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Hora H em Foco

Heverton Castro solta
a voz no Top Music
nesta quarta-feira
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belford roxo com as contas no azul
rafael barreto/ divulgação/ pmbr

‘‘Prometi e estou cumprindo’’

Prefeito Waguinho diz que colocou em dia os salários e 13º de aposentados, pensionistas, e de todos os servidores.
3

reprodução

crime chocante

Motorista de uber é estuprada e
assassinada em Duque de Caxias

Onyx usou
nota fiscal de
empresa de amigo

reprodução/ arte / Jéssica lemos/ hora h
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Padrasto
monstro mata
enteado com
furadeira

6

Quem será a Rainha Drag da Cidade?

Concurso abre a temporada 2019 para escolher a “Drag da Cidade: Rainha do Rival”. A fase dos combates performáticos e seletivas para as apresentações do concurso acontecerão nesta quarta, 9, e 13 de fevereiro. Local:
Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia.
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2

Primeira-dama
mala sem alça
se mete em tudo
na prefeitura
2

Bruno Bezerra comemora bom momento no Mecão
Bezerra (D) foi um dos três atacantes que entraram bem no decorrer da partida e vitória
sobre o Macaé, domingo passado por 1 a 0. Ele fez o pivô para Araruama balançar a rede.
12
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

O abraço desta quarta-feira (9), vai para o produtor
artístico-cultural
e assessor de imprensa,
Cid Camargo, do Rio
de Janeiro, responsável
pelo sucesso de cantores
iniciantes e hoje em alta
no mercado fonográfico.
Aquele Abraço, Cid!!!

Ator Alan Pellegrino lança livro
“Volta Seca” na segunda-feira

Heverton Castro

Na segunda-feira, dia 14
deste janeiro, o ator, e agora também escritor, Alan
Pellegrino (foto), lança o
livro “Volta Seca” (editora
Image Giostri), na Livraria Travessa de Botafogo,
Zona Sul do Rio de Janeiro,
às 19h. O evento terá sessão de autógrafos e fotos. A
Livraria Travessa de Botafogo fica na Rua Voluntários da Pátria, 97.
O baiano Alan Pellegrino
é ator e realizador de projetos. Tem 10 anos de carreira e atuou em diversos espetáculos, filmes, novelas
e campanhas publicitárias.
Recentemente, estava no ar
na novela “Segundo Sol”
da Tv Globo, no papel do
motorista Evandro, que ajudava Roberval, e em cartaz
no Teatro Sérgio Porto com
seu primeiro monólogo au-

O semifinalista do reality
“The Voice Brasil”, da Rede
Globo, cantor Heverton
Castro, se apresenta no Top
Music nesta quarta-feira (9),
às 19h, na praça de alimentação do 2º piso. Apaixonado
por música desde a infância,
Heverton compôs sua primeira canção aos 15 anos.
Seu repertório inclui Lulu
Santos, Tim Maia, Natiruts,
além de músicas autorais,
sua grande paixão. Heverton se apresentará na praça
de alimentação do 2º piso.
Evento gratuito! O TopShopping fica na Av. Governador Roberto Silveira 540,
Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

Agência Zapp News / Divulgação

toral, “Volta Seca”.
O Brasil conhece os versos de “Olê, mulher rendeira”, assim como os de
“Acorda, Maria Bonita”.
O que pouca gente sabe é
que o autor desses clássicos é um ex-cangaceiro,
um remanescente do lendário bando de Lampião, o
mais temido líder do Cangaço, Antônio dos Santos,
mais conhecido como Volta
Seca, alcunha que ganhou
aos 11 anos, quando foi
raptado pelo bando de Virgulino Ferreira da Silva, o
Lampião.
Volta Seca foi preso e ficou detido durante 20 anos.
A história dele foi encenada
pela primeira vez no Rio de
Janeiro, com idealização,
texto e o protagonismo do
ator Alan Pellegrino, em
um monólogo.

Cultura

Almeida dos Santos publicou em seu blog: “na reunião
que Erika Borges teve com
o pessoal da Cultura estava
presente Marcos Monteiro,
de Nilópolis. Ele é um dos
nomes que dizem estar cotado. Mas acho que um outro
nome é o “pule de dez”, também de Nilópolis. Trata-se de
Augusto Vargas. Quem me
contou isso é antenado nessas
movimentações de bastidores, em especial na área da
Cultura em Nova Iguaçu”.

