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Rei Pelé vira Academia de 
Futebol no Sul Fluminense

Esporte

Leitor pede a 
volta dos ‘casos’ 
no Pombal Chifre 

de Ouro
2

Música na Natureza 
com muito samba 
em Nova Iguaçu

Presidente da Câmara repudia 
comandante do 39º BPM 

Belford Roxo

o presidente da Câma-
ra de Vereadores de Bel-
ford Roxo, Marcinho 
Bombeiro não anda sa-
tisfeito “com o trabalho 
desenvolvido pelo novo 
comandante do 39º BPM 
(Belford Roxo), Wagner 
Guerci Nunes”. Segundo 
Bombeiro, Guerci “não 
demonstra comprometi-
mento com a população 
da cidade”. 

3

Justiça
Tribunal Regional do Trabalho em Queimados

ontem, Queimados ganhou sede própria do tribunal Regional do 
trabalho, que funcionará no bairro Vila Camarim. Na inauguração 
estiveram o Prefeito Carlos Vilela, o vice Machado Laz e o Presidente 
do tribunal Regional do trabalho da 1ª Região (tRt-RJ), o Desem-
bargador Fernando Antônio Zorzenom da Silva.

34

Um terreno aban-
donado e uma rua que 
virou área de descar-
te de entulho, na Rua 
Antônio Félix, estão 
deixando moradores 
da região central de 
Nilópolis preocupa-
dos. Pedidos foram 
feitos à Prefeitura, 
mas, até ontem nada 
havia sido feito.

Entulho em rua 
4

o Caxias Shopping 
preparou edição espe-
cial de seu baile mensal 
gratuito para encerrar o 
ano em grande estilo. o 
evento será dia 10 deste 
dezembro, das 17h às 
21h, na Praça de Ali-
mentação e terá música 
ao vivo para o público 
dançar e se divertir.

Baile em Caxias

Prefeito Carlos Vilela (centro) recepcionou as autoridades durante o evento

DIVULGAÇÃo

Marcinho e seus pares aprovaram por unanimidade, Moção de Repúdio ao comandante da unidade situada em São Bernardo

7

Dos títulos de fisiculturismo 
a traficante de drogas, 
‘Bonequinha de Ferro’ 

é engaiolada em 
megaoperação da Civil

TRF-2 mantém 
condenação de 
Garotinho por 

corrupção
3

Yara Silva que é vice-campeã Sul-Americana de fisiculturismo, foi presa

Cerco ao tráfico de drogas no RJ

Pode chorar à vontade!
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Um leitor da coluna há bastante tempo, ‘Almeida Pe-
riquito’ cobra histórias do Pombal Chifre de ouro, que 
tanto sucesso fez por aqui em outras épocas. Ao Almeida, 
respondemos o seguinte: nosso principal informante de 
lá já se foi desse mundo e não pode mais passar os fatos 
hilários do Pombal, que deixou muita gente sem dormir. 
(risos). Grande Almeida! Vamos tentar um agente-mora-
dor do Chifre de ouro e voltar a contar o que acontece no 
conjunto de apartamentos na calada da noite.

Saudade do ‘Chifre de Ouro’

Essa não é do Pombal Chifre de ouro, mas cabe 
no tema. Naquele conjunto de moradias, cujo va-
lentão vive cagando goma pelos quatro cantos e 
intimidando os homens do lugar, acontece que, en-
quanto o cara se exibe, fala que faz e acontece, a 
mulherzinha dele, moreninha toda certinha dá seus 
pulinhos na cerca. Ela sempre diz que vai ao den-
tista e acaba passando horas em um apê perto de 
casa. Quem conta isso, é o próprio pegador da gata 
do valentão. (risos). Que coisa, né não?

Naquela casa de leis, o que existe de falsas ami-
zades é fo***. Um dos sujeitos dono de sorriso de 
hiena, dá tapinhas nas costas dos colegas de traba-
lho, mas, sempre que pode, apronta uma casca de 
bananas. Uma das especialidades do traíra é ‘entre-
gar’ fatos pessoais e ‘rabos na estrada’ dos colegas. 
Que feio isso! Um dia sua hora chega, hein vacilão!

Trair e coçar, é só começar

Tira onda de valente e leva galhos perto de casa

o abraço de hoje vai 
para Leila Dias, cantora 
e compositora de Nova 
Iguaçu. Dona de um estilo 
próprio de interpretar suas 
canções a moça faz suces-
so por onde se apresenta. 
Aquele Abraço Leila!!!

(21) 98037-1338
          WhatSaPP

Aquele Abraço!

 DIVULGAÇÃo

Projeto Música na Natureza chega 
a sua sétima edição com samba

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Desportistas de Nova 
Iguaçu que tinham espe-
rança na volta à cena do 
Prêmio Mérito Esportivo 
este ano se decepcionaram 
mais uma vez. A Câmara 
de Vereadores da cidade, 
promotora do evento, não 
se animou a homenagear 
os destaques do ano, como 
fez até o ex-vereador e 
lindberguista Marcos Fer-
nandes assumir a presi-
dência da Casa.

Formatura de Teatro

ALZIRo xAVIER/PCNI

A oficina de teatro da 
Secretaria de Cultura, 
Esporte, Lazer e turis-
mo de Mesquita, encer-
rou suas atividades deste 
ano e marcou a formatu-
ra de seus alunos com a 
peça “Quem te contou 
essa história?”. A apre-
sentação aconteceu na 
última sexta (30/11), no 
Centro Cultural Mister 
Watkins. Ao final do es-
petáculo, os 25 alunos 
receberam seus certifi-
cados. 

O Grupo Expressão animou a festa de domingo no Parque Natural de Nova Iguaçu, o Parque do Vulcão  

‘‘ Diário do meu Brasil’’ no Espaço Fama

No Dia Nacio-
nal do Samba 
(domingo, 2 

de dezembro), o rit-
mo fechou com chave 
de ouro o ano de 2018 
do projeto Música na 
Natureza, no Parque 
Natural Municipal de 
Nova Iguaçu (Parque 
do Vulcão). Com mui-
to samba no pé, os pre-
sentes curtiram a natu-
reza ao som do grupo 
Expressão e do cantor 
Cremilson Bico Doce. 
Além das apresenta-
ções musicais, teve 
ainda roda de samba 
com o grupo terra. 
o projeto é realiza-
do pela Secretaria de 
Meio Ambiente, Agri-
cultura, Desenvolvi-
mento Econômico e 
turismo. 

Ao longo do ano, em 
suas sete edições, mais 
de 1.500 pessoas par-
ticiparam do Música 
da Natureza, que apre-
sentou diversos estilos 
musicais, como Jazz, 

Chorinho, música 
Clássica, orquestra e 
até um tributo ao can-
tor Emílio Santiago. 
“Essa é a segunda vez 
que venho e sempre 
tem uma novidade. É 
um ambiente agradá-
vel, seguro e familiar. 
Uma ótima opção de 
lazer, e melhor, gra-
tuita”, disse o aposen-
tado morador do bair-
ro K11, Edió Silveiro 
Fortes, de 68 anos, 

A Escola Livre 
F.A.M.A. apresenta nos 
dias 7 e 14 deste dezem-
bro, o exercício em cena 
“Diário do meu Brasil” 
da 100ª turma do módu-
lo fundamental.

‘Diário do meu Bra-

conhecido na roda de 
samba como Dinho, 
que ao lado da esposa, 
Maria Helena Vergínio 
de Paiva, de 62 anos, 
mostrou que tem sam-
ba no pé.   

Segundo o secretá-
rio de Meio Ambien-
te, Fernando Cid, para 
o próximo ano estão 
previstas 12 edições 
do Música da Nature-
za, uma por mês.

“Este projeto é uma 

maneira de valorizar 
os espaços do Parque 
Natural, trazendo o 
pertencimento do lo-
cal aos iguaçuanos e 
também aos turistas de 
toda Baixada e do Rio. 
Cerca de 70% do terri-
tório de Nova Iguaçu 
é de área de proteção 
ambiental, trazer ativi-
dades como esta é um 
avanço na política pú-
blica de turismo e lazer 
da cidade”, enfatizou.

sil’ é uma peça teatral 
que delineia o processo 
de construção da nação 
brasileira. Passando 
pelo período colonial, 
escravidão, ditadura e a 
era digital. o texto traz 
de forma lúdica e bem-

-humorada a jornada 
da nossa pátria amada. 
texto de Juliana Vas-
concelos e direção Ana 
Beatriz Gonçalves. o 
exercício em cena acon-
tecerá na Sala de Espe-
táculos Amir Haddad, 

que fica na Avenida Ge-
túlio de Moura 1302, 
Centro, Nova Iguaçu. 
Sexta-feira às 20h30 
e sábado às 20h. In-
gressos: R$20 (intei-
ra) e R$10(meia ou 
antecipado).

Formatura de Teatro II
A peça serve como ma-

terial comprobatório para 
que os alunos possam se 
registrar profissionalmen-
te na Delegacia Regional 
do trabalho (DRt).

Cerca de 30 espectado-
res estiveram no evento. 
A peça, ao todo, teve 1h 
de duração, com texto e 
direção geral do professor 
de artes cênicas, Marcos 
Ferreira.

Lindinho contra  
premiação

Seguindo “orientação” 
do prefeito Lindberg, Fer-
nandes e as então verea-
doras, Rosângela Gomes e 
Nicolasina Acarisi, ambas 
integrantes da Comissão de 
Esporte e Lazer da Câmara, 
‘não se mexeram’ para reali-
zação da festa de premiação. 
Vereador Pastor Laranja, 
outro membro da comis-
são, acompanhou as colegas 
evangélicas.  
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insegurança total na cidade

Vereadores de Belford Roxo aprovam Moção de Repúdio 
a comandante do 39° batalhão da Polícia Militar

GERAL

A sensação de insegurança e desproteção por parte da população é alarmante, diz o presidente da Câmara 

3quarta-feira, 05 De Dezembro De 2018  

Preocupado com 
o crescimento 
da violência no 

município, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, Marcinho 
Bombeiro, ontem, em 
sessão plenária usou a tri-
buna para expressar o seu 
descontentamento com o 
trabalho desenvolvido 
pelo novo comandan-
te do 39º BPM (Belford 
Roxo), Wagner Guerci 
Nunes. De acordo com o 
presidente, o militar não 
demonstra comprometi-
mento com a população 
de Belford Roxo, tendo 
em vista os recorrentes 
episódios de assaltos, 
roubo à mão armada e 
os crescentes índices de 
violência. Segundo Mar-
cinho Bombeiro, a sen-
sação de insegurança e 
desproteção por parte da 
população é alarmante.

Durante a sessão, a 
Câmara Municipal, 
através da proposição 
018/02052, aprovou por 
unanimidade, uma Mo-
ção de Repúdio ao co-
mandante. o argumento 
é que Wagner Guerci Nu-
nes está sendo ineficiente 
na prestação de um ser-
viço tão essencial como 
é o da segurança públi-
ca. Marcinho Bombei-
ro reiterou as inúmeras 
reclamações de vários 
vereadores e também da 
população. o presiden-
te espera um posiciona-
mento do Comando Ge-
ral da Polícia Militar em 
resposta às necessidades 
da população, que alme-
ja viver em uma cidade 
mais segura.   

Wagner Guerci Nunes 
assumiu em setembro no 
lugar do tenente-coronel 
Luiz Carlos Silva Junior, 
que ficou à frente do ba-
talhão por oito meses.

Redação

justiça

TRF2 nega, por unanimidade, recurso 
de Garotinho. Agora é com  o STF

DIVULGAÇÃo

Marcinho Bombeiro criticou a atuação do novo comandante do 39º batalhão de Polícia Militar

GABRIEL DE PAIVA/AGêNCIA o GLoBo

o tribunal Re-
gional Federal da 
2ª Região (tRF2) 
negou ontem (4) 
recurso de em-
bargos de decla-
ração da defesa 
do ex-governador 
do Rio de Janeiro 
Anthony Garoti-
nho. o ex-gover-
nador, no entan-
to, está amparado 
por uma decisão 
liminar em ha-
beas corpus do 
ministro Ricardo 
L e w a n d o w s k i , 
do Supremo tri-
bunal Federal 
(StF), que impe-
de sua prisão, até 
esgotadas todas 
as possibilidades 
de recursos judi-
ciais.

