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

www.jornalhorah.com.br
21 98037-1338

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

 

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU . RJ . TERÇA-fEIRA, 11 DE DEzEMbRO DE 2018  .  ANO XXVIII  . Nº 9256

Hora H em Foco

Fo
to

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
o

2

 3

Tribunal de Justiça do RJ já 
tem novo presidente na Côrte

Cúpula renovada

Prefeito e 
primeira-dama-cachaça 
ficaram mal na fita dos 
funcionários públicos
2

Futuro secretário 
estadual Ruan Lira 
visita Queimados 

Rodrigo Neves 
teria embolsado 
R$ 10 milhões
em propina

Esquema com gratuidade no transporte público

3

TaTame quenTe

Queimados respirou artes marciais 
Nas arquibancadas do Ginásio Metodista, gritos de incentivo e muita empol-

gação. No tatame, o Festival de Judô e o estadual de Jiu-Jitsu movimentaram 
cerca de 2 mil atletas no sábado e domingo. “Sabemos da importância de pro-
mover a prática esportiva para nossas crianças. Foi um ano muito produtivo”, 
disse o secretário de Esportes, Júlio Coimbra.

12

adeus, alagamenTos

6

Waguinho livra Av. Portugal e 
Rua Argentina das enchentes

o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o 
Waguinho, visitou a Rua Argentina e a Avenida Por-
tugal, no Centro. As duas vias passaram por obras de 
drenagem e pavimentação para evitar alagamentos. A 
Secretaria de Conservação trocou cerca de 200 mani-
lhas para melhorar a vazão da água, além de limpar 
os ralos.

A aposentada Manoelina Rafael abraçou o prefeito e elogiou o trabalho de pavimentação

RAFAEL/BARREto/PMBR
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DHBF procura pistas 
sobre o caso da menina 
que foi encontrada morta 
em Belford Roxo.

Estuprada e morta

 5

Ao ser diplomado, Bolsonaro firma 
“compromisso com voto popular”

Cerimônia de diploma-
ção, ontem, no tribunal 
Superior Eleitoral (tSE) 
reuniu cerca de 700 convi-
dados. o presidente eleito 
Jair Bolsonaro recebeu o 
diploma que o habilita a 
tomar posse no dia 1º de 
janeiro. o vice, Hamilton 
Mourão, também foi di-
plomado na cerimônia. Em 
seu discurso, Bolsonaro se 
disse “honrado com a con-
fiança demonstrada pelo 
povo brasileiro” e garantiu 
que defenderá a democra-
cia.  “Nosso compromisso 
com a soberania do voto 
popular é inquebrantável”.

Novo presidente foi diplomado pela ministra-presidente 
do TSE, Rosa Weber, em cerimônia tranquila

AGêNCIA BRASIL

Prefeito de Niterói chega à Cidade da Polícia após ser preso em megaoperação

CRIStINA BoECkEL / G1
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Secretário de Cultura
 do Estado visita 

Queimados
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Funcionários mais antigos daquela prefeitura da 
Baixada Fluminense, preferem não lembrar de uma 
gestão que, para eles, foi uma das piores que tive-
ram. Nossa agente Vó Candinha ouviu de um deles 
o seguinte: “além do cara ser 71, pois mentia mais 
do que seu professor de política, tinha uma mulher-
-porre”.

Prefeito não deixou saudade e nem a mulher

Continua o funcionário: “a tal gostava de um 
goró de vez em quando. Até aí, tudo bem, pois 
a maioria das ‘primeiras-damas’ são chegadas 
ao gole no álcool. Só que, quando bebia além da 
conta, gritava e dava esporro em todo mundo. Ela 
chegava de manhã sóbria (parecia) sem olhar para 
ninguém e quando voltava do almoço, lá pelas tan-
tas da tarde, mostrava que não estava pura. Aí, a 
danada soltava língua”.

“Um dia, prossegue o dedo-duro, o maridão se 
meteu a chamar atenção da ‘primeirona’ e levou 
bofetada no meio da venta. o cara engoliu seco e 
voltou ao gabinete. Dizem que naquele dia os dois 
sairam na porrada em casa. o barraco foi tão brabo 
que os filhos do casal foram levados para dormir na 
casa da vó”. *Durma-se com um barulho desse!

Chamou a atenção e levou na cara

Primeira-dama ‘gorozeira’ e esporrenta

o abraço especial desta terça 
vai para a talentosa Celeste Con-
ceição, de Nova Iguaçu. Recen-
temente ela retratou com seus 
pincéis a padroeira Santa Rita de 
Cássia na torre da igreja que fica 
na Paróquia do Cruzeiro do Sul 
e foi elogiadíssima pela impren-
sa. Aquele Abraço, Celeste!!!

(21) 98037-1338
          WhATSAPP

Aquele Abraço!

ANGELA GAStALDI/DIVULGAÇÃo/AIB

“Alice no País das Maravilhas” 
encantou Mesquita no sábado

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

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

os secretários munici-
pais de Cultura da Baixa-
da Fluminense terão um 
encontro especial nesta 
quarta-feira (12). Isso 
porque os representan-
tes e produtores culturais 
irão se reunir com o futu-
ro secretário estadual de 
Cultura, Ruan Lira (foto), 
em Queimados, para dis-
cutir as políticas públicas 
a partir do ano que vem. o 
evento acontecerá a partir 
das 15h, no Centro de Ar-
tes e Esportes Unificados 
(CEU) Planeta Futuro e 
será aberto para artistas e 
ativistas da região.

CineMaterna

Nesta terça (11), o 
topShopping receberá 
mais um CineMaterna – 
sessão de cinema espe-
cial para mamães e seus 
bebês de até 18 meses. o 
projeto foi criado com o 
objetivo de proporcionar 
mais conforto às mães 
e nenéns. O filme a ser 
exibido hoje será Hobin 
Hood –A origem. A ses-
são acontecerá às 14h, no 
cinema kinoplex. Para 
mais informações, acesse 
o site https://www.cine-
materna.org.br/. o top-
Shopping está localizado 
na Av. Governador Ro-
berto Silveira 540, Cen-
tro – Nova Iguaçu. tele-
fone: (21) 2667-1787.

Festa do Troféu AIB de Imprensa na Barra

DANÇA

o ginásio da Vila 
olímpica de 
Mesquita se 

transformou no palco de 
uma apresentação. Acon-
teceu no último sábado 
(8), o 2º espetáculo de 
dança, que encerrou as 
atividades da oficina de 
ballet clássico em 2018. 
A encenação foi inspi-
rada no livro de Lewis 
Carol, “Alice no País das 
Maravilhas” e reuniu to-
das as bailarinas que fa-
zem parte da oficina de 
ballet promovida pela 
Secretaria Municipal de 
Cultural, Esporte, Lazer 
e turismo (SEMCELt) 
da cidade. 

As bailarinas, que têm 
entre 4 e 18 anos de idade, 
realizaram as coreogra-
fias assinadas pelas pro-
fessoras Maiara Landin e 
Caren Souza. Um cenário 
especial também foi pre-
parado para ambientar 
a apresentação. Cerca 
de 300 pessoas estive-
ram presentes no evento. 
Além da apresentação de 

todas as turmas de ballet 
clássico, também houve 
uma pequena mostra de 
dança do ventre, introdu-
ção da nova oficina que 
estará disponível para a 
população em 2019.

Entre amigos e familia-
res, os pais eram presença 
forte no ginásio. o autô-
nomo, Rafael Dias, de 
32 anos, fez questão de ir 
aplaudir a filha, Rafaela 

A 11ª edição do troféu AIB 
de Imprensa, aconteceu na últi-
ma sexta-feira (7), no Centro de 
Convenções BarraShopping, 
na Zona oeste do Rio, com a 
apresentação do jornalista Fá-
bio Ramalho.  

o evento, além de homena-
gear vários profissionais de co-
municação, do entretenimento 
e personalidades com a entrega 
do troféu AIB de Imprensa, 
Moções Honrosas e Medalha 
do Mérito AIB, comemorou os 
20 anos de fundação da AIB 
– Associação de Imprensa da 
Barra. E teve bolo de Ana Lilia 
Brum. 

Entre os eleitos por votação 
popular estavam presentes Ro-
drigo Simas, eleito melhor ator 
(personagem Ernesto Pricelli 
na novela ‘orgulho e Paixão’ 
da Rede Globo), que recebeu 
o troféu das mãos de seu pai, 
Beto Simas, e Adriana Bom-
bom, que representou o tv 
Fama (Rede tV), eleito melhor 
programa de celebridades. A 

jornalista Graça Paes - diretora 
de Comunicação e Marketing 
da AIB - premiou a tV Fama 
através de Adriana Bombom. 

Deborah Secco, melhor atriz 
pelo personagem karola na 
novela ‘Segundo Sol’ da Rede 

Globo, foi representada por sua 
empresária, Piny Montoro. 

o Juiz Federal Marcelo Bre-
tas (responsável pela opera-
ção Lava Jato no Rio) recebeu 
a comenda do mérito AIB e a 
jornalista Susana Naspolini, o 

troféu na Categoria Destaque 
Especial, por seu trabalho na 
Central Globo de Jornalismo.

A festa teve apresentação de 
voz e violino com Julia klein e 
show de humor com o jornalista 
e radialista Maurício Menezes.

Graça Paes homenageia Adriana Bombom; o apresentador Fabio Ramalho observa

Dias (7) que protago-
nizou Alice juntamente 
com mais 30 meninas. 
“É um grande incenti-
vo para as crianças. Me 
sinto lisonjeado em sa-
ber que a minha filha faz 
parte de um projeto tão 
lindo. Estou emociona-
do”, destacou. 

o prefeito Jorge Mi-
randa também esteve no 
local para prestigiar a en-

cenação. “Um espetáculo 
muito bonito, com uma 
estrutura bem montada, 
professoras altamente 
qualificadas. O encerra-
mento de hoje vem glo-
rificar, fechar com chave 
de ouro, tudo que esta ofi-
cina da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e turismo vem fa-
zendo com as crianças”, 
comemorou. 

