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Nova Iguaçu fecha elenco para 
estrear no Cariocão 2019

Esporte

Esposa flagra 
prefeito no 
‘pirulito’ do 
motorista

2

Por Altamir Gomes

Pré-Brasileirão da Baixada 
define os semifinalistas

5

Inocentes: presidente
Reginaldo Gomes 
está aborrecido

População vibra com morte 
de bandido após assalto

Rápido no gatilho

7
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BOLSONARIOU
ontem, o vibrante vice-

-prefeito de São João de Meriti 
e deputado federal eleito, Gel-
son Azevedo, do PHS, ‘Bolso-
nariou’ de vez. Em reunião na 
capital da república com o pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), passou a integrar a tro-
pa de apoio ao capitão e obteve 
do mesmo a certeza de atenção 
especial às reivindicações do 
parlamentar fluminense. 

4

Uma das principais 
vias de Nova Iguaçu, a 
Estrada de Iguaçu está 
precisando de mais 
atenção por parte do po-
der público. o excesso 
de buracos é a principal 
reclamação dos moto-
ristas.

Buracos não faltam
4

Um bairro sem asfalto, 
com pouca acessibilidade 
de transporte público, com 
meia dúzia de lojas comer-
ciais e mato para todo can-
to. Essa é a descrição do 
esquecido Bairro Amaral, 
em Nova Iguaçu.

Bairro Amaral
pede S.O.S

3

7

A caminho do impeachment

Investigação

Em tempos de ‘abate’ pregado pelo futuro governador do Rio, Wilson Witzel, a PM de Valença, no Sul Fluminense, agiu rápido 
e abateu o assaltante que fez uma idosa de escudo humano após assalto a uma joalheria no Centro da cidade. O fato que chamou 
atenção foi o aplauso caloroso dos moradores após a ação policial. O cadáver estirado no chão marcou o ato final da cena.

Pezão e Dornellas 
podem ser cassados 

por deputados do 
Rio de Janeiro

Polícia apreende munição que vinha pro Rio
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Não deu outra. Aquele caso de prefeito que 
dá pinta mas diz que é matador de fêmea parece 
ter sido esclarecido. A primeira-dama o pegou 
tocando clarinete no motorista em seu carro ofi-
cial. Ela viu quando ele preparou o ‘pirulito’ e 
começou a chupar. 

Flagra no maridão ‘chupador de pirulito’

Ao contar o flagra para Vó Candinha, uma de 
nossas agentes, a dona mostrou muita raiva do 
‘encubadão’. “Safado! Vou processar ele. Me 
pediu que segurasse e não espalhasse a ‘chu-
pada dele no pirulito do rapaz’. Ultimamente 
só vive dizendo que está cansado. Agora sei a 
razão do cansaço dele”, disse revoltada.

A mulher traída com o piloto negão não é de 
se jogar fora. Inteira e fogosa, a dona vive su-
bindo pelas paredes, enquanto o mané se delicia 
com as notas musicais do clarinete de seu piloto 
oficial. Provável candidato a mais um corno na 
praça.

Pode virar corno a qualquer momento

Primeira-dama com raiva

o abraço especial de 
hoje vai para o professor 
e historiador Gênesis tor-
res, de São João de Meriti, 
por tudo que ele represen-
ta na vida da Baixada Flu-
minense. Salve, Professor 
Gênesis! Aquele Abraço!!!

(21) 98037-1338
          WhatSaPP

Aquele Abraço!

 DIVULGAÇÃo

Inocentes de B. Roxo cancela ensaios de Rua

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A Lona Cultural Carlos Zé-
firo, em Anchieta, Zona Norte 
do Rio, recebe nesta sexta (7), 
às 20h, o show de comédia 
“Jogo do Humor”. o espetá-
culo é composto por Esquete, 
Mágica e Stand-up Comedy e 
traz no elenco Igor Millord e 
Hugo de Faria recebendo as 
participações especiais do hu-
morista Daniel Lopes.

Serviço: Lona Cultu-
ral Carlos Zéfiro - Estrada 
Marechal Alencastro, 4113 
– Anchieta, Rio de Janeiro. 
Data: 07 de dezembro (sexta). 
Horário: 20h. Classificação: 
14 anos. Capacidade: 320 
lugares Contato: lonazefiro.
cultura@gmail.com. Infor-
mações: 2148-0813. Ingres-
sos: R$ 10,00 (Lista Amiga 
- contato@rhproducoes.com.
br) e R$ 15,00 (meia-entrada 
para todos), R$ 5,00 (oNGs). 
Ingressos antecipados: Na bi-
lheteria da Lona ou no link ht-
tps://bit.ly/2zm8gD9 | Curta: 
www.facebook.com/lonacar-
loszefiro

Boca Livre 

DIVULGAÇÃo

Quarenta anos de car-
reira em única apresenta-
ção. É o grupo Boca Livre 
– quarteto formado por Zé 
Renato, Mauricio Maestro, 
David Tygel e Lourenço 
Baeta –, que se apresenta 
no Centro Cultural João 
Nogueira, o Imperator, no 
dia 9 deste dezembro, do-
mingo, às 19h.

Reginaldo Gomes: “Peço desculpas a todos e ao mesmo tempo 
faço um apelo às autoridades: olhem o Grupo de acesso”

A REFAVELA da Cia ‘‘Dançando Para Não Dançar’’

FALTA DINHEIRO

A I n o c e n t e s 
de Belford 
Roxo cance-

lou todos os ensaios 
técnicos de rua que 
estavam programa-
dos para o mês de 
dezembro devido ao 
alto custo que geram 
e a falta de verba para 
executá-los. “Infeliz-
mente, pela primeira 
vez deixamos de rea-
lizar nossos tradicio-
nais ensaios de rua 
nos meses de novem-
bro e agora cancela-
mos os de dezembro. 
A indefinição da pre-
feitura do Rio com 
relação ao repasse às 
escolas do Grupo de 
Acesso, nos obriga a 
cortar gastos e ficar-
mos na corda bamba, 
pois faltam dois me-
ses para o desfile e te-
mos que confeccionar 
as alegorias no barra-
cão e as fantasias no 
atelier, gerando alto 
custo. Estamos tris-
tes, pois estávamos 
com um cronograma 

de ensaios itinerantes 
em alguns bairros do 
município cujas ruas 
possuem a extensão 
da Sapucaí. Isso seria 
um presente às comu-
nidades, que entra-
riam do clima da festa 
de Momo que a esco-
la de samba produz. o 
Grupo Especial rece-
berá a primeira parce-
la da subvenção esta 
semana correspon-
dente a 500 mil reais 
e a segunda parcela 

Há 24 anos usando a 
dança como instrumento 
de inclusão social e de ci-
dadania, a tradicional com-
panhia “Dançando Para 
Não Dançar”, apresenta 
com a Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro e a Se-
cretaria Municipal de Cul-
tura o espetáculo Refavela 
no dia 11 deste dezembro, 
às 19h, no Teatro João Ca-
etano, no Centro do Rio. 
A entrada é gratuita. Desta 
vez, o repertório traz o balé 
clássico Danúbio Azul e o 
novo balé contemporâneo 
Refavela, com seis músi-
cas do cantor Chico César 
e uma canção de Chico 
Buarque e Gilberto Gil. As 
coreografias são assinadas 
por Maria Gabriela Agui-
lar, Samara Mello, Paulo 
Rodrigues e Eduardo Mas-
quette.  o grupo, formado 
por moradores de comu-
nidades do Rio, como Mi-
neira, Fallet, São Carlos, 

até fevereiro. Nós do 
Acesso ficamos sem 
nenhuma posição, de 
pés e mãos amarra-
dos. Mesmo assim, 
teremos que apresen-
tar um carnaval digno 
a ser transmitido pela 
televisão na sexta e no 
sábado para vários pa-
íses do mundo. Peço 
desculpas a todos e 
ao mesmo tempo faço 
um apelo às autorida-
des: olhem o Grupo 
de Acesso, pois tam-

bém, fazemos parte 
do maior espetáculo 
do mundo”, disse o 
presidente da Inocen-
tes de Belford Roxo, 
Reginaldo Gomes.

os treinos de rua 
servem para aprimo-
rar o canto e a evolu-
ção. E assim, ter um 
melhor parâmetro so-
bre a harmonização 
do samba-enredo, por 
parte da escola e tam-
bém, o deslocamento 
dos foliões.

Maré, Cantagalo e Pavão/
Pavãozinho, fará a já tradi-
cional apresentação de fim 
de ano.

Neste momento em que 
a cidade do Rio de Janei-
ro pede socorro, a trágica 
história contada na apre-

sentação é também um 
dos primeiros retratos da 
realidade do embrião que 
hoje conhecemos como 
os complexos de favelas. 
“Refavela” mostra a visão 
romântica do morro e sua 
realidade, tudo isso ten-

do como pano de fundo 
uma história de amor, que 
compara a vida nas favelas 
com o cenário festivo gre-
go e a mitologia da Grécia 
Antiga, com o sagrado e o 
profano amalgamados em 
habitações clandestinas.

Quinta do Noel
o Shopping Grande Rio, em 

São João de Meriti, traz para o 
público, neste Natal, uma deco-
ração inédita no país – o ‘Quin-
tal do Noel’, um lúdico e colo-
rido parque interativo. E neste 
domingo, dia 9 de dezembro, 
no espaço onde está o cenário 
natalino, acontecerá a oficina 
de rena com papel reaprovei-
tado, onde os pequenos terão a 
chance de aprender a fazer um 
lindo origami de material reci-
clável. A atividade é gratuita e 
será realizada das 16h às 18h. 
A participação será por ordem 
de chegada.
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NO ApAgAR DAs LuzEs

Alerj decide avaliar cassação 
de Luiz Pezão e Dornelles  

GERAL

Casa decidiu criar comissão especial que irá definir sobre admissibilidade do impeachment do governador e seu vice  

3quinta-feira, 06 De Dezembro De 2018  

A Assembleia Le-
gislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) 

decidiu criar uma comis-
são especial para definir 
a admissibilidade do pro-
cesso de impeachment 
do governador do Rio 
de Janeiro Luiz Fernan-
do Pezão (MDB) e do 
vice, Francisco Dornelles 
(PP). o tema foi discuti-
do ontem, em uma reu-
nião entre o presidente 
da Casa, André Ceciliano 
(Pt), e o do tribunal de 
Justiça, Milton Fernan-
des de Souza. Depois, 
houve conversas com a 
Procuradoria do Estado e 
outros deputados.

Hoje, um será publica-
do no Diário Oficial de-
terminando que os par-
tidos tenham 48h para 
apontar seus escolhidos, 
inclusive as que só têm 
um parlamentar.

A primeira reunião da 
comissão deve ocorrer 
na próxima quarta-feira. 
O fim do ano legislati-
vo está previsto para o 
dia 20 de dezembro se 

não houver a suspensão 
do recesso. Para o líder 
do PSDB na Alerj, Luiz 
Paulo a chance do pro-
cesso ser encerrado até 
o final do ano, quando 
acaba o mandato, é “mí-
nima”. Mas, afirma ele, o 
processo poderia causar a 
inelegibilidade de Pezão. 

RitO dO PROCESSO 
dE iMPEaChMEnt
o rito seguirá o dis-

posto na Lei Federal 
1079/1950, que trata dos 
processos de impedi-
mento de um governan-
te. Hoje, o Diário Oficial 
publica o ato do presi-
dente da Alerj dando pra-
zo de 48hs para que os 
17 partidos da Casa indi-
quem representantes para 
a Comissão Especial que 
irá analisar a admissibili-
dade da denúncia. na se-
gunda-feira. A Comissão 
Especial tem prazo de 
48hs para se reunir e ele-
ger relator e presidente. 