Barroso vai
dançar

Nessa brincadeira, que
tem a participação da primeira-dama, Erika Borges, a cabeça que vai rolar
na bandeja é a do atual titular da Secretaria de Cultura, Juarez Barroso. Até o
fechamento desta coluna
ele ainda durava no cargo.

Pergunta
Em Nova Iguaçu não
existe ninguém preparado
para assumir a pasta da
Cultura?

Drag da Cidade

Concurso Drag Star escolhe a “Rainha do Rival”
Divulgação

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

H

olofotes, glitter, glamour,
Luxo, poder e
glória. Assim é o concurso Drag Star que
no ano passado elegeu Melissa L’Orange
como a primeira vencedora do título de
“Drag da Cidade:
Rainha do Rival”. O
concurso está com
inscrições
abertas
para a segunda temporada que, em 2019,
vai eleger uma nova
drag queen como a
rainha da cidade.
As inscrições foram
feitas até o dia 2 deste janeiro diretamente
na página do concurso no Facebook em
www.facebook.com/
concursodragstar. Os
nomes das drags selecionadas serão informados também na página do concurso no
dia 3 deste mês. Já a
fase dos combates performáticos e seletivas
para as apresentações
do concurso acontecerão nesta quarta, 9,
e 13 de fevereiro. As

Whatsapp

Primeira-dama mala sem alça
Aquele prefeito da Baixada Fluminense,
que ganhou fama de dominado pela mulher,
anda preocupado nos últimos tempos. Sua
senhora está cada dia pior em termos de arrogância e prepotência. Pela simpatia que
transmite ganhou dos funcionários da prefeitura a sugestiva alcunha de ‘mala sem alça’.
****************************************

Mete o focinho em tudo sem entender nada

A nova rainha Drag Queen será escolhida em duas etapas eliminatórias

eliminatórias acontecem nos dias 13/03,
10/04, 08/05 e 12/06.
Drag Star um concurso para drags de todos os estilos e tempo
de carreira. Inspirado
no formato dos reality shows The Voice,
XFactor e American
Idol, o DragStar a
competição chega a
sua grande final no dia
19 de dezembro, quarta, às 19h30, no Tea-

tro Rival Petrobras,
na Cinelândia. Neste
dia, o show de dará
a uma das seis drags
queens finalistas título de “Drag da Cidade: Rainha do Rival”,
além de premiações
em produtos e em dinheiro.
Apresentado
pela
dona de concurso mais
carismática da cidade,
Miami Pink comanda
o DragStar acompa-

nhada do time de jurados formados por
Chloe Van Damme,
Karina Karão, Ravena
Creole e Samara Rios,
que são as madrinhas
das candidatas selecionadas.
*Teatro Rival Petrobras - Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/
Cinelândia - Rio de
Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

Uma nova informante e funcionária pública disse ao SOMBRA que está com nojo
da ‘mala’. “Ela se acha o tempo todo e resolveu se meter em quase tudo, mesmo o
bedelho dela não tendo solução para os casos. Tá difícil conviver com a dita cuja, que
se julga mais poderosa que o marido”.
****************************************

Não é ‘poha’ nenhuma mas...
O SOMBRA descobriu que a primeira-dama mala não é nomeada em nenhuma secretaria. Ao invés de trabalhar pelos munícipes a
mulher do prefeito prefere se meter onde não
é chamada e, pela vontade popular, já está
concorrendo ao Troféu Mala do Ano 2019.
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belford roxo

Esforço do governo é quitar
salários todo 5º dia útil
Prefeito diz que manter pagamento em dia é fundamental
Secretária de Comunicação
Social

A

Prefeitura
de Belford
Roxo depositou ontem os
salários de dezembro dos aposentados e pensionistas.
No final do ano

passado, o prefeito
Wagner dos Santos
Carneiro, o Waguinho, declarou,
ao pagar o mês de
novembro e o 13º,
que ia trabalhar
para que os salários dos aposentados e pensionistas

fossem
quitados
todo o 5º dia útil de
cada mês. “Prometi
e estou cumprindo.
Coloquei em dia
os salários e 13º de
aposentados, pensionistas e de todos os servidores”,
concluiu o prefeito.

rafael barreto

Prefeito Waguinho faz esforço para pagamento em dia

Projeto prevê padronização SEEDUC conclui confirmação de matrícula
de diários oficiais no país