Alunas da oficina de balé clássico se apresentaram na Vila Olímpica

VALÉRIA GoUVEA/PMN



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

corrupção

Prefeito de Niterói é preso 
por força-tarefa da Lava Jato

GERAL

Segundo investigações apontam que Rodrigo Neves recebeu R$ 10 milhões do reembolso da gratuidade de ônibus do Município
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o prefeito de 
Niterói, Ro-
drigo Neves 

(PDt), foi preso na 
manhã de ontem por 
uma força-tarefa do 
Ministério Público 
estadual (MP-RJ) e 
da Polícia Civil, um 
desdobramento da 
operação Lava Jato 
no Rio. o chefe do 
Executivo da Região 
Metropolitana é sus-
peito de ter desvia-
do mais de R$ 10 
milhões da verba de 
transporte do muni-
cípio entre 2014 e 
2018. 

De acordo com os 
policiais que efe-
tuaram a prisão do 
prefeito, Neves se 
descontrolou emo-
cionalmente. Neves 
recebeu atendimen-
to médico do depu-
tado federal Chico 
D’Angelo, colega de 
partido, dentro da 
Cidade da Polícia. 
Ele chegou à Cidade 
da Polícia às 9h05. 

Baseada em delação 
do ex-dirigente da 
Fetranspor Marce-
lo traça, a opera-
ção Alameda ainda 
cumpriu outros três 
mandados de prisão 
e 19 de busca e apre-
ensão. traça também 
foi denunciado pelo 
MP. os cinco vão 
responder por pecu-
lato e corrupção ati-
va e passiva.

Aos jornalistas, o 
Rodrigo Neves disse 
estranhar esse tipo 
de ocorrência e tam-
bém negou ter re-
cebido propina e se 
disse perplexo com 
a sua prisão. “traba-
lho desde os 18 anos 
de idade, 20 anos de 
vida pública, não via-
jo pro exterior, tenho 
três filhos lindos, fe-
cho minhas contas 
como qualquer cida-
dão de classe média, 
vivo em um imóvel 
simples. Me estranha 
muito esse tipo de 
ocorrência”.

OutrOs presOs 
nA OperAçãO 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

os presos na ope-
ração são: Rodrigo 
Neves, prefeito de 
Niterói ( PDt), pre-
so; Domício Masca-
renhas de Andrade, 
ex-secretário muni-
cipal, preso; João 
Carlos Félix tei-
xeira, presidente do 
consórcio transoce-
ânico e sócio da Via-
ção Pendotiba, preso;

João dos Anjos Sil-
va Soares, presidente 
do consórcio trans-
nit e sócio da Auto 

REPRoDUÇÃo/tV GLoBo

 PSL do Rio marca em cima por        
cargos no governo de Witzel

Pressionava para garantir acordo

João Carlos, Domício e João dos Anjos, os outros três presos na Operação Alameda

Wilson Witzel ainda não anunciou os nomes do secretariado

Lotação Ingá, pre-
so; Marcelo traça, 
ex-dirigente da Fe-
transpor, em liberda-
de por causa da dela-
ção. 

Segundo as in-
vestigações, Neves 
é apontado como 
líder de esquema 
que cobrava das 
empresas de ôni-
bus consorciadas 
do município 20% 
sobre cada reem-
bolso da gratuida-
de de passagens. 

o benefício é con-
cedido a alunos 
da rede pública de 
ensino, idosos e 
pessoas portadoras 
de necessidades 
especiais. Perio-
dicamente, as via-
ções informam à 
prefeitura quantos 
passageiros foram 
transportados de 
graça para que o 
município as pague 
de volta. os 20% 
eram cobrados em 
cima desse valor.

PRESidENTE dA 
CâmArA Assume 

prefeiturA
   
Com a prisão de Ro-

drigo Neves (PDt), 
caberá a Paulo Baguei-
ra (SD), presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Niterói, assumir a 
prefeitura. Vice de Ne-
ves, Comte Bittencourt 
renunciará ao cargo 
para compor chapa 
com Eduardo Paes ao 
governo do estado.

Fonte: G1

Prefeito Rodrigo Neves foi preso na manhã desta segunda-feira (10) em casa

CRIStINA BoECkEL/G1/

Claudio de Mello Tavares é 
eleito presidente do TJRJ 

Embora o presidente da 
legenda no Rio, o senador 
eleito Flávio Bolsonaro, 
tivesse dito que  o seu par-
tido não queria cargos no 
governo estadual, o PSL já 
emplacou dois secretários 
e estaria de olho em mais 
uma pasta, a de Esportes. 
o governador eleito Wilson 
Witzel, já havia escolhido o 
ex-juiz de futebol Gutem-
berg de Paula Fonseca para 
a Secretaria de Governo e, 
mais recentemente, o em-
presário Leonardo Rodri-
gues, segundo suplente de 
Flávio, para a Secretaria de 
Ciências e tecnologia. 

o que se comenta hoje 
nos corredores da transição 
é que os deputados eleitos 
pelo ex-nanico PSL estão 
marcando presença quase 

que diária por lá e envian-
do esforços para conseguir 
emplacar um terceiro nome. 
Para quem não queria nada 
já se conseguiu muito.

REPRoDUÇÃo/ELIZEU PIRES

desembargador Claudio de Mello após ser eleito pela Côrte

o desembargador Claudio 
de Mello tavares foi eleito 
presidente do tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (tJRJ) para o biê-
nio 2019/2020, em votação 
realizada durante sessão no 
tribunal Pleno na manhã 
de ontem. o magistrado re-
cebeu 104 votos, contra 63 
do desembargador Caetano 
Ernesto da Fonseca Costa. 
A eleição teve 1 voto nulo. 
o presidente eleito toma 
posse em fevereiro do ano 
que vem.

Mello tavares agradeceu 
a Deus e aos familiares pela 
vitória e disse que manterá 

sua atuação como tem feito 
no cargo de corregedor ge-
ral da Justiça. “o poder só 
tem sentido quando usado 
para o bem do semelhante”, 
afirmou. Membro do Órgão 

Especial e do Conselho da 
Magistratura, Claudio de 
Mello tavares é o atual Cor-
regedor Geral da Justiça e 
tomou posse como desem-
bargador em março de 1998.

BRUNNo DANtAS/tJRJ

Domício Mascarenhas de 
Andrade, ex-secretário de 
obras de Niterói, é apontado 
por arrecadar as quantias e 
negociar com os represen-
tantes dos consórcios. A de-
núncia afirma que Rodrigo 
Neves (foto) atrasava o pa-
gamento do reembolso das 
gratuidades como forma de 
pressionar as viações a ga-
rantir sua parte no acordo. 
o esquema também previa o 
combate ao transporte clan-
destino de passageiros para 
que os consórcios operassem 

sem concorrência.
João Carlos e João dos San-

tos, presos na operação, são 
sócios de viações que integram 
o Sindicato das Empresas de 
transportes Rodoviários do 
Estado do Rio de Janeiro (Se-
trerj), onde a equipe cumpriu 
mandado de busca. os agentes 
também procuram-se docu-
mentos no gabinete do prefei-
to, nas sedes de oito empresas 
de ônibus que prestam serviço 
no município e nos escritórios 
dos consórcios transoceânico 
e transnit.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com

A cena de descaso regis-
trada em uma das maiores 
unidades de saúde de Nova 
Iguaçu, o Posto Vasco Barce-
los, está causando revolta em 
quem busca atendimento no 
local. O flagrante desta ima-
gem foi feito por uma pessoa 
que acompanhava uma das 
mães com crianças de colo. 
De acordo com a denúncia, 
elas são obrigadas a ficar de 
pé por horas a fio à espera de 
chegar a vez para ser atendi-
da. Eles alegam que durante 
a campanha, o prefeito Ro-
gério Lisboa esteve no posto 
para pedir votos.

nos bairros
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Descaso em posto de sáude de Nova Iguaçu

Com pouco mais de 21 
mil habitantes, segundo o 
IBGE, Silva Jardim já gas-
tou R$ 12,8 milhões com 
transporte de alunos, em-
bora tenha uma frota pró-
pria. Só este ano, revelam 
documentos (/pdfs/2018/
dezembro/10-12-18Costa-
Verde.pdf), a Costa Verde 
Serviços e Locações de re-
cebeu R$ 2.088 milhões. 

Ela foi contratada na 
gestão do ex-prefeito An-
derson Alexandre, preso 

desde o dia 30 de novem-
bro sob acusação de fraude 
e corrupção, em denúncia 
formulada pelo Ministério 
Público no caso da con-
tratação esquisita de uma 
empresa para cuidar do 
sistema de iluminação da 
cidade. Um dos menores 
do estado do Rio de Janei-
ro, o município tinha, até o 
ano passado, pelo menos 12 
ônibus escolares recebidos 
através do programa Cami-
nho da Escola.

NOITE ESPECIAL

Uma noite emocionan-
te para quem supera co-
tidianamente as dificul-
dades impostas pela vida. 
Assim foi a celebração da 
última sexta-feira, pro-
movida pelo Dia Inter-
nacional da Pessoa com 
Deficiência (3/12). Rea-
lizado pela Prefeitura de 
Queimados, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Pro-
moção da Cidadania em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura e 
turismo, o evento con-
tou com apresentações 

musicais dos membros 
da APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) e de alunos 
do Centro de Artes e Es-
portes Unificados (CEU) 
Planeta Futuro.

