher dele, que ainda 
não sabe das aventuras extraconjugais com macho, 
segue guerreira e trabalhando no mesmo lugar de 
antes.

Ex-namorado de prefeito segue preguiçoso

Logo assim que o ‘homem’ se elegeu, ‘Joildo 
Deitão’ foi nomeado no gabinete e tirava maior 
onda com os colegas de prefeitura. Não tinha hora 
para pegar no batente e saía a hora que bem enten-
dia. o pior: dava uma de chefe chato. os funcioná-
rios do setor tinham bronca dele, mesmo sem saber 
a razão das mordomias. “Cara chato!”, diziam as 
meninas.

Um dia, uma bichinha encubada que trabalhava 
no gabinete descobriu que ‘Deitão’ e o ‘Chefão’ for-
mavam um casal gay. Heleninha, o nome de guerra 
do gayzinho no reduto, começou a contar sua desco-
berta e, em pouco tempo, todo funcionalismo sabia 
da relação homo. Eufórica, a bichinha passou a so-
nhar que poderia ter possível transa com o entendido 
‘Deitão’. Mas, isso, é papo para outro dia.  

Bichinha descobre o ‘caso de amor’ 

Além de ‘deitão’, um chato!

Vai para o narrador e 
apresentador da super Rá-
dio tupi, odilon Junior. 
Um dos talentos do rádio 
esportivo nacional, odi-
lon tem histórico de lutas 
e conquistas exemplares. 
Aquele Abraço, odilon!!! 

(21) 98037-1338
          WHATSAPP

Aquele Abraço!

 DIVULGAÇÃo

Quem não investe em Cultura 
ajuda a adoecer a sociedade

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

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

A Lona Cultural Car-
los Zéfiro recebe no dia 
16 deste mês, às 16h, o 
Baile Dançante Leda 
Cruz – Edição Especial 
de Confraternização, 
que vai fazer o público 
rodopiar e riscar o chão 
com muito dança de sa-
lão. o promovido pela 
professora e dançarina 
Leda a festa tradicional 
na região. Nesta edição, 
o baile celebra a vida e a 
dança. o evento come-
çará às 16h. Lona Cultu-
ral Carlos Zéfiro - Estra-
da Marechal Alencastro, 
4113 – Anchieta, Rio de 
Janeiro.

Recreação Top 

Nos sábados (8 e 
15 deste dezembro), 
o topshopping, em 
parceria com a Fir-
jan, promoverá di-
versas atividades 
recreativas para os 
pequenos. Dentre 
elas estão: dança 
infantil, pintura de 
rosto, distribuição 
de bolas e Xadrez 
Gigante para a di-
versão da garotada. 
As atividades acon-
tecerão das 17h às 
20h. Hoje, será no 
3º piso – expansão 
(ao lado da portaria 
D), e no dia 15, no 2º 
piso – expansão (em 
frente à loja sniper). 
o topshopping está 
localizado na Av. 
Governador Roberto 
silveira 540, Cen-
tro – Nova Iguaçu. 
telefone: (21) 2667-
1787

O mundo mágico dos brinquedos em Anchieta

PREFEITO NÃO COMPRIU PROMESSAS

Re p r o d u z i -
mos hoje, até 
como denún-

cia-alerta, o artigo 
do jornalista, poeta 
e escritor, Almeida 
dos santos, sobre o 
abandono de inves-
timentos no setor de 
Cultura, em Nova 
Iguaçu. 

“Muito se fala que 
orçamentos Muni-
cipais são instru-
mentos fictícios. 
Cada qual usa o dis-
curso que lhe con-
vém. Mas uma coisa 
é inegável: toda e 
qualquer peça orça-
mentária apresenta-
da por um prefeito à 
Câmara é reflexo do 
que ele pensa sobre 

o seu planejamento. 
Diríamos que seja 
uma imagem refle-
tida do que o gestor 
pretende no sentido 
de aonde aplicar os 
recursos públicos. 
Assim é possível ter 
uma noção de como 
o governo vê e aon-
de deve investir, ou 
seja: as receitas e 
as despesas fixadas, 
obviamente obser-
vando as importân-
cias das pastas e sem 
deixar de compreen-
der o conjunto das 
demandas. Por outro 
lado, dessa vez na 
perspectiva do con-
tribuinte, é olhando 
para o orçamento e 
a sua execução é que 
se pode dizer se hou-
ve avanços nas ges-
tões práticas para as 
áreas ou não. se o 
prefeito Rogério Lis-
boa durante a cam-
panha eleitoral pro-
meteu investimentos 
em Cultura nas reu-

Baseado no filme de 
grande sucesso da Dis-
ney lançando em 1995, 
o espetáculo infantil 
“toy story e seus ami-
gos” vai encantar as 
crianças e os adultos 
com um cenário colori-
do, músicas, coreogra-
fias e muita animação. 
A apresentação da peça 
teatral vai acontecer no 
dia 13 de janeiro, do-
mingo, às 17h, na Lona 
Cultural Carlos Zéfiro, 
em Anchieta.

No enredo, em um 
mundo onde os brin-
quedos são seres vivos 
que fingem não ter vida 
quando os humanos 
estão olhando, um bo-
neco cowboy de pano 
chamado Xerife Woo-
dy é o brinquedo fa-
vorito de Andy Davis, 
um garoto de seis anos. 
Woody é considerado 
o líder dos brinquedos 

do quarto de Andy e é 
muito amigo de slinky, 
um cão com molas que 
é muito fiel ao cowboy. 
Andy ainda possui ou-
tros brinquedos, tais 
como Porquinho, o por-
co-cofrinho; sr. Cabeça 

de Batata, o clássico 
brinquedo montável da 
Hasbro; Rex, o tiranos-
sauro de plástico; Betty, 
a pastora de ovelhas e 
“namorada” de Woody; 
dentre alguns outros. 
A partir disso, muitas 

aventuras vão surgir. A 
Lona Cultural Carlos 
Zéfiro fica na Estrada 
Marechal Alencastro, 
4113 – Anchieta, Rio 
de Janeiro.

Mais Informações: 
2148-0813.

niões que promovia, 
não disse a verdade. 
só mentiu.

Ano passado, Lis-
boa enviou para a Câ-
mara de Vereadores o 
orçamento vigente. 
Foi na ordem de R$ 
1 . 4 7 1 . 7 3 2 . 4 8 8 , 0 0 . 
Até o dia 15 de de-
zembro a Câmara 
terá de votar o orça-
mento Municipal que 
irá vigorar em 2019. 
Não possuo os dados 
do orçamento vin-
douro, mas olhando 
para o deste 2018, 
podemos dizer que 
Nova Iguaçu, celeiro 
cultural como mui-
tos dizem, ficou à 
míngua nos investi-
mentos em Cultura. 
Certamente, o pre-
feito não compreen-
de a Cultura como 
agente de transfor-
mação social. E se 
essa é uma visão do 
Rogério Lisboa, pro-
vavelmente o or-
çamento para 2019 

continuará tratan-
do a Cultura com a 
mesma tacanhez dos 
anos que ele vem ad-
ministrando. Dos R$ 
1 . 4 7 1 . 7 3 2 . 4 8 8 , 0 0 
do orçamento 2018, 
foi prevista para a 
Cultura a “mixaria” 
de R$ 2.243.000,00. 
Isso representa a “ba-
gatela” ou “ninha-
ria” de 0,15%. Está 
assustado? É isso 
mesmo. o governo, 
segundo o orçamen-
to em vigor, não dá 
para a Cultura a im-
portância que Nova 
Iguaçu possui dentro 
do cenário da Baixa-
da Fluminense e do 
próprio Rio de Ja-
neiro. E mais: quem 
não investe em Cul-
tura por omissão ou 
conveniência ajuda a 
adoecer a sociedade. 
Em tese poderíamos 
dizer que o prefeito 
está adoecendo o seu 
povo. (*Publicado 
no Facebook).
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FAlTA TRANSPARêNCIA 

Para onde está indo o dinheiro da 
Secretaria de Saúde de Japeri?

GERAL

População reclama que faltam médicos e medicamentos, além de material de consumo, mas os repasses não atrasam nunca
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Faltando alguns dias 
para completar dois 
anos de gestão, a 

Prefeutura de Japeri tem 
muito o que explicar à 
população, que cobra po-
líticas públicas mais dinâ-
micas e transparência nas 
contas. As informações 
de que o governo do mu-
nicípio, que possui o me-
nor Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal 
(IDHM) do estado do RJ, 
com 0591, e o sétimo do 
país, anda mal das pernas, 
foi classificada pelo super 
secretário Rafael Alves 
de souza, que acumula as 
secretarias de Governo e 
saúde, como mensagens 
feitas por ‘fakes irrespon-
sáveis’. 

Porém, gostem ou não os 
gestores de Japeri, o fato é 
que tem faltando médicos, 
medicamentos e materiais 
de consumo, assim como 
pais de alunos se queixam 
de que houve dias sem aula 
em algumas escolas por 
falta de professores e pes-
soal de apoio. Em relação 
à rede de atendimento mé-
dico, esta teve um custo de 

R$ 47 milhões em 2017 e 
este ano está gastando pelo 
menos R$ 4 milhões men-
sais. Como o setor de saú-
de tem deixado a desejar, 
seria bom se prefeito Cezar 
Melo explicasse aos mora-
dores o que está sendo feito 
com os recursos, uma vez 
que as transferências cons-
titucionais e os repasses 
para o Fundo Municipal de 
saúde e demais setores não 
atrasam nunca.

 DeSMenTIDo PelA 
GloBo 

Quanto aos “fakes irres-
ponsáveis” o secretário 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 Wilson Carlos, ex-secretário de Governo de Sérgio Cabral 

Rafael Alves de souza foi 
desmentido pelo RJtV, 
programa jornalístico da 
Rede Globo, cujo apresen-
tador rasgou, no ar, uma 
nota oficial da Prefeitura. A 
matéria mostrou o caos não 
só no setor de saúde, como 
também na educação, duas 
pastas que, juntas, con-
centram a maior parte das 
transferências financeiras. 
Durante a semana foi cons-
tatado que a Farmácia Bá-
sica estava vazia e que fal-
tavam médicos. Até ontem 
(6), de acordo com alguns 
moradores, a situação era a 
mesma.

DIVULGAÇÃo

MetrôRio inicia venda de cartões 
para Réveillon na segunda-feira

A venda dos bilhetes 
exclusivos para quem for 
de metrô ao Réveillon na 
orla do Rio começa na 
próxima segunda-feira. 
segundo reportagem do 
portal G1, há opções de 
ida e volta (R$ 8,60) ou 
somente ida (R$ 4,30). o 
MetrôRio vai oferecer 153 
mil cartões, divididos por 
horário, em seis estações: 
Pavuna, Uruguai, Central, 
Carioca, siqueira Campos 
e Jardim oceânico. Esses 
guichês funcionam até o 
dia 28, das 10h às 21h. A 
partir do dia 29, a venda 
vai acontecer somente nas 
bilheterias especiais da 
Estação Carioca.

A operação especial ga-
rante o acesso de forma 

rápida e segura à festa de 
virada de ano na Praia de 
Copacabana. Para a ida, 
os clientes poderão esco-
lher cinco faixas de horá-
rio (entre 19h e 0h) no ato 
da compra. Já na volta, o 
embarque acontece sem 
horário fixo, do primeiro 
minuto até as 5h do dia 1º.