A Comissão tem 10 
dias úteis para emitir pa-
recer, que será lido em 
plenário e publicado em 
Diário Oficial, em segui-

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O vice Francisco Dornelles e governador Pezão podem ficar inelegíveis por oito anos se comissão aprovar

da, é inserido em pauta 
de votação e discussão.

os deputados, no limite 
máximo de cinco por par-
tido, podem discutir o pa-
recer pelo prazo máximo 
de uma hora. Encerrada a 
discussao, não necessa-
riamente terminando no 
mesmo dia, será aberta a 
votação nominal.

Se aprovada a denún-

cia, será concedido prazo 
para a contestação do go-
vernador.

A Comissão Especial 
poderá realizar sessões 
para instrução do proces-
so com provas diversas, 
testemunhal, documen-
tal, etc.

A Comissão emite novo 
parecer sobre procedên-
cia ou improcedência da 

denúncia, que será publi-
cado em Diário Oficial e 
em seguida incluído em 
pauta em 48hs para duas 
discussões, primeira e 
segunda.

Nova votação nominal 
aberta em plenário, com 
quórum de maioria ab-
soluta 2/3. Se a maioria 
decidir pela procedência 
da denúncia, será envia-

da a cópia do processo ao 
presidente do tribunal de 
Justiça  para a formação 
do tribunal misto de jul-
gamento, que é formado 
por 5 deputados eleitos 
pela Casa e 5 desembar-
gadores escolhidos por 
sorteio. A sessão é pre-
sidida pelo presidente do 
tJ, que tem voto de de-
sempate.

Operação Boca de Lobo, da Lava Jato 
o governador Luiz 

Fernando Pezão foi 
preso na última quinta-
-feira na operação Boca 

de Lobo, da Polícia Federal. 
Dornelles assumiu o Palá-
cio Guanabara no mesmo 
dia da prisão. A força-tarefa 

da Lava Jato deu voz de pri-
são a Pezão no Palácio La-
ranjeiras, residência oficial 
do chefe do estado. 

O delator Carlos Miranda 
diz que Pezão recebia me-
sada de R$ 150 mil quando 
era vice-governador de Sér-

gio Cabral.
Após prestar depoimento 

por três horas na sede da 
Polícia Federal, o gover-

nador foi levado para a 
unidade prisional da PM 
em Niterói, na Região 
Metropolitana. 

Vice-prefeito Gelson Azevedo 
‘Bolsonariou’ de vez em Brasília

ontem à tarde, o vice-pre-
feito de São João de Meriti e 
deputado federal eleito, Gel-
son Azevedo (PHS), esteve 
reunido com o presidente da 
República eleito Jair Bolsona-
ro (PSL), em Brasília.

Na pauta da conversa, o 
apoio aos projetos enviados 
à Câmara Federal pelo futuro 
presidente e ainda a promessa 
do envio de recursos para o es-
tado do Rio de Janeiro, Baixa-
da e São João de Meriti.

“Me coloquei à disposição 
do presidente Bolsonaro para 
integrar sua bancada de apoio 

e votar os projetos que, certa-
mente, beneficiarão a popula-
ção brasileira, especialmente 
os cariocas, fluminenses, bai-
xadenses e meritienses. Me 
emocionei quando o presiden-
te eleito garantiu que trataria 
meus pleitos com atenção”, 
contou Gelson ao HoRA H, 
por telefone, no intervalo do 
encontro.

“Não poderia deixar de in-
formar a boa noticia aos mo-
radores da nossa região”, 
acrescentou o vice-prefeito, 
que desde que teve confir-
mada sua vitória nas urnas 

em 7 de outubro, não parou. 
“Foi o gás que precisava para 
iniciar a batalha por melhores 
dias a todos que confiaram 
na proposta do prefeito João 
Ferreira e também na minha 
vontade de servir ao povo”, 
concluiu.

o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, continuou ontem 
(5) com a agenda de reunião 
com partidos e aliados de 
partidos diferentes em Bra-
sília. As conversas deram o 
tom de apoiamento quase em 
massa ao Jair Bolsonaro no 
parlamento federal.

Geslon (3º da esquerda pra direita) foi a Brasília para o encontro político com o Jair Bolsonaro

Caravana do Trabalho estaciona 
em praça de Heliópolis em B. Roxo

Uma boa opção para quem 
pretende começar o ano novo 
concorrendo uma vaga no 
mercado de trabalho é ingres-
sar nos cursos gratuitos de 
qualificação profissional que 
a Prefeitura de Belford Roxo 
está oferecendo, em parceria 
com o Ministério do trabalho. 
São 360 vagas e para partici-
par basta ter idade acima de 15 
anos e residir no município. A 
inscrição para a Caravana do 
trabalho pode ser feita pelo 
site www.caravanadotrabalho.
org.br e nos polos: salão paro-
quial da Igreja Nossa Senho-
ra da Conceição, Rua Padre 
Beste, centro; Igreja da Nova 
Vida, Rua Tutóia, 124, Helió-
polis, e na sede da Secretaria 
Municipal de trabalho e Em-
prego, Avenida Benjamim 
Pinto Dias, 1.305, centro. o 

início das aulas está previsto para 
o próximo dia 10.

CaRaVana dO 
tRabalhO

Hoje (5) quem passou pela 
Praça de Heliópolis teve a opor-
tunidade de fazer a inscrição em 
uma carreta, equipada de ar con-
dicionado e computadores, que 
ficou estacionada no entorno, 
das 8h às 17h. “A população só 
tem a ganhar. Afinal, entrar no 
mercado de trabalho com uma 
qualificação já é meio caminho 
andado”, destacou o secretário 
Municipal de trabalho e Em-
prego, Álvaro Cardoso Junior, o 
Nuna, que estava acompanhado 
do Secretário adjunto, Adriano 
Nascimento.

Desempregado há seis meses, 
Anderson de oliveira, 28, assim 
que soube da carreta, não pensou 

duas vezes e foi fazer sua inscri-
ção. “Minha meta para 2019 é 
focar num novo emprego. Com 
qualificação as chances aumen-
tam”, afirmou ele que se inscre-
veu para o curso de turismo e 
Hotelaria. Fernanda Melo, 17, 
está de olho no primeiro em-
prego. “Soube da oportunidade 
que a Prefeitura está oferecen-
do e corri para fazer logo a ins-
crição. Quero ser juíza e preten-
do ter muitas qualificações até 
chegar lá”, destacou a jovem. 
Kauana Ferreira, 18, era outra 
jovem aguardando para fazer a 
inscrição. Ela que pretende ser 
médica veterinária, escolheu o 
curso de Assistente Adminis-
trativo. “Não vejo a hora de 
trabalhar para investir na minha 
faculdade. Com qualificação as 
oportunidades são maiores”, 
acredita.

Programa é esperança para quem não pode pagar por curso 
As vagas são para os cursos 

de assistente administrativo, 
recepção ao cliente, telema-
rketing,  turismo e hotelaria. 
Não há pré-requisito de esco-
laridade.  “Não poderíamos 
deixar escapar esta oportu-
nidade. o Programa é inte-
ressante, de qualidade e abre 

esperança para aquelas pessoas que 
não têm condições financeiras para 
investir em cursos de qualificação”, 
disse o prefeito Wagner Carneiro, 
o Waguinho. As aulas terão a su-
pervisão de técnicos da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio). os participantes 
receberão material didático e uni-

forme. No final do curso serão 
certificados pela Unirio e Mi-
nistério do trabalho. As aulas 
acontecerão nos polos instala-
dos na Igreja Nossa Senhora 
da Conceição e da Nova Vida 
em três turnos: manhã (8h às 
12h), tarde (13h às 17h) e/ou 
noite (17h30 às 21h30).

DIVULGAÇÃo

DIVULGAÇÃo



Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Uma ds principais vias que o 
viaduto do Rancho Novo e di-
versos bairros de Nova Iguaçu, 
a Estrada de Iguaçu está mais 
parecendo um ‘queijo suíço’ ou 
a Lua, cheia de crateras. Ima-
gens feitas por um internauta 
mostra a dificuldade que os 
motoritstas enfrentam ao passa-
rem pelos buracos. Moradores e 
comerciantes da região também 
contabilizam prejuízos com a 
troca, cada vez mais frequente, 
de peças de veículos, que so-
frem com os impactos dos sola-
vancos. É de doer no bolso.

nos bairros
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Buracos a perder de vista em Nova Iguaçu 

Réu em pelo menos três ações 
por improbidade administrativa, 
o prefeito de Itaperuna, Mar-
cus Vinicius de oliveira Pinto 
(foto), teve os bens bloqueados 
pelo juízo da 2ª Vara local, a 
pedido do Ministério Público. 
A mesma decisão foi determina-
do o afastamento do Secretário 
de Governo Franciney Luiz de 
França, que já havia sido deliga-
do, também a pedido do MP, da 
Secretaria de Educação. os dois 
foram denunciados por supostas 
irregularidades na compra de 
alimentos para a festa do Dia da 
Criança realizada no município 
em outubro do ano passado.  A 
Justiça também os vereador Fe-
lipe da Silva Rodrigues e da mãe 
dele, a empresária Berenice da 
Silva Rodrigues. Segundo apu-
rou o MP, a Secretaria Munici-
pal de Educação de Itaperuna, 
na época controlada por Franci-
ney Luiz, licitou o fornecimento 
de materiais e gêneros alimentí-

cios para festa de Dia das Crian-
ças da rede municipal de ensino, 
saindo vencedora a empresa V. 
Seabra Rodrigues, de proprieda-
de dos pais do vereador Felipe 
Rodrigues.

A Promotoria constatou que 
houve superfaturamento na 
compra de picolés de frutas. 
“Cobrou-se o valor unitário de 
R$ 0,99 (noventa e nove cen-
tavos). Ao to do, pelas 19.000 
unidades, o município de Ita-
peruna pagou à empresa V. Se-
abra Rodrigues a quantia de R$ 
18.878,10. todavia, ao se con-
sultar o preço unitário do mes-
mo picolé na empresa subcon-
tratada, para encomendas acima 
de 1.000 unidades, constatou-se 
que o valor unitário sairia a R$ 
0,70 (setenta centavos). outros 
itens como sacos plásticos e pão 
para cachorro-quente também 
foram adquiridos por preço su-
perior ao de mercado”, diz um 
trecho da ação.

JUNÇÃO DE FORA

Um bairro sem asfalto, 
com pouca acessibi-
lidade de transporte 

público, com meia dúzia de 
lojas comerciais e mato para 
todo canto. Essa é a descrição 
do Bairro Amaral, que fica na 
zona verde de Nova Iguaçu.

Lá não há escolas; muito 
menos um curso, mesmo so-
cial. o único equipamento que 
poderia ajudar a desenvolver 
pessoas e a região é o imóvel 
da associação de moradores, 
que hoje se encontra fechado, 
por falta de estrutura.

Uma parceria do Adilson 
Vizinho (presidente da AMA 
- Associação dos moradores 
do Amaral) e Romulo Moral-
les (presidente do Conselho 

de Cultura de Nova Iguacu e 
futuro professor voluntário de 
teatro da AMA) e alguns mo-
radores, promete mudar a rea-
lidade da região.

A ideia foi produzir uma 
Festa da Primavera, que vai 
acontecer nos dias 7, 8 e 9 
deste dezembro. Amanhã (7), 
a partir das 19h30, haverá um 
show gospel. Dia 8, às 17h, o 
desfile da Garota Primavera, 
para eleger a menina mais bo-
nita do bairro promete levan-
tar o astral dos moradores, e, 
dia 9, a partir das 15h, um dia 
dedicado às crianças, com di-
versos brinquedos infláveis e 
lanches a vontade.