Presente na ocasião, 
o prefeito Carlos Vilela 
destacou a necessidade 
de debater a questão da 
acessibilidade sempre 
que possível. “temos lu-
tado dia a dia para pro-
mover a igualdade de 
direitos entre todos os 
cidadãos. Essa data preci-
sa ser celebrada por cada 
vencedor que supera suas 
limitações para ser pro-
dutivo e feliz em socieda-

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

rdcongo

Surto de ébola já deixou 283 mortos
MUNDO

Silva Jardim já gastou R$ 12,8 
milhões com transporte de alunos

Dia Internacional da Pessoa com deficiência é comemorado no CEU Planeta Futuro com tradução simultânia em Libras e apresentações de dança e canto

membros da ApAe e alunos do Ceu apresentaram números musicais 

Emoção com muita arte em Queimados

REPRoDUÇÃo/FACEBook
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de”, declarou o gestor.
 
 mãe e filhA Jun-

tAs pelA iguAlDA-
dE

Acompanhada da mãe, 
Diana Ventura foi uma das 
vozes a entoar canções 
que tratam de superação. 
De acordo com Maria José 
Bezerra (59), a jovem so-
freu de paralisia infantil 
logo após o nascimento 
e, desde então, tem lutado 
pela vida.

 “o dia de hoje é mui-
to importante porque po-
demos ver que as coisas 
para eles (deficientes) 
vêm melhorando nos últi-
mos anos. os transportes 

Um relatório divulgado na 
noite do último domingo afirma 
que 235 mortes foram confirma-
das em testes de laboratório e as 
restantes 48 “são prováveis”, ten-
do sido contabilizados 494 casos, 
dos quais 446 estão confirmados.

Este surto excede aquele que 
era considerado, até agora, o mais 
mortífero na história do país, que 
ocorreu na aldeia de Yambuku, 
em agosto de 1976, considerado 
o primeiro surto de ébola regista-
do em todo o mundo.

A organização Mundial de 
Saúde (oMS) anunciou em 29 de 
novembro que o surto de Ébola 
na RDCongo é o segundo maior 
da história, logo depois do surto 
na África ocidental, que matou 

milhares de pessoas há alguns 
anos.

A epidemia  no país africano 
foi declarada a 01 de agosto deste 
ano, em Mangina, nas províncias 
de kivu Norte e Ituri.

o vírus alastrou já até perto 

da fronteira com o Uganda, país 
que, como prevenção, realizou um 
programa de vacinação de funcio-
nários na fronteira com a RDCon-
go, atravessada diariamente por 
centenas de pessoas, num trânsito 
normal.

Eles disseram...
“O Brasil está aqui como sempre esteve defendendo avanços na agenda”. ministro 

do Meio Ambiente, Edson duarte, ao participar de debate na Conferência das Nações 
unidas sobre mudanças Climáticas), sediada este ano em Katowice, na polônia.

‘Busucão’ em  Caxias 
o ônibus do ‘Busucão’, 

projeto do Instituto Apai-
xonados por Quatro Patas, 
estará no Caxias Shopping 
no dia 15 de dezembro para 
a última edição de 2018 da 
“Campanha de Adoção e 
Vacinação de Cães e Ga-
tos”. o evento acontece das 
11h às 16h, ao lado do esta-
cionamento de motos.

Manifestação de caminhoneiros interrom-
peu o trânsito na manhã de ontem na Via Dutra, 
em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. Ao 
todo, quatro pessoas foram detidas, um cami-
nhoneiro ficou ferido, cinco caminhões foram 
apedrejados e um agente da PRF foi agredido.

o cãozinho Cadu, baleado no último sába-
do, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, rece-
beu os primeiros socorros na Sociedade União 
Internacional Protetora dos Animais (Suipa) e 
aguarda para ser operado. Segundo informa-
ções, o estado de saúde do animal é estável.

REPRoDUÇÃo/ELIZEUPIRES.CoM

‘Busucão’ em Caxias II
Quem quiser adotar um 

animalzinho deve levar ori-
ginal e cópia da identidade, 
CPF e do comprovante de 
residência, ser maior de 18 
anos e passar por uma en-
trevista com os organizado-
res para conhecer um pouco 
mais sobre os cuidados ne-
cessários para manter a saú-
de dos animais em dia.

A mostra ‘Crônica de uma cidade amada’, individual 
do jornalista e produtor teatral, Luis teixeira, exibida no 
Salão Nobre do Palácio tiradentes, pode ser vista até o 
dia 20 de janeiro de 2019.  A exposição é um conjunto 
de 60 imagens em que o autor propõe que o público faça 
uma leitura do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. 

Exposição se estende até janeiro 

‘Busucão’ em Caixas III
Quem quiser levar seu 

cão ou gato de estimação 
para vacinar, deve retirar 
uma senha no local.  Serão 
oferecidas vacinas V11 para 
cães e antirrábica para cães 
e gatos. os organizadores 
solicitam uma colaboração 
de R$ 10 para cada tipo de 
vacina para que o projeto 
possa ampliar sua atuação. 

FabLab na Baixada
A Firjan inaugura hoje, 

às 9h30, em Duque de 
Caxias, e amanhã, em 
Itaguaí, mais dois labo-
ratórios FabLab da Firjan 
SENAI, os espaços de 
educação com inovação 
para prototipagem de so-
luções viáveis para desa-
fios reais da indústria e da 
comunidade fazem parte 
de uma rede mundial. 

Natal Radical
Será no dia 23 a festa 

de natal para as crianças 
do projeto ‘Remar é preci-
so’ em Japeri. A iniciativa 
é do instrutor de voo livre 
que mantém no município 
um curso que ensina os pe-
quenos a praticar esportes 
aquáticos. o Natal Radical 
vai receber  Papai Noel, 
que chegará de jet ski. 

FabLab na Baixada II
Essa rede foi criada no 

Center for Bits and Atoms, 
do Instituto de tecnologia 
de Massachusetts (MIt), 
nos Estados Unidos. Esti-
mular a criatividade e o es-
pírito inovador para a cria-
ção de protótipos de novos 
produtos para a indústria é 
a proposta das duas unida-
des na Baixada. 

Respeito e paz, igualdade e liberdade. Promulgada em 
1948, pela organização das Nações Unidas, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, chega aos 70 anos cas-
tigada pelas ações de desrespeito praticadas pelo homem. 
Foi criada para pôr fim ao genocídio das guerras mundiais, 
nas quais mais de 50 pessoas perderam a vida, incluindo 
os 6 milhões de judeus trucidados pelas tropas de Adolf 
Hitler.  Sem avanços, a DUDH  sofre na pele as agruras de 
viver em um planeta repleto de miséria, fome e ganância. 

Uma ‘senhora’ cheia de incertezas 

tHIAGo LoNtRA

GoRAN toMASEVIC - REUtERS

Agente sanitário de saúde em sala onde estão os corpos

DIVULGAÇÃo/PMQ

DIRETO AO PONTO

são mais acessíveis, por 
exemplo. Se fala mais 
em respeito, igualdade, 
temos quem lute por 
nós”, afirmou a morado-
ra do Bairro Valdariosa.

 Para a coordenadora 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Sirle-
ne Marquiori, “o foco 
desse tipo de evento não 
é apenas debater sobre 

garantia de direitos, aces-
sibilidade e discriminação, 
mas também prestigiar 
os deficientes em suas 
apresentações musicais”, 
concluiu.
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Jair Bolsonaro pede confiança 
daqueles que não votaram nele
Presidente eleito diz que o voto popular é ‘‘compromisso inquebrantável’’

NoVo MANDAtÁRIo

No discurso de diplomação, 
o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, prometeu on-

tem (10) governar para todos, sem 
qualquer distinção ou discrimina-
ção. Bolsonaro pediu a confiança 
daqueles que não votaram nele. 
também afirmou que o voto popu-
lar é um “compromisso inquebran-
tável”. Segundo ele, a construção 
de uma nação mais justa depende 
da “ruptura de práticas que retar-
daram o progresso no país”, como 
mentiras e manipulação.

“A partir de 1º de janeiro, serei o 
presidente dos 210 milhões de bra-
sileiros. Governarei em benefício 
de todos sem distinção de origem 
social, raça, sexo, cor, idade ou re-
ligião”, afirmou o presidente eleito 
durante a cerimônia de diploma-
ção no tribunal Superior Eleitoral 
(tSE).

Bolsonaro disse que a diploma-
ção representa o reconhecimento 
da decisão do eleitorado brasileiro, 
em “eleições livres e justas”. Agra-
deceu o trabalho da Justiça Eleito-
ral, o apoio da família e os 57 mi-
lhões de votos. Em primeiro lugar, 
agradeceu a Deus por estar vivo, 
após ter sido esfaqueado no início 
da campanha eleitoral. 

Afirmou que cumprirá sua de-
terminação de transformar o país 
em um local de justiça social. “Eu 

me dedicarei dia e noite a um ob-
jetivo que nos une: a construção de 
um Brasil próspero, justo, seguro e 
que ocupe o lugar que lhe cabe no 
mundo.”

DemOCrACiA
o presidente eleito lembrou 

que o Brasil deu um exemplo de 
respeito à democracia nas eleições 
de outubro. “Em um momento de 
profundas incertezas, somos um 
exemplo que a transformação pelo 
voto popular é possível. Este pro-
cesso é possível. o nosso compro-
misso com o voto popular é inque-
brantável. os desejos de mudanças 
foram expressos nas eleições.”

Bolsonaro disse ainda que só 
com rupturas de algumas práticas 
haverá avanços. “A construção de 
uma nação mais justa e desenvolvi-
da requer uma ruptura com práticas 
que retardaram o nosso progresso, 
não mais violência, não mais as 
mentiras, não mais manipulação 
ideológica, não mais submissão de 
nosso destino.”

nOVAs teCnOlOgiAs
 

Para o presidente eleito, as no-
vas tecnologias demonstraram sua 
força nas urnas. “As eleições de 
outubro revelaram uma realidade 
distinta das práticas do passado. o 
poder popular não precisa mais de 
intermediação. As novas tecnolo-
gias permitiram uma eleição direta 

entre o eleitor e seus representantes. 
Esse novo ambiente, a crença na 
liberdade, é a melhor garantia dos 
ideais que balizam a nossa Consti-
tuição.”

fAmíliA
Bolsonaro agradeceu o apoio da 

família, citou a mulher Michelle, os 
cinco filhos e a mãe olinda, de 91 
anos. Ao mencionar o nome da ca-
çula, Laura, 8 anos, acenou para a 
menina que estava sentada na plateia.