No dia 31, a partir das 
19h, não serão aceitos os 
cartões unitário, pré-pago 
e Giro do MetrôRio nem 
os cartões da RioCard (Bi-
lhete único e Vale-trans-
porte), exceto nas estações 
General osório, Canta-
galo e siqueira Campos, 
onde esses cartões serão 
aceitos até as 23h59. os 
cartões unitário, pré-pago 
e Giro do MetrôRio e os 

cartões da RioCard volta-
rão a valer às 7h do dia 1º 
de janeiro.

segundo as informações, 
pessoas com necessidades 
especiais, menores de 6 
anos acompanhados de 
um adulto portador de car-
tão válido e maiores de 65 
anos deverão apresentar 
um documento oficial de 
identificação para o em-
barque nas estações du-
rante a operação especial 
de Réveillon. Mediante a 
apresentação do documen-
to, os agentes de seguran-
ça liberarão a entrada no 
sistema. Clientes com mo-
bilidade reduzida deverão 
dar preferência à estação 
siqueira Campos na ida e 
na volta.

Alguns dos cartões à venda para embarque no metrô no Réveillon

EDUARDo PIERRE/G1

Mendes manda soltar Wilson Carlos

Gastos listados no ‘escuro’

Como não existe transparência em relação aos gastos da Prefeitu-
ra de Japeri, não dá para saber quem está fornecendo o quê para a 
rede municipal de saúde, pois a ferramenta 'Despesas' apresenta 
apenas dados genéricos. Em relação aos gastos do Fundo Muni-
cipal de saúde, as despesas com medicamentos estão embutidas 
na rúbrica 'Materiais de Consumo –
Medicamentos', com o programa de trabalho 3.3.90.30.04. 
Isto e nada são a mesma coisa, pois não mostra nada de nada. o 
correto seria a disponibilização da lista completa de fornecedo-
res, seus contratos, atas de registro de preços e os valores pagos 
discriminados, mas parece que o prefeito e seus secretários não 
sabem disto.

Prefeito interino, Cezar Melo assumiu a Prefeitura após o prefeito Carlos Moraes ser preso: Governo é criticado pela falta de transparência nas contas 

A soltura do ex-secretário 
do governo do Rio Wilson 
Carlos, foi determinada pelo 
ministro do supremo tribunal 
Federal (stF) Gilmar Men-
des. Ele trabalhou na gestão 
do ex-governador do Rio sér-
gio Cabral, que também está 
preso. A decisão foi proferida 
na última quinta-feira. Ao au-
torizar a libertação, Mendes 
impôs três medidas cautela-
res: Wilson Carlos estava pre-
so desde novembro de 2016 
ele foi preso junto com Cabral 
por ordem do juiz Marcelo 
Bretas, que cuida da Lava Jato 
no Rio.

A defesa de Wilson argu-
mentou ao ministro Gilmar 
Mendes que ele é réu primário 
e tem bons antecedentes. os 
advogados pediram liberdade 
dentro do processo no qual 
Gilmar Mendes já havia man-
dado soltar em maio Hudson 
Braga, ex-secretário de obras.

FáBIo MottA/EstADÃo CoNtEúDo/ARQUIVo

Adornos de igreja na Baixada 
são recuperados após 40 anos
As peças que enfeita-

vam o altar de são Mi-
guel, da Igreja Matriz de 
Nossa senhora do Pilar, 
em Duque de Caxias, 
que estavam desapareci-
dos há cerca de 40 anos, 
foram recuperados

o anúncio foi feito 
na tarde de ontem pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan). De acor-
do com o órgão, os ob-
jetos, que iriam a leilão, 
foram recuperados pela 

Delegacia de Meio Am-
biente e Patrimônio His-
tórico da Polícia Federal.

As peças apreendidas 
pelos agentes têm 104 por 
18 centímetros. Ao serem 
encontrados, técnicos do 
Iphan identificaram que 
os bens pertenciam à 
igreja, que é tombada por 
sua importância artística 
desde 1938, incluindo 
o seu acervo. Agora, as 
peças serão devolvidas à 
Igreja de Nossa senhora 
do Pilar.

DIVULGAÇÃo/IPHAN



Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Moradores de campos Eli-
seos estão preocupados com 
a situação de um poste loca-
lizado na Rua 25, em Campos 
Elíseos Duque de Caxias. A 
estrutura de concreto está 
todo quebrado e pode cair em 
cima de quem estiver passan-
do, principalmente crianças 
que gostam de brincar fora de 
casa. Eles reclamam que mo-
ram numa comunidade precá-
ria e aguardam há meses por 
uma solução. A comunidade é 
precária e esquecida pelo po-
der público,  

nos bairros

4 sábado, 08 dE dEzEmbro dE 2018GERAL

Poste ameaça partir ao meio em Caxias 

A Prefeitura de Ita-
boraí está oferecendo 
isenção de até 100% 
das multas e juros aos 
contribuintes em situ-
ação de inadimplência 
que optarem por qui-
tar a dívida à vista ou 
50% nos casos de par-
celamento que pode ser 
feito em até 24 meses. 
Isto vale para todos os 
proprietários, inclusi-
ve os donos dos 129 
imóveis que estão a um 

passo de serem leilo-
ados. A administração 
municipal já iniciou 
os preparativos do pri-
meiro leilão de imóveis 
com débito em adianta-
do estado de execução 
judicial através do se-
tor de Dívida Ativa. As 
propriedades listadas 
já estão com penhora 
averbada no Registro 
Geral de Imóveis, mas 
podem ser salvas me-
diante o pagamento.

PARCERIA

A Prefeitura de Nilópolis, 
por meio das secreta-
rias de Meio Ambiente 

e de turismo, através de parce-
ria com a Kephas, marca que 
destina o lucro da venda de ca-
misas e acessórios a famílias de 
crianças com espectro autista, a 
fim de custear o tratamento, re-
aliza amanhã, a partir das 10h, 
a abertura das comemorações 
de Natal no Parque do Gerici-
nó.

Dentre as atrações previstas 
na programação está a criação 
de um Bosque Dourado a partir 
do plantio de 53 mudas de Ipês 
amarelos no parque. Em segui-

da haverá a inauguração da sala 
Natalina.

o Parque Municipal Natural 
do Gericinó fica na Rua An-
tônio João de Mendonça, s/n, 
bairro Manoel Reis. o estacio-
namento é gratuito e a entrada 
pode ser feita pela Rua Alberto 
teixeira da Cunha.

AMBIenTe 
PReSeRVADo

A secretaria de Meio Am-
biente lançou uma campanha 

de conscientização para manter 
o Parque de Gericinó limpo e 
o meio ambiente preservado. 
o secretário da pasta, Flávio 
Vergueiro, pede conscienti-
zação dos visitantes, com a 

destinação do lixo produzido. 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

BRASÍLIA

Moro escolhe novo chefe da Polícia Rodoviária Federal
BRASIL

Itaboraí pressiona com leilão 
para receber IPTU atrasado

Lucro da venda de camisas e acessórios será para custear tratamento de crinaças com aspectro autista

Cartaz de apresentação do evento que acontece amanhã na Baixada

Gericinó recebe evento solidário no domingo

REPRoDUÇÃo/WHAtsAPP

horahmunicipios@gmail.com

Ele informou que apesar de 
manter recipientes em toda a 
área do parque, inclusive com 

uma concentração maior na área 
de piqueniques, frequentadores 
insistem em deixar jogado no 
chão os restos das comemora-

ções:
“Faço um apelo pedindo a 

colaboração daqueles que esti-
verem presentes com descarte de 
sujeira nos coletores de lixo e li-
xeiras que estão disponibilizadas 
por toda a área. temos equipes 
que atuam fazendo a limpeza do 
Parque e lixeiras por todo o par-
que, mas as pessoas parecem que 
não querem ter trabalho de juntar 
o material em sacos e jogam no 
chão ou até mesmo no meio da 
vegetação”, ressaltou Vergueiro.

o futuro ministro da 
Justiça, sérgio Moro, 
anunciou ontem que a 
Polícia Rodoviária Fe-
deral será chefiada por 
Adriano Marcos Fur-
tado, atual superinten-
dente da PRF no Para-
ná. Natural de Curitiba, 
Furtado é policial ro-
doviário federal desde 
1994. 

No Paraná, ele exer-
ceu, entre outros car-
gos, os de chefe da De-
legacia Metropolitana 
de Curitiba da PRF, 
chefe do Núcleo de 
Apoio técnico e che-

fe da seção de Recur-
sos Humanos. Furtado 
está desde 2016 à frente 
da superintendência da 
PRF no Paraná. Moro 
fez o anúncio durante 

rápido pronunciamento 
no Centro Cultural Ban-
co do Brasil (CCBB), 
sede do gabinete de 
transição do governo de 
Jair Bolsonaro.

Eles disseram...
“Meu PitBull, obrigado sempre por estar por perto, jamais querendo aparecer ou ter ganhos pesso-

ais”. Presidente eleito, Jair Bolsonaro, que parabenizou o seu filho Carlos Bolsonaro pelo aniversário. 
em sua primeira postagem do dia no Twitter, Bolsonaro compartilhou uma mensagem dizendo que, se 
não fosse o intuito de Carlos, que é seu segundo filho, talvez não tivesse chegado tão longe. 

‘Limpeza Geral’
Clientes de duas redes 

de supermercados no Jar-
dim Primavera, em Duque 
de Caxias, estão passando 
por um sufoco por conta da 
onda da violência na região. 
Uma fonte informou à co-
luna que os frequentadores 
estão sendo asssaltados na 
saída dos estabelecimentos. 
Alô, 20º BPM de Mesquita. 

Um levantamento realizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta 
que a produção industrial recuou em nove dos 15 
locais de setembro para outubro deste ano, apesar 
da alta de 0,2% na média nacional. A maior que-
da foi em Pernambuco, de 10,1%.

Idosa que ficou refém de um assaltante de 
joalheria na cidade de Valença, recebe a visi-
ta dos policiais militares envolvidos na ação 
para libertá-la e ganha flores. Ela agradeceu 
aos agentes por tê-la salvo das mãos do bandi-
do e disse que vai reduzir suas saídas de casa. 

REPRoDUÇÃo

Proteção Animal
Na semana que Brasil 

ficou estarrecido e revolta-
do como o assassinato de 
cãozinho dentro do esta-
cionamento de uma mega 
rede de supermercados em 
osasco, na Grande são 
Paulo, o senado pretende 
colocar em discussão me-
didas que dão maior  pro-
teção aos animais. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou na última quinta-feira, em segunda discus-
são, o projeto de lei 560-A/15 que estabelece normas para a 
emissão e distribuição dos cartões eletrônicos que garantem 
gratuidade no transporte público. o texto ainda retornará ao 
Plenário para ser votado mais uma vez, em redação final.

Gratuidade para estudantes no transporte público

Proteção Animal II
De autoria do senador Ran-

dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
e do deputado Ricardo Izar 
(PP-sP), dois projetos serão 
colocados na pauta do dia, na 
próxima terça-feira, em regi-
me de urgência. Eles modi-
ficam a legislação brasileira 
preveem punições mais rigo-
rosas para coibir maus tratos. 

Fora da sala de aula
O número de flanelinhas 

nos cruzamentos da Via Li-
ght , em Nova Iguaçu, dá 
uma dimensão de quantos 
jovens estão foram da sala 
de aula e buscam uma ocu-
pação informal para ganhar 
dinheiro. É uma constatação 
triste, porque a escola forma 
o caráter profissional do ser 
humano. 