Segundo Romulo Moralles 
(29), “tudo é cultura! E é pre-
ciso enxergar a mesma para 
além do entretenimento. Esta 
pode ser a ‘luz do fim do tu-

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoocom

são paulo

Internet sugere boicote ao Carrefour por morte de cachorro
BRASIL

Justiça bloqueia bens do 
preifeito de Itaperuna

Eventos culturais e outras atividades serão importantes no reerguimento do lugar 

Moradores e lideranças se unem para não deixar a aMa ‘morrer completamente’

e construir este sonho, que é só o 
primeiro degrau para tudo o que 
queremos fazer”, afirmou Laís 
oliveira (23), que abriu sua casa 
para ser o ‘QG’ da pré-produção 
do evento.

Ainda há esperança; há luz para o Bairro Amaral 

DILVULGAÇÃo

horahmunicipios@gmail.com

nel’. Com essa festa, vamos 
mostrar para os moradores que 
é possível fazer se quisermos e 
de que não devemos aceitar a 
realidade imposta para nós. Vai 
se tornar cultural deste lugar as 
pessoas se unirem para produzir 
coisas, para contribuir visando 
o crescimento da região”, disse.

A festa é beneficente e está 
sendo organizada com ajuda 
dos comerciantes dos bairros 
adjacentes, uma vez que não 
há um quantitativo expressivo 
de ‘comércio’ no bairro, e de 
alguns moradores. o objetivo é 
angariar fundos para reformar o 
imóvel da associação e ter es-
trutura para receber cursos com 
professores voluntários já ob-
tidos para 2019, como Teatro, 
Dança, Libras, Corte de Cabe-
lo, Administração, Capoeira e 
Artesanato.

“A gente achou que não 
ia conseguir. Disseram que 
ninguém nos ajudaria, que 
aqui ninguém ajuda nin-
guém, mas vimos o contrá-
rio.

 A morte brutal de um cachor-
ro no estacionamento da rede de 
supermercados Carrefour não 
deixou apenas os defensores dos 
animais chocados. o impacto do 
assassinato do cão, que pode ter 
sido envenenado e agredido com 
pauladas, foi tão grande, que in-
ternautas estão apelando pelo fim 
da parceria entre o MasterChef e 
o Carrefour.

o animal foi encontrado mor-
to na unidade de osasco, loca-
lizada na Avenida dos Autono-
mistas. o cachorro, que chegou 
a ser resgatado pelo Centro de 
Controle de Zoonoses mas não 
resistiu, foi abandonado e desde 
então perambulava pelas depen-
dências da loja da Avenida dos 
Autonomistas.

As tags #carrefournuncamais 
#boicotecarrefour #carrefournao 
ganharam força nas últimas horas, 
aumentando o coro de boicote aos 
supermercados da marca. E a crise 
respingou no reality show culiná-
rio. O MasterChef teve o nome 
lembrado, pois é patrocinado pelo 
Carrefour, que oferece produtos 

para o preparo dos pratos.
Ativistas e a população sen-

síveis com a situação estão con-
vocandoi uma manifestação para 
o próximo sábado. Mais de mil 
nomes já estão confirmados. Ma-
nifestantes pretendem usar roupas 
pretas e prometem levar flores e 
velas em sinal de luto. 

Eles disseram...
“Por ora, não. Por ora porque é preciso aguardar o aprofundamento da investigação”. Vice-presiden-

te eleito, general Mourão, ao afirmar que o caso de Onyx (Lorenzoni, futuro titular da Casa Civil) “não 
prejudica” o governo bolsonaro.

Encontro de Palhaços
Hoje e amanhã, Duque de 

Caxias recebe o maior encon-
tro de palhaços do mundo, 
com espetáculos abertos ao 
público no teatro Municipal 
Raul Cortez e Biblioteca Mu-
nicipal Gov. Leonel de Moura 
Brizola, na Praça do Pacifi-
cador. o evento conta com o 
apoio da Prefeitura de Duque 
de Caxias.

No Brasil cresceu o número de pessoas vi-
vendo em situação de pobreza extrema, segundo 
pesquisa divulgada  pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A população nes-
sa condição aumentou em 13%, saltando de 13,5 
milhões para 15,3 milhões no ano passado

o assassinato brutal e covarde de um cachor-
ro por um segurança, no estacionamento do Car-
refour de osasco, em São Paulo, causa revolta 
e está mobilizando diversas organizações de 
defesa dos animais. Uma campanha nas redes 
sociais convoca a população a boicotar a rede.

DIVULGAÇÃo

Encontro de Palhaços II
A Baixada Fluminense en-

trou na programação do An-
jos do Picadeiro – Encontro 
Internacional de Palhaços, 
evento que acontece há 22 
anos e é o maior do gênero 
da América Latina, reunindo 
pelo menos 300 palhaços, de 
dez estados brasileiros e de 
outros 11 países. 

o motorista que tentava acessar a Linha Vermelha pela 
Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, precisou 
exercitar a paciência. Um carro em chamas atrapalhou o 
trânsito, provocando um longo congestionamento na re-
gião. A imagem do flagrante foi feita de dentro de um ve-
ículo por um dos motoristas que passavam pela rodovia. 

Carro em chamas na Washington Luís

Encontro de Palhaços III
os espetáculos acontecem 

em vários municípios, até 10 
de dezembro. Na Baixada 
Fluminense as apresentações 
acontecem no teatro Raul 
Cortez e Biblioteca Leonel 
Brizola em Caxias (hoje e 
amanhã), e no Complexo Cul-
tural Nova Iguaçu e Praça Rui 
Barbosa, em Nova Iguaçu (03 
e 08).

Mais exoneração II
Segundo uma fonte da 

Prefeitura, será efetivado 
um contrato entre o municí-
pio e uma cooperativa para 
atender a pasta da Saúde. Já 
para a Secretaria de Educa-
ção, a previsão é que seja 
convocado concursados, 
enquanto na Assistência 
Social, ainda não há previ-
são de contratados.

Mais Exoneração
Três importantes ór-

gãos da Prefeitura de Ja-
peri exoneraram diversos 
funcionários que trabalha-
vam com o status de ‘co-
missionado’. o governo 
alega que a medida é para 
enxugar custos e manter o 
controle das finanças, mas 
não divulgou o número de 
pessoas exonerados. 

Sancionado
As escolas públicas e pri-

vadas serão obrigadas a re-
servar assentos para alunos 
com Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). A Lei 8.192/18 foi 
sancionada pelo governador 
em exercício, Francisco Dor-
nelles e publicada no Diário 
Oficial do Poder Executivo 
ontem. 

DIRETO AO PONTO

o retrato da desigualdade do Brasil não muda
Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística mostra que a distância entre 
ricos e pobres aumentou no Brasil em 2017, acentuando 
mais a desigualdade da distribuição de renda. Segundo 
o IBGE, os mais abastados chegam a receber 17,6 ve-
zes mais. Na divisão por capitais, essa diferença chega a 
34,3 vezes.  A esperança das classes que moram no ‘pub’ 
social está no governo que assume em janeiro. 

Desigualdade em ascensão no Brasil

REPRoDUÇÃo/WHAtSAPP

REPRoDUÇÃo

Não é preciso muito de 
um lugar só, a gente preci-
sa de pequenos esforços de 
diversos comércios. Assim 
estamos conseguindo chegar 
no objetivo para fazer a festa 
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Definidas as semifinais dos jogos do 
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Por Altamir Gomes

Unidos do Palmeirinha, Borussia, Congo e Pantanal jogarão no próximo domingo (09/12) no E.C. Miguel Couto

ACFBR 

No último domin-
go (02/12) fo-
ram realizadas 

as partidas das quartas de 
finais do Pré-Brasileirão 
da Baixada 2018/2019, 
competição promovida 
pela ACFBR (Associação 
dos Clubes de Futebol de 
Belford Roxo), onde os 
quatro semifinalistas ga-
rantiram vaga direta para 
o Brasileirão da Baixada 
do ano que vem.

Unidos do Palmeirinha 
e União de Itaipu entra-
ram no Estádio do Miguel 
Couto buscando a primei-
ra vaga a semifinal e o 

duelo foi bastante disputa-
do, enquanto a equipe de 
Andrade atacava com au-
xilio do seu 10: Michel, o 
tricolor de Itaipu esperava 
sempre para contra-atacar.

Na metade do primeiro 
tempo, após bela jogada 
de Siri, o zagueiro adver-
sário fez pênalti e Michel-
zinho converteu e abriu o 
placar Unidos do Palmei-
rinha. 

No inicio do segun-
do tempo Siri ampliou a 
vantagem para o Unidos 
do Palmeirinha, o União 
de Itaipu ainda conseguiu 
diminuir o placar, mas o 

jogo terminou 2 a 1 para 
a equipe de Andrade, que 
garantiu a classificação as 
semifinais, além da vaga 
direta para o Brasileirão 
da Baixada 2019. Desta-
que da partida foi o go-
leiro Netinho do Unidos 
do Palmeirinha, garantiu 
o resultado positivo para 
sua equipe com defesas 
milagrosas.

No Estádio do Esperan-
ça de Andrade, Borussia e 
Vila Cláudia buscavam a 
vitória e a vaga na semifi-
nal da competição, o jogo 
foi com bastante igual-
dade, as duas equipes se 

lançavam ao ataque. An-
tes dos 5 minutos de etapa 
inicial e o placar já estava 
aberto: Aos 3 do primeiro 
tempo, numa bela triangu-
lação do meio campo do 
Borussia, a bola chegou 
no artilheiro Junior que 
não perdeu tempo e fez 1 
a 0 Borussia.

Ainda no primeiro tem-
po saíram mais dois gols, 
um para cada equipe: Vila 
Cláudia empatou aos 17 
da etapa inicial, com Jo-
nas de cabeça após dividia 
com Birinha e o Borussia 
ficou em vantagem nova-
mente aos 23 da etapa ini-

cial, com Junior, que fez 
seu segundo gol no jogo 
após assistência de Sales.

Na segunda etapa, aos 
3 da etapa complementar, 
após vacilo da defesa do 
Borussia, Felipe Barão 
aproveitou e empatou a 
partida novamente em 2 
a 2. Conforme os minutos 
iam passando o nervosis-
mo entre as duas equipes 
aumentava, a pressão do 
empate, que levava a par-
tida para a marca da cal 
caia em cima de todos os 
atletas e diretores envolvi-
dos na partida.

Mais aos 33 do segun-

do tempo veio o principal 
lance da partida: Após um 
lançamento do Borussia, 
o artilheiro Junior disputa 
com o marcador e chuta 
de qualquer jeito para o 
gol, um chute aparente-
mente defensável, mas o 
goleiro Irvin falhou feio 
e a bola foi de mansinho 
para dentro do gol: 3 a 2 
Borussia. o destaque do 
jogo não poderia ser ou-
tro, o atacante Junior do 
Borussia fez nada mais, 
nada menos que os 3 gols 
da sua equipe e se isolou 
de vez na artilharia da 
competição com 7 gols.

a fase quarta de final mostrou partidas movimentadas e, ao mesmo tempo, equilibradas no domingo passado

MARCOS LEANDRO / ACFBR

Congo espanta Solidão nos pênaltis e avança
No último horário tive-

mos duas partidas simul-
taneamente: Pantanal e 
Ajax 2000 no Louzadão; 
Solidão e Congo no Espe-
rança de Andrade.

No confronto do Lou-
zadão, a equipe do Pan-
tanal impôs seu ritmo de 
jogo e abriu o placar com 
Jefferson, mais não de-
morou pro Ajax igualar o 
placar.

Na segunda etapa, Jar-
del, artilheiro do Panta-
nal, de pênalti desempa-
tou e deu números finais a 
partida: 2 a 1 Pantanal. o 
atacante Jardel foi o des-
taque do jogo com um gol 
e uma assistência.