A decisão de 
Lewandowski foi 
tomada em outu-
bro passado. Garo-
tinho foi condena-
do por corrupção 
envolvendo dele-
gados de polícia 
na exploração de 
jogos de azar.
Em setembro des-

te ano, por unani-
midade, o tRF2 
manteve a conde-
nação do ex-go-
vernador e aumen-
tou sua pena para 
quatro anos e seis 
meses de reclusão, 
em regime semia-
berto.
Em 2010, Garoti-

nho foi condenado 
a dois anos e seis 
meses de reclusão, 
em regime aber-
to, por formação 
de quadrilha. Ele 
teria se associado 

a outras pessoas, 
como seu ex-chefe 
de Polícia Álvaro 
Lins, para nomear 
delegados em de-
legacias estratégi-
cas, a fim de bene-
ficiar o criminoso 
Rogério de Andra-
de, na exploração 
de máquinas caça-
-níqueis, receben-
do propinas em 
troca.
Na época, fica-

ram conhecidos 
com a quadrilha 
dos Inhos. o prin-
cipal criminoso 
adversário de Ro-
gério Andrade era 
Fernando Ignácio, 
que era combatido 
pelos policiais.
A defesa de Ga-

rotinho não foi lo-
calizada para co-
mentar a decisão 
judicial do tRF2.

Agência Brasil

O ex-governador, está amparado por uma decisão liminar em 
habeas corpus do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo

Tribunal Regional do Trabalho 
inaugura sede própia em Queimados

DIVULGAÇÃo

o município de Queima-
dos, na Baixada Fluminense, 
ganhou uma sede própria do 
tribunal Regional do traba-
lho, na terça-feira (4). Loca-
lizado na Avenida Camilo 
Cristófano, no bairro Vila Ca-
marim, a inauguração contou 
com a presença de diversas 
autoridades, como o Prefei-
to Carlos Vilela, o vice Ma-
chado Laz e o Presidente do 
tribunal Regional do traba-
lho da 1a Região (tRt-RJ), 
o Desembargador Fernando 
Antônio Zorzenom da Silva.

originalmente doado pela 
Prefeitura, o terreno para a 
construção do novo tRt/
RJ tem uma área de 1600m². 
Aprovado pelo Conselho Su-
perior de Justiça do trabalho, 
o órgão levou oito meses a 
ser construído e não sofreu 
nenhum aditivo contratual até 
a finalização das obras. Além 
disso, a nova Vara do traba-
lho da cidade servirá como 
piloto para as construções de 
futuras sedes da Justiça do 
trabalho no Estado do Rio de 
Janeiro. Em Macaé, Resende 
e Petrópolis, por exemplo, o 
mesmo projeto foi aprovado. 

o espaço é dividido em sala 
de audiências, secretaria, ga-
binete do juiz, sala da oAB 
e área de espera climatizada 
com banheiros para uso pú-
blico, além de outros espaços 
projetados para atendimento 
das demandas internas. A edi-
ficação atende a todos os cri-
térios de acessibilidade, com 
sanitários acessíveis, rampa e 
piso tátil (feito com material 
diferenciado, para facilitar a 

locomoção de pessoas com de-
ficiência visual)

Com a construção da sede 
própria do órgão, haverá uma 
economia de quase R$ 180 mil 
reais por ano aos cofres muni-
cipais, já que a prefeitura era 
a responsável pelo aluguel do 
imóvel anterior. o prefeito Car-
los Vilela destacou a importân-
cia da presença do tRt-RJ no 
município: “Órgãos do judici-
ário na cidade agregam e en-
grandecem o município. Nessa 
parceria com o tRt nós avan-
çamos em diversos sentidos. 
Antes do tRt de Queimados, 
o morador tinha que se deslo-
car até ao Centro do Rio para 
resolver pendências relaciona-
das à justiça do trabalho”, disse 
Vilela.

Já em sua fala, o Presidente 
do tribunal Regional do tra-
balho da 1a Região (tRt-RJ), 
o Desembargador Fernando 
Antônio Zorzenom da Silva, 
falou sobre a diminuição nos 

gastos que a doação do terreno 
potencializou. “Assim que nós 
assumimos o tribunal, me lem-
bro que nós pagávamos R$36 
milhões de aluguel por ano. 
Hoje nós já conseguimos fazer 
essa redução e pagamos R$30 
milhões a menos com a aqui-
sição de imóveis. Dinheiro de 
aluguel é um dinheiro que vai 
e não retorna. A partir do mo-
mento em que não se paga mais 
aluguel, esses recursos são dire-
cionados a nossa atividade fim, 
que é a boa prestação do servi-
ço ao nosso público”, declarou.

A sede atual do tribunal do 
trabalho funcionava na Aveni-
da Eloi teixeira, 50, no Centro 
de Queimados, e tem jurisdi-
ção, além do próprio muni-
cípio, de Japeri e Paracambi. 
Com a alteração, os serviços 
de atendimento à população 
continuam sendo os mesmos. 
o órgão é competente por jul-
gar conflitos individuais surgi-
dos nas relações de trabalho. 

O presidente do tribunal Regional do trabalho, 
Desembargador Fernando antônio Zorzenom da 
Silva e o prefeito Carlos Vilela descerram a placa



Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Um terreno 
abandonado e uma 
rua que virou des-
carte de entulho, 
na Rua Anrtônio 
Félix, estão dei-
xando moradores 
da região central 
de Nilópolis pre-
ocupados. Segun-
do eles, a Prefei-
tura já recebeu 
diversos pedidos 
para providenciar 
o envio de uma 
equipe para o lo-

nos bairros

4 quarta-feira, 05 De Dezembro De 2018GERAL

Entulho em rua e terreno baldio em Nilópolis 

Representante de empre-
sa denunciada por fraudes 
em processos licitatórios 
em São Gonçalo e Silva Jar-
dim está colaborando com 
as investigações Investiga-
da por fraudes em processo 
licitatório e corrupção nos 
municípios de São Gonçalo 
e Silva Jardim – em inqué-
ritos que levaram à prisão os 
ex-prefeitos Neilton Mulim 
e Anderson Alexandre (foto) 
– a Compillar Entretenimen-
to Prestadora de Serviços, 
teve uma ata de registros de 
preços com valor global de 

R$ 2,4 milhões homologa-
da pela prefeita de Iguaba 
Grande, Ana Grasiella Ma-
galhães. A ata é resultado de 
um processo licitatório reali-
zado em 2016 e foi nela que 
a Prefeitura de Rio Bonito 
se sustentou para contratar a 
empresa, sem licitação, para 
cuidar do sistema de ilumi-
nação da cidade. Em Igua-
ba a Compillar recebeu R$ 
943 mil reais por um serviço 
muito questionado. todos os 
contratos assinado pelo po-
der público com esta empre-
sa deverão ser investigados.

Pela primeira vez, 
a operação Verão 
2019 do Corpo de 

Bombeiros conta com 
cobertura de resgate aé-
reo em todo o estado. No 
último domingo, a cor-
poração recebeu o quinto 
helicóptero que permitirá 
basear uma aeronave em 
Paraty e outra em Arraial 
do Cabo.

Ainda segundo o Corpo 
de Bombeiros, outra no-
vidade esperada é a aqui-
sição de drones, que co-
meçaram a ser usados no 

auxílio dos guardas-vidas 
em 2015. “Estamos adqui-
rindo quatro drones com 
câmeras térmicas e de alta 
resolução pelo Gabinete 
de Intervenção. Espera-
mos receber até o fim des-
te ano”, disse o secretário 
estadual de Defesa Civil 
e comandante-geral dos 
bombeiros, Roberto Roba-
dey Jr.

o papel dos robozinhos 
voadores é localizar ba-
nhistas se afogando. “o 
equipamento nos possibi-
lita economizar horas de 
voo de helicóptero, que 
são bem mais caras”, ex-
plica Robadey.

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

brasilia

MDB diz ter ‘direito’ sobre a escolha do presidente do Senado
BRASIL

Contratos de iluminação sob 
suspeita em nove cidades

Corpo de Bombeiros amplia o efetivo de guarda-vidas em 50% e pretende aumentar a frota de drones de vigilância 

Bombeiro simula decolagem de drone para vigilância de praias

REPRoDUÇÃo/tVGLoBo

Operação Verão terá regaste aéreo em todo RJ

DILVULGAÇÃo

horahmunicipios@gmail.com

cal, mas isso ainda 
não aconteceu. o 
terreno foi toma-
do por um matagal 
que aumenta a sen-
sação de insegu-
rança por causa da 
presença de margi-
nais, além de atrair 
ratos e insetos que 
podem provocar 
doenças. “Estamos 
abandonados pelo 
poder público”, 
disse um morador 
sem se identificar. 

MaIS BOMBEIROS 
NaS PRaIaS

Esta operação Verão, 
que começou no domingo 
passado, terá efetivo 50% 
maior em relação à do ano 
passado. Até março, 1,3 mil 
guarda-vidas vão se reve-
zar na orla fluminense, com 
apoio de motos aquáticas, 
lanchas, botes e quadrici-
clos.

Só no último fim de se-
mana foram 52 salvamen-
tos. “No auge do verão, em 
janeiro, temos a expectati-
va de 390 atendimentos por 
dia. Dá quase 40 por hora”, 
detalha o comandante.

o MDB alega ter “direito” 
sobre a indicação do futuro 
ocupante da presidência do 
Senado Federal . Em texto 
divulgado nas redes sociais, 
na manhã de ontem, o parti-
do justifica sua ‘preferência’ 
por possuir, mais uma vez, o 
maior número de senadores 
na Casa (serão 12 emedebis-
tas a partir de 2019). 

“A sociedade, através do 
voto, credenciou o MDB 
como partido majoritário a 
indicar o presidente do Se-
nado Federal. Em que pese 
as opiniões divergentes e 
tantos capacitados preten-
dentes este é um direito 

que foi dado pelos eleitores 
e este nome será escolhido 
pela bancada quando for o 
momento dessa discussão”, 
escreveu o partido em men-
sagem publicada 

o emedebista que atual-
mente surge com mais força 
para ser lançado como candi-

dato à presidência do Senado 
é Renan Calheiros (AL), que 
agrada integrantes do cha-
mado ‘centrão’ e também 
da oposição. Integrantes do 
novo governo de Jair Bolso-
naro (PSL) já se contradisse-
ram quanto a eventual apoio 
ao nome de Renan.

Eles disseram...
“todos deveriam entender os riscos do hIV, e os que necessitam deveriam ter a chance de ajuda digna 

e apoio”. Cantor Elton John ao fazer apelo em carta para quebrar o estigma do HIV e da Aids.

Telhado de Vidro
o presidente eleito Jair 

Bolsonaro tem um abacaxi 
poara descascar após a sua 
posse, em 1º de janeiro. Du-
rante a campanha eleitoral, 
ele declarara em alto e bom 
tom que não iria convidar 
para o seu escalão políticos 
que fossem alvo de processo. 
E o que Bolsonaro mais temia 
aconteceu. 

Quadrilha rouba obras do artista português Isa-
que Pinheiro, que participou da exposição ‘AcorDo 
Rei’, no Paço Imperial, no Centro do Rio. os tra-
balhos foram levados quando eram transportadas 
por um caminhão para Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, onde seriam expostas na dotArt galeria. 

Base Nacional Comum Curricular para o ensi-
no médio foi aprovada ontem pelo Conselho Na-
cional de Educação (CNE) . A medida completa 
um conjunto de mudanças na educação. Em de-
zembro de 2017, o CNE aprovou a base curricu-
lar da educação infantil e do ensino fundamental.