Após ser diplomado pela presidente do TSE, Rosa Weber, Jair Bolsonaro não esqueceu de falar, 
lembrar a facada que recebeu na campanha, em Juiz de fora: “Agradeço a Deus por estar vivo”

 

AGêNCIA BRASIL

Moro diz que não cabe a ele dar 
explicações sobre relatório do Coaf

ontem, o futuro mi-
nistro da Justiça, Sergio 
Moro, disse que não cabe 
a ele dar explicações so-
bre relatório do Conselho 
de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) a 
respeito de movimenta-
ção financeira atípica de 
um ex-assessor do depu-
tado estadual e senador 
eleito Flávio Bolsonaro 
(PSL-SP), filho do presi-
dente eleito, Jair Bolso-
naro.

“o que existia no pas-
sado de ministro da Justi-
ça opinando sobre casos 
concretos é inapropriado. 
Estes fatos têm que ser 
esclarecidos. o presiden-
te já apresentou alguns 

esclarecimentos. tem 
outras pessoas que preci-
sam prestar os seus escla-
recimentos. E o fatos, se 
não forem esclarecidos, 
têm que ser apurados. Eu 
não tenho como assumir 
esse papel”, disse Moro, 
após ser questionado so-
bre o relatório.

Jair Bolsonaro disse 
que os R$ 24 mil pa-
gos em cheque pelo ex-
-assessor Fabrício José 
de Queiroz à futura pri-
meira-dama Michelle 
Bolsonaro referem-se à 
quitação de uma dívida 
pessoal.

“Emprestei dinheiro 
para ele em outras opor-
tunidades. Nessa última 
agora, ele estava com 

um problema financeiro 
e uma dívida que ele ti-
nha comigo se acumulou. 
Não foram R$ 24 mil, fo-
ram R$ 40 mil. Se o Coaf 
quiser retroagir um pou-
quinho mais, vai chegar 
aos R$ 40 mil”, disse a 
jornalistas.

o relatório do Coaf, di-
vulgado pelo jornal o Es-
tado de São Paulo, informa 
que o ex-assessor e policial 
militar Fabrício José Carlos 
de Queiroz teria movimen-
tado R$ 1,2 milhão entre 
janeiro de 2016 e janeiro de 
2017 – valores supostamen-
te incompatíveis com sua 
renda declarada. Uma das 
transações seria um che-
que de R$ 24 mil destinado 
à futura primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro.

“O que existia no passado de ministro da Justiça opinando sobre 
casos concretos é inapropriado”, diz o futuro ministro da Justiça

ABR

Eleitores de Bolsonaro doam R$ 1,3 
milhões para Santa Casa de Juiz de Fora

Após mobilização 
que começou nas redes 
sociais, eleitores de Jair 
Bolsonaro (PSL) doa-
ram R$ 1.306.269,00 
para a Santa Casa de 
Juiz de Fora (MG). o 
balanço do valor arreca-
dado foi divulgado on-
tem, segunda-feira (10), 
e apontou que 54.905 
pessoas participaram da 
mobilização para ajudar 
o hospital onde o presi-
dente eleito ficou inter-
nado após ser esfaquea-
do durante a campanha 
para a presidência da 
República.

o anúncio foi feito 
pelo presidente da San-
ta Casa, Renato Villela 
Loures, que esclareceu 
tratar-se de uma cam-
panha espontânea e que 
não teve a participação 
do hospital. Ela foi de-
senvolvida via redes 
sociais, com os eleito-
res divulgando em suas 
páginas um número de 
conta bancária para as 
doações. o dinheiro ar-
recadado será investido 
em um novo CtI (Cen-
tro de terapia Intensi-
va).

o objetivo da ação se-
ria agradecer e retribuir 
o atendimento prestado 
a Bolsonaro, que foi le-
vado para a instituição 

após ser esfaqueado no dia 
6 de setembro em Juiz de 
Fora. Ele chegou até a fazer 
uma cirurgia na Santa Casa, 
mas no dia seguinte foi 
transferido para o Hospital 
Albert Einstein, na capital 
paulista.

Bolsonaro também ten-
tou doar sobras de cam-
panha para a Santa Casa, 
mas esbarrou na legislação 
e resolveu agir como de-
putado federal, cargo que 
ocupa até assumir a Presi-
dência. Apresentou então 
uma emenda destinando 
R$ 2 milhões para o hos-
pital. “Mas esse dinheiro 
ainda não chegou”, diz o 
presidente Renato Villela. 
Segundo ele, essa verba 
parlamentar deverá ser re-

vertida para o custeio da 
Santa Casa.

CRiSE
Villela esteve no últi-

mo dia 20, acompanhado 
de outros gestores, em 
reunião com Bolsonaro. 
Na ocasião, foi entregue 
ao futuro presidente uma 
pauta de reivindicações, 
apontando que as Santas 
Casas do País acumulam 
dívida de R$ 24 bilhões e 
que a situação pode piorar 
ainda muito mais se nada 
for feito para o setor. “o 
sistema público de saúde 
do País pode entrar em 
um caos, e aí seria muito 
difícil a regularização em 
curto espaço de tempo”, 
disse Villela.

nessa unidade de saúde mineira, o futuro presiden-
te foi atendido e salvo após sofrer atentado a faca

toMAZ SILVA/AGêNCIA BRASIL

Rosa Weber destacou a vontade popular 
A presidente do tSE, 

ministra Rosa Weber, afir-
mou que as diplomações 
“constituem a expressão 
da vontade popular que 
nelas foi democratica-
mente manifestada, com 
absoluta segurança e total 
lisura”.

Rosa Weber ainda lem-
brou que a diplomação é co-
memorado o Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos. 
Nunca nos esqueçamos, os 
direitos fundamentais da 
pessoa humana, além de 
universais são essencial-
mente inexauríveis.”

“Em uma democracia, 
maioria e minoria, como 
protagonistas relevantes 
do processo decisório, hão 
de conviver sob a égide 
dos mecanismos constitu-
cionais destinados à promo-
ção do amplo debate”, com-
plementou a magistrada

Agência Brasil



 

   GERAL terça-feira, 11 De Dezembro De 2018

Proerd forma mais 600 alunos em Belford Roxo  

6

Programa Educacional de Resistência às Drogas beneficiou em 2018 cerca de 1.200 alunos   

Secretaria de 
Comunicação Social

A emoção marcou a 
formatura de 600 
alunos do 5º ano 

do ensino fundamental de 
oito escolas da rede muni-
cipal de Belford Roxo que 
receberam o certificado de 
conclusão do Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd), 
além de medalhas.  o 
evento, uma parceria en-

PLANTANDO A SEMENTE 

tre a Prefeitura e a Policia 
Militar do Rio de Janeiro, 
levou às lágrimas autori-
dades, professores, alu-
nos e responsáveis. Léo, a 
mascote do programa, foi 
uma atração à parte, can-
tando, dançando e diver-
tindo os formandos.

Em 2018, cerca de 
1.200 alunos da rede fo-
ram beneficiados com o 
Proerd na cidade. As aulas 
foram ministradas pelos 

A mascote do proerd leo brinca e vibra com os alunos. Os diretores das escolas municipais foram homenageados pelos policiais

CLAUDIo NUNES/PMBR/DIVULGAÇÃo  

sargentos Gerson Batista, 
Lacerda e Almeida, que, 
durante seis meses, ensi-
naram noções de cidada-
nia, combate às drogas e 
a violência. os formandos 
foram das Escolas Muni-
cipal José Pinto teixeira, 
Santa Cruz, Manoel Go-
mes, Ayrton Sena, Amélia 
Ricci Baroni, Paulo Freire 
e nos Cieps Municipaliza-
dos Casemiro Meirelles 
e Gustavo Capanema. o 

programa aconteceu tam-
bém nas escolas Imacu-
lada Conceição, Capela 
São José, Pastor Rubens 
de Castro, Valmor Lynch 
Valença e Waldemiro José 
Pereira.   

fOrmAçãO DA 
CidAdANiA

Segundo o subcoman-
dante do Proerd, major 
Felipe Gonçalves Romeu, 
a iniciativa contribui para 

a formação da cidadania. 
“As crianças aprendem 
a conviver melhor com a 
família e a sociedade. Fi-
camos contentes, pois os 
alunos se tornam agentes 
multiplicadores de todo 
aprendizado em suas co-
munidades”, enfatizou o 
major.  A subtenente An-
dréa Cristina, também do 
Proerd, parabenizou a to-
dos os envolvidos. “Este 
programa é de suma im-

portância na vida de cada 
um. Dizer não às drogas, 
é dizer sim à vida”, frisou. 
o sargento Gerson Batis-
ta, um dos instrutores do 
curso, disse que sempre se 
emociona nas formaturas. 
“É muito gratificante ver a 
alegria estampada no rosto 
de cada criança e respon-
sável. Eles vibram com a 
gente, como se fôssemos 
seus ídolos, e isso é a nossa 
maior recompensa”, disse.  