Na partida do Esperan-
ça, o jogo foi teste para 
cardíaco, Solidão e Con-
go fizeram umas das me-
lhores partidas da com-
petição, um jogo com as 
duas equipes buscando o 
ataque querendo abrir o 
placar. todos os gols fo-
ram marcados na primeira 
etapa.

O Solidão foi mais efi-
ciente e abriu o placar aos 

12 do primeiro tempo, 
após Camilo ser derruba-
do na área, Polhão con-
verte a penalidade e faz: 
1 a 0 Solidão. O Congo 
conseguiu empatar aos 20 
do primeiro tempo com 
Max, o camisa 9 fez seu 
terceiro gol na competi-
ção.

Aos 33 da etapa inicial, 
Polhão novamente colo-
cou o Solidão em vanta-
gem: o camisa 20 recebeu 
dentro da área e estufou 
a rede do adversário. E 
cinco minutos depois a 
equipe do Congo voltou 
a empatar o jogo: Em co-
brança de pênalti, Jeffer-
son colocou o placar em 
igualdade.

Na segunda etapa ti-
vemos poucas emoções, 
o lance chave foi aos 27 
da etapa complementar. 
Após falta cometida em 
Montezuma, Charuto pe-
gou a bola e bateu com 
perfeição, mas a bola ex-
plode no travessão, no re-
bote Jack chutou em cima 
da defesa e voltou nos pés 
de Camilo que arrematou 

forte e o goleiro Iago fez 
um verdadeiro milagre.

Após o empate no tem-
po normal, a vaga foi deci-
dida nas penalidades e bri-
lhou a estrela do goleiro 
Iago: O arqueiro do Congo 
foi o principal responsável 
pela classificação após de-
fesa nas penalidades de 
Montezuma e Camilo, e 
após 12 cobranças na mar-
ca da cal o placar ficou: 4 
a 3 para o Congo.

Com os resultados: 
Unidos do Palmeirinha, 
Borussia, Congo e Panta-
nal garantiram a vaga as 
semifinais e classificação 
direta ao Brasileirão da 
Baixada 2019.

As semifinais serão 
realizadas no domingo 
(09/12) no Estádio Joel 
Pereira, em Miguel Couto 
da seguinte ordem: Panta-
nal x Borussia ás 12h45 e 
Unidos do Palmeirinha x 
Congo ás 14h45. (*As in-
formações são de Altamir 
Gomes e Marcos Leandro 
da Associação de Clubes 
de Futebol de Belford 
Roxo – ACFBR).

MARCOS LEANDRO / ACFBR

Congo e Solidão fizeram um jogo bastante equilibrado no Osmário Castelar Filho 

FICHA TÉCNICA 
[SOlidÃO 2(3) X (4)2 COnGO]
local: Estádio Osmário Castelar Filho, em Andrade de Araujo 
data e horário: 02/12 ás 15h30 
arbitro: Luiz Cláudio de Souza 
assistentes: Rafael Murilo e Sergio dos Santos Jr 
Gols: Polhão aos 12’/1ºt (1-0); Max aos 20’/1ºt (1-1); Polhão aos 33’/1ºt (2-

1) e Jefferson aos 38’/1ºt (2-2)
Cartões: Jefferson (CON)
SOlidÃO: Herlon; tiago (Sandro), Jean (Diego), Lopes e Felipe Amaral 

(Roger Guedes); Charuto, Jack (Felipe), Montezuma e Polhão (Vinicinho); Ca-
milo e Luiz Carlos - treinador: Hermes 

COnGO: Iago; Alan, Igor, Bruno e Luiz Rogério; Jefferson (Renatinho), Luiz 
Gustavo, Felipinho e Washington (Fideles); Brendinho e Max (Gabriel) - trei-
nador: Fabiano
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Municípios poderão estourar 
limites de gastos diz Câmara

6

Projeto que flexibiliza a Lei de Reponsabilidade Fiscal (LRF) foi aprovado 
pelos deputados de Brasilia não prevê punições se houver queda na receita
António Carlos

o projeto que fle-
xibiliza a Lei 
de Responsa-

bilidade Fiscal (LRF) 
para permitir que mu-
nicípios estourem o 
limite de gastos com 
pessoal sem sofrer pu-
nições se houver queda 
na receita foi aprova-
do ontem pela Câmara 
dos Deputados. Como 
o texto já foi analisado 
pelo Senado e aprova-
do sem mudanças, se-
guirá para sanção do 
presidente Michel te-
mer.

A LRF define que o 
limite das despesas dos 
municípios com pesso-
al é de 60% da receita 
corrente líquida, obtida 
com tributos, desconta-
dos os repasses deter-
minados pela Consti-
tuição.

Pelas regras atuais, 
o município que ultra-
passa o limite tem até 8 
meses para se adequar. 
Se não fizer isso, pode 
sofrer sanções, entre as 
quais: não poderá rece-
ber transferências vo-
luntárias e não poderá 

Tá LIBERADO 

contratar operações de 
crédito, salvo as que 
forem para reduzir des-
pesas de pessoal ou re-
financiar a dívida.

Entretanto, o projeto 
permite que os muni-
cípios com queda de 
receita superior a 10% 
não sofram restrições 
se ultrapassarem o li-
mite de gastos. A pro-
posta define, porém, 
que a queda deverá ter 
sido provocada pela 
redução do repasse do 
Fundo de Participação 
dos Municípios ou pela 
diminuição de receita 
com royalties e partici-
pações especiais.

 balançO da    
   VOtaçÃO 
Ao todo, foram 300 

votos favoráveis ao 
projeto; 46, contrários; 
e 5 abstenções. Na 
votação, 16 partidos 
orientaram voto a favor 
da proposta. Somente 
dois orientaram contra: 
PSL e PSDB. o PSL é 
o partido do presidente 
eleito Jair Bolsonaro. 
o MDB, do atual go-
verno, liberou a banca-
da, assim como o PRB.

Queimados comemora Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência

DIVULGAÇÃo

A luta e a superação 
das pessoas com de-
ficiência serão temas 
de debate amanhã, em 
Queimados. Isso por-
que a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Hu-
manos e Promoção da 
Cidadania, em parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Tu-
rismo, irá realizar uma 
programação alusiva 
ao Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiên-
cia, que foi celebrado 
em  3 de dezembro. 

o evento contará 
com apresentação de 
dança e canto, palestra, 
peça  teatral, cantata 
de Natal e acontece-
rá no Centro de Artes 

e Esportes Unificados 
(CEU) Planeta Futuro, 
às 18h.Idealizado pela 
Coordenadoria da Pes-
soa com Deficiência, 
o evento tem o objeti-
vo de promover a in-
clusão social por meio 
das apresentações ar-
tísticas, além de bus-
car conscientizar quem 
não é deficiente sobre 
os tipos de deficiência, 
seja ela física ou men-
tal, e os modos de vida 
de quem convive com 
necessidades específi-
cas.

Para o prefeito Car-
los Vilela, trazer o as-
sunto à tona por meio 
desses eventos é sem-
pre positivo. “ter mo-
mentos específicos do 

nosso calendário para 
discutirmos sobre essas 
questões é fundamen-
tal. Queimados é uma 
cidade que tem tido 
preocupação em ser 
acessível e é por isso 
que damos prioridade 
à essas celebrações”, 
afirmou o gestor.

Já para a Coorde-
nadora dos Direitos 
da Pessoa com Defi-
ciência, Sirlene Mar-
quiori, “o foco do 
evento será não só 
debater sobre garan-
tia de direitos, aces-
sibilidade e discrimi-
nação, mas também 
prestigiar os defi-
cientes, que se apre-
sentarão na ocasião”, 
concluiu Sirlene.

Pessoas com deficiência participaram do evento promovido pela prefeitura 

Justiça determina nomeação de 
aprovados no concurso do Degase

A Vara de Execução 
de Medidas Socioe-
ducativas da Capital 
determinou a nome-
ação e posse de can-
didatos aprovados no 
concurso público rea-
lizado em 2011 para o 
Departamento Geral 
de Ações Sócio Edu-
cativas (Degase), que 
deverão trabalhar nas 
unidades de interna-
ção e de semiliberda-
de na cidade do Rio.

A decisão da juíza 
Lucia Glioche foi to-
mada com base num 
requerimento de tute-
la do Ministério Pú-
blico, tendo em vis-
ta o fim do contrato 
temporário especial 
de 332 servidores. 

De acordo com os au-
tos, o encerramento dos 
trabalhos colocaria em 
risco a continuidade do 
serviço realizado pelo 
Degase com adolescen-
tes privados de liberda-
de.

Na mesma decisão, 
a magistrada frisa que 
o governo do estado ti-
nha ciência, desde de-
zembro de 2017, que a 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão 
possui anteprojeto de lei 
para criar novas vagas 
na estrutura do Degase. 
Assim, em até 30 dias, 
o governo terá de con-
cluir estudo de impacto 
financeiro e orçamentá-
rio para criação de 332 
cargos efetivos de ser-

vidores, a serem pro-
vidos por concurso 
público. E em 15 dias 
terá que encaminhar a 
proposta de lei para a 
Assembleia Legislati-
va.

A juíza também 
determinou que o es-
tado efetue, até 19 
de dezembro, a pror-
rogação do número 
de contratos tempo-
rários dos servidores 
do município do Rio 
de Janeiro, pelo pra-
zo necessário, até a 
criação dos cargos 
efetivos e realização 
do processo seletivo 
por concurso público, 
uma vez que há risco 
de descontinuidade 
do serviço.

Concursados devem ser nomeados e empossados por ordem judicial

DIVULGAÇÃo 

horahmunicipios@gmail.com
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Ação rápidA 

quarta-feira, 05 De Dezembro De 2018

Flagrante aconteceu em Valença após criminoso roubar joalheria 
no Centro da cidade e na fuga manter mulher como escudo. 

Assaltante faz idosa refém 
e é morto por policial militar

7Polícia

António Carlos

Uma ação rápida 
e tensa. Assim 
foi o desfecho 

de um assalto com re-
fém ocorrido na manhã 
de ontem, em Valença, 
município da Região Sul 
Fluminense. Depois de 
roubar uma joalheria e 
fazer uma idosa refém, 

um assaltante acabou 
morto por um policial 
millitar.  

A Polícia Civil infor-
mou que o criminoso 
teria assaltado o esta-
belecimento e fugido 
em direção ao Mercado 
Municipal. A polícia foi 
acionada e houve troca 
de tiros. Durante a fuga, 
o suspeito fez um gesto 

de que iria atirar nos po-
liciais e ‘em ato de defe-
sa e habilidade, um dos 
agentes efetuou o dispa-
ro contra ele’. 

A vítima que ficou re-
fém do homem que não 
teve o nome divulgado, 
foi identificada como 
tereza de Jesus Ferreira 
Sacramento, de 83 anos. 
Ela recebeu atendimento 

médico e deve prestar 
depoimentos nos próxi-
mos dias na 91ª Delega-
cia de Polícia (Valença).

anunCiOu aSSaltO 
e COLOCOu JOiaS 

na MOChila 
testemunhas relata-

ram à polícia que o ban-
dido anunciou o assalto 
e enquanto colocava as 

joias na mochila, a dona 
do estabelecimento saiu 
e acionou a polícia. Uma 
viatura passou e come-
çou a perseguição. A 
idosa andava pela rua, 
quando foi feita refém.