O Projeto de Lei
10481/18 prevê a padronização das normas
a serem seguidas na
publicação dos diários
oficiais da União, dos
estados e dos municípios. O texto acrescenta um artigo à Lei de
Acesso à Informação
(12.527/11).
Pela proposta, de
autoria do deputado
Roberto de Lucena
(Pode-SP), as normas
padronizadas serão estabelecidas pelo órgão
federal responsável, na
forma de um regulamento. Ainda segundo
o projeto, as publicações oficiais deverão
estar disponíveis na internet, para acesso gratuito, e deverão atender
aos requisitos de autenticidade, integridade,
validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira.
O texto determina
também que as matérias
deverão ser publicadas
na forma de dados abertos acessíveis ao público, processáveis por
máquina, referenciados
na internet e disponibilizados sob licença
aberta que permita sua
livre utilização, consumo ou cruzamento,
limitando-se a creditar

Divulgação

O deputado Roberto de Lucena diz que a padronização está na forma do regulamento

a autoria ou a fonte.
Economia
O argumento de Roberto de Lucena é que,
apesar de os diários oficiais serem importantes meios de comunicação de atos oficiais aos
cidadãos, não há mecanismos de padronização dessas publicações.
O parlamentar avalia
que o estabelecimento de uma única plataforma de publicação
para todos os diários
do País levaria a uma
economia de recursos
públicos, dispensando
a aquisição de centenas
de modelos distintos de
edição, um para cada
estado ou município,
e permitindo o maior
acesso da população
aos conteúdos.

“A falta de padronização dificulta a adoção de mecanismos de
transparência essenciais à modernização
da administração pública. Ressalto a inexistência, em vários
casos, de dados estruturados de modo a possibilitar a leitura por
máquinas. Essa falha
impede a criação de
aplicativos de terceiros
que possam compilar
dados a partir de fontes
oficiais”, exemplifica
Lucena.
O projeto tramita na
Câmara dos Deputados, em caráter conclusivo, e será analisado pelas comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Petrobras reduz preço da gasolina
em 1,38% nas refinarias
A redução de
1,38% no preço da
gasolina
vendida
em suas refinarias
foi anunciada ontem pela Petrobras.
O litro do combustível passará a ser
comercializado
a
R$ 1,4337 a partir

de hoje, dois centavos a menos do que
o preço praticado
hoje (R$ 1,4537).
Essa é a terceira
queda consecutiva
do preço do combustível, que começou o ano sendo vendido a R$

1,5087 por litro.
Desde o dia 1º, a
gasolina acumula
queda de 4,97% no
preço nas refinarias
da estatal. O preço
do diesel foi mantido em R$ 1,8545, o
mesmo valor desde
1º de janeiro.

Terminou ontem o
prazo para que o estudante que se inscreveu
na 1ª fase de pré-matrículas da Secretaria
de Estado de Educação
(Seeduc) fosse ir à escola em que foi alocado
e confirmasse o interesse de ingressar na rede
pública estadual de ensino. Cerca de 234 mil
inscrições foram feitas
pela internet para o ano
letivo de 2019.
Para confirmar a matrícula, o candidato
deveria apresentar os
seguintes documentos:
Certidão de Nascimento
ou Casamento; Carteira
de Identidade; CPF, se
possuir; Histórico Escolar ou declaração da última unidade de ensino
em que estudou, constando a série para a qual
o aluno está habilitado;
Carteira de Identidade
e CPF do responsável
legal, no caso de menor
de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas; e Comprovante de Residência.
Na rede estadual de
ensino, o aluno pôde
escolher unidades de
Ensino Médio Regular
ou que ofertam Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional, em
que o estudante também
faz um Curso Técnico;
Ensino Médio Intercultural, que promove
a proficiência de uma
Língua Estrangeira; En-

André Gomes de Melo

Estudantes em sala de aula da rede estadual de ensino

sino Médio Inovador,
com propostas curriculares inovadoras nas escolas; ou unidades que
ofertam Curso Normal
(Formação de Professores) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O secretário de Educação, Pedro Fernandes,
acrescenta que a rede
estadual de ensino está
implementando gradativamente Ensino Médio em tempo integral
profissionalizante em
inúmeras escolas, que
representam boas oportunidades e chances de
os alunos conquistarem
uma vaga no mercado
de trabalho após a conclusão dos estudos.
“Atualmente, a Secretaria de Educação possui mais de 240 escolas
em tempo integral com
cursos profissionalizantes e técnicos. Desse total, 153 são de Administração com Ênfase em
Empreendedorismo”,

explicou Pedro Fernandes.
A consulta dos nomes
dos alunos alocados
está disponível no site
Matrícula Fácil (www.
matriculafacil.rj.gov.br)
e no portal da Secretaria de Educação: www.
rj.gov.br/web/seeduc.
Segunda fase de
matrículas
Nos dias 15 e 16 de
janeiro, o site Matrícula
Fácil estará disponível
exclusivamente para os
alunos que participaram
da 1ª fase e não foram
alocados nas escolas que
indicaram. Para os candidatos que perderam
o prazo de inscrição ou
aqueles que foram alocados, só que não confirmaram a matrícula,
o período de inscrição
pela internet será de 17 a
18 de janeiro. O ano letivo na rede pública estadual de ensino começa
no dia 6 de fevereiro.
rafael barreto