Proteção Animal III
o primeiro projeto pre-

vê multa de até 1.000 salá-
rios mínimos, para empresas 
que maltratem animais. Já a 
proposta de Izar estabelece 
um regime jurídico especial. 
Dessa forma, o Ministério 
Público terá base para abrir 
processos investigatórios que 
garantam a proteção dos direi-
tos de animais 

Câmara Mirim
Educadores interessados em 

trazer estudantes para o Câma-
ra Mirim 2019, promovido pela 
Câmara dos Deputados, já po-
dem fazer as inscrições. Basta 
enviar redação para o email ca-
maramirim@camara.leg.br . o 
tema é “Como posso estimular 
o diálogo em sala de aula e pre-
parar estudantes para um debate 
em que prevaleça o respeito?”.

DIRETO AO PONTO

o Instituto de segurança Pública do Rio de Janeiro 
(IsP) divulgou ontem uma triste estatística: a cada 24 ho-
ras, pelo menos uma pessoa é vítima de preconceito de 
gênero por ser gay, lésbica, bissexual ou trans no estado 
do Rio. os dados apontam ainda que 43% dos casos ocor-
reram em residências, e 55% das vítimas conheciam os 
seus agressores. A LGBtfobia ainda não é considerada 
crime pelo Código Penal brasileiro. 

Triste retrato do preconceito no Brasil

JULIA PAssos

PoLÍCIA RoDoVIáRIA FEDERAL/DIVULGAÇÃo

o novo diretor-geral da PRF em imagem de 6 de setembro 

DIVULGAÇÃo/PMQ
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Fim de semana com artes marciais 
nos tatames em Queimados
Ginásio Muncipal de Esportes receberá competições de Judô e Jiu-Jitsu e promessa é de arquibancadas lotadas

Ap e r t e m 
bem os 
quimonos, 

pois as artes mar-
ciais vão tomar 
conta do municí-
pio de Queima-
dos, neste fim de 
semana. No sába-
do, (8), a partir 
das 9h, os jovens 
judocas queima-
denses prometem 
disputas emocio-
nantes no Festival 
de Judô-2018, que 
acontecerá no Gi-
násio Municipal 
de Esportes. Um 
dia depois, no do-
mingo (9), a partir 
das 8h, acontece 
no mesmo local o 
Campeonato Esta-
dual de Jiu-Jitsu, 
que deve reunir 
cerca de 700 atle-
tas de todo o esta-
do. Nos dois even-
tos, a entrada é 
franca.

o Festival de 
Judô de Queima-
dos, promovido 
pela secretaria 
Municipal de Es-
porte e Lazer, vai 

reunir cerca de 
220 atletas, de 4 a 
17 anos, que prati-
cam a modalidade 
na Vila olímpica. 
Comandados pelos 
mestres Ricardo 
santos e Iara Ca-
rita, os alunos vão 
lutar buscando co-
locar em prática o 
que aprendem nos 

treinos diários no 
local. os vencedo-
res  receberão me-
dalhas e troféus.

Estadual de Jiu-
-Jitsu é promovi-
do pela Federação 
de Jiu-Jitsu Pro-
fissional do Rio 
de Janeiro (FJJP-
-RIo) e chega à 
reta final. Compe-

Quase mil competidores da Baixada e demais regiões estarão brigando por medalhas neste sábado e domingo 

DIVULGAÇÃo

Indefinição sobre técnico adia 
planejamento do Flu para 2019

A semana chegou ao 
fim e o Fluminense se-
gue sem anunciar seu 
novo treinador, que terá a 
missão de guiar o elenco 
em 2019 e ocupar a vaga 
deixada por Marcelo oli-
veira, demitido depois da 
derrota para o Atlético-
-PR no Maracanã, que 
custou a eliminação nas 
semifinais da Copa Sul-
-Americana. o diretor 
de futebol Paulo Angioni 
está fazendo contatos no 
mercado interessado em 
contar com algum profis-
sional que possa se en-
quadrar no perfil traçado 
pelo tricolor. o presiden-
te Pedro Abad também 
está participando de algu-
mas negociações. o atra-
so no acerto, porém, vem 
impedindo o começo do 
planejamento para a pró-
xima temporada.

Estão sendo analisados 
os nomes de Ney Franco, 
que conseguiu o acesso 
do Goiás para a Primeira 
Divisão, Dorival Júnior, 
com a situação indefini-
da no Flamengo, Gilson 
Kleina, que estava diri-
gindo a Ponte Preta, Jair 
Ventura, dispensado esta 
semana do Corinthians, e 
Roger Machado, que não 
trabalha desde que saiu do 
Palmeiras em julho.

Abad e Angioni dão 

preferência a um profis-
sional com mais tempo de 
mercado e que possa lidar 
com os possíveis proble-
mas financeiros do elen-
co, que está com um mês 
de salário em carteira em 
atraso e com quatro de di-
reitos de imagem. Assim, 
se Dorival deixar o Fla-
mengo, que vive eleição 
presidencial neste sábado, 
pode assumir a ponta nes-
ta corrida para ser o trei-
nador da equipe carioca. 
Nesta linha de raciocínio, 
Ney Franco surge como 
uma segunda opção.

o nome de Roger Ma-
chado também é visto com 
bons olhos pelo fato de o 
treinador ser contra pegar 
um trabalho no meio, o 

que daria ao tricolor mais 
segurança de que ele per-
maneceria mesmo cobiça-
do por clubes em melhor 
condição financeira. Jair 
Ventura e Gilson Kleina 
correm por fora e sequer 
foram sondados. o se-
gundo, inclusive, estaria 
negociando com o Vitória 
para dirigir o clube baiano 
na série B do Campeona-
to Brasileiro do próximo 
ano.

o elenco do Fluminen-
se ganhou férias na última 
segunda-feira e a reapre-
sentação está marcada 
para o dia 3 de janeiro, 
quando começa a prepa-
ração para o Campeonato 
Carioca e para a Copa do 
Brasil.

Com situação indefinida na Gávea Dorival 
Júnior encabeça a lista do Tricolor do Rio

GILVAN DE soUzA / DIVULGAÇÃo

Flamengo define seu novo mandatário  
para o próximo triênio neste sábado

os associados que estive-
rem em dia com as mensali-
dades do Flamengo vão eleger 
neste sábado (8) o novo pre-
sidente do clube, em substi-
tuição a Eduardo Bandeira de 
Mello, que não pode tentar 
um novo mandato. A eleição 
acontece no Ginásio Hélio 
Maurício, na sede social da 
Gávea, das 8h às 21h. Poucas 
horas depois do término da 
votação o nome do vitorioso 
será revelado. Concorrem no 
pleito o atual vice-presidente 
de futebol, Ricardo Lomba, 
da Chapa Rosa (Avança Mais, 
Flamengo), candidato da si-
tuação. Já pela oposição ten-
tam o cargo Rodolfo Landim 
da Chapa Roxa (Unidos pelo 
Flamengo), Marcelo Vargas, 
da Chapa Branca (Fla tradi-
ção e Juventude) e José Car-
los Peruano, que representa 
a Chapa Amarela (Coração 
Valente).

o novo presidente terá o 
desafio de dar um título inter-
nacional ao Flamengo, além 
de tentar fazer o clube voltar 
a ser campeão brasileiro. “Eu 
fui criado na Gávea e a minha 
relação com o Flamengo é de 
vida. Não podemos aceitar o 
que vem acontecendo com o 
futebol, pois ganhamos ape-
nas uma Copa do Brasil e dois 
estaduais nos últimos anos. 
temos que priorizar a base”, 
disse Marcelo.

As poucas conquistas do 
futebol e o elenco montado 
pela atual diretoria são real-
mente os alvos dos candidatos 
de oposição.”o que vemos 
hoje no Flamengo é o retrato 
da administração que aceita 
resultados ruins. sem nenhu-
ma cobrança e com muita 

acomodação. temos que analisar 
o que está gerando isso, mas a 
postura de não cobrar que temos 
hoje torna a situação insustentá-
vel”, disse Landim.

A qualidade do plantel, mes-
mo com nomes de peso, também 
é alvo.”são playboys vestindo a 
camisa do Flamengo. Não quero 
jogador para casar com a minha 
filha e sim para conquistar títulos 
com a camisa do Flamengo”, re-
clamou Peruano.

Cabe a Ricardo Lomba, da si-
tuação, tentar mostrar que o cami-
nho seguido é o certo e que merece 
uma nova oportunidade.”temos 
um clube que financeiramente 
está bem, que pagou suas dívidas 
e que tem condições de montar 
um elenco qualificado como o que 
temos. o aprendizado está em seu 
ritmo e temos condições de mon-
tar um grupo ainda mais forte e 
conquistar títulos nos próximos 
anos. Não podemos correr o risco 
de ver o Flamengo regredir e per-
der os avanços dos últimos anos”, 
disse Lomba.

noVo 
TReInADoR

o treinador para a próxima 
gestão não é consenso entre 
os candidatos. Peruano quer a 
contratação de Marcelo Cabo, 
que levou o CsA ao vice-cam-
peonato da série B do Campe-
onato Brasileiro e consequente 
acesso. Marcelo, por sua vez, 
quer definir o perfil primeiro 
e não cita nomes, embora não 
descarte a permanência de Do-
rival Júnior.

Dorival também pode ser 
mantido por Lomba, porém, o 
nome dele, que também é o de 
Landim, é o de Abel Braga, em 
disponibilidade desde que dei-
xou o Fluminense no meio do 
ano.

Estão aptos para votar mais 
de 7 mil sócios, porém, na últi-
ma eleição, já com este número 
ativo, apenas 2.753 comparece-
ram. As eleições de 2018 deter-
minam quem será o 57º presi-
dente da história do Flamengo e 
o eleito fica no cargo pelos pró-
ximos três anos (2019 a 2021).

tidores de todas as 
partes do estado, 
de 4 a 64 anos, re-
presentando cerca 
de 64 academias, 
vão fazer do Gi-
násio Metodista 
um palco de lutas 
emocionantes. As 
arquibancadas vão 
estar lotadas e o 
ginásio deve ter 

lotação máxima.
o secretário Mu-

nicipal de Espor-
te e Lazer, Júlio 
Coimbra, ressal-
tou a importância 
da prática espor-
tiva para as crian-
ças. “Atualmente 
são cerca de duas 
mil crianças que 
praticam esporte 

na Vila olímpica. 
o judô é um dos 
mais procurados 
e um excelente 
meio de ensinar 
disciplina e con-
centração aos pe-
quenos. Agora, é 
colocar em prática 
tudo que apren-
dem aqui”, con-
cluiu.

Atual vice-presidente do clube, Ricardo lomba é o candidato da situação 

GILVAN DE soUzA / FLAMENGo
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Projeto ‘Queimados Bilíngue’ promove 
prendizado de LIBRAS em curso gratuito

6

Iniciativa forma primeira turma do nível básico do idioma neste sábado 
(8), em cerimônia realizada na Paróquia São Francisco de Assis

António Carlos

Você sabe se 
c o m u n i c a r 
com uma pes-

soa surda? Apesar de 
haver cerca de 9,7 mi-
lhões de pessoas com 
deficiência auditiva 
no Brasil (Censo do 
IBGE/2010), o desco-
nhecimento da Língua 
Brasileira de sinais é 
algo comum entre a 
população. Para pro-
mover a real inclusão 
desta parcela de ci-
dadãos na sociedade, 
surgiu em Queimados 
o Projeto “Queima-
dos Bilíngue”. Idea-
lizada pelo estudante 
de Letras (Português/
Inglês) Mauro Rocha, 
a iniciativa celebra, 

OPORTuNIDADE 

neste sábado (8), a 
conclusão da primeira 
turma de nível básico 
de LIBRAs. A ceri-
mônia acontecerá na 
Paróquia são Francis-
co de Assis, no bairro 
Ponte Preta, a partir 
das 15h30.