Moradores que pre-
senciaram a ação, grava-
ram vídeos e enviaram 
para o WhatsApp da tV 
Rio Sul, que publicou as 

imagens. Na sequência 
é possível ver o assal-
tante armado, segurando 
a vítima, enquanto um 
policial apontava a arma 
em direção a ele. No fi-
nal, após ele ser atingido 
pelo disparo, ele solta a 
vítima. Algumas pesso-
as que acompanharam 
aplaudiram a ação dos 
policiais. 

idosa foi usada como escudo pelo assaltante logo depois dele anunciar o assalto a uma joalheria e tentar fugir dos policiais até ser morto por tiros disparados por um dos PMs

REPRoDUÇÃo/VíDEo

PRF apreende 65 kg de pasta 
base de cocaína em Itaguaí
DIVULGAÇÃo PRF

Uma carga de 62 table-
tes de pasta base de cocaína 
foi encontrada escondida 
em um caminhão tipo mun-
ck (guindaste), durante um 
patrulhamento de rotina na 
BR-101, em Itaguaí.  O órgão 
informou que o motorista do 
caminhão, de 33 anos, de-
monstrou nervosismo duran-

te a abordagem e entrou em 
contradições sobre a origem 
e destino da viagem. Ainda 
segundo a Polícia, uma bus-
ca minuciosa foi realizada 
pelos agentes que encontra-
ram a droga escondida dentro 
das longarinas das bases de 
sustentação do equipamento 
Munck.

Após receber ordem de 
prisão, o motorista confessou 
que pegou a droga em São 
Paulo e entregaria em Bangu, 
bairro da Zona Oeste da cida-
de do Rio de Janeiro. A pesa-
gem da droga totalizou 65kg e 
a ocorrência foi encaminhada 
para a 52ª Delegacia de Polí-
cia Civil em Nova Iguaçu.

agentes observam a carga da droga que estava escondida em veículo na Dutra

Polícia faz operação contra desvio de 
munição de fuzil para facções do Rio

REPRoDUÇÃo 
Um esquema de desvio de 

munição de fuzil da Polícia 
Militar do Distrito Federal 
e do Comando do Exército 
para abastecer facções crimi-
nosas no Rio de Janeiro foi 
alvo da operação Fogo Ami-
go deflagrada ontem pela Po-
lícia Civil de Brasília. 

As equipes cumpriram 
mandados de prisão contra 
sete suspeitos, entre eles um 
bombeiro militar do Distri-
to Federal cuja identidade é 
mantida em sigilo.

Na casa do militar foram 
encontradas munições cali-
bre 5,56 mm e 9 mm e grana-
das de luz e som. os policiais 
recolheram também caixas 
vazias de munição com re-
gistro dos lotes. Essa infor-
mação será cruzada com da-
dos de projéteis apreendidos 
no Rio de Janeiro. 

o militar aparece nas in-
vestigações no topo do or-
ganograma da organização 
criminosa, sendo responsá-
vel por viabilizar os desvios 

com a ajuda de terceiros. Abai-
xo dele, estão os atravessadores 
com a função de planejar e exe-
cutar o transporte da munição de 
uso restrito até que chegassem a 
morros do Rio. o cliente mais 
habitual, segundo a apuração, é 
o Comando Vermelho. O recep-
tador de uma das remessas, no 
bairro da Penha, foi identificado 
como Macaquito.

MandadOS PaRa PRE-
SOS nO RiO 

Entre os mandados de 
prisão, dois devem ser cum-

pridos no Rio de Janeiro, 
contra Eduardo Vinícius 
Brandão e William Se-
bastião Pessoa, que já 
estão presos. Mesmo as-
sim, eles precisam ser no-
tificados, uma vez que as 
novas ordens de detenção 
podem evitar que saiam 
do presídio caso o pra-
zo da prisão atual vença. 
o restante dos alvos está 
no Distrito Federal, onde 
também serão cumpridos 
cinco mandados de busca 
e apreensão.

PF cumpre mandados de prisão na Lava Jato
A PF (Polícia Federal) deu 

início ontem a operação Sem Li-
mites, 57ª fase da Lava Jato, que 
investiga o pagamento de pelo 
menos US$ 31 milhões (o equi-
valente a quase R$ 120 milhões) 
em propinas para funcionários da 
Petrobrás, entre 2009 e 2014.

os pagamentos seriam reali-
zados por grandes empresas do 

mercado de petróleo e derivados, co-
nhecidas como tradings. As autorida-
des cumprem 11 mandados de prisão 
preventiva, 26 de busca e apreensão e 
6 intimações pela autoridade policial 
nos estados do Rio de Janeiro e no 
Paraná.

No total são 22 mandados de busca 
e apreensão e 10 de prisão preventiva 
no Rio de Janeiro (RJ), dois de busca e 

apreensão em Petrópolis (RJ), um 
de busca e apreensão e um de pri-
são em Niterói (RJ) e um de busca 
e apreensão em Curitiba (PR). 

As autoridades também ex-
pediram ordens de sequestro de 
imóveis, bloqueio de contas ban-
cárias e valores até o limite dos 
prejuízos identificados até o mo-
mento. 

Durante ação em Brasília foram apreendidas caixas

plAntão

Menor mata pai para defender mãe de agressão 
PaRaÍba 

Um jovem de 16 anos matou 
o pai para tentar defender a mãe 
que estava sendo agredida por 
ele, no bairro de Paratibe, em 
João Pessoa. o crime aconteceu 
na noite da última terça-feira e, 
segundo o Instituto de Polícia 
Científica (IPC), o adolescente 
usou um facão e uma marreta 
para matar o pai. A briga entre 

pai e filho teria começado den-
tro da casa da família e termi-
nou na garagem, com a morte 
de Rivaldo Santana de oliveira, 
de 45 anos.

Segundo a perícia, o ado-
lescente estava muito nervoso 
quando a equipe do IPC chegou 
ao local. Além disso, ele tam-
bém apresentava lesões cortan-
tes pelo corpo. Ele contou que 
o pai chegou bêbado em casa 

e começou a bater na esposa e 
discutir com ela. o adolescen-
te então tirou o pai de perto da 
mãe e o levou para o quarto.

Em seguida, o adolescente 
também foi para outro quarto, 
quando ouviu novamente o pai 
discutir com a mãe. A partir do 
momento que o jovem perce-
beu a agressão, ele pegou o fa-
cão e uma marreta e atingiu o 
pai, que morreu no local.
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CMNI aprova projeto que concede
isenção para microempreendedor 
Com a  medida, taxas para o MEI não serão cobradas e mais empregos serão criados. 

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Sessão aprova isenção de taxas para o Microempreendedor individual em nova iguaçu

os vereadores de 
Nova Iguaçu 
aprovaram, por 

unanimidade, durante a 
sessão plenária da noi-
te de ontem, mensagem 
do prefeito que isenta os 
contribuintes enquadra-
dos como MEI - Micro-
empreendedor Individual 
- do pagamento de duas 
taxas mobiliárias: taxa 
de coleta de lixo e taxa 
de fiscalização sanitária. 

A medida irá valer a 
partir da publicação da 
nova redação da Lei 
Complementar 123/2006 
e alterações. Para o pre-
sidente da CMNI, vere-
ador Rogério teixeira 
Junior, Juninho do Pneu, 
o objetivo do novo texto 
é estimular o crescimen-
to do empreendedorismo 
na cidade, provocando 

a geração de emprego e 
renda.

COndECORaçÃO 
Mais um homenageado 

com a Medalha de Mé-
rito Comendador Soares 
foi condecorado duran-
te a sessão. Walter Luiz 
Siqueira da Silva, supe-
rintendente regional da 
Caixa Econômica Fede-
ral, área Rio de Janeiro 
oeste, responsável por 
60 agências na Baixada 
Fluminense e na Zona 
oeste, foi agraciado pelo 
presidente Juninho do 
Pneu. Natural e Divino, 
em Minas Gerais, Walter 
é funcionário da Caixa 
há 29 anos. Graduado 
em Gestão Estratégica 
das organizações e Ad-
ministração de Empre-
sas, é pós-graduado em 
MBA Executivo - Admi-
nistração de Empresas.

DIVULGAçãO/CMNI

Temporal de granizo destrói 
telhado de ginásio em Japeri 

Uma chuva de granizo, 
acompanhada de venda-
val, que atingiu a Baixa-
da Fluminense, no fim da 
tarde de ontem, destruiu 
a cobertura do ginásio de 
esportes utilizado por por-
tadores de deficiência de 
Japeri. Pelo menos 20 pes-
soas estavam no local no 
momento, mas ninguém 
ficou ferido. O temporal 
durou cerca de 20 minu-
tos e atingiu outros bairros 
com quedas de árvores e 
de fiação de energia elé-
trica. Prefeitura trabalha na recuperação do ginásio 

DIVULGAÇÃo/PREFEItURA DE JAPERI

Estado quitará 13º salário no próximo dia 18
o governo do esta-

do do Rio de Janeiro 
vai quitar no próxi-
mo dia 18 o 13º sa-
lário de 2018 para 
453.151 servidores, 
sendo 201.023 ativos, 
164.194 inativos e 
87.934 pensionistas. 
Será depositado pela 
Secretaria de Estado 
de Fazenda e Planeja-
mento o valor líquido 
de R$ 1,8 bilhão. o 
governo do RJ já ha-
via garantido, no últi-
mo dia 27 de novem-
bro, o pagamento do 
13º neste mês. A data 
foi definida, na tar-
de de ontem, duran-
te reunião do gover-
nador em exercício, 
Francisco Dornelles, 
e os secretários de 
Estado da Casa Civil 
e Desenvolvimento 
Econômico, Sérgio 
Pimentel, e de Fazen-
da, Luiz Cláudio Go-
mes.

o pagamento den-
tro do exercício é re-
sultado dos recursos 
provenientes do Refis 
(Programa de Refi-
nanciamento de Dé-
bitos sobre ICMS) e 
da arrecadação que 
ingressará no tesouro 
estadual.

Criado pela Lei 
C o m p l e m e n t a r 
182/2018 do Poder 
Executivo, sanciona-
da em 20 de setem-
bro e aprovada pela 
Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) no 
dia 4 do mesmo mês, 
o Refis trará um total 
de recursos adicionais 
de R$ 2,5 bilhões bru-
tos aos cofres do Es-
tado em até 60 meses, 
prazo de duração do 
programa. Deste total, 
R$ 1,2 bilhão brutos 
foram quitados à vista 
pelos contribuintes e 
depositados nas con-

tas do tesouro estadu-
al no mês de novem-
bro, possibilitando o 
pagamento integral do 
13°.

“É muito importan-
te registrar que neste 
ano de 2018, na ges-
tão do governador Pe-
zão e do governador 
em exercício Dornel-
les, nós vamos pagar 
três décimos tercei-
ros. Então, o governo 
este ano vai pagar 15 
folhas salariais. Isso 
mostra o resultado 
positivo do Regime de 
Recuperação Fiscal, a 
importância da manu-
tenção do Regime, co-
roando o esforço que 
o governo fez, o bom 
trabalho da Secretaria 
de Fazenda na recu-
peração das finanças 
do Estado do Rio de 
Janeiro”, ressaltou o 
secretário de Estado 
da Casa Civil, Sérgio 
Pimentel. 

Queimados início vacinação 
contra a raiva em cães e gatos

ter um animal de es-
timação em casa requer 
alguns cuidados. Além 
de muito amor e carinho, 
os responsáveis pelos bi-
chinhos precisam manter 
a caderneta de vacinação 
em dia para protegê-los 
contra diversas doenças. 
Pensando nisso, a Pre-
feitura de Queimados, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, deu 
início nesta quarta-feira 
(5) a Campanha de Va-
cinação Antirrábica no 
município. Ao todo, mais 
de 600 pets, entre cães e 
gatos, foram imunizados 
neste primeiro dia.

As doses são gratuitas 
e o objetivo da campa-
nha é manter o controle 
da doença no município. 
Para vacinar os animais 
de estimação contra a 
raiva, o responsável de-
verá levá-los com guia 
e coleira. os pets com 
menos de três meses, 
grávidas ou amamentan-
do não podem tomar o 
imunizante.