DIVULGAÇÃo

Telhado de Vidro II
ontem, a pedido da Pro-

curadoria-Geral da Repúbli-
ca, o ministro Edson Fachin, 
do Supremo tribunal Fede-
ral,. determinou a abertura 
de processo para apurar o 
suposto pagamento de cai-
xa dois ao deputado federal 
onyx Lorenzoni (DEM-
-RS), futuro ministro da 
Casa Civil do governo. 

o motorista trafega pela Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 
no Centro de Nova Iguaçu, enfrenta uma situação perigosa. É que 
o sinal de trânsito não funciona. o defeito registrado por um in-
ternauta chama a atenção das autoridades do setor de trânsito para 
tomar providências antes que aconteça um acidente grave na via. 

Sinal apagado em Nova Iguaçu

Telhado de Vidro III
 A PGR pediu que o caso 

de onyx fosse analisado se-
paradamente, assim como ou-
tros supostos casos de caixa 
dois apontados por delatores 
da JBS. os acordos de dela-
ção da empresa apontaram 
dois repasses a onyx, um de 
R$ 100 mil, em 2014, e outro 
de R$ 100 mil, em 2012. 

Festão de fim de ano II
Para entrar no clima da 

festa, os participantes terão 
que vestir a cor vermelha do 
Bom Velhinho. E para que 
ninguém fique parado, pro-
fissionais da dança estarão no 
baile para acompanhar quem 
não tem par. o evento não 
tem limite de idade. o impor-
tante é ter animação e gostar 
de dançar. 

Festão de fim de ano
o Caxias Shopping, que 

fica na Rodovia Washington 
Luís, prepara uma edição es-
pecial de seu baile mensal 
gratuito para encerrar o ano 
em grande estilo. o evento 
será realizado no próximo dia 
10, das 17h às 21h, na Praça 
de Alimentação e terá música 
ao vivo para o público dançar 
e se divertir. 

Reconhecimento
o projeto Ct Vôlei de 

Praia Carlão Silva está com 
tudo. A iniciativa social do 
ex-jogador de vôlei será um 
dos agraciados com o Prêrmio 
Parceiros dos objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
2018, realizado pelo Movi-
mento Nacional oDS Nós Po-
demos. A festa acontece nesta 
quinta-feira (6) no Palácio do 
Itamaraty, no Rio. 

DIRETO AO PONTO

todos nós sabemos que em ano pós eleição a enxurrada 
de exonerações assinadas por quem entra no governo é 
fato. É a velha história: se você foi indicado por partidos 
políticos que não ‘comem’ na base governista, então está 
fora. Esse efeito cascata, por exemplo, provocou a deban-
dada de 94 funcionários de cargos comissionados no es-
tado. Sai o MDB de Pezão e entra o PSC do governador 
eleito Wilson Witzel.. 

Efeito pós eleitoral causa debandada

DIVULGAÇÃo

Renan Calheiros é candidato a assumir a presidência da Casa

REPRoDUÇÃo
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Fluminense espera anunciar 
novo técnico até a próxima semana
Jogadores estão de férias e trabalho recomeça dia 3 de janeiro

CLUBE tEM PRESSA

A diretoria do Flumi-
nense já está traba-
lhando no sentido 

de anunciar, até o come-
ço da próxima semana, o 
nome do seu futuro trei-
nador, que terá a missão 
de substituir Marcelo oli-
veira, demitido na quinta-
-feira passada após a eli-
minação nas semifinais da 
Copa Sul-Americana. A 
ideia do presidente Pedro 
Abad, que é compartilha-
da pelo diretor-executivo 
de futebol Paulo Angioni, 
é de procurar alguém com 
experiência.

os nomes de Roger Ma-
chado, sem clube desde o 
meio do ano quando foi 
dispensado pelo Corin-
thians, e o de Jair Ventura, 
que deixou o Corinthians 

na segunda-feira, chega-
ram a ser ventilados, mas 
descartados por serem 
considerados ainda “no-
vos” no mercado de téc-
nico. Isso demonstra um 
pouco do perfil que o tri-
color pretende.

Apesar de não falarem 
abertamente, a ideia de um 
técnico experiente é contar 
com um profissional capaz 
de enfrentar os problemas 
financeiros que se dese-
nham para 2019. Atualmen-
te, por exemplo, o elenco 
está com um mês de salário 
atrasado e ainda tem cinco 
de direitos de imagem em 
aberto.

Ney Franco, que promo-
veu o Goiás para a Primeira 
Divisão este ano, é o mais 
cotado, pois foi sugerido 
por Angioni e visto com 
bons olhos pelo presiden-
te. Deve ser o primeiro que após bom trabalho no Goiás, Ney Franco é o mais cotado a assumir o Flu hasteando as bandeiras 

DIVULGAÇÃo

Vasco quer convencer Ricardo Rocha 
a  trabalhar no clube no próximo ano

o Vasco está tra-
balhando no merca-
do com o objetivo 
de anunciar o mais 
rapidamente possí-
vel um coordenador 
para o seu departa-
mento de futebol. 
E o nome que mais 
agrada aos dirigen-
tes é o de Ricardo 
Rocha, que deixou o 
São Paulo nesta se-
gunda-feira. o pró-
prio presidente do 
Cruz-Maltino, Ale-
xandre Campello, 
pretende procurar 
o ex-jogador para 
conseguir convencê-
-lo a aceitar o desa-
fio.

Ricardo Rocha 
se despediu do São 
Paulo alegando pro-
blemas pessoais.”o 
São Paulo sempre 
será minha casa. Foi 
um aprendizado ma-
ravilhoso, mas saio 
por questões pesso-
ais. Deixo o clube 
feliz e confiante no 
trabalho realizado. 

o São Paulo está no 
caminho certo, com 
uma grande gestão, 
e tenho certeza de 
que isso dará frutos 
no futuro”, disse Ri-
cardo Rocha.

Campello, porém, 
acredita que o ex-
-jogador pode se 
motivar pelo fato de 
trabalhar no Rio de 
Janeiro, onde sem-
pre se adaptou muito 
bem. Como zagueiro 
Rocha, que foi cam-
peão da Copa do 
Mundo de 1994 pela 
Seleção Brasileira, 
atuou pelo Vasco na 
década de 90, sendo 
campeão carioca em 
1994.

o nome de Ricar-
do Rocha também é 
visto com empolga-
ção por Alberto Va-
lentim. o treinador 
não comentou o as-
sunto, mas gosta do 
estilo do ex-zaguei-
ro de unir os pro-
fissionais por onde 
passa. Ele é visto 

como um elo impor-
tante entre elenco e 
diretoria.

Antes mesmo de 
acionar Rocha, a 
diretoria do Vasco 
começou a traba-
lhar no planejamen-
to para 2019. Esta 
semana já começa-
ram reuniões com a 
comissão técnica no 
sentido de definir o 
plantel. Alguns joga-
dores em fim de con-
trato serão liberados 
por não fazerem par-
te dos planos. Casos, 
por exemplo, do late-
ral-esquerdo Fabrício 
e do atacante Kelvin. 
o clube monitora o 
mercado em busca de 
reforços.

o elenco do Vasco 
entrou de férias nesta 
segunda-feira e a rea-
presentação está pre-
vista para 3 de janei-
ro. Nos próximos dias 
a diretoria deverá in-
formar mais detalhes 
sobre o período de 
pré-temporada.

 O ex-zagueiro da seleção é um dos desejos da diretoria do Vasco para a vaga de coordenador 

DIVULGAÇÃo

Flamengo: Marlos Moreno e Geuvânio 
serão liberados segundo dirigentes

o ano sem títulos 
no Flamengo pode 
gerar algumas mu-
danças no elenco 
e alguns jogadores 
que não tiveram 
um bom rendimen-
to não serão procu-
rados para renovar 
contrato, principal-
mente aqueles que 
estão emprestados 
por outros clubes. 
Exemplos disso 
são os atacantes 
Marlos Moreno e 
Geuvânio, contra-
tados com status 
de titular, mas que 
sequer consegui-
ram emplacar boas 
sequências.

Por Geuvânio o 
Flamengo chegou a 
enfrentar uma dis-
puta acirrada com 
o Santos, que quase 
custou desdobra-
mentos jurídicos. 
No fim, o Rubro-
-Negro conseguiu 
junto ao tianjin 
Quanjian, clube da 
China, o emprésti-
mo do jogador.

Já Marlos Mo-

será procurado já a partir 
desta semana.

os uruguaios Diego 
Aguirre e Jorge Fossati, que 
trabalharam no Brasil, fo-
ram oferecidos por alguns 
empresários, mas descarta-
dos pelo fato de terem uma 
cultura diferente da que o 
clube está acostumado.

A pressa em anunciar 
o novo treinador é para 
que ele possa trabalhar 
ativamente na formação 
do elenco para a próxima 
temporada. o tricolor tem 
muitos jogadores em vias 
de deixar as Laranjeiras.

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

reno tem os direitos 
federativos ligados 
ao Manchester City. 
o colombiano amar-
gou um jejum de 77 
jogos sem conseguir 
marcar um único gol, 
deixando a sua marca 
apenas no empate por 
1 a 1 com o Palmei-
ras pelo Campeonato 
Brasileiro. A falta de 
gols chegou a gerar 
piadas de torcedores 
rivais do clube da 
Gávea e a revolta dos 
próprios flamenguis-
tas. tanto que o clu-
be acabou investindo 
em Vitinho justamen-
te para a sua vaga.

Se boa parte das 
decisões em relação 
ao elenco só serão 
tomadas a partir de 
segunda-feira, já que 
no sábado acontecerá 
a eleição presiden-
cial do clube, existe 
uma certeza: Marlos 
Moreno e Geuvânio 
não interessam a ne-
nhuma das chapas 
concorrentes.

A eleição do Fla-
mengo acontece no 

próximo sábado na 
sede da Gávea. Edu-
ardo Bandeira de 
Mello não poderá ten-
tar um novo manda-
to, mas apoia o can-
didato da situação, 
o seu atual vice-pre-
sidente de futebol, 
Ricardo Lomba, da 
Chapa Rosa (Avança 
Mais, Flamengo). Já 
pela oposição ten-
tam o cargo Rodol-
fo Landim da Chapa 
Roxa (Unidos pelo 
Flamengo), Marce-
lo Vargas, da Chapa 
Branca (Fla tradição 
e Juventude) e José 
Carlos Peruano, que 
representa a Chapa 
Amarela (Coração 
Valente).

o elenco do Flamen-
go entrou de férias 
nesta segunda-feira e 
a reapresentação está 
marcada para o dia 
2 de janeiro, quando 
começa a prepara-
ção para as primeiras 
competições do pró-
ximo ano, como Copa 
Libertadores e Cam-
peonato Carioca.

Moreno não irá permanecer no clube da Gávea para a próxima temporada  

GILVAN DE SoUZA/DIVULGAÇÃo
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Festa santa na Baixada Fluminense
6

Dia da Padroeira será comemoirado em Queimados e Belford 
Roxo com missas, procissão, shows e barracas de comidas. 
António Carlos

Não só vista como 
um local sagrado 
para os católicos, 

a igreja Nossa Senhora 
da Conceição, que fica no 
Centro de Queimados, é 
um grande símbolo histó-
rico do município. E para 
celebrar o dia oficial da 
padroeira, que é comemo-
rado em 8 de dezembro, 
a cidade terá uma progra-
mação especial de mis-
sas, que começarão nesta 
quarta-feira (5) e irão até a 
próximo sábado (8), além 
de uma procissão.

As missas durante a se-
mana acontecerão no in-
terior da velha matriz, às 
19h30, enquanto a missa 
de sábado, que será cele-
brada pelo Bispo D. Lu-
ciano Bergamin, responsá-
vel pela Diocese de Nova 
Iguaçu, começará às 8h. 
Já a procissão de fé, sai-
rá às 18h da nova matriz, 
que fica na Rua Vereador 
Marinho Hemetério de 
oliveira, nº 424, e irá em 
direção à Praça Nossa Se-
nhora da Conceição.

PROgRAmAçãO 

Construída em 1879, 
logo após a inauguração 
da estação ferroviária, a 
igreja é situada entre as 
principais avenidas da ci-
dade. Com uma arquitetu-
ra original e neoclássica, 
o templo religioso reúne 
diversos fiéis para uma 
programação especial de 
aniversário da padroeira. 