“Ajuda na construção de uma sociedade melhor”, diz prefeito
Para o prefeito 

Wagner Carneiro, o 
Waguinho, o Proerd 
é fundamental para o 
crescimento dos alu-
nos. “É um programa 
maravilhoso e ajuda 
na construção de uma 
sociedade melhor. É 
na infância que ire-
mos formar cidadãos 
de bem”, reafirmou 

o prefeito. A secretária-
-executiva de Educação, 
Patrícia Sampaio, que 
representou o secretário 
Municipal da pasta, De-
nis Macedo, acrescentou 
que o programa é muito 
significativo para a rede. 
“É uma alegria manter 
esta parceria com a Po-
lícia Militar.  Lutamos 
para construir um mun-

do menos violento e nada 
melhor do que começar 
através de nossas crian-
ças, que são o futuro da 
cidade”, disse. 

o chefe da Divisão de 
Projetos da Secretaria de 
Educação, André Araújo 
e Dessulina Conceição, 
também do mesmo setor, 
disseram ainda que, lutar 
contra as drogas e a vio-

lência, é lutar a favor da 
vida.  “No dia a dia, nos 
deparamos com inúmeras 
dificuldades.  Temos que 
ensinar nossas crianças 
e jovens a andarem no 
caminho do bem”, res-
saltaram. o diretor da 
Escola Municipal San-
ta Cruz, Custódio Silva, 
parabenizou a eficiência 
e o trabalho desenvolvi-

do pela Polícia Militar. 
“os instrutores são cari-
nhosos com as crianças 
e contribuem para a sua 
formação e cidadania. As 
turmas aprendem a con-
viver melhor em família, 
na escola e fazer a esco-
lha certa”, ressaltou.  A 
dona de casa, Alexandra 
da Luz Avelino Ribeiro, 
gostou muito da partici-

pação da filha Milena 
Cristina, de 11 anos, 
da Escola Municipal 
Amélia Ricci Baroni, 
no programa. “A vio-
lência está por toda 
a parte e as drogas é 
uma delas. o projeto 
faz com que os alunos 
aprendam a distinguir 
entre o certo e o erra-
do”, comentou.

Portugal e Argentina livres de enchentes
o prefeito de Bel-

ford Roxo, Wagner 
Carneiro, o Wagui-
nho, visitou a Rua Ar-
gentina e a Avenida 
Portugal, no Centro. 
As duas via passaram 
por obras de drena-
gem e pavimentação 
para evitar alagamen-
tos. A Secretaria de 
Conservação trocou 
cerca de 200 manilhas 
para melhorar a vazão 
da água, além de lim-
par os ralos.

Ao lado do secre-
tário de Conservação 
Adriano Carmo de 
oliveira, Waguinho 
percorreu a Avenida 
Portugal e conversou 
com moradores. Ele 
destacou que a Pre-
feitura está fazendo 
obras em diversos 
bairros. o prefeito 
lembrou dos proble-
mas dos constantes 
alagamento na Rua 
Argentina e Avenida 
Portugal. “Bolsões de 
água se formavam e 
dificultavam a vida de 
quem mora aqui. Essa 
obra diminuirá muito 

este problema e ire-
mos trabalhar muito 
nesta localidade. Meu 
objetivo é fazer de 
Belford Roxo a me-
lhor cidade da Baixa-
da Fluminense”, resu-
miu o prefeito ao lado 
dos vereadores Rodri-
go Gomes, Anjinho e 
Eduardo Araújo.

A aposentada Mano-
elina Rafael, 72, não 
se conteve e abraçou 
o prefeito fazendo-lhe 
uma série de agrade-
cimentos. Morando há 
mais 50 anos no local, 
ela relembrou os dias 
de sofrimento. “A Rua 
Argentina e a Aveni-

da Portugal enchiam 
muito em época de 
chuva. Acredito que 
com esta obra a situ-
ação irá melhorar”, 
disse Manoelina, dan-
do um forte abraço no 
prefeito. “Espero que 
a partir de agora os 
problemas de enchen-
te terminem. É muito 
boa a sensação de ver 
a Avenida Portugal e 
a Rua Argentina com 
novo aspecto e mani-
lhas trocadas. Acho 
que as enchentes es-
tão com os dias con-
tados”, vibrou a dona 
de casa Iracir Macha-
do, 67.

prefeito Waguinho acompanha o trabalho das máquinas

RAFAEL/BARREto/PMBR

Operação ‘Tapa-buraco’ recupera via 
no bairro Vila Central, em Queimados

A semana come-
çou movimentada 
na Rua Marselha, 
no bairro Vila Cen-
tral, em Queimados. 
Logo pela manhã 
desta segunda-feira 
(10), agentes munici-
pais, máquinas e ca-
minhões trabalhavam 
a todo o vapor para 
realizar a manuten-
ção da via pública. A 
ação, promovida pela 
Prefeitura, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Conservação 
e Serviços Públicos, 
faz parte da operação 
“tapa-buraco” e visa 
recuperar o asfalto do 
município, garantindo 
a melhor trafegabili-
dade e evitando aci-
dentes de trânsito.

outras ruas como 
Printer, Caicó, Ma-
rajoara, Hortência, 
Mercedes, Araruama, 
Nilópolis, Álvaro So-
ares, Estrada olegá-
rio Dias e Avenida 
tinguá já receberam 

intervenções na semana 
passada.

De acordo com o 
Secretário da Pasta, 
Rogério Brandi, a ma-
nutenção ocorre sema-
nalmente em diversos 
pontos da cidade. “São 
pequenas intervenções 
que fazem grande dife-
rença. É importante fri-
sar que estamos traba-
lhando não só no Centro 
da cidade, como em 
bairros periféricos tam-
bém”, explicou o gestor.

Comerciante da re-
gião, José de oliveira 
(37), ficou satisfeito 

com a manutenção na 
via. “Eu tenho uma 
loja de material de 
construção e preciso 
sempre passar de ca-
minhão aqui na rua. 
Sem buracos, a vida 
útil do meu veículo 
de trabalho vai ser 
prolongada”, afirmou 
o empreendedor.

Para solicitar ou 
agendar um dos ser-
viços da SEMCoN-
SESP, é necessário ir 
até a secretaria (Rua 
Félix, 1581, Centro), 
de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

Operários trabalham na recuperação na Vila Central

DIVULGAÇÃo/PMQ
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O corpo de Ellen Conceição da Silva Barbosa, de apenas 10 anos foi encontrado 
com um lençol enrolado no pescoço e sinais de violência sexual

Portal busca pistas sobre morte 
de menina em Belford Roxo

7POLÍCIA

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

anos vive com a 
família em um 
imóvel.sem fecha-
dura. No lugar da 
janela, há um pano 
para tentar aplacar 
a luz do dia. 

A garota teria 
sido levada de 
casa, na Rua Gil-
berto, na comuni-

o cartaz que 
pede in-
formações 

sobre quem ma-
tou a menina El-
len Conceição da 
Silva Barbosa, de 
apenas 10 anos, 
foi divulgado on-
tem pelo Portal 
dos Procurados. 
o corpo da vítima 
foi encontrado na 
última sexta-feira 
em frente a terreno 
abandonado, com 
um lençol enrola-
do no pescoço e 
sinais de violência 
sexual.

A Divisão de Ho-
micídios da Bai-
xada Fluminense 
(DHBF) orienta 
que informações 
podem ser re-
passadas de for-

ma anônima pelo 
Whatsapp ou tele-
gram do Portal dos 
Procurados, no te-
lefone (21) 98849-
6099; pela Central 
de Atendimen-
to, no (21) 2253-
1177; através do 
Facebook (mensa-
gem inbox); e pelo 
aplicativo Disque 
Denúncia RJ.

“ARRANCA-
rAm um peDA-

çO De mim”
o pai de Ellen, 

que tem outros 
três filhos, disse 
que está destroça-
do. “Eu estou arra-
sado. Foi como se 
tivessem tirado um 
pedaço de mim”, 
afirmou Marcelo, 
que trabalha como 
camelô e há dois 

dade teodoro, no 
bairro Itaipu. Ela 
estava sem o short, 
sem a calcinha e 
com um lençol en-
rolado no pescoço. 
Ellen foi enterrada 
ao meio-dia de on-
tem no Cemitério 
municipal de Nova 
Iguaçu. 

DIVULGAÇÃo/PRF

Comoção nas redes sociais 
A morte de Ellen cau-

sou comoção nas redes 
sociais. O perfil do Fa-
cebook da Escola mu-
nicipal Antônio Pinhei-
ro Guimarães Victory, 

onde a garota estudava, 
publicou uma mensagem 
de pesar: “A Família An-
tônio Pinheiro Guimarães 
Victory está de luto!!! Um 
crime bárbaro tirou a vida 

da nossa querida aluna 
Helen da turma 301. Que 
o culpado não fique im-
pune. Clamamos por jus-
tiça!!! Que Deus console 
o coração de seus fami-

liares, amigos e de todos 
que conviviam com ela. 
Descanse em paz, querida 
Helen”.

“Uma menina que com 
toda a dificuldade em que 

vivia, sempre estava feliz 
e carinhosa com todos! 
Descanse em Paz”. “Muito 
triste, que Deus conforte 
sua mamãe, seus irmãos, 
seus familiares e seus ami-

gos. Meu filho estudou 
com ela”. “Que tristeza, 
ela era da mesma tur-
ma da minha filha. Que 
Deus conforte os cora-
ções dos familiares”.

Advogado suspeito de destruir 
provas contra Pezão é preso

A prisão preventiva 
do advogado tony Lo 
Bianco foi pedida pela 
procuradora-geral, Ra-
quel Dodge, a requerer, 
na última sexta-feira. 
Ele é suspeito de inter-
ferir para impedir a in-
vestigação de esquema 
criminoso envolvendo 
o governador do Rio, 
Luiz Fernando Pezão 
(MDB). 