Litro do combustível passará a ser comercializado a R$ 1,4337
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O presidente Jair Bolsonaro afirmou em
uma cerimônia no Palácio do Planalto, que
não admitirá nenhuma “cláusula de confidencialidade pretérita” no governo dele,
referindo-se ao fato de que pretende dar publicidade a atos e contratos de gestões anteriores.

Idosos internados no Hospital de Geriatria Miguel Pedro, na Mangueira, têm sofrido
por conta do calor que tem feito na cidade.
A unidade de saúde está sem ar-condicionado
os ventiladores de teto não funcionam porque
estão quebrados. A temperatura no local ultrapassa 36°C.

Fim de uma era I

divulgação

Punição a partidos I

O jornal Valor Econômico publicou que a saída de
Solange Guedes da diretoria
de exploração e produção da
Petrobrás representa o fim de
um ciclo na estatal. Menos de
uma semana após tomar posse,
o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, já mudou quatro dos sete diretores.

Um projeto de lei, do Senado, prevê multa de 10% do
total dos gastos declarados
no caso de desaprovação das
contas da campanha pela Justiça Eleitoral. Pela proposta,
no caso de não prestação de
contas, a multa será de 10%
do valor máximo de gastos
de campanha estabelecido
para o respectivo cargo.

Fim de uma era II

Punição a partidos II

Uma fonte ouvida pelo ‘Valor’ analisou que a troca de cadeiras é uma tentativa de Castello Branco de ‘despetizar’ a
companhia: afastar todos os
executivos que ascenderam
ao longo dos governos do PT,
virando a página petista. Ele
foi conselheiro da estatal entre
2015 e 2016, durante o governo de Dilma Rousseff.

Fim de uma era III
Ainda segundo o Valor
Econômico, Solange Guedes, Jorge Celestino Ramos e
Hugo Repsold Jr., funcionários de carreira da Petrobrás,
foram alçados à diretoria da
estatal, interinamente, no início de 2015, após a renúncia
coletiva dos diretores comandados pela ex-presidente Graça Foster.

Lei sobre Cartão Especial será mudada

A Lei 4.094/02, que criou o Cartão Especial de Estacionamento concedido pelo Detran-RJ a pessoas com deficiência e proprietários de veículos com mais de 60 anos,
será alterada. A Lei 8.275/19, do deputado Márcio Pacheco (PSC), estende o benefício a pessoas com mobilidade
reduzida e foi sancionada pelo governador Wilson Witzel
e publicada no Diário Oficial do Executivo. O texto ainda
estabelece a concessão do cartão a pessoas com mobilidade reduzida temporariamente, desde que comprovada por
laudo médico.

DIRETO AO PONTO

Militalização nas escolas fadada ao fracasso
O novo governo começa a soltar, a conta-gotas, o gás do autoritarismo como forma de impor a lei e a ordem, dentro de sua
concepção. O autoritarismo nas escolas, por exemplo, proposta
pelo presidente Jair Bolsonaro, através de decreto, lima a participação e envolvimento da comunidade escolar. A medida foi
durante criticada pelo ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante: “Na educação, e a história nos prova isso, a imposição de
medidas autoritárias, em que não há a participação e o envolvimento da comunidade escolar, está fadada ao fracasso”, diz ele.

Ou no caso de partido,
para os cargos cujos candidatos tenham recebido
recursos. O texto insere a
medida na Lei das Eleições
(9.504/97). Para o autor do
projeto, o senador Elmano
Férrer (Pode-PI), essa lei
tem lacunas na punição
da má prestação de contas
pelo candidato.

Punição a partidos III
Hoje a lei prevê penalidade de suspensão da quota de
participação no fundo partidário no ano seguinte ao da
eleição aos partidos que não
cumprirem as regras relativas
à arrecadação e à aplicação de
recursos em campanhas eleitorais. Os candidatos poderão
responder na Justiça por abuso do poder econômico.