A Prefeitura de Quei-
mados será parceria do 
evento, disponibilizando 
estrutura de palco, luz e 
som, que serão montados 
em frente à igreja e con-
tarão com exibições de 
bandas e grupos católicos 
locais. “A igreja de Nossa 
Senhora de Conceição tem 
uma importância histórica 
para o nosso município. É 
mais do que nossa obriga-
ção em colaborar com a 
igreja católica para a rea-
lização desse evento que 
tem muita importância 
para os fieis e devotos”, 
destacou o prefeito Carlos 
Vilela.

REFERêNCIa 
hIStóRICa

A igreja de Nossa Se-

nhora da Conceição – an-
tiga matriz –   encontra-
-se na Avenida Irmãos 
Guinlé, numa das prin-
cipais praças localizadas 
no centro da cidade, que 
também ganhou o nome 
da santa.

Parte da fachada desa-

bou em 1949 e foi recons-
truída depois, com a torre 
central mais alta, onde 
foi embutido um orató-
rio. Na ocasião, também 
foram refeitos os altares. 
Em 1989, ainda quando 
Queimados pertencia a 
Nova Iguaçu, a Igreja foi 

tombada pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio 
Cultural do Estado do 
Rio (INEPAC).

Na fachada, uma gran-
de imagem chama aten-
ção de todos que passa 
pela praça: a escultura da 
Nossa Senhora da Con-

ceição. Doada pela Fa-
mília Castanheira – com-
posta por religiosos e 
devotos da cidade -, na 
década de 70, a santa é 
uma grande marca não só 
para os fiéis, mas também 
para todos que transitam 
pela praça diariamente.

Igreja de Nossa Senhora da Conceição fica localizada na região central de Queimados

Belford Roxo prepara comemoração 
Em Belford Roxo, a 

programação em come-
moração ao dia da padro-
eira (8 de dezembro) inclui 
missas, procissão, alvo-

rada, show e a tradicional 
festa com barraquinhas de 
comidas, doces e bebidas, 

os evento, que começa-
ram dia 2 vão até 9 de de-

zembro e serão realizados 
em diversos horários, na 
sede da Igreja, que fica na 
Rua Padre José Beste 360, 
no Centro. os shows acon-

tecerão sempre a partir das 
20h, de 7 a 9 de dezembro.

Na próxima sexta-feira 
haverá a apresentação da 
Banda Suburbanda, dia 8, 

Grupo tô Contigo e dia 
9, o cantor William Reis 
como atração da festa. o 
pároco da igreja, padre 
Geraldo Magalhães, o di-

ácono Antônio e a equipe 
da responsável de fes-
ta preparam um grande 
evento visando comemo-
rar a data.

Mesquita renova com organização 
participação no Cidades Resilientes

DIVULGAÇÃo

Foi apostando na cultura 
da prevenção para reduzir os 
riscos de desastres naturais 
e suas consequências que o 
município de Mesquita se 
destacou e conseguiu a re-
novação da inscrição no pro-
grama Cidades Resilientes 
da organização das Nações 
Unidas (oNU), válida para o 
período até 2030.

o prefeito do município 
Jorge Miranda, acompanha-
do pelo subsecretário de De-
fesa Civil, Ronaldo Vilázio, 
recebeu e assinou, o certifi-
cado que torna a cidade com-
prometida a resistir, absorver 
e se recuperar de forma efi-
ciente dos efeitos de um de-
sastre, para que de maneira 
organizada, possa prevenir 
que vidas e bens sejam pre-
servados.

auIDIêNCIa PúBLICa 
A assinatua aconteceu após 

a audiência pública que apre-
sentou à cidade o plano de con-
tingência e proteção de defesa 
civil, que mostra como órgãos 
municipais e estaduais, a popu-
lação e organismos da socieda-
de civil podem trabalhar antes, 
durante e depois de uma emer-
gência provocada por causas 
naturais, como enchentes e 
deslizamentos.

“Levar informações aos 
moradores tem sido uma cons-
tante, para que eles também 
nos ajudem nesta tarefa de pre-
venir. Mas uma das coisas que 
mais têm nos ocupado, e sido 
um norte da nossa Defesa Civil, 
é a preparação. Nossos agentes 
cada vez mais tem participado 
de capacitações e intercâmbios 
com outros especialistas para 

que estejam melhor treinados 
no caso de acontecer algo em 
nossa cidade. Estamos fortale-
cendo um sistema, que é con-
junto, para reduzir impactos, 
mas principalmente para pre-
servar a vida dos moradores”, 
destacou o prefeito.

o programa Cidades Re-
silientes, patrocinado pela 
organização das Nações Uni-
das (oNU), tem como foco 
o aumento dos esforços e da 
capacidade de enfrentamento 
de calamidades e adversidades 
naturais provocadas por fenô-
menos climáticos.

Esse certificado comprova 
que Mesquita segue se prepa-
rando e que a cidade se com-
promete com a implementação 
das 10 medidas essenciais para 
a construção de uma cidade re-
siliente. 

Prefeito Jorge Mirando (c) com a equipe da Defesa Civil do município

Sistema Ferroviária do Rio 
ganha reforço de novo trem

o sistema ferroviário 
fluminense ganhou reforço 
de um novo trem. A viagem 
inaugural do primeiro dos 
seis novos trens (com oito 
carros cada) adquiridos pelo 
Governo do Estado e fabri-
cados pela Alstom acon-
teceu ontem. o embarque 
ocorreu na estação Central 
do Brasil com destino à es-
tação olímpica de Engenho 
de Dentro. 

Com a entrada dessa 
composição na grade ope-
racional, dois trens chineses 
serão deslocados para o Ra-
mal Belford Roxo, substi-
tuindo os mais antigos. ou-
tros quatro trens da Alstom 
já foram entregues e passam 
por testes. A sexta e última 
composição deverá ser re-
cebida na primeira quinzena 
deste mês.

Esses são os últimos trens 
necessários à conclusão da 
climatização da frota de 201 
composições operadas pela 
SuperVia. Com a moderni-
zação do sistema, as mais 
antigas, que não contam 
com refrigeração, sairão de 
circulação. 

“Até o fim do mês, con-
cluiremos a entrega dos 
trens da Alstom e deixare-
mos a frota da SuperVia to-
talmente renovada e climati-

zada. Cerca de 700 mil pessoas 
estão sendo beneficiadas, em 
todos os ramais, com trens no-
vos. Essa é uma das frotas mais 
novas do Brasil”, ressaltou o 
secretário de transportes, Ro-
drigo Vieira.

CaPaCIDaDE PaRa 2,6 
MIL PaSSaGEIROS

o novo trem, com capacida-
de para transportar até 2,6 mil 
passageiros, segue o mesmo 
padrão de comodidade, tecno-
logia e segurança dos últimos 
120 adquiridos pelo Governo 
junto às indústrias coreana e 
chinesa. Ele é equipado com 
ar-condicionado, espaço para 
cadeirantes e pessoas com defi-
ciência, câmeras internas e ex-
ternas, dispositivo de comunica-
ção de emergência e bagageiros, 
além de monitores de LCD e 
painéis eletrônicos indicativos 

de próxima estação e lado do 
desembarque.

A idade média da frota, que 
já foi de 30 anos, atualmente 
está em 16 anos. Com a che-
gada das novas composições, 
passará a ser de 13 anos.

PROCESSO DE 
RENOVaçãO

o processo de renovação 
da frota da SuperVia foi ini-
ciado em 2012, com a entrega 
de 30 trens chineses adquiri-
dos pelo Governo do Estado. 
Em 2014, outras 70 compo-
sições, também encomenda-
das na China pelo Estado, 
passaram a compor a frota, 
totalizando 100 novos trens. 
A concessionária, com re-
cursos próprios, modernizou 
32 composições, incluindo 
a instalação de ar-condicio-
nado.

Novos trens visam melhorar o serviço à população

DIVULGAÇÃo 

horahmunicipios@gmail.com



Criminosos em apuros 
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Operação ‘Arca de Nóe’ agarrou 18 suspeitos de envolvimento com 
a venda de drogas na Baixada. Ação aconteceu em vários estados. 

Civil e MP fecham o cerco contra o 
tráfico de drogas e fazem prisões

7Polícia

António Carlos

Uma megaoperação 
de combate a inte-
grantes de facções 

criminosas fechcu o cerco, 
na manhã de ontem, con-
tra envolvidos com o tráfi-
co de drogas em outros 13 
estados e no Distrito Fede-
ral (DF). os alvos são in-
tegrantes do Comando da 
Capital (PCC), de origem 
paulista, da facção carioca 
Comando Vermelho (CV), 
terceiro Comando Puro 
(tCP) e Amigo dos Ami-
gos (ADA), da capixaba 
Primeiro Comando de Vi-
tória (PCV) e da paraibana 
oKAIDA RB, uma dissi-
dência da oKAIDA.

A operação foi deflagra-
da pelo Grupo Nacional 
de Combate às organi-
zações Criminosas (Gn-
coc). As diligências foram 
realizadas nos estados 
do Acre, de Alagoas, do 
Espírito Santo, de Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Per-
nambuco, da Paraíba, do 
Paraná, Rio de Janeiro, de 
Roraima, do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, 
São Paulo, do tocantins e 
no DF.

MuLhERES ERaM, 
atuaNtES Na 
QuaDRILha 

Na Baixada Fluminen-
se, 18 pessoas foram pre-
sas, durante a operação 

Arca de Noé, desencade-
ada por policiais da 65ª 
DP (Magé), com apoio 
do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime organizado (Gae-
co) do Ministério Público 
do Rio - MPRJ. o obje-
tivo da ação era cumprir 
36 mandados de prisão 
e dois de apreensão de 
menores contra uma 
quadrilha de traficantes 
que atua na localidade 
da Pinguela, bairro La-
goa, em Magé. os agen-
tes também cumpriiram 
mandados em Petrópolis, 
teresópolis, Niterói, Ma-
ricá, Cabo Frio, Rio das 
ostras e no município 
do Rio. Dos 18 levados 

para a delegacia, nove já 
estavam presas e tiveram 
os mandados de prisão 
cumpridos. 

De acordo com as in-
vestigações, o chefe da 
organização, identifica-
do como Leonardo Pinto 
Salvador, o  Léo tite, foi 
localizado pelos agen-
tes em Senador Camará, 
na Zona Norte do Rio. 
“Uma das características 
da quadrilha era a partici-
pação de muitas mulhe-
res na organização cri-
minosa, que cediam suas 
contas bancárias pesso-
ais para “lavar o dinhei-
ro proveniente da venda 
das drogas”, destacou o 
titular da 65ª DP, dele-

gado Angelo Lages, ao 
apontar o envolvimento 
da companheira de Léo, 
Gleice Rangel Neto, que 
já se encontrava presa. 

o representante do 
Gaeco, promotor Daniel 
Braz, destacou também 
que a cada nova operação 
vem notando o cresci-
mento do número de mu-
lheres envolvidas. São 
nove indiciadas nesta 
quadrilha. Quatro foram 
presas na ação desta ter-
ça-feira. “É um fenôme-
no que vem se tornando 
cada vez mais frequente, 
o recrutamento de mu-
lheres”, disse Braz.

os presos são: Alce-
mar Vargas da Costa, 

Douglas Sena Vieira Ro-
gério, Leonardo Vieira 
Camara, Lucas Coelho 
da Silva, Marcelo cunha, 
Marcos Antônio Rangel 
da Silva, Marcos Vini-
cios Pinheiro Menezes, 
Paulo Cesar Lourenço 
Santos e Uelinton Var-
gas da Costa. os agentes 
cumpriram mandados de 
prisão contra Ana Lú-
cia Brusdzenski, Bruno 
Guedes Faria, Diego de 
Castro Macedo, Edson 
Jorge Ramos, Gleice 
Rangel Neto, Leonardo 
Pinto Salvador, Mariana 
de Souza Pereira, Solân-
gela Vargas da Costa e 
Uallace de Araújo Ra-
mos. 