A cada semana, postos 
de vacinação volantes 
serão implantados em 
diferentes regiões da 
cidade para facilitar a 
vida dos moradores. De 
acordo com a Secretária 
Municipal de Saúde, Drª 
Lívia Guedes, a vacina-
ção é um ato de amor 
com seu animal de es-
timação “A raiva é uma 
doença extremamente 
grave, transmitida atra-
vés de vírus existente na 
saliva do animal infec-
tado. Além de colocar a 
saúde dos bichinhos em 
risco, a doença também 

pode afetar a pessoa que for 
mordida ou arranhada”, ex-
plicou a gestora.

ExEMPlO dE 
inSPiRaçÃO 

Inspirada no exemplo 
da filha única, que resgata 
animais de rua para depois 
encaminhá-los para insti-
tuições responsáveis pelos 
cuidados e adoção, a as-
sistente social, Sônia Vie-
gas, de 52 anos, levou dois 
gatinhos para a vacinação. 
“Eles são os meus xodós, 
cuido como se fossem os 
meus filhos, muito amor e 
carinho”, destacou a mo-
radora do bairro Fanchem.

o amor pelos animais 
de estimação e a preocu-
pação com a saúde dos bi-

chinhos, fez com que a 
dona Lídia Pires, de 62 
anos, levasse a cachor-
rinha dela e do seu neto 
para se imunizarem. “A 
Pandora já está comigo 
há seis anos e todas as 
vacinas dela estão em 
dia. Me preocupo muito 
com a saúde da minha 
bichinha, ela é tudo pra 
mim”, declarou a mora-
dora do Fanchem.

A vacinação continua 
ao longo desta semana. 
Na quinta (6), o posto 
volante será nas depen-
dências do 24º BPM, no 
bairro Vila do tinguá, 
e na sexta-feira (7), na 
Praça dos Eucaliptos, no 
Centro, ambos das 9h às 
13h. 

tHIAGo LoUREIRo 

Os bichinhos de estimação devem tomar a dose
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Alunos da Rede 
Municipal de En-
sino de Itatiaia re-

ceberam, neste ano, men-
ção honrosa da oBMEP 
– olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas.  Deborah Sama-
ra Soares da Silva e Da-
nilo do Nascimento Dias, 
da Escola Joaquim Miguel 
dos Santos, Giovanna Ca-
mille Henrique de olivei-
ra, do Colégio Municipal 
Ana Elisa Lisboa Grego-
ri e João Mozarts Eugê-
nio Carvalho, do Colégio 
Municipal Reinaldo Maia 
Souto, foram os agracia-
dos pelo ótimo resultado 
nas avaliações.

A Menção Honrosa é 
concedida ao aluno que 
apresentou um desempe-
nho memorável na ava-
liação, ainda que não te-
nha obtido uma medalha. 

Alunos de Itatiaia ganham Menção da 
OBMEP por desempenho em olímpiada 

GERAL 9quinta-feira, 06 De Dezembro De 2018

DIVULGAÇÃo/PMI

João Mozart exibe a menção honrosa ao lado dos professores do Colégio Muncipal Reinaldo Souto

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas premia quem apresentou desempenho em avaliação.  

Para preparar os alunos 
o Município aposta na 
Formação Continuada 
de professores, com en-
contros promovidos pelo 
implementador Dimas 
Moraes, desenvolvendo 
práticas pedagógicas em 
matemática e geometria, 
com oficinas, palestras e 
wokshops.

Para o secretário de 
Educação, Amarildo Vei-
ga Ferri, o fato de ter alu-
nos recebendo esta Men-
ção mostra os avanços 
do ensino no município. 
“Nesta última avaliação 
da oBMEP tivemos a ale-
gria de ter quatro dos nos-
sos alunos homenageados 
e isto significa que nossas 
práticas educacionais es-
tão avançando a cada dia, 
pois valorizamos os en-
contros didáticos e troca 
de experiências dos pro-
fessores, que enriquecem 
suas práticas pedagógicas. 

O próximo passo é termos 
alunos recebendo meda-
lhas e deixo aqui meus pa-
rabéns aos nossos alunos 
que abriram este cami-

nho”, disse Amarildo.
O aluno do Colégio 

Reinaldo Maia Souto re-
cebeu seu certificado nes-
ta semana e os alunos da 

Escola Joaquim Miguel 
dos Santos e do Colégio 
Ana Elisa Lisboa Gregori 
devem receber seus cer-
tificados em datas ainda 

a serem marcadas pelas 
Unidades Escolares. Nes-
te ano, 1364 alunos do 
município participaram da 
olimpíada de Matemática.

A OBMEP e o Programa de Iniciação Científica Júnior
A oBMEP é um pro-

jeto nacional dirigido 
às escolas públicas e 
privadas brasileiras, 
que inclui a realiza-
ção de provas. Ela foi 
criada em 2005 para 

estimular o estudo da 
matemática e identificar 
talentos nessa área de co-
nhecimento. A avaliação 
acontece em duas fases: 
a primeira, feita através 
de uma prova objetiva, a 

segunda fase é discursi-
va. os alunos com bom 
desempenho podem rece-
ber medalhas ou menção 
honrosa. As avaliações 
também são divididas em 
3 níveis de dificuldade, 

conforme as séries em 
que os alunos estão cur-
sando.

o Programa de Ini-
ciação Científica Júnior 
é destinado aos alunos 
medalhistas, que podem 

receber uma bolsa de es-
tudos, com direito a par-
ticipar de fóruns e grupos 
de estudos de tópicos 
avançados em matemá-
tica, visando à formação 
de futuros profissionais 

da área tecnológica. 
Mas, se houver desis-
tência de medalhistas, 
a vaga deixada por ele 
poderá ser ofertada a 
um aluno que recebeu 
Menção Honrosa.

Barra Mansa instala novo 
semáforo no Centro 

Através do Coor-
tran (Coordenadoria de 
trânsito e transporte), 
a Prefeitura de Barra 
Mansa instalou na ma-
drugada de ontem, um 
semáforo para pedestre 
com botoeira na Aveni-
da Beira Rio. O órgão 
também revitalizou a 
sinalização vertical e 
criou uma terceira faixa 
para facilitar o acesso 
dos motoristas à Aveni-
da Argemiro de Paula 
Coutinho. As medidas 
visam organizar o trân-
sito nas imediações da 
Ponte Ataulfo Pinto dos 
Reis, a Ponte dos Arcos, 
que liga o Centro ao 
bairro Ano Bom.

Segundo o coorde-
nador do órgão, Luiz 
Furlani, as intervenções 
foram realizadas por 
determinação do pre-
feito Rodrigo Drable e 
têm foco na mobilida-
de urbana e na fluidez 
do trânsito. “A Ponte 
Ataulfo Pinto dos Reis 
concentra um grande 
fluxo de veículos e tam-
bém de pedestres duran-
te todo dia. No entanto, 
entre 17 e 19 horas, o 
volume de carros e de 
pessoas aumenta signi-
ficativamente. Por isso, 

decidimos realizar as 
intervenções a fim de 
melhorar a fluidez no 
tráfego de automóveis e 
garantir o direito de ir e 
vir do cidadão com se-
gurança”, explicou o se-
cretário, destacando que 
para a implantação dos 
semáforos foram insta-
lados braços, grupos fo-
cais e os controladores.

 PEdEStRES
As pessoas que circu-

lam no entorno da Ponte 
dos Arcos em direção 
ao Centro da cidade, de-
verão seguir pela Aveni-
da Beira Rio até a faixa 
de pedestres e acionar o 
semáforo inteligente. A 
travessia ficará liberada 
durante 15 segundos, 
garantindo segurança ao 

cidadão.

VEÍCulOS 
os carros que saírem 

da Ponte dos Arcos se-
guirão no sentido da 
Avenida Beira Rio. 
Quando o semáforo in-
teligente for acionado 
pelo pedestre, o fluxo 
será interrompido mo-
mentaneamente.

os veículos que trafe-
gam pela Rua Benedita 
Helena de Lima terão 
três opções: seguir em 
direção à Ponte dos Ar-
cos, transpor a linha fér-
rea seguindo pela Rua 
José Marcelino de Ca-
margo ou ir em direção 
à Avenida Argemiro de 
Paula Coutinho, com 
acesso ao Viaduto Ale-
xandre Fisher.

Estrada começa a ser recuperada 
pela Prefeitura de Quatis

operários da Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento Rural iniciaram 
nesta quarta-feira, 05, mais 
uma etapa do programa de 
conservação e manutenção 
permanente das estradas ru-
rais da cidade. Desta vez, os 
serviços de melhorias estão 
sendo realizados na Estrada 
dos Pinheiros, que se locali-
za na região de Joaquim de 
Leite (foto). Há poucos dias, 
a prefeitura concluiu a re-
cuperação dos trechos mais 
danificados da estrada res-
ponsável pela ligação entre 
a área urbana de Quatis e o 
distrito de São Joaquim.

Para as melhorias na Es-
trada dos Pinheiros, foram 
mobilizados duas máquinas 
retroescavadeiras, uma má-
quina patrol e dois cami-
nhões. A frente de trabalho 
nesta estrada reúne 11 ope-
rários, entre operadores das 
máquinas, o motorista do 
caminhão e os servidores 
que atuam com ferramentas 
manuais. Entre outros servi-
ços na estrada, a prefeitura 
vai realizar a colocação de 
escória nos pontos mais crí-
ticos, a limpeza de bueiros e 
o corte de água (abertura das 
laterais da estrada visando 
assegurar o escoamento da 
água da chuva em direção 
aos bueiros).

A limpeza de bueiros e o 
corte de água também foram 
realizados na estrada Quatis-
-São Joaquim, totalizando 
uma extensão de 22 quilôme-
tros atendidos. oito homens 
trabalharam nesta estrada, 

que é considerada uma das vias 
mais importantes no itinerário 
através do qual acontece o esco-
amento da produção agropecu-
ária do Município. A prefeitura 
fez ainda intervenções recentes 
nas estradas do Berra onça (dis-
trito de São Joaquim), Deserto 
(Falcão) e Bom Retiro.

Destacando novamente a 
importância da conservação e 
manutenção das estradas ru-
rais, o prefeito Bruno de Souza 
(MDB) frisou que “este progra-
ma continuará sendo uma prio-
ridade da administração muni-
cipal em 2019”.

 Ele lembrou que o reforço na 
frota de máquinas e caminhões 
mobilizados para as estradas 
rurais “visa justamente garantir 
as frentes de obras nas estradas 
rurais para assegurar principal-
mente o escoamento da pro-
dução agropecuária”. Só neste 
semestre, foram recuperados 
estradas em praticamente todas 
as regiões rurais da cidade, en-
tre elas, Falcão, São Joaquim, 
Glicério e Santana.

- Recentemente, três má-
quinas retroescavadeiras e 
três caminhões foram aluga-
dos pela prefeitura pelo perí-
odo inicial de 12 meses. Com 
a locação deste maquinário, 
destinado exclusivamente 
às estradas rurais, a nossa 
administração agiliza ainda 
mais o atendimento aos pro-
dutores no que diz respeito 
às condições de tráfego, es-
pecialmente neste período 
do ano, em que as chuvas 
acontecem mais regularmen-
te – disse o prefeito Bruno de 
Souza, reafirmando que, por 
meio do processo de loca-
ção dos equipamentos, todas 
as despesas ficaram a cargo 
da empresa contratada, en-
tre elas, reposição de peças, 
manutenção mecânica, com-
bustíveis e pagamento dos 
operários e motoristas, “ca-
bendo à prefeitura fiscalizar 
o cumprimento das normas 
estabelecidas no contratos e 
exigir a prestação eficiente 
dos serviços”.