Determinada pelo mi-
nistro do Superior tri-
bunal de Justiça, Felix 
Fischer, no último do-
mingo, a medida caute-
lar foi executada na ma-
nhã de hoje, pela Polícia 
Federal, que também 
cumpriu mandados de 
busca e apreensão em 

quatro endereços liga-
dos ao advogado e na 
residência de Sérgio Be-
ninca. As informações 
foram divulgadas pela 
Secretaria de Comuni-
cação Social da Procu-
radoria. Pezão e outras 
oito pessoas foram pre-
sas no dia 29 de no-
vembro pela operação 
Boca de Lobo, quando 
também foram cumpri-
dos mandados de busca 
e apreensão nas cidades 
do Rio, Piraí, Juiz de 
Fora, Volta Redonda e 
Niterói.

Lo Bianco é advoga-
do da empresa kyocera, 
uma das integrantes do 
consórcio que venceu a 
licitação para as obras 

de iluminação do Arco 
Metropolitano, orçada 
em mais de R$ 96 mi-
lhões. Já Beninca, pos-
sui ligações com Cézar 
Amorim, um dos alvos 
da operação deflagrada 
em 29 de novembro.

o governador do Rio, 
Luiz Fernando Pezão 
(MDB), e outras oito 
pessoas foram presas no 
dia 29 de novembro, quan-
do também foram cumpri-
dos mandados de busca e 
apreensão nas cidades do 
Rio, Piraí, Juiz de Fora, 
Volta Redonda e Niterói.

o ministro Felix Fis-
cher autorizou ainda o 
sequestro de bens dos en-
volvidos até o valor de R$ 
39,1 milhões.

tony lo Bianco foi preso nesta segunda, suspeito de tentar queimar provas 
da Boca de lobo, operação que prendeu o governador luiz fernando pezão

 REPRoDUÇÃo

DHBF prende suspeito de 
exibir em vídeo cabeça rival

Uma ação conjunta da 
Divisão de Homicídios da 
Baixada Fluminense e a 54ª 
DP (Belford Roxo) prendeu, 
no último sábado, Marlon 
Douglas Souza Ferreira, de 
27 anos, suspeito de matar 
um traficante de uma facção 
rival e se exibir em um ví-
deo, divulgado em redes so-
ciais, segurando a cabeça do 
rival, Darci Barbosa Amaral 
de Salles, de 18 anos.

No vídeo, acompanhado 
de outros traficantes, estes 
atingem o corpo da vítima 
com armas e fazem amea-
ças ao líder da facção rival, 
Geonário Fernandes Pereira 
Moreno, o ‘Genaro’. 

Marlon foi preso com a 
mesma camisa que usa no 
vídeo. Investigações apon-

tam que ele foi reconhecido 
graças às tatuagens que tem 
no braço, que aparecem algu-
mas vezes nos 30 segundos do 
material. A morte ocorreu em 
26 de setembro, na guerra de 
facções do tráfico das comuni-

dades Santa tereza e Parque 
Floresta, em Belford Roxo. 
A vítima seria integrante do 
tráfico da comunidade Santa 
tereza e teria sido capturada 
e morta durante invasão da 
comunidade rival.

DIVULGAÇÃo

Marlon foi preso com a mesma camisa na qual aparece no vídeo

Mãe de seis filhos é esfaqueada pelo companheiro
Uma mulher foi 

morta a facadas na 
madrugada de on-
tem na QNM 20 de 
Ceilândia Norte e o 
principal suspeito é o 
companheiro da víti-
ma. o crime ocorreu 
no apartamento onde 
morava o casal e os 
seis filhos. Segundo 
informações, a briga 
foi motivada por um 

celular.
o caso foi registrado 

como feminicídio pela 
15ª Delegacia de Po-
lícia (Ceilândia Cen-
tro). Segundo a PCDF, 
Wdson Luiz Santos de 
Souza, 23 anos, des-
feriu diversas facadas 
em Mônica Benvindo 
da Costa, 26.

Após atacar a com-
panheira, ele fugiu. 

Porém, retornou em 
seguida, quando ela 
era socorrida por fa-
miliares, e deferiu 
mais três facadas na 
mulher, de acordo 
com o delegado-che-
fe da 15ª DP, André 
Luís da Costa Leite. 
A faca, objeto do cri-
me, foi apreendida. 
o homem está fora-
gido.



O relacionamento 

passa por crescimento 

e a fase é de namoro 

e reconhecimento da 

autoestima. Entretanto 

existem pontos isolados que devem ser 

transpostos para que ambos consigam 

viver uma nova história a dois.

Você consegue interagir 

com pessoas que até 

então estavam resistentes 

e dificultavam os planos 

traçados. Há bons 

resultados, entretanto tenha atenção 

com rivalidades ou situações que 

ativam negociações difíceis.

Áries

As metas profissionais 

seguem em 

crescimento e as 

portas estão abertas 

para o progresso e 

para a prosperidade. Entretanto 

existe um fator que dificulta a troca 

com uma pessoa importante, o que 

pode gerar desafetos. Reflita sobre 

suas posturas e colocações.

Touro

Há crescimento por 

meio dos estudos 

e divulgação de 

informações com 

clientes ou sócios. 

Esteja aberto para interagir com 

pessoas que contribuem com o seu 

progresso. Existem, porém, desafetos 

ou situações que dificultam trâmites 

financeiros no trabalho.

Gêmeos

Há sentimentos 

profundos que 

lhe proporcionam 

crescimento e 

fortalecem a fé. Suas 

posturas colaboram com a rotina e 

ativam excelentes oportunidades. 

O desafio é acreditar em si mesmo 

e reconhecer os seus talentos. Os 

desafio podem interferir no campo 

afetivo.

Câncer

Leão

Há um cenário 

favorável para se sentir 

reconhecido no trabalho. 

O seu conhecimento 

é valorizado e você 

está apto a seguir mais 

confiante. Entretanto é importante 

examinar possíveis desafetos que 

podem interferir em sua atuação.

Virgem

Há um cenário 

favorável para se 

sentir reconhecido 

no trabalho. O seu 

conhecimento é 

valorizado e você 

está apto a seguir mais confiante. 

Entretanto é importante examinar 

possíveis desafetos que podem 

interferir em sua atuação.

Libra

Você sente dificuldades 

para interagir com 

assuntos familiares 

ou domésticos. 

Reflita sobre possíveis 

desafetos e sobre como pode lidar 

harmoniosamente com as relações 

existentes. Apesar dos desafios, há 

favorecimento para o crescimento de 

planos estabelecidos.

Escorpião

Você sente dificuldades 

para interagir com 

assuntos familiares ou 

domésticos. Reflita sobre 

possíveis desafetos e 

sobre como pode lidar 

harmoniosamente com as relações 

existentes. Apesar dos desafios, há 

favorecimento para o crescimento de 

planos estabelecidos.

Sagitário

Apesar dos desafios 

que vem enfrentando, 

hoje você consegue 

interagir com assuntos 

financeiros ou promover 

projetos nos quais esteja inserido. 

Mas é importante examinar possíveis 

desafetos ou desafios para lidar com 

acordos ou negociações.

Capricórnio

Você está em 

crescimento e evolução 

para interagir com 

amigos ou projetos nos 

quais esteja envolvido. 

Você está confiante e 

as amizades são valiosas, entretanto é 

importante saber lidar com desafetos. 

As suas posturas estão sendo testadas, 

então há necessidade de interagir com 

maior consciência.

Aquário

É um dia para lidar 

com sentimentos 

e expectativas. Há 

crescimento e progresso 

para conduzir metas 

profissionais. Você está consciente dos 

movimentos que deve realizar, mas 

encontra dificuldade para interagir 

com ideias de uma pessoa que mexe 

muito com você.

Peixes
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

PICADINHO DE AVESTRUZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ Sal 
e páprica picante 
a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
Sirva bem quente

JACARÉ À MODA RIO 
NEGRO

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ Sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
Reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
Tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
Leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva

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

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41320/2018 
Objeto:  Registro de preço para futuras e eventuais aquisições 
de medicamentos para o atendimento aos serviços de atenção 
básica, programas, atendimento especializado e atendimentos 
de urgência da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com 
o Termo de Referência. Data de abertura: 21/12/2018 às 10:00 ho-
ras. Retirada do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e 
Contratos da SEMUS, sito à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, 
sala 310 – Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000.

das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas 
de papel A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo 
com CNPJ da empresa interessada. Daniel da Rocha Goulart – Pre-
goeiro. 

São João de Meriti, 10 de Dezembro de 2018.
Daniel da Rocha Goulart

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42985/2018 
Objeto:  Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
material médico para o atendimento aos serviços de atenção 
básica, programas, atendimento especializado e atendimentos 
de urgência da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com 
o Termo de Referência. Data de abertura: 21/12/2018 às 14:00 ho-
ras. Retirada do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e 
Contratos da SEMUS, sito à Av. Presidente Lincoln, s/n – 3º Andar, 
sala 310 – Jardim Meriti – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-000.
das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas 
de papel A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo 
com CNPJ da empresa interessada. Daniel da Rocha Goulart – Pre-
goeiro. 

São João de Meriti, 10 de Dezembro de 2018.
Daniel da Rocha Goulart

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Município de Porto Real, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no Cadastro Nacional das 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o 
nº 01.612.355/0001-02, com sede situada na Rua 
hilário Ettore, 442 – Centro, Porto Real/RJ, neste ato 
representado por seu PREfEITO MUNICIPAL, vem 
tornar pública a rescisão do Instrumento de Concessão 
de Direito Real de Uso de Imóvel, para fins industriais, 
objeto do Processo Administrativo nº 4611/2018, 
reintegrando-se na posse do Lote n° 04, Quadra b, 
situado na Rua b, com área de 1.500,00 m² - Polo 
Empresarial, na circunscrição do município de Porto 
Real/RJ, cujo concessionário se trata de RAPHAEL DE 
OLIVEIA REIS e herdeiros, inscrito no Cadastro Nacional 
das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 
081.121.087-14, portador do documento de identidade 
RG. n° 10753788-8 – IFP-RJ, residente e domiciliado 
na Avenida Genaro de Carvalho, n° 3636, Apto. 203 – 
Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ, tendo 
em vista o descumprimento da CLÁuSuLA TERCEIRA, 
PARÁGRAFO ÚNICO, aplicando-se as penalidades 
previstas na CÁuSuLA SÉTIMA, CLÁuSuLA NONA, 
PARÁGRAFO PRIMEIRO e PARÁGRAFO SEGuNDO 
do instrumento contratual acima mencionado, nos 
termos do Decreto nº 979 de 22 de fevereiro de 2007.