Polícia realiza operação contra o tráfico de drogas em Magé. Agentes do MP da Polícia Civil em coletiva sobre operações que resultaram nas prisões de traficantes em várias regiões do RJ
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Bando aterrorizava a população 

Ainda segundo ele, 
a quadrilha mantinha o 
domínio da região ater-
rorizando a população 
local através de crimes 
de tentativa de homicí-
dio, extorsão, recepta-
ção, corrupção de me-
nores, artefato explosivo 
ou incendiário, porte ile-
gal de arma de fogo e 
lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores.

De acordo com as in-
vestigações, a quadrilha 
atuava há cerca de dois 
anos na região e movi-
mentava a quantia de 
cerca de R$ 50 mil por 
semana com a venda de 
drogas.

De acordo com as 

investigações, a orga-
nização criminosa é 
responsável por diver-
sos crimes envolvendo 
extorsão, corrupção de 
menores, receptação, 
tentativa de homicídio, 
tráfico de drogas, lava-
gem ou ocultação de 
bens, direitos e valores, 
entre outros crimes. E 
era dividida em três gru-
pos. A parte operacional 
era liderada pelo chefe 
da organização, o Léo 
tite. o logístico forne-
cia condições materiais 
e apoio à organização 
criminoso, enquanto que 
o financeiro fornecia 
contas bancárias para a 
lavagem do dinheiro.

Fisiculturista é uma das presas 
da megaoperação 

Em Itaperuna, no Noro-
este Fluminense, a operação 
conjunta das polícias Civil e 
Militar com o Ministério Pú-
blico do Rio (MPRJ) contra o 
tráfico de droga, prendeu uma 
fisiculturista suspeita de en-
volvimento com o esquema. 
Uiara Maria Silva, conhecida 
como Yara nas redes sociais, 
foi presa em um condomínio 
no Cachambi, na Zona Norte 
da capital.

o delegado Bruno Cleu-
der, titular da 143ª DP (Ita-
peruna), informou que ela é 
mulher do chefe da principal 
facção criminosa da cidade 
do interior e estava no Rio há 
seis meses.

“Ela tinha, junto com ele, 

o comando de todo o esquema. 
A conta dela, inclusive, era uti-
lizada para fazer os depósitos 
do grupo criminoso. Na época 
que iniciamos a investigação 
ela ainda morava em Itaperuna.

Nas redes sociais, Yara des-
taca os títulos conquistados no 
fisiculturismo, como, um vice 
campeonato sul-americano, um 
campeonato sênior e um título 
carioca. Com mais de 70 mil 
seguidores em um de seus per-
fis, ela mostra nas fotos a rotina 
de competições e também fala 
sobre as mudanças no corpo. 
Celso Mizael, conhecido como 
tão, marido de Yara, está fo-
ragido. Ele chegou a ser deti-
do mas fugiu e teve refúgio na 
comunidade Nova Holanda, no 

Complexo da Maré, Zona Norte 
do Rio. Ainda segundo Cleuder, 
um dos 47 mandados de prisão 
expedidos após a investigação é 
contra tão. Até o momento, 25 
pessoas já foram presas, sendo 

23 por mandado e outras 
duas presas em flagrante. 
Um menor também foi apre-
endido. Além disso, mais 15 
pessoas investigadas já esta-
vam presas.

Presa por tráfico, Yara coleciona vários títulos 

plantão

Polícia mata suspeitos de participar de assalto 
MaRaNhãO 
Um caminhão que 

transportava o di-
nheiro roubado e 12 
suspeitos de praticar 
o assalto milionário 
na cidade de Baca-
bal, no último dia 25 
de outubro, foi inter-
ceptado pela Polícia 
Militar do Maranhão 

na manhã de ontem, 
na cidade de Santa 
Luzia do Paruá (370 
km distante da capi-
tal), 

os agentes ordena-
ram que o motorista 
parasse o veículo, 
mas ele ignorou e o 
bando atirou contra 
as viaturas, dando 
início a uma troca de 

tiros. Na ação, nove 
suspeitos foram pre-
sos e três morreram. 
No veículo foi en-
contrado armamento 
pesado e  cerca de R$ 
40 milhões, dos R$ 
70 milhões roubados 
pela quadrilha. 

Além do dinheiro 
foram apreendidos 
dois fuzis ponto 50, 

onze fuzis 7.62, um 
fuzil 556, coletes a 
prova de balas e mu-
nições. o caminhão 
também estava blin-
dado. os presos vão 
ser transferidos ain-
da nesta terça-feira 
para São Luís, onde 
ficarão detidos no 
Complexo Penitenci-
ário de Pedrinhas.

além do dinheiro, foram apreendidos dois fuzis ponto 50, onze 
fuzis 7.62, um fuzil 556, coletes a prova de balas e munições
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PEDIDO DE LIBERDaDE 
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STF adia julgamento de liberdde de Lula 
Ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e votação foi 
interrompida. Próxima audiência não tem data para acontecer. 

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Defesa do ex-presidente Lula alega que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial

o julgamento do 
habeas corpus 
apresentado pela 

defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va foi interrompido mais 
uma vez na tarde de on-
tem, no Suupremo tribu-
nal Federal (StF). o pe-
tista, que está preso desde 
abril após condenação 
em segunda instância, 
na operação Lava Jato, 
alegou à 2ª turma do Su-
premo tribunal Federal 
(StF) que o juiz Sérgio 
Moro foi parcial ao profe-
rir a sentença. A alegação 
é  sustentada pelo fato de 
que Moro aceitou cargo 
de ministro no governo 
de Jair Bolsonaro (PSL).

o primeiro a votar foi 
o relator, ministro Edson 
Fachin, que disse consi-
derar “incabível” o pe-

dido da defesa de Lula 
e rejeitou a tese de que 
houve parcialidade na 
atuação de Sérgio Moro 
na condução do processo 
sobre o tríplex do Guaru-
já (SP). o voto foi acom-
panhado pela ministra 
Cármen Lúcia, mas o 
julgamento acabou para-
lisado devido a pedido de 
vistas do ministro Gilmar 
Mendes. A retomada da 
análise não tem data para 
acontecer.

Antes do início da ses-
são desta tarde, a defesa 
chegou a pedir que o jul-
gamento do habeas cor-
pus fosse adiado para que 
pudesse haver análise 
conjunta com novo HC 
impetrado no StF. os mi-
nistros Ricardo Lewan-
dowski e Gilmar Mendes 
chegaram a propor que o 
julgamento fosse levado 
ao plenário do Supremo, 

mas, devido aos votos de 
Edson Fachin, Celso de 
Mello e Cármen Lúcia, 
foi decidido levar adiante 
o julgamento do recurso 
que já estava pautado.

A defesa de Lula pede 
que seja reconhecida a 
suspeição de Moro na 
condução do caso tríplex 
, em razão de inimizade 
com o réu e por ter inte-
resse pessoal no desfecho 
da causa. os advogados 
querem a anulação do 
processo que resultou na 
sua condenação por cor-
rupção passiva e lavagem 
de dinheiro à pena de 12 
anos e um mês de prisão.

JuIz IMPARCIAl 
o advogado que repre-

senta Lula afirmou no 
julgamento de ontem que 
todo cidadão tem direi-
to a um processo justo, 
conduzido por juiz im-
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parcial, mas esse direito 
teria sido negado ao ex-
-presidente. No recurso, 
a defesa afirma que tor-
nou-se “acima de qual-
quer dúvida razoável” a 

tese de que o juiz teve 
“atuação parcial” na con-
dução do processo. “A 
formalização do ingresso 
do juiz no cenário polí-
tico, em ostensiva opo-

sição a Lula, torna ainda 
mais necessária uma aná-
lise retrospectiva de sua 
conduta em relação ao 
ex-presidente”, escreveu 
a defesa.

Tese de suspeição de Moro 
Já a acusação, constitu-

ída na figura de represen-
tante do Ministério Público 
Federal (MPF), diz que a 
tese de suspeição de Moro 

já foi analisada inúmeras ve-
zes e rejeitada. Por isso, o 
habeas corpus  não deveria 
ser julgado. “Não cabe a rea-
preciação, ainda mais para se 

inserir em contexto político”, 
disse a subprocuradora-geral 
da República Cláudia Sam-
paio. 

A procuradora-geral da Re-

pública, Raquel Dodge, ma-
nifestou-se pela rejeição do 
recurso de Lula. Para ela, as 
acusações são “ilações infun-
dadas”.  “Quando proferiu a 

sentença acima mencionada 
[tríplex], por óbvio, Sérgio 
Moro não poderia imaginar 
que, mais de um ano depois, 
seria chamado para ser mi-

nistro da Justiça do presi-
dente eleito”, disse a pro-
curadora em manifestação 
enviada semana passada 
ao Supremo.

Horto Municipal de Queimados 
entra em ritmo natalino verde

Árvore sustentável, pre-
sença de Papai Noel e muita 
animação. Com a proximi-
dade do Natal, a preocupa-
ção com o Meio Ambiente 
ganha destaque em Quei-
mados. Amanhã, a Prefeitu-
ra de Queimados, por meio 
das Secretarias Municipais 
de Ambiente e Defesa dos 
Animais e de Educação, 
vai promover, no Horto 
Municipal Luiz Gonzaga 
de Macedo (Rua Francisco 
Gabriel Neto, S/N, Fan-
chem), o encerramento do 
concurso “Óleo Amigo nas 
Escolas”, que coletou ao 
longo do ano cerca de 7 mil 
litros de óleo saturado nas 
unidades de ensino da rede 
pública municipal.

A cerimônia acontecerá 
a partir das 15h e conta-
rá ainda com a entrega de 
duas viaturas, uma para o 
setor de fiscalização e ou-
tra para a Guarda Ambien-
tal e a inauguração de uma 

árvore de natal sustentável 
com quatro metros de al-
tura. A festa promete ser 
animada com direito a brin-
des, pipoca, algodão-doce, 
cachorro-quente, palestras 
educativas, além, é claro, 
do grande personagem in-
fantil no Natal: Papai Noel. 
As escolas vencedoras se-
rão conhecidas no evento 
e, como parte da premia-
ção, os alunos conhecerão o 
Aquario, na próxima terça-
-feira (11). os participantes 
também receberão prêmios 
individuais. A criança que 
entregar a maior quantidade 
de litros de óleo ganhará um 
curso de informática, uma 
bicicleta e um tablet; o se-
gundo colocado vai receber 
uma bicicleta e o terceiro 
um tablet.

todas as escolas da rede 
pública municipal de en-
sino participaram do con-
curso, que teve o objetivo 
de levar conscientização 

ambiental aos pequenos es-
tudantes e torná-los multi-
plicadores de boas práticas 
ambientais. todo material 
arrecadado foi entregue à 
uma empresa que realiza 
a troca de óleo usado por 
produtos de limpeza, que 
serão usados nas unidades 
de ensino.

o que parece apenas uma 
brincadeira de criança é 
muito mais sério que ima-
ginamos. Somente um litro 
de óleo de cozinha usado 
descartado de forma incor-
reta pode contaminar cer-
ca de 25 mil litros de água 
potável. o Secretário Mu-
nicipal do Ambiente e De-
fesa dos Animais, Marcelo 
Medeiros, ressaltou a im-
portância do concurso: “os 
alunos são os grandes mul-
tiplicadores e precisamos 
estimulá-los a conhecer 
mais sobre boas práticas 
ambientais. Este é o obje-
tivo do projeto”, ressaltou.

Equipe que trabalha no Orto está de prontidão para o ínicio da programação
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Governo vai pagar salário integral 
para servidores na próxima sexta

Prefeitura de Japeri leva 60
pessoas com deficiência ao circo 

Um grupo de 60 pesso-
as, entre crianças, jovens e 
adultos, do Projeto Esporte 
de Inclusão Para todos, da 
Prefeitura de Japeri, parti-
ciparam na tarde do último 
domingo de um espetáculo 
voltado para pessoas com 
deficiência no Circo Mar-
cos Frota, na Quinta da 
Boa Vista, no Rio. 

o evento fez parte do 
Dia Internacional do Defi-
ciente Físico, celebrado na 
úiltima segunda-feira. Ins-
tituída, desde 1992, pela 
organização das Nações 
Unidas (oNU), a data tem 
o objetivo sensibilizar a 
sociedade para os desafios 
enfrentados por pessoas 
com deficiência física.

o evento teve a parce-
ria entre as Secretarias de 
Ação Social, através da 
Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência (Coor-
def), Esporte, turismo e 
Lazer e de Saúde de Jape-
ri. Na mesma data se co-

memora também o Dia das 
Pessoas com Deficiência.