Obra faz parte do programa de conservação e manutenção

Sinal  para pedestres tem botoeira

DIVULGAÇÃo/PMVR

PMBM



O seu desejo é ser feliz 

e fugir de cobranças 

que vêm sendo feitas. É 

importante amadurecer 

a forma como encara 

o relacionamento e o que acredita 

ser felicidade. Uma pessoa está 

muito magoada e deve ser levada em 

consideração.

É preciso chegar a uma 

conclusão sobre uma 

decisão que deve passar 

pelo filtro do julgamento. 

Use a sua consciência 

para identificar como é possível atuar 

com uma pessoa que não está bem e 

sofre emocionalmente.

Áries

A experiência pela 

qual você vem 

passando o leva a 

refletir profundamente 

sobre os sentimentos e 

expectativas depositadas em pessoas 

do seu convívio. É importante 

fazer uma exame profundo em sua 

consciência para avaliar o que cabe 

a você.

Touro

O cônjuge ou uma 

pessoa importante 

passa por julgamentos 

e será testada em sua 

veracidade. É um dia 

importante para averiguar as trocas 

comerciais e qualquer tipo de relação 

que ativa questionamentos sérios.

Gêmeos

A falta de foco e 

decisões que vêm 

atropeladas por 

julgamentos são 

prejudiciais para o seu 

desenvolvimento. A rotina deve ser 

avaliada, assim como as melhorias 

que devem ser executadas com maior 

consciência. Há erros que não podem 

ser descartados.

Câncer

Leão

Saiba que as decisões 

que se desenrolam 

entre hoje e amanhã 

repercutirão no seu 

relacionamento. É 

importante entender as 

expectativas da pessoa amada para 

não colocar tudo a perder. Reveja os 

sentimentos, cure o passado e tome as 

decisões com maturidade.

Virgem

As palavras e a forma 

como expressa suas 

ideias têm um impacto 

importante em sua 

rotina e trabalho. 

Examine com atenção 

as relações e a troca com pessoas que 

interferem em sua produtividade. Não 

deixe de expressar o que pensa.

Libra

Esteja aberto a entender 

e interagir com 

situações que afetam o 

seu dinheiro e formas 

de ganhos materiais. 

Você pode se decepcionar ou tomar 

uma decisão precipitada. Reflita para 

adquirir sabedoria. O crescimento deve 

ser examinado.

Escorpião

Você está limpando as 

\”sujeiras\” que foram 

varridas para baixo 

do tapete no passado. 

É importante tomar 

consciência de que você 

está em processo de cura e isso afeta 

as relações com as pessoas próximas.

Sagitário

Para transitar numa 

relação mais saudável 

com as pessoas 

do seu convívio, é 

importante fazer um 

bom julgamento interno. Os processos 

emocionais tomam conta e podem 

prejudicar a sua visão. Seja sábio e 

maduro.

Capricórnio

Você está 

sobrecarregado de 

tarefas e ideias que 

devem ser filtradas 

com entendimento. A 

experiência afeta as 

relações com amigos e se misturam 

com resultados financeiros. Amplie o 

seu campo de visão para conseguir um 

bom aproveitamento da troca.

Aquário

É preciso conduzir os 

planos com sabedoria 

e ética. Faça o seu 

melhor por meio de 

posturas que condizem 

com os seus valores. Suas decisões 

impulsionam a sua imagem pública 

e evidenciam o seu seu caráter. Se 

fizer o contrário, você será julgado 

desfavoravelmente.

Peixes
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AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2018.

Na publicação do Pregão Presencial n° 152/2018, neste Jornal datado do dia 15 de 
novembro de 2018.
Onde se lê:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANuTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELhOS 
DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER TODAS AS uNIDADES DE SAÚDE E 
hOSPITAL MuNICIPAL. 
Leia-se:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECuÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANuTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA EM 
EQuIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, AR CONDICIONADO CENTRAL, BEM 
COMO SEuS DuTOS, VERIFICANDO A CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO NEGATIVA, 
BEBEDOuRO, EXAuSTOR, LAVADORA DE AR, GABINETE DE VENTILAÇÃO, 
CORTINA DE AR, QuADRO ELETRICO COM PONTO DE FORÇA E OuTROS 
EQuIAPMENTOS DE REFRIGERAÇÃO  DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA 
MuNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO REAL. 
Diante do exposto fica a licitação em questão adiada para o dia 18/12/2018 as 
10:00hs. Informamos que o Edital e sua respectiva Errata  está disponível para 
todos os interessados na Secretaria Municipal de Licitações Compras e Contratos 
localizada na Rua hilario Ettore, n° 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro – RJ – 
Cep 27570-000 e no site www.portoreal.rj.gov.br, maiores informações pelo telefone 
(0XX24)3353-1393. 

Carlos Jose da Silva
Secretario Municipal de Licitações, Compras e Contratos

DECRETO Nº 2274 DE 04 DE DEzEMbRO DE 2018.
   

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 8.000,00

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), para 
atender as programações constantes do Anexo I deste Decreto;

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

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

  Anexo I
ficha Programa de trabalho Despesa fonte Suplementação

020 01.01-01.031.0001-2.512 3.3.90.30.00 0000 8.000,00

Total 8.000,00

Anexo II
ficha Programa de trabalho Despesa fonte Anulação

026 01.01-01.031.0001-2.512 3.3.90.39.00 0000 8.000,00

Total 8.000,00

Legenda:
Descrição da fonte e Vínculo
0000 – Recursos Próprios

Ailton basílio Marques
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N°   287 , DE    05   DE  DEzEMbRO  DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MuNICIPAL DE NOVA IGuAÇu – RJ uSANDO DAS SuAS 
ATRIBuIÇÕES QuE LhE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.693, de 27 de Dezembro de 2017, 
a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos 
elementos de despesas descritos abaixo:

Descrição do Projeto/Atividade/ Nat. da 
Fonte Anular Suplementar

Operações Especiais Despesa

01.1.01.031.5051.2071 3.1.90.11.00 O 100.000,00

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.14.00 O 100.000,00

TOTAL 100.000,00 100.000,00

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

          Nova Iguaçu,   05  de  Dezembro     de 2018. 

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

CMNI

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições 
legais etc... 
PORTARIA Nº 368/2018 R  E  S  O  L  V  E,  Conceder a 
Servidora TATIANA fLORES DE CARVALHO JANUzzI, Ma-
trícula 00047,  Cargo: Técnico Legislativo Recepcionista, o pa-

gamento e 30 (trinta) dias de Férias regulamentares referente 
ao período de 2017/2018, a partir de 01/12/2018 com retorno 
em 31/12/2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, 04 DE DEZEMBRO DE 

2018.

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 

05 DE DEZEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 06/12/2018 – CÓD-
-PMBR 195.

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 atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Altera as alíneas “B”, “C”, “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, 60/60627, 60/60736, 60/60766, 60/60783, 60/60868, 
60/60905, 60/60908, 60/61254, 60/61275, 60/61284, 60/61500, 
60/61938, 60/65324, 60/65498, 60/65599, 60/65771, 60/65776, 
60/65777, 60/65781, 60/65783, 60/65788, 60/65793, 60/65823, 
60/65873, 60/65928, 60/65937, 60/65940, 60/66032, 60/66035, 
60/66043, 60/66063, 60/66086, 60/66088, 60/66092, 60/66098, 
60/66103, 60/66375, 60/66382, 60/67452, 60/66831, 60/66874, 
60/66877, 60/67106, 60/67173, 60/67175, 60/67191,60/67333, 
60/67400, 60/60452, 60/67572, 60/67610, 60/67772, 60/67883, 

60/68153, 60/68484, 60/68573, 60/68661, 60/68723, 60/69136, 
60/69172, 80/41900, 80/43086, 82/41926;

c) 10/05441, 10/05607, 10/43470, 11/05213, 11/06164, 
11/06177, 11/14714, 11/14761, 11/15444, 11/15705, 11/18533, 
11/19452, 11/22333, 11/22622, 60/60519, 60/60554, 60/60575, 
60/60647, 60/60649, 60/60661, 60/60688, 60/60818, 60/61131, 
60/61190, 60/61774, 60/67030, 60/67061, 60/69132, 60/69134, 
60/69167, 80/43330;

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, 60/61495, 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) 11/20255, 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, 60/61359, 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, 60/66694, 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

Republicado por ter saído com incorreção
DECRETO N°4.597 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Dispõe sobre a alteração do Decreto 4.476 de 07 de maio de 2018.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Substitui, no art. 1º do Decreto 4.476 de 07 de maio de 2018, 
os membros do CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – CMDCA e do CONSELHO TUTELAR I, que passam a 
constar da seguinte forma:

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMD-
CA
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

CARNE ASSADA NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

VACA ATOLADA

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE MOÍDA À 
PARMEGIANA

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derre-
ter o queijo

TITULAR – ELISSON DA SILVA PERES
SUPLENTE – SÉRGIO DA SILVA CLEMENTE 

CONSELHO TUTELAR I
TITULAR – JOICE SILVA DE SOUZA
SUPLENTE – THIAGO OLIVEIRA JORGE ROCHA

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 2252/GP/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS RICARDO DA SILVA 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Secretario Adjunto, símbolo 
CC-1, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 2253/GP/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ENEILA MARIA FEITOSA LUCAS 
CORREA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Adjunto, 
símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 2254/GP/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELI TEIXEIRA DE MORAES, do 
cargo em comissão de Subprocurador, símbolo CC-1, da Procuradoria 
Geral do Município.

PORTARIA N.º 2255/GP/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Subprocurador, símbolo CC-1, 
na Procuradoria Geral do Município.
BRUNO RUAS CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA
NEWTON FERNANDES CAVALLIERI VENTURA MESQUITA
LEONARDO FERNANDES CAVALLIERI VENTURA MESQUITA

PORTARIA N.º 2256/GP/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHARLENE FREIRE DA 
CONCEIÇÃO NUNES, do cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo  SM, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA N.º 2257/GP/2018 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO DO NASCIMENTO 
NUNES, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, na Secretaria Municipal de Cultura.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

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

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

RESOLUÇÃO Nº 05/GP/2018, DE 05 DE DEZEMBRO DE 
2018.

“Dispõe sobre a concessão de Diploma de Mérito Religioso DANIEL 
BERG ao Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
– Ministério de Madureira em Nova Iguaçu, JOÃO NUNES DOS SAN-
TOS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribui-
ções e, nos termos estabelecidos na Lei nº 1.578, de 13 de abril de 2018, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a JOÃO NUNES DOS SANTOS o Diploma de Mérito 
Religioso DANIEL BERG, por seus relevantes serviços prestados visando 
o crescimento moral e espiritual do povo do Município de Belford Roxo.

Art. 2º - A entrega do respectivo Diploma deverá respeitar a agenda con-
feccionada pela Comissão de Assuntos Religiosos da Prefeitura Munici-
pal de Belford Roxo.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

(Despacho do Prefeito (Processo nº 05/1926/2018). RATIFICO a 
presente LICITAÇÃO na modalidade de INEXIGIBILIDADE, cujo 
objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP DO MUNICIPIO DE 
BELFORD ROXO, ratificando seu objeto a empresa CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA ELETRICA LIGHT – SERVICÇOS DE ELETRICIDADE 
SA, conforme pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as 
fls. 19 e da Controladoria Geral do Município as fls. 48. Em 13 de abril 
de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Omitido no Diário Oficial (Jornal Hora H) em 14/04/2018
Despacho do Prefeito (Processo nº50/0008/2018).  HOMOLOGO a 
presente Licitação na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 
016/2018, cujo o objeto é REFORMA NA PRAÇA DO PARQUE FLO-
RESTA NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu obje-
to a empresa: ENGERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, no 
valor de R$ 1.692.938,53 (Hum milhão, seiscentos e noventa e dois mil, 
novecentos e trinta e oito reias e cinquenta e três centavos), conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adju-
dicação da Comissão Permanente de Licitações , Materiais e Serviços 
as fls. 691 a 695 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do 
Município as fls. 233 e 234 e da Controladoria Geral do Município as fls. 
716 a 720. Em 30 de novembro de 2018.