“tive o primeiro 
contato com a língua 
num curso em Jape-
ri e desde então quis 
abrir uma oNG para 
espalhar este conhe-
cimento. Procurei na 
internet alguém que 
pudesse me auxiliar 
(já que eu sou gradua-
do apenas no básico) e 
encontrei a professora 
de educação especial 
Márcia Mendes (peda-
goga pós-graduada em 

horahmunicipios@gmail.com

Alunos festejam último dia do curso de capacitação em linguagem de sinais. e durante aula no auditório da Paróquia São Francisco de Assis

LIBRAs). Ela abra-
çou a causa de todo 
o coração”, contou o 
jovem que afirma ter 
ficado surpreso com a 

alta procura.
Depois de conseguir 

um local para as aulas 
graças a uma parceria 
junto à Paróquia são 

Francisco de Assis, o 
projeto abriu as ins-
crições com quase 200 
interessados. “Come-
çamos então a traba-
lhar o cotidiano da 
cultura surda, para fa-
miliarizar a sociedade 
com a língua. o foco 
é promover a inclusão 
no sentido de que as 
pessoas se interessem 
em conversar com um 
surdo sem depender 
de um intérprete”, de-
clarou Mauro.

InICIATIVA 
QUe Já MoSTRA 

ReSUlTADo
De acordo com a 

pedagoga Márcia 
Mendes, o público do 
curso é basicamente 

formado por gradu-
andos, funcionários 
da área da educação, 
parentes de surdos e 
moradores da comu-
nidade. Muitos, já de-
monstram querer con-
tinuar a aprender.

“tivemos o exemplo 
da aluna Elienai sanz, 
que após fazer o curso 
conosco conseguiu in-
gressar no INEs já no 
segundo módulo. Um 
nivelamento foi rea-
lizado com ela e sua 
proficiência foi cons-
tatada. Como o pro-
jeto se desenvolveu, 
nosso plano é incluir 
os níveis intermediá-
rio e avançado da lín-
gua no futuro”, decla-
rou a educadora.

Márcia e  Mauro abraçaram a causa 

Segundo idioma oficial do país em 2002 
Oficializada como o 

segundo idioma oficial 
do país em 2002 (lei 
10.436), a LIBRAs sur-
giu a partir do antigo 
Instituto dos surdos, atu-
almente denominado Ins-

tituto Nacional da Edu-
cação de surdos (INEs), 
fundado em 1857. o 
idioma é o resultado da 
miscigenação da língua 
de sinais francesa com a 
língua de sinais brasileira 

antiga.
“Infelizmente, essa 

língua não tem a impor-
tância que o inglês tem 
quando se trata do mer-
cado de trabalho e, para 
muitos, é desvalorizada 

demais. Mas fico imen-
samente feliz de ter podi-
do ensinar a tanta gente. 
Cresci e aprendi muito 
com todos os meus alu-
nos e espero que cada 
vez mais pessoas se in-

teressem por esta área”, 
concluiu Mauro.

A previsão é de que 
novas turmas sejam aber-
tas em março de 2019. 
As aulas têm duração de 
1h30 e acontecem aos sá-

bados, em dois horários. 
os interessados podem 
entrar em contato pelo 
Facebook ou na própria 
Paróquia (R. tangará, 
431 – Ponte Preta, Quei-
mados). 

Queimados intensifica operação tapa-buraco
A secretaria Municipal 

de Conservação e serviços 
Públicos (sEMCoNsEsP) 
de Queimados intensificou 
ao longo desta semana as 
operações tapa-buraco no 
município. Com o intuito de 
melhorar a trafegabilidade 
e evitar acidentes, agentes 
municipais trabalharam no 
período noturno e realiza-
ram a recuperação asfáltica 

das ruas: Hortência, Mercedes, 
Araruama, Nilópolis, álvaro 
soares e da Estrada olegário 
Dias.

o objetivo da ação é promo-
ver a manutenção das vias pre-
judicas pelo grande tráfego de 
veículos e também pelas chuvas. 
Nesta semana, as ruas Printer, 
Caicó, Marajoara e Avenida tin-
guá também foram contempla-
das com a operação.

De acordo com o secretário 
Municipal de Conservação e ser-
viços Públicos, Rogério Brandi, 
o próximo bairro beneficiado 
com a operação será o Vila Cen-
tral. “A recuperação das vias e as 
limpezas são realizadas semanal-
mente e seguem um cronograma 
de manutenção. Na segunda-fei-
ra, iremos começar a manuten-
ção naquela região”, adiantou o 
gestor.

Além da pavimentação das 
vias públicas, outros serviços 
estão em pleno andamento, tais 
como: iluminação pública, reti-
rada de entulhos, desentupimen-
to de bueiros e esgotos, capina, 
roçagem e varrição. Para solici-
tar ou agendar um dos serviços, 
é necessário ir até à sEMCoN-
sEsP (Rua Félix, 1581, Centro), 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

Reconstituição do acervo do museu será ‘longa, cara e dolorosa’, diz Unesco 
A organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco) declarou 
que a reconstituição do acervo 
do Museu Nacional será “longa, 
cara e dolorosa”. Um documen-
to obtido pelo jornal o Estado de 
s. Paulo revela que, em janeiro, 

a entidade apresentará a versão 
final de um plano de recuperação 
do museu. Mas, em sua introdu-
ção, a Unesco deixa claro que não 
se pode ainda ter certezas sobre o 
que conseguirá ser recuperado.

Em setembro deste ano, o pré-
dio do museu no Rio de Janeiro 

foi tomado por chamas, com uma 
repercussão internacional. Naque-
le momento, estimou-se que o 
fogo teria levado à perda de 90% 
de seu acervo de 20 milhões de 
peças.

Foi então enviada ao Brasil 
uma missão da Unesco, com es-

pecialistas que chegaram a atuar 
na recuperação do museu de Bag-
dá durante a Guerra do Iraque. o 
objetivo era avaliar a situação e 
começar a montar um plano de 
recuperação.

Um primeiro rascunho do 
projeto foi concluído em Paris e 

enviado aos diferentes órgãos pú-
blicos nacionais e, em janeiro, a 
Unesco espera publicar o informe 
completo.

Em sua introdução, porém, a 
agência da oNU dá a dimensão 
do trabalho que terá pela frente. o 
Plano de Ação irá colocar como 

prioridade “a estabilidade estrutu-
ral” e criar uma espécie de abrigo 
para o prédio do museu. outra 
parte do plano é o resgate de arte-
fatos dos escombros e reconstituir 
as coleções por meio de emprésti-
mos e doações de outros museus 
espalhados pelo mundo.

FELIPE CARVALHo / PMQ
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As ações aconteceram em dois diferentes trechos da Rodovia Presidente Dutra

PRF apreende fuzil com mulher e 
carga de pasta-base de cocaína 

7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Agente diante da carga de pasta base de cocaína apreendida em Resende e as armas que foram encontradas com uma mulher em Itatiaia 

abordagem a um ônibus 
interestadual. Ela contou 
que levaria a arma e o en-
torpecente para o Espírito 
santo. Por volta das 23h, 
os policiais rodoviários 
federais abordaram um 
ônibus que fazia o itine-

CeARá

A Polícia Rodo-
viáruia Federal 
(PRF) realizou 

duas grandes apreensões 
na noite da última quinta-

-feira em diferentes tre-
chos da Rodovia Presi-
dente Dutta (BR-116). 
Em Itatiaia, município do 
sul Fluminense, os agen-
tes flagraram uma mulher 
transportando um fuzil 
e drogas, durante uma 

rário são Paulo - Vitória. 
Após desconfiarem de 
uma passageira, resolve-
ram revistar suas malas.

ARMA e 
CARReGADoReS 
A mulher, de 37 anos, 

levava um fuzil M-15 – 
calibre 5,56mm – e dois 
carregadores. Além 
disso, também foram 
encontrados aproxima-
damente dois quilos de 
pasta base de cocaína. 
A suspeita confessou 

que receberia R$ 3 mil 
pelo transporte. Ela 
disse ainda que faria a 
entrega em Vila Velha 
(Es).

A ocorrência foi en-
caminhada para a 99ª 
DP (Itatiaia).

DIVULGAÇÃo/PRF

Cinquenta quilos em fundo falso de carro 
Ainda na noite de 

quinta-feira, um car-
regamento com cerca 
de 50 quilos de pas-
ta base de cocaína 
foi apreendido pelos 

agentes. A droga estava 
escondida em um fun-
do falso de um carro. o 
flagrante aconteceu em 
Resende, sul Fluminen-
se. 

Motociclistas da PRF 
faziam patrulhamento 
quando desconfiaram de 
um carro que seguia em 
alta velocidade e com os 
faróis apagados. Após 

darem ordem de parada, 
o motorista desobede-
ceu e iniciou uma fuga. 
Ele entrou numa estra-
da de terra, abandonou 
o veículo e conseguiu 

escapar por uma planta-
ção.

Após revistarem o car-
ro, os policiais encontra-
ram 55 tabletes de pasta 
base de cocaína. o en-

torpecente tinha sido 
ocultado num fundo 
falso do automóvel.

A ocorrência foi en-
caminhada à Polícia 
Federal.

Cadeia onde Pezão segue 
preso é alvo de pente-fino 

o Batalhão Especial Prisional 
(BEP), no Fonseca, em Niterói, na 
Região Metropolitana do Rio, onde 
está preso o governador Luiz Fer-
nando Pezão, foi alvo de um pente-
-fino na manhã de ontem. Respon-
sável pela unidade, a Polícia Militar 
informou que a ação foi de rotina e 
conduzida pelo seu diretor. A Cor-
regedoria acompanhou a vistoria. 

Ainda segundo a Polícia Militar, 
o objetivo da inspeção foi “manter 
o pleno cumprimento da Lei de 
Execução Penal e do Regulamen-
to Disciplinar da corporação”. o 
repórter Genilson Araújo e o cine-
grafista Francisco de Assis, da TV 
Globo, fizeram imagens de Pezão 
dentro do presídio, enquando par-
ticipava da cerimônia de hastea-
mento da bandeira. Uma das cenas 
mostra um PM batendo continên-
cia para Pezão.

Pezão continua numa sala do 
BEP. Ele foi obrigado pela direção 
da cadeia a usar o mesmo unifor-
me dos demais detentos: um short 
preto com camisa branca. Funcio-
nários do presídio contaram que, 
inicialmente, ele pediu para usar 
suas próprias roupas, já que não é 

policial militar. 
o diretor da unidade negou o 

pedido. o governador e o ex-pro-
curador-geral de Justiça, Claudio 
Lopes, que está na mesma unidade, 
tiveram os cabelos cortados. os 
dois estão na ala reservada aos ofi-
ciais da PM. 

Governador (c) durante vistoria no BeP em niterói
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Assalto a banco deixa 12 pessoas mortas

Pelo menos 12 pessoas morre-
ram durante tiroteio na cidade de 
Milagres, região do Cariri cearen-
se, na madrugada de ontem. A se-
cretaria estadual de segurança Pú-
blica e Defesa social informou que 
a troca de tiros ocorreu depois que 
policiais militares frustraram uma 
tentativa de assalto a duas agências 
bancárias que funcionam na região 
central da cidade de cerca de 28 

mil habitantes.
Ao menos seis pessoas feitas 

reféns morreram durante o tiroteio, 
entre elas, duas crianças. Cinco 
dos reféns mortos pertenciam a 
uma mesma família surpreendida 
pelos bandidos ao passar, de carro, 
por uma rodovia próxima. o sexto 
refém morto, um homem, também 
foi sequestrado na mesma rodovia.

seis criminosos morreram na 
troca de tiros. Alguns corpos já 
estão sendo periciados no Instituto 

Médico Legal (IML) de Juazeiro 
do Norte, a cerca de 60 quilôme-
tros de Milagres, mas, até as 13 ho-
ras, nenhum dos doze mortos teve 
sua identidade confirmada.