“A ideia do passeio à 
Quinta da Boa Vista, para 
o espetáculo do Circo 
Marcos Frota, é mostrar-
mos que todos nós somos 
iguais e que juntos somos 
mais fortes ainda”, expli-
cou o subsecretário muni-
cipal de Assistência Social 
e chefe da Coordef, Valnei 
Costa.

Já o secretário municipal 
de Esporte, turismo e La-
zer, José Célio de Araújo, 
o Celinho, disse que a ida à 
Quinta da Boa Vista, neste 
domingo, encerrou o Ano 
do ‘turismo Adaptado’, 
promovido pela Prefeitura 
de Japeri para atender às 
pessoas com algum tipo de 
deficiência. As atividades 
físicas e esportivas para 
pessoas com deficiência 
ocorrem às quartas-feiras, 
à tarde, na quadra de es-
portes do bairro Marabá, 
em Engenheiro Pedreira.

Firjan SESI abre 
inscrições para 
2.900 vagas 

gratuitas do EJA
A Firjan SESI está 

com inscrições para 
as 2.923 vagas gra-
tuitas de EJA (Edu-
cação para Jovens e 
Adultos), em turmas 
de Ensino Médio. As 
oportunidades abertas 
até o dia 14 de dezem-
bro estão divididas em 
dois editais: um com 
600 vagas para traba-
lhadores da indústria 
e seus dependentes e 
outro com 2.323 va-
gas para pessoas físi-
cas, trabalhadores do 
mercado formal ou 
informal.

Só no polo de Du-
que de Caxias são 
450 oportunidades, 
100 para a indústria 
e 350 para a comu-
nidade. Estruturadas 
para quem não pôde 
concluir o Ensino Mé-
dio no tempo regular 
e precisa conciliar o 
tempo de trabalho e 
de estudo, as aulas são 
oferecidas na modali-
dade semipresencial.

Para participar ou 
indicar dependentes, 
os funcionários da 
indústria devem pro-
curar a empresa em 
que trabalham e ma-
nifestar interesse. A 
empresa - que precisa 
ter vínculo de contri-
buição com a Firjan 
SESI – pode fazer a 
pré-inscrição dos can-
didatos no site www.
firjan.com.br/eja .

Na próxima sexta-fei-
ra, os servidores estadu-
ais ativos, aposentados 
e pensionistas vão rece-
ber o salário integral de 
novembro. A Secretaria 
de Fazenda anunciou 
ontem oficialmente a 
antecipação do crédito 
para o quinto dia útil 
do mês subsequente ao 
trabalhado. Pelo calen-
dário oficial de paga-
mento, a folha do mês 

passado seria paga no 
dia 14 de dezembro, que 
é o décimo dia útil. 

os salários vão cair 
nas contas correntes 
ao longo da sexta-feira 
mesmo após o expe-
diente bancário. A in-
formação do pagamento 
antecipado foi passada 
pelo estado para o fun-
cionalismo por meio do 
serviço WhatsApp Ser-
vidor Primeiro.
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ORIENTAçõES NO CAMPO 

Assessoria de Imprensa

A Secretaria Munici-
pal de Desenvol-
vimento Econô-

mico, trabalho e Renda 
(SMtRAB), em parceria 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SE-
NAR) e o Sindicato Rural 
de Barra Mansa, realizou 
entre os dias 21 e 23 de no-
vembro, o Curso de opera-
ção e Manutenção de Ro-
çadeira Costal. Ao todo o 
curso reuniu no Sítio Bei-
ra Rio, no bairro Jardim 
Real, 11 produtores rurais, 
que receberam orientações 
sobre padrões de seguran-
ça, manutenção e operação 
da roçadeira, manuseio de 
equipamentos de proteção 
e recomendações relacio-
nadas à saúde e segurança 
no trabalho. 

“Capacitar o produtor 
rural, através de cursos e 
incentivos, é valorizar a 

Parceria oferece curso de capacitação 
para produtores rurais de Porto Real 

GERAL 9quarta-feira, 05 De Dezembro De 2018
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Produtores rurais que participaram do curso de capacitação promovido pela Prefeitura de Porto Real

Objetivo é enriquecer o homem da terra nos procedimentos de produção e colheita
nossa história, as nossas 
origens no ramo do agro-
negócio. A intenção é de 
sempre melhorar a auto-
nomia do produtor, dando 
suporte para desenvolver 
melhores condições de 
trabalho, de segurança e 
trazendo mais qualidade 
aos serviços desempenha-
dos pelos nossos produ-
tores”, afirmou o prefeito 
Ailton Marques.

A secretária de Desen-
volvimento Econômico, 
trabalho e Renda, Vanes-
sa Miranda, destacou que 
as parcerias agregam valor 
ao trabalho rural no muni-
cípio. “É sempre impor-
tante manter os proprie-
tários rurais devidamente 
atualizados e capacitados. 
Pois essas capacitações 
melhoram o desempenho 
do produtor e ampliam as 
formas de gerenciamento 
da propriedade rural. Esta-
mos sempre preocupados 

em trazer essas parcerias, 
que ajudam a otimizar o 
trabalho desenvolvido nas 
propriedades, promoven-
do esse importante seg-

mento da economia de 
nossa cidade”, destacou a 
secretária.

“o curso assegura um 
melhor aperfeiçoamento 

do trabalho do produtor e 
o torna o operador habili-
tado, e além disso, devida-
mente legalizado junto a 
órgãos como o Ministério 

do trabalho e também da 
Agricultura”, esclareceu a 
mobilizadora do Sindicato 
Rural de Barra Mansa pelo 
SENAR, Juliana Viana.

Objetivos e benefícios 
o engenheiro agrô-

nomo do SENAR, De-
lorme Corrêa Júnior, 
foi o responsável pela 
ministração do curso. 
Ele enumerou os ob-
jetivos e benefícios da 

capacitação aos produto-
res. “É fundamental para 
o produtor no que se refe-
re à postura na manuten-
ção da máquina, evitando 
o desgaste e ampliando o 
rendimento do trabalho. 

Além disso, traz mais 
segurança, pois o opera-
dor aprende a utilizar de 
forma correta os equi-
pamentos de proteção”, 
enfatizou o engenheiro 
agrônomo.

“Foi uma ótima apren-
dizagem. Através do cur-
so, pude compreender 
como empregar técnicas 
corretas na operação e na 
manutenção de roçadei-
ras. Muitos produtores 

aprendem a usar os equi-
pamentos sozinhos e sem 
as técnicas de segurança. 
É muito importante par-
ticipar das capacitações 
oferecidas. Só neste ano, 
além do curso de Roça-

deira Costal, já tive a 
oportunidade de par-
ticipar de dois outros 
através dessa parceria”, 
relatou o proprietário 
do sítio, Valdir Marques 
Garcia.

Ensaio para espetáculo de 
Natal começa em Quatis 

Depois da programação que 
comemorou os 26 anos de Qua-
tis, a prefeitura já está organi-
zando os eventos com o obje-
tivo de celebrar o natal. Uma 
das atividades já definidas é a 
apresentação dos alunos do Pro-
jeto Música Para todos (foto) 
com os idosos que participam 
dos projetos sociais da terceira 
idade coordenados pela admi-
nistração municipal.

E o primeiro ensaio visan-
do esta apresentação acontece 
hoje, às 8 horas, na Praça tei-
xeira Brandão. A população terá 
a oportunidade de acompanhar 
os preparativos  deste espetácu-
lo, cujo repertório será formado 
pelas seguintes canções natali-
nas: ‘Noite Feliz’, ‘Então é Na-
tal’, ‘Bate o Sino’ e ‘Aleluia’. 

As aulas do projeto Músi-
ca Para todos acontecem no 
CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) do bair-
ro Jardim Independência, sob 
a coordenação do maestro Isac 

Francis. o projeto foi lançado 
no ano passado, pela prefeitura, 
e atende segmentos de todas as 
faixas etárias, da criança ao ido-
so, passando pelos adolescen-
tes, jovens e adultos.

Idosos de VR realizam sonhos 
na Cidade Maravilhosa’ 

Um misto de emoção e 
encantamento marcou o 
primeiro dia da Viagem 
da Melhor Idade que le-
vou 124 idosos de Volta 
Redonda para passeio no 
Rio de Janeiro, na última 
segunda-feira. Na capital 
carioca, o grupo visitou o 
Cristo Redentor e o Aqua-
Rio para começar as visitas 
aos pontos turísticos.

Aos pés do Cristo Re-
dentor, muita emoção. José 
Emílio de Alcântara, de 82 
anos, que frequenta o nú-
cleo do bairro Santa Rita 
do Zarur do programa Me-
lhor Idade em Movimento 
(MIM), da secretaria mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
(Smel), fez questão de fa-
zer a tradicional pose para 

a foto com braços abertos em 
frente à estátua. “É muito gra-
tificante estar aqui. É mágico. 
Uma oportunidade imperdí-
vel”, afirmou Sr. José.

As amigas Maria Eva Lima 
Requião, de 69 anos, e Vera 
Lúcia da Silva, de 67, ambas 
do núcleo do MIM do bairro 
249, curtiram o passeio desde 
o trenzinho que sobe o morro 
do Corcovado. “É uma mis-
tura de apreensão e surpresa. 
A altura do morro e a subida 
íngreme assustam um pouco, 
mas a cada curva, apesar da 
neblina, é possível ver a cida-
de do Rio, linda, lá embaixo”, 
disse Maria Eva.

os dois grupos da Viagem 
da Melhor Idade foram re-
cepcionados pelo diretor de 
Planejamento e Marketing da 

Riotur, Maurício Werner. 
Ele cumprimentou todos 
os idosos e fez questão de 
saber se estavam se sentin-
do acolhidos pela cidade e 
gostando do passeio.

“Estamos muito felizes 
com a escolha do municí-
pio do Rio de Janeiro como 
destino da Viagem da Me-
lhor Idade. É a oportunida-
de das pessoas conhecerem 
a cidade que não aparece 
nas notícias dos jornais”, 
afirmou Maurício, agra-
decendo o prefeito de 
Volta Redonda, Samuca 
Silva, que, junto com sua 
equipe, elaborou o rotei-
ro pelos pontos turísticos 
unindo tradição – Cristo 
Redentor, e modernidade 
– AquaRio.

Passeios no Cristo Redentor e aquaRio Porto Maravilha encantaram os 124 idosos de Volta Redonda 

Grupo ensaia intensamente para apresentação

Itatiaia começa os preparativos para o ‘Natal Iluminado’
o Natal está chegando, e neste 

período de celebrações e encan-
tamentos, o Município de Itatiaia 
inicia os preparativos para uma 
das mais tradicionais celebrações 
da cidade. A partir do próximo 
dia 10, turistas e moradores irão 
encontrar um cenário atrativo 
que vai além de suas paisagens 
naturais.

o mês de dezembro é marcante 
no calendário da cidade, procura-
da por suas belezas ambientais, 
oferece também uma oportuni-
dade para que os turistas aprovei-
tem o clima de serra para entrar 

no espírito do ‘Natal Iluminado 
de Itatiaia’.

“Vamos promover e consolidar 
esses momentos de festividades 
em nossa cidade mostrando o 
potencial que temos em receber 
bem os visitantes. Movimentando 
o comércio local, desde o traba-
lho no artesanato, passando pela 
parte de hotelaria, gastronomia e 
também no entretenimento”, ga-
rante o secretário Municipal de 
Administração, thiago Diniz.

Na segunda-feira, a Prefeitura 
de Itatiaia, por meio da Secreta-
ria Municipal de Administração 

iniciou a instalação da decoração 
natalina, que compreende alguns 
pontos turísticos como o Portal 
Penedo, localizado à praça Fin-
lândia; e ainda no trecho que vai 
da Avenida das Velas até Resen-
de; e na Rua Prefeito Assumpção, 
chegando até a Praça Mariana 
Rocha Leão.