Despacho do Prefeito (Processo nº52/0094/2018).  HOMOLOGO a 
presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 011/2018, 
cujo objeto é CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 035/2018, cujo o objeto é 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JAIRO MUSSER, SITUADA NA RUA JOSÉ 
DOS SANTOS RODRIGUES, S/Nº, BAIRRO SARGENTO RONCALI NO 
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empre-
sa: SALUTAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, 
no valor de R$ 799.847,18 (Setecentos e noventa e nove mil, oitocentos 
e quarenta e sete reais e dezoito centavos), conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comis-
são Permanente de Licitações, Materiais e Serviços as fls. 565 a 570 e 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 227 e 
229 e da Controladoria Geral do Município as fls. 588 a 590. Em 21 de 
novembro de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
PROCESSO Nº. 56/00191/2018
TERMO Nº CL.  56/00005/2018
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
LOCADOR: SR. ROGÉRIO FERNANDES
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel sito à 
Estrada Dr. Plínio Casado, 3968 – Centro.
DO PRAZO: O prazo da locação será de 30 (trinta) meses.
DO VALOR: O aluguel mensal será de R$ 5.365,00 (cinco mil trezentos 
e sessenta e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.045.2.023
DESPESA: 3.3.90.36.00
FONTE: 17 - FNAS
DATA: 28 de Novembro de 2018.       

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 52/0000085/2017
CONTRATO Nº: 52/00058/2018 
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 042/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RIO FERRARI LOGÍSTICA LTDA.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato, visando à para contratação 
de empresa apta e especializada para fornecimento de grelha e tampão 
de ferro fundido, para execução dos serviços de calçadas e drenagem 
pluvial em todo Município de Belford Roxo
DO PRAZO: O prazo para o fornecimento do objeto deste CONTRATO 
será de 60 (sessenta) dias
DO VALOR: R$ 283.912,44 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e 
doze reais e quarenta e quatro centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO: 52.1.15.451.013.2.069.000
DESPESA: 3.3.90.30.00
FONTE: 00 – Ordinárias não vinculados
EMPENHO: 1010
DATA: 13 de Novembro de 2018.       

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º1350 /SEMAD/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSIEL LEONARDO TATAGIBA, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-
2, no Gabinete do Prefeito. 

PORTARIA N.º1351 /SEMAD/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ARMANDO AUGUSTO PEREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Re-
ceitas, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA N.º1352 /SEMAD/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO DECEM-
BRINO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo de 
Administração Tributária, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Fa-
zenda.

PORTARIA N.º1353 /SEMAD/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROZILANE LOUZA DE OLIVEIRA, 
do cargo de  Vice Diretor de Escola, símbolo CC-9, da Escola Municipal 
Ernesto Pinheiro Barcellos da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º1354 /SEMAD/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIANA VASCONCELLOS DA 
SILVA LIMA, para exercer o cargo de  Vice Diretor de Escola, símbolo 
CC-9, na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcellos na Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

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 FERNANDES ANDRADE.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

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

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, comunico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que encontram-

-se a sua
disposição na Controladoria Geral do Município, informações referentes 
aos processos nº 223.599-9/2012 e 209.940-4-2014.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327

SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO – SEMED

PORTARIA N°73/SEMED/2018, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
 “Instaura Sindicância e designa a Comissão para apurar os fatos 
constantes no Memorando nº02/SEMED/2018, referente à E.M. PE-
DRO ANTÔNIO.”

O Secretário Municipal de Educação do Município de Belford Roxo, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, e
       
    RESOLVE: 
Art 1° - Instaura Sindicância para apurar os fatos constantes 
no Memorando nº 02/SEMED/2018, designando para 
procede-la a Comissão de Sindicância integrada pelos 
servidores: JuCIARA JORGINA DE SOuZA, Mat 10/14785, 
ARIONE CAMPELLO ABREU Mat 10/014763 e ELAINE DOS SANTOS 
ESPADEIRO, Mat 10/022621, para sob a presidência do primeiro.
Art 2° - A Comissão dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 
a conclusão dos trabalhos,  a contar  da data de publicação 
desta Portaria.
Art 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 040/PREVIDE/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DA AU-
DITORIA PREVIDÊNCIÁRIA.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do mu-
nicípio de Belford Roxo, no uso das atribuições legais que lhe confere o 
art.49, VI, de acordo com a lei nº083/2006,

CONSIDERANDO as informações constantes nos relatórios da auditoria 
efetuada pela empresa especializada em consultoria técnica previdenci-
ária originária do Processo Administrativo nº 284/2018;

CONSIDERANDO o contido o Princípio da Moralidade, no direito Ad-
ministrativo, que impõe a obrigação ao servidor de exercer com zelo 
as atribuições do cargo, agindo com lealdade e em atenção às normas 
legais:

RESOLVE:
Artigo 1º- Instaurar, com base no artigo 49, VI da lei 083/2006, a CO-
MISSÃO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE AUDITORIA PREVIDÊNCI-
ÁRIA, a aplicação da Ação Direta de Inconstitucionalidade referente ao 
processo judicial nº0036112-70.2017.8.19.0000:

Artigo 2º- Nomear como Presidente da Comissão PAULA FERNANDES 
PIRES, matrícula 60367-2017 e para compor como membros da Comis-
são os seguintes servidores:

1) ANA PAULA DA CONCEIÇÃO PLACIDINO- 60368/2017;
2) ELI TEIXEIRA DE MORAES-60452/2018
3) DERIA LUIZ DA SILVA- 60380/2017

Artigo 3º- A comissão funcionará pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogá-
veis por igual período a critério da Presidência mediante fundamentação.
Artigo 4º- Esta portaria entrará em vigor a partir da data da publicação.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MAT. 60/362-2017

RESOLUÇÃO Nº 14/CMDCA/2018, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a convocação dos Conselheiros de Direitos Titulares e Su-
plentes Governamentais e Não-Governamentais do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo para reunião 
extraordinária.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELFORD ROXO – CMDCA, 
órgão paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas de 
atendimento a criança e adolescente, no uso das atribuições legais es-
tabelecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outubro de 2010, e no 
art. 11 do Regimento Interno do CMDCA,

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam convocados todos os Conselheiros de Direitos Titulares 
e Suplentes Governamentais e Não-Governamentais do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo para 
reunião extraordinária que será realizada no dia 11/12/2018.

Parágrafo único. Para instalação do Plenário, em primeira convocação às 
10 horas, exigir-se-á a presença da maioria absoluta dos Conselheiros, 
e, em caso de segunda convocação, no prazo de 30 (trinta) minutos, a 
instalação se dará com a quantidade de Conselheiros presentes, na for-
ma da Resolução CMDCA nº 07/CMDCA/2018, de 07 de março de 2018.

Art. 2º. A pauta da reunião que trata do art. 1º se dará com o seguinte 
conteúdo:
a) Composição de Comissão Eleitoral para tratar da eleição da socieda-
de civil a ser realizada em fórum próprio, para compor 8 (oito) vagas de 
titular e suplente de Conselheiros de Direitos, para a gestão do biênio 
2019/2020;
b) Deliberação quanto a prestação de contas do Chamamento Público 
CMDCA nº 01/2017.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Belford Roxo/RJ, 05 de dezembro de 2018.
ELISSON DA SILVA PERES

Presidente do CMDCA
Matrícula: 60/61.499



Zagueiro alex augusto e o goleiro Caio borges vestirão a camisa do clube na próxima temporada

quinta-feira, 06 De Dezembro De 201812 ESpORTE

Nova Iguaçu fecha elenco para estrear na 
Seletiva do Cariocão em duas semanas
 Time laranja começa na competição do próximo ano em casa neste dezembro

CONTRATAçõES ERRADAS

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

o Nova Iguaçu está com 
o elenco montado para 
a disputa do Carioca de 

2019. Foram contratados dez jo-
gadores visando o Estadual. Além 
do goleiro Caio Borges, ex-Bon-
sucesso, e o zagueiro Alex Augus-
to, ex-Madureira, os últimos re-
forços, chegaram os laterais Ryan 
e Paulo Vitor, o zagueiro Rafael 
Caldeira, o volante Rodrigo Yuri 
e os atacantes Edu, Flávio Cario-
ca, Bruno Veiga e Lucas Campos. 
Agora, o técnico Marcelo Salles já 
tem o grupo completo, que come-
çará disputando a Seletiva e tenta-
rá chegar à elite. A estreia na fase 
inicial está marcada para o dia 22 
deste mês, contra o Goytacaz, às 
16h, no Estádio Jânio Moraes, o 
Laranjão.

QuEM ChEGOu
 RECEntEMEntE

Caio Borges tem 25 anos e foi 
formado nas divisões de base do 
Flamengo, por onde atuou duran-
te sete anos e conquistou, entre 
outros títulos, a Copa São Paulo 
de Juniores em 2011. Goleiro da 
Seleção Brasileira Militar, o joga-
dor passou também por São Cris-
tóvão, Gênus (RO) e Bonsucesso, 
seu último clube. Agora, chega 
para fazer companhia a Jefferson 

e Bruno entre os arqueiros do time 
Laranja da Baixada.

“Já tinha vindo aqui jogar 
contra o Nova Iguaçu e quando 
fui contratado tive uma surpresa 
muito boa, porque não sabia da 
dimensão que era isso aqui. É um 
clube com uma estrutura gigan-
tesca, que não perde para nenhum 
grande. o que temos aqui é alto 
nível. Fui muito bem recebido, 
estou feliz e as expectativas são as 
melhores de colocar o Nova Igua-
çu no local de onde não deveria 
ter saído”, disse Caio.

Já ambientado com o elenco, 
Caio Borges vai agregar tam-
bém com sua experiência de ter 
disputado a Seletiva do Estadual 
pelo próprio Bonsucesso. O Nova 
Iguaçu terá de passar por essa eta-
pa, que conta com outros cinco 
clubes, para poder chegar à fase 
principal do Carioca de 2019. O 
goleiro elogiou os companheiros 
de profissão do time e o prepara-
dor de goleiros da equipe, Willian 
Bacana.

“Não havia trabalhado com ne-
nhum deles, mas tanto o Willian, 
quanto o Jefferson e o Bruno me 
acolheram superbem. Pelo fato 
de morarmos próximos, estou 
criando uma amizade muito gran-
de com o Jefferson também. Foi 
uma ótima surpresa. Infelizmente 
só joga um goleiro, por isso temos 

de estar sempre apoiando um ao 
outro. o Willian é um baita treina-
dor de goleiros, estou aprendendo 
muito com ele”, frisou.

Já o zagueiro Alex Augusto 
tem 23 anos e foi formado nas 
categorias de base do Madurei-
ra. Com alta estatura (1,94m), o 
jogador foi campeão do Estadual 
do Espírito Santo deste ano pelo 
Serra e figurou na seleção dos me-
lhores da competição. Alex atuou 
também por Barra da tijuca e 
Artsul e, ultimamente, estava no 

Caçador (SC).
“Vestir a camisa do Nova 

Iguaçu para mim é uma honra. 
Agradeço ao presidente Janio 
Moraes e à comissão técnica do 
Nova Iguaçu por estarem me aco-
lhendo, me abraçando e fazendo 
parte desse grande projeto. É uma 
experiência nova para mim, a es-
trutura do Nova Iguaçu é muito 
boa e toda vez que vinha aqui jo-
gar contra era uma pedreira. Ago-
ra vestir essa camisa é uma sen-
sação muito boa”, afirmou Alex.

BERNARDO GLEIZER/ NIFC