Porto Real, 10 de dezembro de 2018
Ailton basílio Marques

Prefeito

Município de Porto Real, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no Cadastro Nacional das 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o 

nº 01.612.355/0001-02, com sede situada na Rua 
hilário Ettore, 442 – Centro, Porto Real/RJ, neste ato 
representado por seu PREfEITO MUNICIPAL, vem 
tornar pública a rescisão do Instrumento de Concessão 
de Direito Real de Uso de Imóvel, para fins industriais, 
objeto do Processo Administrativo nº 4612/2018, 
reintegrando-se na posse do Lote n° 05, Quadra b, 
situado na Rua b, com área de 2.000,00 m² - Polo 
Empresarial, na circunscrição do município de Porto 
Real/RJ, cujo concessionário se trata de MAURO CESAR 
fAzOLATO DA SILVA e herdeiros, inscrito no Cadastro 
Nacional das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o nº 026.882.107-00, portador do documento de 
identidade RG n° 08.489112-6 – IFP-RJ, residente e 
domiciliado na Rua São Pedro, 990 – Vista Alegre – 
Barra Mansa – RJ, tendo em vista o descumprimento 
da CLÁuSuLA TERCEIRA, PARÁGRAFO ÚNICO, 
aplicando-se as penalidades previstas na CÁuSuLA 
SÉTIMA, CLÁuSuLA NONA, PARÁGRAFO PRIMEIRO 
e PARÁGRAFO SEGuNDO do instrumento contratual 
acima mencionado, nos termos do Decreto nº 979 de 22 
de fevereiro de 2007.

Porto Real, 10 de dezembro de 2018
Ailton basílio Marques

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 167/2018

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 21 de dezembro 

de 2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 167/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS, para atender a SECRETARIA MuNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS huMANOS 
E HABITAÇÃO, conforme especificações contidas no 
edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº. 6627/2018. O Edital poderá ser reti-
rado no portal oficial do município no endereço eletrô-
nico 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 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
129.685,77.

Porto Real, 10 de dezembro de 2018.

CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-

PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 168/2018

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14 horas, do dia 21 de dezembro 
de 2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Munici8pal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 168/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 

https://www.portoreal.rj.gov.br
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FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo
Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CANJICA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHADA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
preço, objetivando AQuISIÇÃO DE PAPÉIS (RESMA 
DE PAPEL A4 E ROLO DE PAPEL A1), para atender 
a SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, conforme especi-
ficações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº. 4631/2018. 
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do municí-

pio 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 MÁ-
XIMO ADMITIDO: R$ 80.740,00 (oitenta mil e setecen-

tos e quarenta reais).
Porto Real, 10 de dezembro de 2018.

CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-

PRAS E CONTRATOS

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 

10 DE DEZEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 11/12/2018 – CÓD-
-PMBR 198.

DECRETO N° 4.603 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a composição do Grupo Executivo de Projetos Espe-
ciais – GEPE - 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,  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

Republicado por ter saído com incorreção

DECRETO N° 4.604 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
“Dispõe sobre a alteração do Decreto 4.567, de 09 de novembro 
de 2018.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Altera as alíneas “B”, “D”, “G”, “J”, “R” e “U” do Parágrafo 
único do Art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)
       
 Parágrafo único - (...)

a) (...);

(...)

b) 11/06495, 11/20239, 11/20273, 60/60329, 60/60357, 
60/60413, 60/60425, 60/60453, 60/60485, 60/60602, 60/60603, 
60/60604, 60/60627, 60/60736, 60/60766, 60/60783, 60/60868, 
60/60905, 60/60908, 60/61254, 60/61275, 60/61284, 60/61500, 
60/61938, 60/65324, 60/65498, 60/65599, 60/65771, 60/65776, 
60/65777, 60/65781, 60/65783, 60/65788, 60/65793, 60/65823, 
60/65873, 60/65928, 60/65937, 60/65940, 60/66032, 60/66035, 
60/66043, 60/66063, 60/66086, 60/66088, 60/66092, 60/66098, 
60/66103, 60/66327, 60/66375, 60/66382, 60/67452, 60/66831, 
60/66874, 60/66877, 60/67106, 60/67173, 60/67175, 60/67191, 
60/67231, 60/67233, 60/67333, 60/67400, 60/60452, 60/67572, 
60/67610, 60/67772, 60/67883, 60/68153, 60/68484, 60/68549, 
60/68573, 60/68661, 60/68723, 60/69136, 60/69172, 80/41900, 
80/43086, 82/41926;

(...)

d)    60/54655, 60/54656, 60/54658, 60/54670, 60/56590, 60/56598, 
60/56603, 60/56612, 60/56613, 60/59415, 60/60303, 60/60304, 
60/60307, 60/60380, 60/60419, 60/60465, 60/60476, 60/60478, 
60/60480, 60/60564, 60/60612, 60/60650, 60/60927, 60/61495, 
60/61804, 60/61877, 60/61892, 60/62026, 60/62306, 60/62307, 
60/62356, 60/66640, 60/67630, 60/67874, 60/69114, 80/41876;

(...)

g) 11/07542, 11/14917, 11/18430, 11/19681, 11/20052, 
11/20281, 11/46461, 11/46462, 11/49738, 11/49746, 11/52350, 
11/52356, 11/52369, 11/52786, 60/60346, 60/60347, 60/60348, 
60/60350, 60/60352, 60/60356, 60/60358, 60/60363, 60/60364, 
60/60370, 60/60383, 60/60384, 60/60385, 60/60386, 60/60387, 
60/60388, 60/60390, 60/60391, 60/60392, 60/60397, 60/60398, 
60/60400, 60/60420, 60/60466, 60/60487, 60/60489, 60/60492, 
60/60497, 60/60498, 60/60501, 60/60510, 60/60525, 60/60528, 
60/60532, 60/60588, 60/60633, 60/60639, 60/60646, 60/60652, 
60/60658, 60/60676, 60/60686, 60/60695, 60/60730, 60/60745, 

60/60752, 60/60772, 60/60795, 60/60801, 60/60823, 60/60898, 
60/61163, 60/61194, 60/61217, 60/61223, 60/61237, 60/61238, 
60/61243, 60/61257, 60/61259, 60/61260, 60/61266, 60/61326, 
60/61398, 60/61402, 60/61407, 60/61408, 60/61537, 60/61687, 
60/61806, 60/61835, 60/61841, 60/61847, 60/61893, 60/62265, 
60/62318, 60/62410, 60/62412, 60/63798, 60/63799, 60/63815, 
60/63816, 60/65332, 60/65333, 60/65334, 60/65335, 60/65336, 
60/65337, 60/65385, 60/65483, 60/65540, 60/65546, 60/66027, 
60/66145, 60/66369, 60/66534, 60/66551, 60/66583, 60/66797, 
60/66824, 60/66825, 60/66826, 60/66827, 60/66829, 60/66832, 
60/66834, 60/67116, 60/67354, 60/67355, 60/67395, 60/67398, 
60/67406, 60/67413, 60/67420, 60/67423, 60/67425, 60/67431, 
60/67443, 60/67453, 60/67480, 60/67492, 60/67614, 60/67683, 
60/67700, 60/67798, 60/67805, 60/67806, 60/67807, 60/67828, 
60/67948, 60/67959, 60/68219, 60/68357, 60/68378, 60/68389, 
60/68392, 60/68396, 60/68403, 60/68409, 60/68519, 60/68566, 
60/68591, 60/68601, 60/68608, 60/68609, 60/68680, 60/68687, 
60/68688, 60/68701, 60/68702, 60/68705, 60/68707, 60/68708, 
60/68713, 60/68716, 60/68718, 60/68733, 60/68769, 60/68770, 
60/68772, 60/68815, 60/68818, 60/68820, 60/68838, 60/68841, 
60/68851, 60/68871, 60/68877, 60/68882, 60/68894, 60/68909, 
60/68940, 60/68972, 60/69145, 60/69151, 60/69155, 60/69156, 
60/69158, 60/69159, 80/41924, 80/43068, 80/43372;

(...)

j) 60/66041, 60/60539, 60/60542, 60/60584, 60/60596, 
60/60600, 60/60613, 60/60819, 60/61216, 60/61334, 60/61400, 
60/61582, 60/61586, 60/61682, 60/61836, 60/61842, 60/61866, 
60/62308, 60/62332, 60/63356, 60/66823, 60/66875, 60/67220, 
60/67381, 60/67640, 60/67642, 60/67680, 60/68853, 80/41969;

(...)

r)   11/17869, 11/17981, 60/60520, 60/60556, 60/60670, 60/61577, 
60/65645, 60/67371, 60/67415, 60/67418, 60/67422, 60/67636, 
60/67925, 60/68077, 60/68080, 60/68083, 60/68084, 60/68090, 
60/68092, 60/68260, 60/68261, 60/68359, 60/68881, 60/69002;
(...)

u) 11/5914, 60/61915, 60/61917, 60/62369, 60/69035, 
60/69141”

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

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 na forma ELETRÔNICA 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

Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA N.º 2261/GP/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELI TEIXEIRA DE MORA-
ES, para exercer o cargo em comissão de Subprocurador, símbolo 
CC-1, na Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA N.º 2262/GP/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
Retificar, a portaria nº845/GP/2014, de 05/06/2014, que concedeu 
a Aposentadoria Compulsória ao servidor JORGE DOS SANTOS 
CUNHA, matrícula nº10/17.936, efetivo no cargo de Agente de De-
fesa Civil, da SEMUSP, com fundamento no artigo 40, §1º, inciso 
II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº41/2003 

e art. 61 da LC 083/2006, com proventos mensais e proporcionais 
de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais): sendo R$ 
401,31 (quatrocentos e um reais e trinta e um centavo) a título de 
(7.372/12.775) do vencimento base do cargo efetivo e R$ 143,69 
(cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) a título 
de complementação constitucional ( §2º, do art. 201 da CRFB/88, 
conforme o contido nos autos do processo administrativo PREVIDE 
2014/00335 e PMBR nº 04/0001937/2011. Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a contar de 
12 de abril de 2011.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1357/SEMAD/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,  os nomes relacio-
nados abaixo,  para exercerem o cargo em comissão de Assessor 
de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
MICHELE CORREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
DAIANA CORREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
FABIANA REIS DA SILVEIRA COMES
CÁTIA ALVES NUNES

PORTARIA N.º 1358/SEMAD/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARIA DE FATIMA ALVES 
VIMERCATI, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1359/SEMAD/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LORENE ALENCAR 
DE MELLO, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
Símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
 
PORTARIA N.º 1360/SEMAD/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCAS ANDRE PERARIO 
GOMES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, Símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DA 
NOTA DA COMISSÃO TÉCNICA REFERENTE A TOMADA DE 

PREÇOS Nº010/2018

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, 
objetivando CONVOCAR a Licitante participante do processo referi-
do para sessão pública de apuração do resultado geral da Proposta 
Técnicas e Abertura do invólucro da Proposta de Preços.
Fica convocada a licitante e demais interessados a comparecer no 
dia 12 de Dezembro de 2018, às 14 horas, na sala de reunião da 
CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – 
Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
 Presidente da CPLMS 

SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PORTARIA SEMED - Nº 74 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 
“Estabelece Calendário Escolar 2019 para às Unidades Escolares 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de 
Belford Roxo.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Belford Roxo/RJ, 
no uso de suas atribuições legais e considerando:

	 A necessidade de garantir o cumprimento do disposto no 
artigo 24, inciso I da Lei 9394/1996.
	 A necessidade de normatizar o início e término do ano 
letivo para as Unidades Escolares  da Rede Municipal de Ensino 
de Belford Roxo.

Estabelecer o Calendário Escolar para as Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Edu-
cação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Belford 
Roxo  referente ao ano letivo de 2019, conforme Anexos I e II. 
Garantir através do Calendário Escolar a efetivação do Mínimo de 
200 dias letivos,  conforme determinado por Lei.

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


ATOS OFICIAISterça-feira, 11 De Dezembro De 2018 11

Lourdes Maria procura por Olavo

Marino aceita a proposta de Dom Sabino

Marcelo é hostil com Isabel e Alain. Cris afir-
ma a Edméia/Grace que não tem ciúmes de 
Alain com Isabel. Tavares encontra as roupas 
de Emiliano. Isabel termina seu romance com 
Marcelo. Débora alerta Cris sobre a fofoca que 
se espalhou sobre ela. Alain é rude com Cris. 
Priscila conta para Edméia/Grace que Felipe 
apareceu para ela na gruta. Marina e Gerson 
recebem as réplicas dos quadros de Hildegard. 
Margot se surpreende ao ver pintura no quadro 
entre as obras que vieram do antiquário.

Gabriel enfrenta Valentina. Clotilde decide falar 
com Valentina sobre a prisão de Luz. Lourdes Maria 
procura por Olavo. Gabriel ameaça Valentina. Ma-
chado mostra a Rita de Cássia a calcinhaque rou-
bou. Júnior vê o homem misterioso que o atacou 
na delegacia. Fabim observa Marilda. Gabriel visita 
Luz. Júnior propõe uma trégua a Gabriel. Machado 
manda Leonardo comparecer à delegacia. Mirtes 
ofende Stella. Marilda chega à casa de Valentina. 
João Inácio pede para conversar com Guilherme. 
Sóstenes se preocupa com a ida de Gabriel e Júnior 
a Greenville. 

Samuca deduz que Agnese possa ter se enve-
nenado. Marino aceita a proposta de Dom Sabino 
no projeto de despoluição do Rio Tietê. Betina pede 
a Mariacarla que a mantenha informada sobre os 
passos de Livaldo. Lúcio visita Agnese no hospital 
e a ameaça. Betina deduz que Agnese se envene-
nou para escapar da cadeia. Betina afirma a Igor 
que eles devem mandar Agnese para fora do Brasil 
com documentos falsos. Agustina avisa a Carmen 
que não irá ao casamento de Marocas se ela estiver 
presente. Samuca mostra a Marocas o apartamento 
em que pretende morar com ela depois de casados.

Marcelo é hostil com Isabel e Alain

Ingredientes

Modo de preparo

BANANA COMPRIDA 
RECHEADA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

Descasque os ca-
marões.
Corte as caudas 
de lagosta e o 
filé de peixe em 
cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do 
reino e o suco de 
limão.
Reserve.
Para descascar 
as bananas, com 
uma faca faça 
um único corte na 
casca, no sentido 
do comprimento e 
retire o conteúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas 
em pedaços e re-
serve.
Recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
Regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
Feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaqueci-
do por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
Em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
Regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
O cumprimento deste Calendário é de responsabilidade do Diretor e da Equipe Técnico Pedagógica da 
Unidade Escolar sob orientação da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único: Cabe ao Diretor da Unidade Escolar assegurar ampla divulgação do Calendário Es-
colar, afixando-o em local de fácil visibilidade.

Em caso de intempérie ou qualquer outros fatores que impeçam o cumprimento  dos 200 (duzentos)  
dias letivos, a Unidade Escolar deverá estabelecer a reposição em dias não previsto como letivo, como 
sábados ou dias de recesso escolar ou eventuais dias de pontos facultativos, devendo este ser regis-
trado e comunicado através da Inspeção Escolar e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação.
Os dias de Conselho de Classe e Grupo de Estudos constituem-se em dias letivos, garantindo o cum-
primento do preceito legal, devendo ser realizado por turno, em dias alternados.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação – SEMED-BR.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 

DENIS MACÊDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mat. 60/60506

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Educação-CME de Belford Roxo no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes designados  através do Decreto nº 
4.601 de 07 de dezembro de 2018, D.O. 08/12/2018 para participarem de Reunião Extraordinária de 
Posse do Conselho Municipal de Educação a ser  realizada no Dia 12/12/2018(quarta-feira) as 14h no 
Auditório da Câmara Municipal de Belford Roxo  – Sito a Avenida José Mariano dos Passos nº 1214, 
Bairro Prata, Belford Roxo – RJ.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME

Belford Roxo.

PORTARIA Nº 041/PREVIDE/2018 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
Exonerar a contar desta data, ELI TEIXEIRA DE MORAES, do cargo em comissão de Procurador, 
símbolo CC-1, no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MAT. 60/362-2017

RESUMOS DAS NOVELAS

MANTENHA A 
CIDADE LIMPA



Cerca de 200 alunos da Vila Olímpica esquentaram o tatame e mostraram que estão no ponto

teçra-feira, 11 De Dezembro De 201812 EspoRTE

Artes Marciais agitaram Queimados no
fim de semana perante 2 mil pessoas 
Ginásio Metodista ficou lotado para o Torneio de Judô e o Campeonato estadual de Jiu-Jitsu

DISPUTAS ACIRRADAS PELAS MEDALHAS

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Nas arqui-
b a n c a d a s 
do Giná-

sio Metodista, gri-
tos de incentivo e 
muita empolgação. 
No tatame, disputas 
acirradas e emocio-
nantes. Este foi o 
cenário de um fim 
de semana repleto 
de artes marciais 
em Queimados, na 
Baixada Fluminen-
se. No sábado (8), 
cerca de 200 alu-
nos da Vila olímpi-
ca participaram do 
Festival de Judô, no 
Ginásio Metodista 
e, no domingo (9), 
no mesmo local, o 
Campeonato Esta-
dual de Jiu-Jitsu 
movimentou a cida-
de. o primeiro tor-
neio foi promovido 
pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Es-
porte e Lazer, e o 
segundo, pela Fe-
deração de Jiu-Jitsu 
Profissional do Rio 
de Janeiro.

o evento de sá-
bado movimentou 
os pequenos judo-
cas da cidade de 
Queimados. Crian-
ças de 4 a 17 anos 
fizeram uma com-
petição especial, 
afinal, muitos dos 
atletas participa-
ram pela primeira 
vez de uma disputa 
de campeonato. No 
fim, os alunos re-
ceberam troféus e 
medalhas. os cam-
peões celebraram a 
vitória com respon-
sáveis orgulhosos 
que torciam das ar-
quibancadas.

No domingo (9) 
mais um grande 
evento. Cerca de 
1.500 pessoas lo-
taram as arquiban-
cadas do Ginásio 
Metodista para a 
última etapa do 
Campeonato Cario-
ca de Jiu-Jitsu pro-
fissional. Cerca de 
800 atletas partici-
param da competi-
ção, divididas em 
28 equipes de todo 
o estado do Rio. 

DIVULGAÇÃo / PMQ

No fim, Maré top 
team foi o grande 
campeão com 390 
pontos. Em segun-
do lugar ficou San-
tana BJJ (164 pon-
tos) e, em terceiro, 
Gilvan Santos com 
132 pontos.

o secretário da 
pasta, Júlio Coim-
bra, destacou a pre-
sença do público 
nos eventos. “Que-

ro agradecer ao pre-
feito Vilela por es-
tar sempre disposto 
a ajudar o esporte 
da cidade. o pú-
blico compareceu e 
foi uma festa linda. 
Sabemos da impor-
tância de promover 
a prática esportiva 
para nossas crian-
ças. Foi um ano 
muito produtivo”, 
disse o gestor.