Uma árvore de aproximada-
mente 6 metros de comprimento 
será instalada no portal de entrada 
para a ‘Pequena Finlândia’, onde 
está localizada a casa do Papai 
Noel de Penedo e a Fábrica de 
Chocolates.

DIVULGAÇÃo/PMVR

DIVULGAÇÃo/PMQ



Você está confuso para 

tomar decisões e entender 

os processos que tocam a 

autoestima ou o campo 

afetivo. Além disso, você 

tem se sentido desvalorizado e a vida 

vem lhe indicando os caminhos. O céu 

avisa que é importante expressar o que 

pensa com pessoas de sua confiança 

e problematizar as experiências em 

família.

Você sente dificuldades 
para fazer uma escolha 
justa. Há mágoas e 
ressentimentos que 
são difíceis de curar. O 
céu pede que mergulhe 

profundamente em seus anseios 
e problematize ao máximo as 
situações. Amanhã terá condições 
melhores de averiguar os caminhos 
e as decisões.

Áries

Você está muito 
magoado com um 
amigo ou com pessoas 
que participam 
dos seus projetos. 
É importante dar 

atenção aos sentimentos que devem 
ser curados, e isso talvez leve um 
tempo. Hoje, os sentimentos se 
sobressaem. O céu indica que uma 
conversa com o cônjuge ou com uma 
pessoa importante pode ajudá-lo a 
interagir com todo esse processo.

Touro

O relacionamento 
passa por um 
processo de cura e 
ressignificação. É 
possível que a pessoa 

esteja mais sensível e vulnerável a 
situações do passado. O céu alerta para 
interagir com a rotina de uma forma 
saudável, promovendo movimentos 
que colaborem com a produtividade. 
É um dia para usar suas habilidades 
nas trocas comerciais.

Gêmeos

É importante dar 

atenção a mágoas e 

ressentimentos com 

pessoas do trabalho 

ou com a veracidade 

de informações e normas. A falta 

de foco pode ser um desafio neste 

dia. O céu informa sobre como é 

necessário, neste momento, valorizar 

suas habilidades e talentos. O objetivo 

é ser feliz!

Câncer

Leão

É essencial curar 
ressentimentos em 
família. Hoje, os 
sentimentos ficam mais 
aflorados e tocam o 
cônjuge ou uma pessoa 

importante. A experiência também 
pode tocar uma pessoa próxima. 
O céu o orienta a abrir a mente. 
Olhe para a experiência como uma 
oportunidade de curar eventos do 
passado.

Virgem

É um dia para 
analisar as palavras e 
as mágoas que você 
vem carregando com 
parentes ou com 
pessoas próximas que 

atuam em sua rotina. O céu alerta 
para analisar investimentos e possíveis 
expectativas carregadas nesta troca. 
Seja sábio para lidar com informações.

Libra

Atenção com os 
sentimentos e as 
expectativas que vêm 
sendo nutridas com 
questões materiais e 
investimentos. Você 

está propenso a errar por causa de 
desperdícios e enganos. O céu alerta 
para que examine suas posturas, 
principalmente aquelas que recebem 
influências externas. Seja objetivo e 
flexível.

Escorpião

Existem situações 
emocionais que são 
afloradas e o deixam 
vulnerável. É importante 
entender que você está 
sensível e sentindo 
dificuldade de interagir 

com a verdade. Vá com calma para 
fazer um bom julgamento. O céu o 
orienta a fazer uma varredura pelos 
sentimentos e medos que vêm sendo 
camuflados.

Sagitário

Atenção com os 
sentimentos e as 
expectativas que vêm 
depositadas em pessoas 
próximas. É um dia para 

silenciar e examinar as informações. 
Você sente dificuldades para expressar 
o que pensa com verdade. O céu o 
aconselha a identificar quem são as 
pessoas do grupo e fazer uma interação 
informal.

Capricórnio

É fundamental 
identificar as 
expectativas que 
vêm sendo nutridas 
com investimentos 
e possíveis projetos. 
Você está confuso, o 

que prejudica os resultados. O céu 
o orienta a fazer uma investigação 
de mercado ou uma interação com 
possíveis pessoas que podem o ajudá-
lo a fazer as escolha certas.

Aquário

Os sentimentos e 
as expectativas que 
você vem esperando 
sobre o futuro não são 
palpáveis. Examine 
suas posturas, suas 

decisões e avaliações de fatos. Cuide 
dos sentimentos do passado. O céu o 
orienta a se apegar à sua fé.

Peixes
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CONSELHO GESTOR DO fUNDO MUNICIPAL DE 
HAbITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 01, DE 04 DE DEzEMbRO DE 2018
Publicada no Jornal de ampla divulgação regional em 

05/12/2018
Aprova o Plano Local de habitação de Interesse Social 
– PLhIS.
 O CONSELHO GESTOR DO fUNDO MUNI-
CIPAL DE HAbITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, na 
forma da Lei 309, de 03 de Dezembro de 2007, resolve:
Art. 1º Fica aprovado, na forma da Ata 
004/2013 do Conselho, o Plano Local de habitação de 
Interesse Social – PLhIS, do município de Porto Real.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

fRANCINE CHINELATTO SCODRO
Presidente do Conselho

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Porto Seguro Companhia de Se-
guro Gerais
03 - OBJETO: Prestação de serviços de seguro de au-
tomóveis.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.02.00-10-122-
0101-2.001-3.3.90.39.00-0000-787/2018 Ficha 108
06 - NOTA DE EMPENhO: 787/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 3.298,95 (três mil, duzentos e 
noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3909/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 13 de novembro de 2018.

LUIz fERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 144/2018
A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda do Município de Porto Real hOMO-
LOGA em 30 de novembro de 2018, na forma do artigo 
4º, inciso XXII da Lei 10.520/2002 e do artigo 43, IV do 
Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/1993 e artigo 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resul-
tado da licitação de número 144/2018, na modalidade 
Pregão Presencial, parte integrante do Processo Admi-
nistrativo 3115/2018, que teve por objeto, PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS, que teve como condição 
de FRACASSADA.

VANESSA DE PAULA MIRANDA
SECRETÁRIA MuNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, TRABALhO E RENDA

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 137/2018
A Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 
humanos e habitação do Município de Porto Real hO-
MOLOGA em 29 de novembro de 2018, na forma do 
artigo 4º, inciso XXII da Lei 10.520/2002 e do artigo 43, 
IV do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/1993 e artigo 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o 
resultado da licitação de número 137/2018, na modali-

dade Pregão Presencial, parte integrante do Processo 
Administrativo 3130/2018, que teve por objeto, PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO, 
que teve como condição de DESERTA.

CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ
SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL, DIREITOS huMANOS E hABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 161/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 09 horas, 18 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. 161/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando COMPRA DE MEDICAMENTOS, 
para atender a SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE, 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que é parte integrante do Processo Administrativo 
nº.3106/2018. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 939.991,42 (novecen-
tos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e um reais 
e quarenta e dois centavos).

Porto Real, 04 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

     
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 162/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 14 horas, 17 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. 162/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando SERVIÇOS DE ACOMPANhA-
MENTO DO IPM-ICMS DO MuNICÍPIO, para atender 
a SECRETARIA MuNICIPAL DE  FAZENDA, RECEITA 
E PLANEJAMENTO, conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº.2950/2018. O Edital poderá ser 
retirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico 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$ 
88.776,00 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e seis 
reais).

Porto Real, 04 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

                                      
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 163/2018

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 10 horas, 17 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. 163/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuISIÇÃO DE BICICLETAS, para 
atender a SECRETARIA MuNICIPAL SAÚDE, confor-
me especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 
5574/2018. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 16.156,00 (dezesseis 
mil, cento e cinquenta e seis reais).

Porto Real, 04 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

           
                Extrato Ata de Registro de Preços Nº 

040/2018
Processo Nº 3982/2018

Pregão Presencial Nº 140/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa I: Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais hospitalares Ltda
Empresa II: LC Log Representações Comércio e Servi-
ços Eireli ME
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
de consumo domissanitários.
Data de assinatura: 28 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-

tos
 
PORTARIA Nº 1138  DE 07 DE NOVEMbRO DE 2018.
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇÕES LEGAIS.
                                                            R E S O L V E:
Art. 1º - PRORROGAR, por 06 (seis) meses, os con-
tratos de trabalho dos servidores abaixo relacionados,  
em razão de ainda existirem  excepcional necessidades 
dos serviços dos mesmos:
Nomes                                                         função
Clayton de Souza da Silva             Médico Cardiologista
Pamela Lacerda Trevisan Gadelha       Médica Pediatra 
Plantonista
Vagner Bonanni Nunes                  Médica Anestesista
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

     Ailton basílio Marques
Prefeito 

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

04 DE DEZEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 05/12/2018 – CÓD-PMBR 194.

DECRETO Nº 4.240  DE 05  DE  ABRIL DE 2017 
“Institui a Comissão de Inquérito Disciplinar e dá outras providências.”  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais, e, em confor-
midade com o disposto no Artigo nº 149 da Lei Complementar nº 014 de 31/10/1997.

DECRETA
Art. 1º - Fica composta a Comissão Permanente de Inquérito Disciplinar:

I – Presidente: CARLA SOUZA  MELLO – matrícula nº 80/43.072
 
II – Membro: MONIQUE RODRIGUES JARDIM – matrícula nº 80/28.604.

III – Membro: ROGERIO FELIX DE SOUZA – matrícula nº 80/41.862.

 Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
                                                                                             

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

DECRETO N° 4.594 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018
Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 785.000,00 (Setecentos e 
oitenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 785.000,00 (Setecentos e oitenta e cinco mil 
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação 
das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no 

inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 15 325.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 460.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO
SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 15 325.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.39.00 16 10.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 115.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 50.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 16 65.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.39.00 16 220.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.595 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018
 “Dispõe sobre os procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2018 
e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e,

Considerando as normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelecidas na Lei Com-
plementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

Considerando as normas do Direito financeiro previstas na Lei 4.320/65;

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio das contas públicas, através de ações planejadas 
e transparentes;

Considerando o previsto no decreto n° 4.428 de 05 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre a programa-
ção orçamentária e financeira e estabelece para execução orçamentária do poder executivo municipal 
para o exercício de 2018;

Considerando crise econômica que se instalou no país impactando negativamente na arrecadação das 

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
http://www.portoreal.rj.gov.br
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Não jogue 
 lixo nas ruas. 
A população
 agradece!

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

LAGARTO À 
PORTUGUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura.
mOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO 
FORNO FACÍLIMO

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2018

ObJETO: Registro de Preços de medalhas para atender as ne-
cessidades da Câmara Municipal e de Duque de Caxias.

Data: 18/12/2018

Horário: 14h00min

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitações da Câmara 
Municipal de Duque de Caxias.

Edital Completo: Encontra-se a disposição dos interessados na 
Câmara Municipal de Duque de Caxias, Rua Paulo Lins, nº. 41, 
Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias/RJ – das 10:00 às 
17:00 horas e no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Duque 
de Caxias (www.cmdc.rj.gov.br).

Duque de Caxias, 03 de dezembro de 2018.

Daniela Cristiane França de Amorim
Pregoeira da Câmara Municipal de Duque de Caxias

Câmara Municipal de Duque de Caxias
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

receitas municipais;
DECRETA:

Art. 1° - Os órgãos da Administração direta, as Entidades autárqui-
cas e Fundacionais, e, inclusive, os Fundos Especiais, obedecerão, 
para o encerramento do exercício financeiro de 2018, as disposi-
ções de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial con-
tidas neste Decreto.

Art. 2° - A data limite para empenhamento da despesa será o dia 07 
de dezembro de 2018.