Dois suspeitos de participar da 
ação foram detidos. Além disso, 
policiais que tentam localizar ou-
tros participantes da ação crimino-
sa encontraram um homem morto 
dentro de uma caminhonete aban-
donada, usando colete à prova de 
balas.

plantão

DRCPIM apreende R$ 1 milhão 
em material ‘fake’ para bazar

A Delegacia de Repressão 
aos Crimes contra a Propriedade 
Imaterial (DRCPIM) apreendeu 
na última quinta-feira, materiais 
falsificados que seriam vendidos 
em um bazar na Barra da tiju-
ca, zona oeste do Rio.  Entre os 
produtos recolhidos, avaliados 
em cerca de R$ 1 milhão, estão 
óculos, bolsas de marca, lenços, 
malas de viagens, relógios e cin-
tos. 

De acordo com a polícia, o 
bazar era organizado por suzana 
Castiglia, presa durante a ação, e 
que seria ex-funcionária da As-
sembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj). 

A acusada costumava ofe-
recer o material falsificado nas 
redes sociais, onde mantinha um 
perfil comercial para os produtos 
e ostentava uma vida luxo, com 

viagens internacionais, passeios 
de lancha e carros importados. Ela 
também fazia entregas das merca-
dorias.

o delegado Mauricio Deme-
trio, titular da DRCPIM, informou 
que suzana foi nomeada, em 2015, 
pelo então presidente da Casa, Jorge 
Picciani, com salário de R$ 8,2 mil, 
conforme o setor de transparência 
da Alerj. A assessoria da Casa disse 

ela trabalhou no gabinete de Pic-
ciani durante cerca de um ano, en-
tre 6 de maio de 2015 e 2 de maio 
de 2016.

suzana vai responder por re-
ceptação qualificada, pena de três 
a oito anos de reclusão, crime que 
ainda será combinado com artigo 
190 da Lei de Propriedade Imate-
rial, que por sua vez tem pena de 
um a três anos.

DIVULGAÇÃo

entre os produtos estão óculos, bolsas de marca e lenços

PF pede acesso às investigações do caso Mariele 
As investigações da Polícia 

Civil do Rio de Janeiro sobre o 
assassinato da vereadora Marielle 
Franco (PsoL) e do motorista An-
derson Gomes serão disponibiliza-
das para a Polícia Federal (PF) que 
já solicitou acesso às apurações 
do caso. Desde o mês passado, o 
órgão apura se uma organização 
criminosa atua para atrapalhar as 
investigações e se há omissão por 
parte das autoridades públicas.  

Marielle e Anderson Gomes 
foram executados em março deste 

ano no Rio e até agora os respon-
sáveis pelo assassinato não foram 
identificados. Segundo a PF, acessar 
o inquérito da Polícia Civil do Rio é 
uma etapa estratégica. Dessa forma, 
será possível identificar como o in-
quérito tem sido conduzido, além de 
analisar as informações já obtidas e 
as provas colhidas. PF vai apurar se 
organização criminosa atrapalhou 
investigação da morte de Marielle

o inquérito da PF foi aberto a 
pedido da procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, a partir de 

dois depoimentos colhidos por 
procuradores federais. No pedi-
do de abertura das investigações, 
Dodge afirmou que foram relata-
das supostas ilegalidades graves. 
Um dos depoimentos aconteceu 
no dia 15 de setembro e o depo-
ente não teve o nome revelado. o 
outro foi no dia 22 de agosto e é 
do ex-policial militar orlando de 
oliveira Araújo, conhecido como 
orlando de Curicica, que está pre-
so na penitenciária federal de Mos-
soró (RN) desde junho.
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Escola iguaçuana recebe 
objetos do Museu Nacional 
Peças fazem parte do acervo do espaço destruído por um incêndio em setembro.

Secretaria de 
comunicação social

Alunos da escola Municipal Dr. Rubens Falcão empolgam-se é com os bichos curiosos expostos na unidade em nova Iguaçu

Quati-de-cau-
d a - m e l a d a , 
tamanduá-mi-

rim, cachorro-do-mato, 
tatu-galinha, jacaré-de-
-papo-amarelo, macaco 
roncador, tucano coco. 
Estes foram alguns dos 
animais expostos pelo 
projeto ‘Museu Extra-

muros’ na Escola Mu-
nicipal Dr. Rubens Fal-
cão, em santa Eugênia. 
As peças fazem parte 
do acervo do Museu 
Nacional do Rio de Ja-
neiro, destruído por um 
incêndio em setembro.

Crianças do Infan-
til ao 5º ano puderam 
ver e tocar os animais, 
todos taxidermizados 

ALzIRo XAVIER / PMNI

Exposição itinerante 
A diretora da esco-

la, Jaqueline Lopes 
de Mattos, aprovou 
o “Museu Extramu-
ros” e disse que gos-
taria que a exposição 
itinerante entrasse 

no planejamento anu-
al da unidade. “tive a 
oportunidade de visi-
tar várias vezes o Mu-
seu Nacional quando 
era criança, mas infe-
lizmente nossos alu-

nos não terão mais 
este privilégio. Então 
este projeto representa 
o resgate dos valores e 
da preservação da nos-
sa história”, afirma.

A secretária munici-

pal de Educação, Ma-
ria Virgínia Andrade 
Rocha, planeja no ano 
que vem levar a ex-
posição para outras 
escolas da rede muni-
cipal.  “Vamos entrar 

em contato com os 
responsáveis pelo pro-
jeto “Museu Extramu-
ros” e agendar mais 
visitas as escolas da 
rede. A educação vai 
muito além das salas 

de aula, e ações 
como esta são fun-
damentais para o 
desenvolvimento 
das nossas crian-
ças”, diz a secre-
tária.

(técnica de preservação 
de animais mortos), 
além de corais, con-
chas, estrelas do mar 
e fósseis verdadeiros. 
Ao todo, foram expos-
tas 28 peças que ficam 
armazenas em um es-
paço anexo ao Museu 
Nacional e que, feliz-
mente, escaparam das 
chamas.

“sabemos que nem 
todas as escolas e estu-
dantes conseguem ir ao 
museu. Então há cinco 
anos fazemos esta es-
pécie de museu itine-
rante pelas escolas”, 
conta a técnica em As-
suntos Educacionais 
da seção de Assistên-
cia de Ensino (sAE) 
do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, sheila 
Nicolas Villas Boas. A 
Escola Municipal Dr. 
Rubens Falcão foi a 
primeira de Nova Igua-
çu a receber o projeto.

A pequena sarah 
Arantes Cardoso, 6 
anos, ficou encanta-
da com o cachorro do 
mato. “Achei ele muito 
fofinho. Dá até vontade 

de levar para casa”, dis-
se a menina enquanto 
abraçava o animal. Já o 
aluno Gustavo Pacheco 
Cardoso da silva, tam-
bém de 6 anos, preferiu 
o jacaré do papo ama-
relo. “Ele é assustador 
e aterrorizante. Mas eu 
não tenho medo. sou 
corajoso”, garante o 
menino.

Síndrome das unhas fracas 
atinge 20% da população

As unhas têm papel im-
portante nas atividades 
cotidianas das pessoas, in-
cluindo a questão estética 
que é inquestionável. Parte 
da população tem um pro-
blema nas unhas, conhe-
cido como síndrome das 
unhas fracas, que caracte-
riza-se pela fragilidade da 
unha, que pode se apresen-
tar com a superfície rugo-
sa, tornar-se quebradiça e 
descamativa.

“Este problema é mais 
comum do que se imagina. 
Está presente em cerca de 
20% da população e atin-
ge duas vezes mais as mu-
lheres do que os homens”, 
destaca a médica dermato-
logista, tatiana Gabbi.

Algumas situações po-
dem contribuir para o apa-
recimento da síndrome. A 
lâmina da unha é compos-
ta de diversas camadas de 
células mortas, que ficam 
aderidas umas às outras 
por uma espécie de “cola”. 
A utilização de produtos 
de limpeza e solventes pre-
sentes em alguns esmaltes 
e removedores faz com 

que essa “cola” seja remo-
vida e, assim, as camadas 
da unha e separem, surgin-
do os primeiros sinais.

A dermatologista tatiana 
Gabbi pede atenção espe-
cial às unhas que quebram 
com facilidade e engan-
cham nas roupas e cabelos, 
unhas descamativas, cujas 
pontas apresentam 2 ou 3 
camadas sobrepostas, apa-
recimento de manchinhas 
brancas que saem com o 
lixamento e unhas amole-
cidas ou finas, que dobram 
com facilidade.

Quando o problema já 
está instalado é recomen-
dável, muitas vezes, além 
dos cuidados citados aci-
ma, utilizar produtos es-
pecíficos para auxiliar no 
tratamento. É o caso de 
suplementos alimentares 
contendo proteínas, vita-
minas e minerais. Além 
disso, produtos de uso tó-
pico, que contenham que-
ratina, biotina, e extratos 
vegetais podem ajudar na 
hidratação, no fortaleci-
mento e na proteção das 
unhas. 

População deve observar qualquer alteração

DIVULGAÇÃo

Novas unidades do Rio poupa 
tempo iniciam funcionamento 

As unidades do Rio Pou-
pa tempo de Caxias e são 
João de Meriti, na Baixada 
Fluminense, já começaram 
a funcionar em fase expe-
rimental. As agências têm 
capacidade para realizar 
cerca de 7 mil atendimen-
tos por dia em cada unida-
de.

Atualmente, com quatro 
unidades em todo o esta-
do, o programa de atendi-
mento ao cidadão e ao em-
presário, coordenado pela 
subsecretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
vinculada à secretaria da 
Casa Civil e Desenvolvi-
mento Econômico, reúne, 
em um único espaço, di-
versos serviços prestados 
pelo Governo do Estado, 
governo federal, município 
e setor privado.

“As unidades instala-
das em Duque de Caxias 
e são João de Meriti bus-
cam atender à demanda da 
região por nossos serviços. 
Queremos trazer mais con-
forto e praticidade a quem 
mora na Baixada Flumi-

nense. oferecemos diversos 
serviços em um só lugar”, dis-
se o gestor do programa Rio 
Poupa tempo, da subsecreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Fábio Batista.

FACIlIDADe
Entre os serviços oferecidos 

nas unidades do Rio Poupa 
tempo de Caxias e são João 
de Meriti estão: consulta de 
registro e alerta de documen-
tos (sCPC/CDL-Rio); aber-
tura, consulta e retirada de 
processos de escola extinta, 
além de solicitação e emissão 
de Certificado ENCCEJA (Se-
cretaria de Educação); abertu-
ra de processo (Jucerja); carta 
registrada, envio de telegrama 
e postagem PAC/sedex (Cor-
reios); solicitação e entrega de 
carteira de identidade (Detran 
DIC); solicitação e entrega de 
Carteira de Habilitação (De-
tran Habilitação); emissão de 
certificado de registro e licen-
ciamento de veículo – CRLV 
(Detran Veículos) e pagamen-
to de taxas e tributos referen-
tes a serviços prestados pelos 
órgãos parceiros no Rio Poupa 

tempo (Bradesco).
Morador de Caxias, tadeu 

Manuel Luz, de 58 anos, foi 
buscar informações para 
poder tirar a segunda via 
de sua carteira de identida-
de. “Hoje, esclareci dúvidas 
para voltar e fazer a minha 
identidade, que é muito an-
tiga”,  contou o porteiro.