Parágrafo Único – Excluem-se do prazo estabelecido no caput des-
te artigo as seguintes despesas:

I- As de pessoal, encargos sociais, obrigações patronais e transfe-
rências a pessoas;
II- Aquelas cujos percentuais de aplicação são definidos constitucio-
nalmente ou através de lei específica;
III- As custeadas com recursos recebidos de convênios, com receita 
efetivamente arrecadada;
IV- As decorrentes de precatórios;
V- As descritas no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal no 8.666/93;
VI- As decorrentes de sentenças e custas judiciais;
VII- As decorrentes de juros, encargos e amortizações da dívida 
interna e externa;
VIII- As decorrentes de operações de créditos;
IX- Aquelas provenientes das concessionárias de serviços públicos.

Art. 3° - Os processos licitatórios abertos em 2018, em fase de licita-
ção, e, inclusive, os registros de preços, junto a Secretaria Municipal 
de Compras e Suprimentos, marcados para dezembro serão empe-
nhados no orçamento de 2019, excetos aqueles com verbas vincu-
ladas e com disponibilidade até a data da publicação deste Decreto.

Art. 4° - Os saldos de Restos a Pagar Não Processados, do exercí-
cio 2017 e os anteriores, serão cancelados até o dia 28 de dezem-
bro de 2018.

§ 1° - Ressalvadas aquelas despesas que quando:

I- Vigente o prazo para cumprimento das obrigações assumidas 
pelo credor, nele estabelecida;
II- Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso 
a liquidação da despesa, ou seja, de interesse da administração 
exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;
III- Fazem parte do cumprimento dos limites constitucionais;

§ 2° - Os pagamentos que vierem a ser reclamados em 
decorrência dos cancelamentos efetuados poderão ser 
atendidos a conta de dotação de exercício anterior, no 
exercício que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 5° - A inscrição em Restos a Pagar das despesas empenhadas 
e não pagas no exercício vigente, dar-se-á em conformidade com 
os seguintes critérios.

I- A inscrição prevista no caput como restos a pagar não processa-
dos fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesas, que 
ocorrerá no período de 01 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de 
2019.
II- Os créditos empenhados e não liquidados que não serão indica-
dos pelo ordenador de despesa para inscrição em restos a pagar 
deverão ser anulados e restabelecidos a dotação orçamentária, 
salvo quando:

a) Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo 
credor, nele estabelecida;
b) Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso 
a liquidação da despesa, ou seja, de interesse da Administração 
exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

III- A inscrição distinguirá os restos a pagar processados dos não 
processados, entendem-se respectivamente como as despesas LI-
QUIDADAS, as NÃO LIQUIDADAS e as EM LIQUIDAÇÃO;

Art. 6° - Os saldos de Empenhos a Pagar Processados, do exercí-
cio 2018, bem como os Restos a Pagar Processados de exercícios 
anteriores, com recursos do FUNDEB, serão cancelados até 28 de 
dezembro de 2018.

I – Excetuam-se os saldos de Empenho com cobertura financeira.
II – A Secretaria Municipal de Educação enviará lista com os Empe-
nhos que serão cancelados até 14 de dezembro de 2018.
 
Parágrafo 1° - Os saldos de Empenhos e os Restos a Pagar Proces-
sados, de que trata o caput deste artigo, que não possuírem lastro 
financeiro para cobertura da despesa com recursos do FUNDEB 
arrecadada no exercício 2018, deverão ser reempenhados com 
recursos oriundos do Tesouro Municipal no exercício 2019, para o 
cumprimento da obrigação assumida.

Art. 7° - Fica a Controladoria Geral do Município, A Secretaria Muni-
cipal da Casa Civil e a Secretaria Municipal de Tesouro, em conjun-
to, autorizada a excepcionalizar a liberação de recursos orçamentá-
rios e financeiros para o atendimento das obrigações constitucionais 
e legais.

Art. 8° - As receitas arrecadadas do corrente exercício deverão ter 
o seu efetivo lançamento encerrado em no máximo até o dia 30 de 
dezembro de 2018.

Art. 9° - Os responsáveis por bens em almoxarifado e por bens pa-
trimoniais em uso promoverão levantamento físico das existências, 
até 30 de dezembro de 2018, remetendo até 15 de fevereiro de 
2019, cópia para o Departamento de Contabilidade da Secretaria 
de Fazenda.

Art. 10 - Os procedimentos contábeis necessários para o cumpri-
mento dos prazos estabelecidos pela LRF – Lei de Responsabilida-
de Fiscal, deverão estar concluídos até o dia 25 de janeiro de 2019.

Art. 11 - A Secretaria de Fazenda encaminhará à Secretaria de Con-
trole Interno até o dia 21 de dezembro de 2018, relatório contábil de 
todos os repasses realizados no exercício de 2018 ao Poder Legis-
lativo Municipal, visando demonstrar o cumprimento ao art. 29-A da 
Constituição Federal/88.

Art. 12 - A Secretaria da Casa Civil e a Controladoria Geral do Mu-
nicípio deverão adotar os procedimentos necessários para o acom-
panhamento e controle das metas bimestrais de arrecadação e dos 
gastos públicos, as metas fiscais da LDO e as aplicações dos gas-
tos mínimos com ações em saúde, educação, com os recursos do 
FUNDEB e Royalties, observando, inclusive, as determinações do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro.

Parágrafo Único – As Secretaria Municipal de Educação, a Secreta-
ria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde em conjunto 
com a Controladoria Geral do Município acompanharam o atingi-
mento das metas dos limites constitucionais de Educação e Saúde.

Art. 13- A Controladoria Geral do Município, A Secretaria Municipal 
de Fazenda, Tesouro, Compras e Suprimentos, Administração e a 
Casa Civil, no âmbito de suas atribuições, implementarão as medi-
das de natureza contábil, orçamentária, financeira e administrativa, 
necessárias à execução do presente Decreto.

Art. 14- A inobservância das obrigações previstas neste decreto su-
jeitará os infratores às sanções previstas na legislação que instituiu 
normas de direito financeiro, na forma do art. 24 e seus parágrafos 
1°, 2°, 3° e 4°, combinados com o art. 30, inciso II todos da Cons-
tituição Federal/88.

Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se às disposições em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.596 DE 04 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”, “J”, “K” e “L” do Parágrafo único do 
Art. 2º, e acrescenta as alíneas “R”, “S”, “T” e “U”:

       “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, 60/60736, 60/60766, 60/60783, 60/60868, 60/60905, 
60/60908, 60/61254, 60/61275, 60/61938, 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, 60/66375, 60/66382, 60/67452, 
60/66874, 60/66877, 60/67106, 60/67173, 60/67175, 60/67191, 
60/67400, 60/60452, 60/67572, 60/67610, 60/67772, 60/67883, 
60/68153, 60/68484, 60/68573, 60/68661, 60/68723, 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, 60/60303, 60/60304, 60/60307, 
60/60380, 60/60419, 60/60465, 60/60476, 60/60478, 60/60480, 
60/60564, 60/60612, 60/60650, 60/60927, 60/61877, 60/61892, 

60/62026, 60/67630, 60/67874, 60/69114, 80/41876;

 (...)
j) 60/66041, 60/60539, 60/60542, 60/60584, 60/60596, 
60/60600, 60/60613, 60/60819, 60/61216, 60/61400, 60/61586, 
60/62308, 60/62332, 60/63356, 60/66823, 60/66875, 60/67220, 
60/67640, 60/67642, 60/67680, 60/68853, 80/41969;

k) 10/20255, 11/20134, 11/20870, 60/60503, 60/60517, 
60/60533, 60/60614, 60/60616, 60/60617, 60/60622, 60/60623, 
60/60625, 60/60634, 60/60820, 60/60821, 60/60826, 60/60827, 
60/60829, 60/60830, 60/60833, 60/60834, 60/60840, 60/60845, 
60/60857, 60/60865, 60/60926, 60/60929, 60/60937, 60/60939, 
60/60944, 60/60966, 60/61060, 60/61244, 60/61296, 60/61351, 
60/61352, 60/61356, 60/61356, 60/61359, 60/61360, 60/61476, 
60/61602, 60/62039, 60/62040, 60/62044, 60/62047, 60/62350, 
60/62365, 60/66139, 60/66140, 60/66356, 60/66389, 60/66594, 
60/67244, 60/68575, 60/69108, 60/69109, 60/69110, 60/69119, 
60/69148;

l) 11/18160, 11/19780, 11/20350, 11/20360, 11/20417, 
11/20445, 60/60320, 60/60342, 60/60365, 60/60379, 60/60403, 
60/60422, 60/60424, 60/60430, 60/60481, 60/60504, 60/60512, 
60/60555, 60/60656, 60/60768, 60/60918, 60/61123, 60/61133, 
60/61136, 60/61170, 60/61191, 60/61202, 60/61452, 60/61547, 
60/61656, 60/61678, 60/61950, 60/61951, 60/62271, 60/62490, 
60/65567, 60/65807, 60/66481, 60/67084, 60/67421, 60/67500, 
60/67576, 60/67812, 60/68289, 60/68590, 60/68925, 60/69035, 
80/41826, 80/41858, 80/43067;

(...)

r) 60/65645, 60/67925;
s) 60/60367, 60/69113;
t) 60/60797;
u) 60/62369”

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

 Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 2258/GP/2018 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Secretario Adjunto, 
símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Saúde.
JADIR ELIAIS LEMOS DOS SANTOS
CRISTIANO LUIZ DE CASTRO

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º1348/SEMAD/2018 DE 04 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Tornar sem efeito  A PORTARIA Nº 1230/SEMAD/2018 DE 30 DE 
OUTUBRO DE 2018, publicada em 31/10/2018.

PORTARIA N.º1349/SEMAD/2018 DE 04 DE DEZEMBRO DE 
2018.
Excluir: GABRIEL DE OLIVEIRA PAULA, da PORTARIA Nº 1231/
SEMAD/2018, DE 30/10/2018, publicada no Jornal Hora H em 
31/10/2018.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Erratas:
NA PORTARIA Nº 1336/SEMAD/2018 DE 30/11/2018, publicado 
em  01/12/2018.
Onde se lê: LUCAS CORREA DE SOUZA ANDRADE;
Leia-se:  LUCAS CORREA FRNANDES ANDRADE.

NA PORTARIA 1345/SEMAD DE 03/12/2018, PUBLICADO DIA 
04/12/2018.
Onde se lê: VALERIO CASTRO ROCHA NETO;
Leia-se: VALÉRIO DE CASTRO ROCHA NETO.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

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 219.883-4/2015.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327



Em parceria com o Resende Futebol Clube, Edson arantes do Nascimento confirmou presença no evento 
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Pelé inaugura Academia de Futebol
que leva seu nome em Resende
Centro de Excelência Pelé Academia Futebol abrirá suas portas no próximo dia 11, no interior do Rio de Janeiro

HOMENAGEM

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Pelé encer-
rou carreira 
há mais de 

40 anos, mas aca-
ba de fazer um gol 
de placa. Com pre-
sença confirmada 
e em parceria com 
o Resende Futebol 
Clube, o Rei do Fu-
tebol vai inaugu-
rar, no próximo dia 
11 (terça-feira), o 
Centro de Excelên-
cia Pelé Academia 
de Futebol, no in-
terior do Estado do 
Rio de Janeiro.

o projeto tem 
como objetivo a 
descoberta, a pre-
paração e o desen-
volvimento de atle-
tas entre 7 e 13 anos 
para o futsal, e de 
14 a 20 para o fute-
bol de campo, com 
as duas últimas ca-
tegorias já podendo 
atuar em compe-

tições oficiais da 
federação carioca. 
Educação, forma-
ção e cidadania são 
os pilares que sus-
tentam a iniciativa.

o Centro de trei-
namento contará 
com seis campos 
de futebol, sendo 
um deles de grama 

sintética e um ou-
tro exclusivo para 
treinamento de go-
leiros. Além disso, 
academia, vestiário 
completo, dormitó-
rios, cozinha indus-
trial, mini-auditório 
e sala de recreação.

A seleção dos 
atletas será contí-

nua durante o ano 
inteiro, e os mes-
mos terão acesso, 
além do esporte, ao 
estudo. Parcerias 
com universidades 
internacionais se-
rão feitas para que 
exista a possibili-
dade de intercâm-
bio.

DIVULGAÇÃo