Em fase experimental 
para ajustes na infraestrutu-
ra e na regulação de fluxo de 
atendimento, a unidade de 
Caxias também atendeu ao 
estoquista Cláudio de Frei-
tas santos, de 52 anos. Ele 
buscou atendimento para 
tirar nova carteira de traba-
lho. “Achei o espaço muito 
amplo, vários serviços, ar- 
condicionado. Gostei bas-
tante”, afirmou.

os postos funcionam de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h. A unidade de Caxias 
fica no Caxias Shopping 
(Rodovia Washington Luiz 
2895, loja 1001 A). A uni-
dade de São João fica no 
shopping Grande Rio (Rua 
Maria soares sendas 111, 1º 
pavimento).
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Alunos da Fundação Beatriz Gama 
visitam Estádio Raulino de Oliveira

9

Mais de 40 alunos do projeto de futebol da FBG conheceram todas as instalações do Estádio
Assessoria de 
Imprensa

Na manhã de sexta-
-feira (7), o Es-
tádio Raulino de 

oliveira recebeu a visita 
de 40 crianças do projeto 
de Futebol da Fundação 
Beatriz Gama, que atende 
os bairros Vila Rica e três 
Poços, em Volta Redonda. 
A ação teve como objeti-
vo apresentar o espaço e 
despertar o interesse dos 
alunos pelo esporte que já 
praticam.

segundo o educador 
da Fundação, Luis Carlos 
Máximo, a visita ao es-
tádio ajuda no desenvol-
vimento dos alunos e foi 
uma curiosidade proposta 
por eles. “A visita ao es-
tádio é uma oportunidade 
dos alunos conhecerem. 
Mostrar para eles o que 
é o estádio de Volta Re-
donda. Muito deles, não 
tem a oportunidade de ir a 
um jogo, o nosso objetivo 
é proporcionar isso para 
eles”, disse.

os alunos conheceram 
alguns setores do Estádio 
como vestiários, campo, 

VOLTA REDONDA

arquibancadas, salas de 
aquecimento, além do ca-
marote e a sala de impren-
sa. Eles foram acompa-
nhados pelos professores 
do projeto e pela adminis-
tração do estádio.

“Eu to adorando visitar 
o Estádio, da uma sensa-
ção muito boa. Já corre-
mos no campo, brincamos 
e vai está sendo uma ex-
periência muito maneira”, 
contou Pedro Henrique, 
de 10 anos.

o Projeto que é gratuito 
acontece todas as terças-
-feiras e quinta-feira, das 
08hrs às 11hrs e atende 
crianças dos 07 aos 17 
anos. Com o objetivo de 
incluir os alunos ao espor-
te.

o prefeito samuca sil-
va, destacou a intenção 
de incentivar o esporte 
e a importância do está-
dio na história da cidade. 
“o estádio está de portas 
abertas às instituições e é 
muito bom que as crianças 
conheçam a história do es-
tádio e o contexto que ele 
tem para a cidade, além de 
incentivar o esporte”, des-

GERALDo GoNÇALVEs - sECoM/VR 

tacou o prefeito.

CIDADe Do Aço 
SeDIA JoGoS MUnI-
CIPAIS DA PeSSoA 
CoM DeFICIênCIA
Com o objetivo de esti-

mular a prática esportiva 
da pessoa com deficiência, 
a Prefeitura de Volta Re-
donda, através da secreta-
ria municipal de Esporte e 
Lazer (smel) e com apoio 
de outras secretarias e au-
tarquias, promove neste 
fim de semana a primeira 
edição dos Jogos Muni-
cipais da Pessoa com De-
ficiência. O evento será 
realizado a partir das 8h 
no Ginásio Amaro Inácio 
(Retiro), deste sábado (8), 
e no Estádio Raulino de 
oliveira, no domingo, dia 
9.

De acordo com o diretor 
de Esporte da smel, Hygor 
Dias, foram inscritos alu-
nos/atletas de escolas es-
pecializadas da rede muni-
cipal e de instituições que 
possuem pessoas com de-
ficiência. “São sete insti-
tuições inscritas, somando 
200 alunos/atletas, sendo 

três delas da nossa rede”.
o Jompede terá jogos 

adaptados, diversas moda-
lidades como Futsal, Cabo 
de guerra, tênis de Mesa, 
Atletismo, Vôlei adaptado, 
Dama, Dominó, Xadrez, 
zig-zag com bola, Boli-
che, Chute a gol, Arremes-
so a cesta. todos os atletas 
serão premiados com me-
dalha de participação.

A secretária municipal 
de Esporte e Lazer, Maria 
Paula tavares, explicou 
que o Jompede vai oferecer 
às pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência, 
uma competição esportiva 
adequada às suas necessi-
dades especiais.

“o 1º JoMPED tem 
um olhar especial do nos-
so prefeito samuca na 

perspectiva da integração, 
socialização e melhoria 
da qualidade de vida da 
pessoa com deficiência de 
Volta Redonda. serão rea-
lizadas atividades paralím-
picas e adaptadas, visando 
o estímulo ao desenvolvi-
mento físico, cognitivo, 
promovendo a prática pa-
radesportiva”, frisou a se-
cretária.

“A visita ao estádio é uma oportunidade dos alunos conhecerem. Mostrar 
para eles o que é o estádio do Voltaço”, diz o educador luiz Carlos Máximo

Evento comemora ‘Dia Internacional 
dos Direitos Humanos em Resende

A Prefeitura de Resende, 
através da Diretoria de Di-
reitos Humanos, vai realizar 
nesta segunda-feira, dia 10, 
o evento “Arte e Cultura 
em Direitos Humanos”, em 
comemoração aos 70 anos 
de Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. De 
acordo com a programação, 
a ação, que vai acontecer a 
partir das 16h, no Espaço z, 
contará com apresentações 
artísticas, culturais e um se-
minário sobre o tema, além 
do lançamento do programa 
Resende Cidadã.

segundo a Diretora de 
Direitos Humanos, Ema-
nuele Dalpra, as atividades 
foram programadas para 
que a população possa co-
nhecer e entender melhor a 
importância deste tema para 
a sociedade. Para isso, du-
rante o seminário, a equipe 
responsável pela diretoria 
apresentará todo o trabalho 
desenvolvido em Resende, 
visando garantir os direitos 
humanos. Além disso, o pú-
blico presente também terá 
a oportunidade de assistir o 
filme “Humano - Uma via-
gem pela vida”, que será re-
produzido no local graças a 
uma parceria entre a Prefei-
tura e o Cineclube Quilom-
bo dos Puris, do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ).

Complementando a pro-
gramação artística e cultural 
do evento, será realizado 
um sarau, com a participa-
ção das pessoas diretamente 

ligadas ou alcançadas pelos 
projetos desenvolvidos no 
município, como os alunos 
da sociedade Pestalozzi, 
integrantes do Centro Pop 
(População em situação de 
Rua), membros do movi-
mento negro, e representan-
tes da União Brasileira de 
Mulheres (UBM) e jovens. 
Durante o evento, a canto-
ra Elza soares, considerada 
um símbolo da luta pelos 
direitos humanos, também 
será homenageada, como 
explica a diretora.

“Além da sessão de ci-
nema, do sarau e do semi-
nário, vamos fazer também 
uma homenagem à Elza 
soares, com apresentações 
das cantoras Nena Nazaro e 
Ana Karoline. Escolhemos 
a artista pela grande repre-
sentatividade que ela tem 
no cenário dos Direitos Hu-
manos, com suas músicas, 
sua história e experiência de 
vida. Com a realização deste 
evento, esperamos que o pú-
blico absorva a mensagem 
que queremos passar, que 

fala da valorização da vida, 
da garantia de direitos para 
todos e da importância de 
viver em uma sociedade jus-
ta”, disse Emanuele Dalpra.

ReSenDe CIDADã
outra importante ativi-

dade do evento será o lan-
çamento, pela Diretoria de 
Direitos Humanos, do proje-
to Resende Cidadã, que vai 
oferecer, periodicamente, 
serviços gratuitos de cidada-
nia, saúde, lazer e informa-
ção, entre outras ações, à po-
pulação. o projeto, que vai 
potencializar e ampliar o an-
tigo Mega Balcão de Direi-
tos, oferecerá segunda via de 
documentos, cadastramento 
de currículos, atendimen-
to do PRoCoN e do seja 
Digital, serviços de saúde 
e de outros setores da Pre-
feitura, além de orientação 
jurídica, mobilização e ma-
trícula para Educação de 
Jovens e Adultos à distân-
cia, contação de história, 
campanhas e muitos outros 
serviços.

Ação contará com seminário, apresentações artísticas e 
culturais, além do lançamento do programa Resende Cidadã

ARQUIVo PMR

Itatiaia é premiada pelo trabalho de prevenção 
e combate à violência contra mulheres

o trabalho de pre-
venção e combate 
à violência contra 
as mulheres, desen-
volvido pela Pre-
feitura, por meio da 
secretaria de Políti-
cas Públicas para as 
Mulheres, foi reco-
nhecido e premiado 
com o selo ‘Mais 
Mulher’, concedido 
pela secretaria de 
Estado de Direitos 
Humanos e Políticas 
para Mulheres e Ido-
sos, através da sub-
secretaria de Políti-
cas para Mulheres.

o selo é conferi-
do as Prefeituras que 
possuem ações efe-
tivas  de prevenção 
e combate à violên-
cia contra a mulher, 
além de incentivar 
outras cidades a ado-
tarem políticas pú-
blicas voltadas para 
o público feminino. 

A cerimônia de 
entrega aconteceu 
na tarde de ontem 
(06),na sede do Con-
selho Estadual dos 
Direitos da Mulher, 
no Rio de Janeiro, 
com a presença de 
representantes da  
secretaria de Políti-
cas Públicas para as 
Mulheres de Itatiaia. 
Além de Itatiaia, ou-
tros 12 municípios 
foram certificados 
com o selo.

Dentre as princi-

pais ações implemen-
tadas em Itatiaia e que 
culminaram na pre-
miação, está o desen-
volvimento de várias 
campanhas de comba-
te a violência contra 
a mulher e o projeto 
‘Mulheres Indepen-
dentes’, que visa en-
sinar as moradoras 
cursos como borda-
dos, patworck e corte 
e costura para possam 
ter uma independência 
financeira.

outras ações  que 
deram origem a pre-
miação foi o trabalho 
de forma coordenada 
e em rede com outras 
secretarias, como a 
saúde e a Assistência 
social, entre outras, 
fazendo encaminha-
mentos de serviços 
específicos quando 
necessário e a cons-
trução de  uma rede 
de proteção e acolhi-
mento à mulher víti-
ma de violência.

Atualmente a se-

cretaria de Politi-
cas Públicas para 
as Mulheres tam-
bém está abrindo 
uma nova frente e 
d isponibi l izando 
espaço para atendi-
mentos psicológi-
cos, além daqueles 
feitos por conta da 
violência, para al-
guns casos de mu-
lheres que se sen-
tem inseguras, de 
forma a desafogar 
um pouco o aten-
dimento da saúde 
e se necessário, em 
outras situações es-
pecíficas, direcio-
nando para a secre-
taria de Assistência 
social.

A secretaria de 
Políticas Públicas 
para as Mulheres 
funciona na Rua 
Cel José Mendes 
Bernardes, Nº 14, 
no Centro. Mais 
informações pelo 
telefone (24) 3352-
1339.

Representante de órgão de combate à violência

DIVULGAÇÃo/PMI



Organize o seu dia, a 

sua rotina e reavalie os 

seus hábitos. É um dia 

ótimo para lidar com a 

questão estrutural que se 

relaciona com a casa e a família. Você 

se sente reconhecido e feliz com os 

resultados. Administre a ansiedade e 

os sentimentos.

É um dia produtivo 

para interagir com suas 

metas e objetivos. O céu 

lhe taz condições de ser 

valorizado e de obter 

bons resultados financeiros, mas é 

importante exercer a disciplina e a 

prioridade das ações.

Áries

É um dia ótimo 

para interagir 

com informações 

e estudos. Uma 

pessoa compartilha 

com você notícias favoráveis, o 

que o faz se sentir valorizado nesta 

troca. O campo afetivo fica aberto e 

favorecido.

Touro

Para inovar a sua 

atuação no trabalho, 

a responsabilidade 

deve ser um exercício 

diário. Você está em 

condições de promover mudanças 

sólidas, o que lhe permite assumir 

o autovalor primordial ao seu 

desenvolvimento.

Gêmeos

É aberto o campo 

afetivo e você assume 

uma postura madura 

sobre a troca e as 

necessidades do outro. 

É um dia ótimo para interagir com 

uma pessoa que oferta a você o 

melhor. Exercite a permissão entre o 

dar e o receber.

Câncer

Leão

O dia lhe oferta 

r e c o n h e c i m e n t o 

e traz consciência 

do merecimento. É 

momento de valorizar 

suas qualidades e 

talentos. Você se sente maduro 

para dar um passo verdadeiro, seja 

para edificar a sua carreira e os seus 

talentos, seja para ser feliz com as 

interações afetivas.

Virgem

O cenário lhe permite 

se sentir valorizado 

entre familiares e 

pessoas próximas. 

Você está em processo 

de executar planos 

com o imóvel ou nas experiências 

domésticas. Sua vida também está 

em crescimento financeiro e o cenário 

é bom para solucionar pendências 

familiares e inovar.

Libra

Os processos pelos 

quais você vem 

passando lhe trazem 

consciência do quanto 

é preciso se valorizar 

e desenvolver as relações próximas. 

O amadurecimento é um fator 

essencial para prosseguir com planos 

e atividades que lhe deem estrutura e 

segurança no campo das ideias

Escorpião

É um dia produtivo 

para investir e obter 

lucros financeiros. Você 

está consciente dos 

passos que precisa dar 

para inovar as formas 

de ganhos, mas prefere manter uma 

caminhada sólida por meio do silêncio 

e da discrição. É necessário empregar 

o esforço e a dedicação. Atenção com 

mágoas e ressentimentos.

Sagitário

As responsabilidades 

que você vem assumindo 

são altas, então é preciso 

manter os pés no chão, 

principalmente para 

interagir com projetos e amigos. Você 

se sente seguro e bem para promover 

trocas que lhe tragam reconhecimento e 

preparo para seguir os planos traçados.

Capricórnio

Você está maduro 

para fazer escolhas 

que evidenciem o seu 

bem-estar e o campo 

afetivo. É um dia 

bom para realizar 

planos financeiros que valorizem as 

suas metas. A consciência vem por 

meio do autoconhecimento e do 

amadurecimento emocional. Não 

fuja dos medos, mas os encare com 

naturalidade.

Aquário

É um dia bom para 

lidar com resultados 

em equipe e com 

projetos nos quais 

esteja envolvido. A sua 

fé é fortalecida por meio de ideais 

elevados. É um dia ótimo para ficar 

entre amigos e pessoas que colaboram 

com o seu desenvolvimento. Hoje, 

você fica mais consciente de situações 

isoladas que o afligem.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 1161 DE 07 DE DEzEMbRO DE 2018.
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 
para, sob a presidência do primeiro, compor a COMISSÃO 
DE REALIzAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
DO EDITAL Nº 01/2018 DO DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA DO TRAbALHO, com finalidade de realizar 
avaliação dos candidatos inscritos no processo seletivo.
•	 Irton Marcos da Silva – Matrícula 918
•	 Jayme da Silva Pereira – Matrícula 8440
•	 Jeferson Luiz Belém Felício – Matrícula 8221
•	 Marceli Gregório – Matrícula 8189 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito

Aviso de Publicação
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

N° 01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL por 
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 
no uso de suas atribuições legais e embasados no 
inciso IX, art. 37 da Constituição Federal e o art. 14, 
XII da Lei Orgânica do Município de Porto Real bem 
como fundamentado nos arts°.50 e 57 da Lei Municipal 
n.376 de 14 de dezembro de 2009, torna pública 

para conhecimento dos interessados, a abertura 
das inscrições para Exame de Processo Seletivo 
Simplificado de Seleção para a contratação de Médico 
do Trabalho no período de inscrições de 10/12/2018 
até 14/12/2018 com base nas disposições deste Edital 
01/2018, da Secretaria Municipal de Administração, que 
será disponibilizado na íntegra no site PMPR :  http://
www.portoreal.rj.gov.br.
         
            Porto Real 06 de Dezembro de 2018

Anderson barbosa Vallim
Secretário Municipal de Administração

Matrícula Nº 8542

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 165/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 14:00 horas de 19 de dezembro 
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. 165/2018 na 
modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando _ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIzADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO REAL, para 
atender a SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº. 3.317/2018. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 

Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MáXIMO ADMITIDO: R$4.297.812,58 . 

Porto Real, 07 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão 166/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 09:00 horas de 20 de dezembro 
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. 
166/2018 na modalidade pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE KIT 
DE DOSAGEM bHCG, para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº. 3.317/2018. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MáXIMO ADMITIDO: R$ 1.996,56. 

Porto Real, 07 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ

PROCESSO: 388/2018
FAVORECIDO: V. BANDEIRA PIMENTEL
ObJETO: Fornecimento de periféricos de telefonia, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaguaí.
VALOR: R$ 1.856,73 (um mil oitocentos e ciquenta e seis 
reais e setenta e três centavos)

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Itaguaí, 07 de novembro de 2018.
RUbEM VIEIRA DE SOUzA

Presidente da Câmara dos Vereadores de Itaguaí

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ

PROCESSO: 337/2018

FAVORECIDO: ITAMOBILE COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA
ObJETO: Fornecimento de móveis, para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Itaguaí.
VALOR: R$ 7.022,000 (Sete mil e vinte e dois reais)
FuNDAMENTAÇÃO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Itaguaí, 07 de novembro de 2018.

RUbEM VIEIRA DE SOUzA
Presidente da Câmara dos Vereadores de Itaguaí

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

07 DE DEZEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 08/12/2018 – CÓD-
-PMBR 197.

DECRETO N° 4.601 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e: 
 
•	 CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal Nº 019, 
de 13 de janeiro de 1993, art. 3º, § Único e art. 5º da mesma lei.
•	 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal Nº 
819, de 30 de junho de 1997.
•	 CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria Nº 005, de 
09 de dezembro de 1998, que homologa o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Educação.

     DECRETO: 
Art. 1° - Ficam designados para compor o Conselho Municipal de 
Educação de Belford Roxo, no biênio 2018 – 2020 os seguintes 
membros:

I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL: 
TITULAR – ROSANGELA DA SILVA GARCIA
SUPLENTE -  RAFAEL GONÇALVES DE ARAUJO
TITULAR – ENEILA MARIA FEITOSA LUCAS CORREA
SUPLENTE- ANTONIO CARLOS LUSTOSA
TITULAR – FRANCI ROSE JACINTO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
SUPLENTE – CLAYTON CARNEIRO SILVA

II – REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO:
TITULAR – ARLETE SANTOS SALLES
SUPLENTE -  ADEILTON DA SILVA OLIVEIRA
TITULAR – JOSÉ MAURICIO RIBEIRO
SUPLENTE- ANTONIO JUSTINO DE LIMA
TITULAR – NILZETH GOMES DE ALMEIDA
SUPLENTE – JULIA OASKES

III – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL :
TITULAR – KATIA MARIA SOARES – FABEL – FACULDADE DE 
BELFORD ROXO
SUPLENTE -  LEANDRO CARDOSO DE JESUS – FUNDAÇÃO 
PRÓ - CIDADANIA
TITULAR – SIRLENE CLARA DIAS – ONG INSTITUTO SÃO SE-

“Dispõe sobre a designação dos membros para com-
por o Conselho Municipal de Educação de Belford 
Roxo, no Biênio 2018- 2020 e dá outras providências ”

BASTIÃO
SUPLENTE- SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA – 
ABENVA – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA E 
AMOR 
TITULAR – ANGELA DA SILVA ROCHA – SEPE  - SINDICATO ES-
TADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO                                                                 
SUPLENTE – ANDRÉ  SILVA PRATA – INSTITUTO LUZ E VIDA

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.602 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
ALTERA O DECRETO Nº 4.246, DE 26 DE ABRIL DE 2017 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, notadamente, o inciso VII, do 
artigo 87 da lei Orgânica do município de Belford Roxo,

DECRETA:
Art. 1º - O caput do artigo 1º, do Decreto nº 4.246, de 26 de abril de 
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Grupo Executivo de Projetos Especiais, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Obras, tem como finalidade de:”

(...)

Art. 2º - O artigo 3º, do Decreto nº 4.246, de 26 de abril de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Grupo Executivo organizar-se-á em grupos de traba-
lho específicos para cada projeto especial, definido pelo Chefe do 
Poder Executivo, cabendo ao Secretário de Obras do Município o 
gerenciamento dos trabalhos no escopo de consecução de todas as 
metas estabelecidas.”

Art. 3º - O artigo 4º, do Decreto nº 4.246, de 26 de abril de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - A Secretaria Municipal de Obras dará todo o apoio material, 
humano e técnico-operacional necessário às atividades do Grupo 
Executivo.”

Art. 4º - O artigo 5º, do Decreto nº 4.246, de 26 de abril de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º -  Durante o prazo de existência do Grupo Executivo, a com-
petência para a aprovação de celebração de qualquer espécie de 
ato de contratação será exercida, exclusivamente, pelo Secretario 
Municipal de Obras, que poderá tomar as medidas administrativas 

necessárias, nos termos da legislação aplicável, para efetivar as 
contratações necessárias.”

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.603 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a composição do Grupo Executivo de Projetos Espe-
ciais – GEPE - do Gabinete do Prefeito Municipal de Belford Roxo e 
dá outras providências.

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais,                            

                                                            DECRETA:

Art. 1º- Ficam designados para compor o Grupo Executivo de 
Projetos Especiais – GEPE - do Gabinete do Prefeito Municipal de 
Belford Roxo,os seguintes membros:

I –   ALEFE CALEBE RIBEIRO    
II –  JULIOMAGNO NEVES FILGUEIRAS  
III – JULIO CESAR MALTA DE MELO MEIRELLES
IV – RAFAEL TEIXEIRA FERNANDES JUNIOR
V –  ANA PAULA SIMÕES MARTINS

Art. 2º- Ficam designados para compor Comissão Especial de 
Licitação, instituída para receber, examinar e julgar todos os do-
cumentos e procedimentos relativos às licitações decorrentes das 
demandas do GEPE, os seguintes membros:

I – PRESIDENTE: ANA PAULA SIMÕES MARTINS
II – MEMBRO: JULIO CESAR MALTA DE MELO MEIRELLES
III – MEMBRO:JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO
IV – MEMBRO: ADRIANA ALMEIDA DE CARVALHO

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
4.627.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 2259/GP/2018 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO 
DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, 

http://www.portoreal.rj.gov.br
http://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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Não jogue 

 lixo nas ruas. 

A população

 agradece!

Ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
Refogar os bifes no 
azeite até dourar.
Acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
Cozinhar até a carne 
ficar macia.
Salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

LOMBO À MODA 
CHINESA

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) de 
amido de milho (maisena)
xícara de água/ xícara de 
vinagre/3 colheres (sopa)
de shoyu/¾ xícara de açú-
car/1 xícara de farinha de 
trigo/2 ovos/1 cebola gran-
de/2 fatias de abacaxi/500 
g de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. Mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. Aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. Co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

Ingredientes

POLENTA COM BIFE 
ENROLADO

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ERRATA

Na Portaria N° 280/2018. 
Onde se lê: ELISANGELA BARBOSA BERNARDES
Leia-se: ELISANGELA BARBOSA BERNARDES GOMES  

           Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2018.
Rogério Teixeira Junior

Presidente

RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a nova Comissão para desenvolvimento dos 
procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
no âmbito da Administração Municipal, com a seguinte composição:

CÁSSIO DA ROCHA BRUM - MATRÍCULA Nº 60/61.939
JORGE CAIO CARVALHO DA SILVA – MATRÍCULA Nº 60/60.321
LUCIANO DA SILVA MATTOS - MATRÍCULA Nº 60/60.315
MARIA EURÍDES DE FARIAS – MATRÍCULA Nº 10/020.089

Parágrafo Único – Esta Comissão terá como Pregoeiro o servidor 
Cássio da Rocha Brum e, em casos de ausência ou de impedimen-
to, terá como Pregoeiro Substituto o servidor Jorge Caio Carvalho 
da Silva.

Art. 2º - Revogar a Portaria nº 2870/GP/2017, de 07 de dezembro 
de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar da publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA N.º 2260/GP/2018 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO 
DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas,

 RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a nova Comissão para desenvolvimento dos 
procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO na forma ELE-
TRÔNICA no âmbito da Administração Municipal, com a seguinte 
composição:

JOÃO BATISTA DA COSTA Nº 60/60.314
NELZIMAR MARIANO DE SOUZA – MATRÍCULA Nº 60/61.505
JERONIMO CORREIA RAMOS Nº 10/020.303
MARIA EURÍDES DE FARIAS – MATRÍCULA Nº 10/020.089
MARCUS VINÍCIUS VIEIRA CASTRO - MATRÍCULA Nº 60/60.566

Parágrafo Único – Esta Comissão terá como Pregoeiro o servidor 
João Batista da Costa e, em casos de ausência ou de impedimen-
to, terá como Pregoeiro Substituto o servidor Nelzimar Mariano de 
Souza.

Art. 2º - Revogar a Portaria nº 002/SEMCOS/2017, de 09 de janeiro 
de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar da publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Despacho do Prefeito (Processo nº52/0043/2018).  HOMOLOGO 
a presente Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N° 020/2018, cujo o objeto é CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VILA 
SÃO LUIZ, SITUADA NA RUA PARECIS – BAIRRO VILA SÃO LUIZ 
NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a 
empresa: GUARÁ  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANA-
GENS E CONSTRUÇÕES EIRELI, , no valor de R$ 1.230.153,52 
(Hum milhão, duzentos e trinta mil, cento e cinquenta e três reais e 
cinquenta e dois centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de 
lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitações, Materiais e Serviços as fls. 816 a 820 e 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 
236 e 237 e da Controladoria Geral do Município as fls. 832, 833 a 
834. Em 06 de dezembro de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

Despacho do Prefeito (Processo nº 09/0000766/2018).  HOMOLO-
GO a presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 
012/2018, cujo o objeto é OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO AFE-
TADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BELFORD 
ROXO, adjudicando seu objeto a empresa: RSM MATERIAS E 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor de R$ 617.733,55 
(Seiscentos e dezessete mil e setecentos e  trinta e três reais e 
cinquenta e cinco centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de 
lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitações, Materiais e Serviços as fls. 497 a 501 
e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as 
fls. 246 e 248 e da Controladoria Geral do Município. Em 07 de 
dezembro de 2018.

FLAVIO VIEIRA DA SILVA
Procurador Geral do Município

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Erratas:
NA PORTARIA Nº 1356/SEMAD/2018 DE 06/12/2018, publicado 
em  07/12/2018.
Onde se lê: ROSIMEIRE DE ALMEIDA RODRIGUES;
Leia-se:  ROSEMEIRE DE ALMEIDA RODRIGUES.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro, comunico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que en-
contram-se a sua disposição na Controladoria Geral do Município, 
informações referentes ao processo nº 214.686-5/2018.

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro, comunico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que 
encontram-se a sua
disposição na Controladoria Geral do Município, informações refe-
rentes aos processos nº 223.599-9/2012 e 209.940-4-2014.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADA-
NIA - SEMASC

PORTARIA Nº 018/SEMASC/2018, DE 07 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Dispõe sobre a convocação dos aprovados no Processo Seletivo 
Simplificado.

A ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 
1.549, de 06 de abril de 2017, e considerando o teor do Edital do 
Processo Seletivo Simplificado Nº 001/SEMASC/2018, que dispõe 
sobre a contratação de profissionais para desenvolverem atividades 
no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
do Município de Belford Roxo em regime temporário, bem como a 
homologação do processo seletivo pelo Ilmo Prefeito, 

RESOLVE:
ART. 1º.  Em prosseguimento ao Processo Seletivo Simplificado, 
Edital n° 001/SEMASC/2018, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania convoca os aprovados listados abaixo para com-
parecerem no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania (Rua Adélia Sarruf, nº 39, Areia 
Branca) no período compreendido entre os dias 10 a 13 de dezem-

bro de 2018, no horário das 09 horas às 16 horas.

APROVADOS PARA ORIENTADORES SOCIAIS

N° CLASSIFICAÇÃO
Nº INSCRIÇÃO

01 13
02 06
03 07
04 66
05 22
06 21
07 20
08 23
09 46
10 72
11 83
12 56

APROVADOS PARA FACILITADOR DE OFICINAS

Nº

CLASSIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO

CABELELEIRO 
01 44

Nº

CLASSIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO

ARTESANATO
01 73
02 39

ART. 2º. Os candidatos APROVADOS, relacionados acima, estão 
convocados a comparecer no local, dia e hora sinalizados no art. 
1º munidos dos seguintes documentos (cópia autenticada ou origi-
nal acompanhado de cópia simples): 

a) Cartão do Banco Itaú – cópia da frente e verso (se tiver);
b) Carteira de Identidade;
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor e comprovante de ter votado na última eleição;
f) Certidão de Nascimento, se solteiro;
g) Certidão de Casamento;
h) Comprovante de Escolaridade;
i) Comprovante de residência;
j) Certificado de reservista, no caso de candidato do sexo mas-
culino;
k) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
l) Declaração de escolaridade dos filhos;
m) Carteira de vacina dos filhos menores de 10 anos;
n) Declaração completa do imposto de renda atual, ou, declaração 
de isento;
o) Situação cadastral do CPF (Pegar no site da Receita Federal);
p) Declaração de que não possui vínculo empregatício com ne-
nhum órgão público Federal, Estadual ou Municipal, salvo aqueles 
previstos pela Constituição Federal, nos termos do art. 37, inciso 
XV e desde que haja compatibilidade de horário;
q) 03 (três) fotos 3x4;
r) Outros documentos que a Prefeitura julgar necessários, os quais 
serão solicitados em tempo hábil e de forma inequívoca.
s) Certidão de antecedentes Estadual (Site: http://atestadodic.de-
tran.rj.gov.br);
t) Certidão de antecedentes Federal (Site: https://servicos.dpf.gov.
br/sinic-certidao/emitirCertidao.jsp).
ART. 3º. Os candidatos em cadastro de reserva deverão aguardar 
possível chamamento;
ART. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

ROSANA FRANCISCO DE MOURA CORREIA 
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania



Jogador se diz grato ao clube por acreditar no seu potencial visando a próxima temporada

sábado, 08 dE dEzEmbro dE 201812 ESpORTE

Bangu retorna com lateral-esquerdo 
Guilherme para o Cariocão de 2019
Jogador já treina com grupo alvirrubro após jogar Série C do Brasileiro pelo Tombense-MG

RETORNO

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Conhecido por sua 
identificação com 
o Bangu, o lateral-

-esquerdo Guilherme acer-
tou na quarta-feira (5), a 
renovação do seu vínculo 
com o clube da zona oeste 
por mais um ano. titular na 
equipe desde 2014, o atleta 
retornou recentemente de 
período de empréstimo para 
integrar o grupo de Alfredo 
sampaio que treina para o 
Campeonato Carioca.

“Agradeço primeiramen-
te a Deus por estar no Ban-
gu por mais um ano, isso é 
muito importante para mim, 
pois estou amadurecendo 
cada vez mais. Junto com 

a minha família venho con-
versando bastante sobre a 
oportunidade de jogar mais 
um Campeonato Carioca. 
Espero fazer um bom cer-
tame e que a gente consiga 
chegar a níveis maiores, 
nas finais da competição. 
Que dê tudo certo”, disse 
Guilherme, ao site do clu-
be.

Aos 25 anos, Guilherme 
jogou o segundo semestre 
desta temporada no tom-
bense-MG, que disputou o 
Campeonato Brasileiro sé-
rie C. 

No Bangu ele acumula 
76 jogos e o título da BtV 
Cup, torneio internacional 
conquistado pelo Alvirru-
bro no Vietnã, em 2015.

JoÃo CARLos GoMEs/DIVULGAÇÃo

Vila Olímpica de Mesquita é palco para apresentação de bailarinos
Centro e trinta bailarinos vão 

transformar o ginásio da Vila olím-
pica de Mesquita no palco de um 
grande teatro, neste sábado (8). 
o local foi cenário escolhido para 
uma apresentação inspirada nas 
obras Alice no País das Maravilhas, 
do escritor Lewis Carol. os dança-
rinos são todos alunos da oficina de 
ballet oferecida pela secretaria Mu-
nicipal de Cultural, Esporte, Lazer 

e turismo da cidade.
A opção pelo ginásio foi feita 

por conta da sua capacidade. A 
ideia é reunir o maior número de 
pessoas possível. A encenação foi 
criada pelas professoras Maiara 
Landin e Caren souza. Um cená-
rio especial também foi preparado 
para deixar a apresentação de dança 
num ambiente parecido ao retrata-
do no livro e em todas as adapta-

ções dele, que ganhar o cinema 
com animações e filmes.

A coreografia encerra as ativi-
dades da oficina neste ano de 2018. 
os bailarinos têm entre 4 e 18 anos 
de idade. A Vila olímpica de Mes-
quita fica na Avenida Baronesa de 
Mesquita,s/n, no Cosmorama.

“Para nós é uma alegria muito 
grande encerrar o ano com essa 
apresentação. É gratificante saber 

que as alunas vão colocar em prá-
tica aquilo que foi trabalhando du-
rante o ano. E estamos destacando 
alunas com encaminhamento de 
bolsa para se profissionalizarem, 
esse é um exemplo de como que-
remos ajudar no desempenho 
pessoal e profissional”, comenta 
Kleber Rodrigues, secretário Mu-
nicipal de Cultural, Esporte, Lazer 
e turismo.