Eles disseram...
“A questão física pode ser até simbólica, hoje em dia o poderio das forças armadas americana, soviética, chinesa, alcança o mundo todo, independente de base. (...) quem sabe vamos
discutir essa questão no futuro”. Presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de autorizar a
instalação de base militar dos EUA no Brasil.

Miracema tem falta
de transparência

reprodução

Já se passaram três
dias desde a veiculação
da matéria Dois anos
de contas escondidas
em Miracema (/index.
php/cidades/5256-doisanos-de-contas-escondidas-em-miracema), pequena cidade
do Noroeste do estado
do Rio de Janeiro, e
a administração municipal ainda não se
pronunciou sobre a
falta de transparência
que vem marcando a
administração do prefeito Clovis Tostes de
Barros, o Clovinho. As
tentativas de se obter

informações esbarram no
silêncio do governo, que
se achar desobrigado de
dar satisfação à opinião
pública.
Quem faz a busca no
Portal de Transparência
do município pelas janelas contratos e credores
vai encontrar uma pasta
referente ao exercício de
2017, mas nada há dentro dela. No site oficial do
município é como se o ano
de 2018 não existisse e a
atual gestão não tivesse
firmado nenhum contrato
em dois anos, embora tenha feito muitos, inclusive alguns sem licitação.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Carnês já foram enviados

Desconto de 15% no IPTU de Mesquita

Contribuintes tem até o final do mês para liquidar imposto. Quem perder este prazo poderá pagar integralmente o imposto até o dia 28 de fevereiro

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s donos ou representantes legais de imóveis
na cidade de Mesquita
tem até o dia 31 de janeiro para quitar o valor
do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU,
em cota única. Quem
fizer esta opção de pagamento receberá um
desconto de 15% sobre
o valor do tributo lançado. A Prefeitura de Mesquita já enviou os carnês
referentes ao exercício

de 2019, pelos correios,
mas os contribuintes do
município têm a possibilidade de obter as faturas
também pela página na
internet http://iptu.mesquita.rj.gov.br.
Quem perder este prazo poderá pagar integralmente o imposto até o
dia 28 de fevereiro. Neste caso terá 10% de desconto. E os que deixarem
para realizar o pagamento de uma única vez até
15 de março, ganharão
5% de abatimento.
Mas há também a opção de efetuar o pagamento em até 10 vezes

divulgação

iguais. Os contribuintes
que optarem pelo parcelamento devem quitar as
faturas conforme a data
de vencimento que é variável a cada mês.
Em prol da
comunidade
O IPTU é uma das fontes de arrecadação mais
importantes de um município. O recurso deste tributo é utilizado em prol
da própria comunidade,
com investimento em
saúde, educação, obras
de infraestrutura, iluminação, programas sociais,
dentre outros.

Desfiles que contam com trios elétricos e torres de som e luz, por exemplo, precisam se legalizar

MUNDO

nos bairros

Choque de trens deixa mortos e feridos
ÁFRICA DO SUL
Uma colisão entre dois
trens ocorrida ontem em
uma estação do norte de
Pretória deixou três pessoas mortas e outras 200
feridas. Segundo os serviços de emergências, as
causas da colisão ainda
não foram confirmadas,
mas as primeiras hipóteses apontam para uma
falha humana.
O acidente ocorreu
pela manhã na estação
de Mountain View e, segundo a imprensa local,
o choque envolveu dois
trens que circulavam
pela mesma via com cerca de 800 passageiros e
provocou o descarrila-

Reprodução/ Twitter/Abramjee via Reuters

horahmunicipios@gmail.com

À espera do ônibus sob sol escaldante

Serviços de emergência atendem feridos em acidente de trem

mento de vagões.
“A colisão de trens
deixa três mortos e aproximadamente 200 feridos”, afirmou na sua conta do Twitter o serviço
de emergência ER24. As

equipes de resgate trabalham na área, e o prefeito
do município metropolitano de Tshwane (que
engloba Pretória), Solly
Msimanga, se deslocou
até o local acidente.

A população iguaçuana
que depende do transporte público está comendo o
pão que o diabo amassou.
Em terminais de ônibus
como o da Avenida Governador Amaral Peixoto, na
região central da cidade, o
desconforto dos usuários
enquanto aguardam para
embarcar nas várias linhas
é absurdo. Eles são obrigados a ficar debaixo de um
sol escaldante e a mercê
da boa vontade dos despachantes que não autorizam
a abertura das portas e a
entrada dos passageiros até
a saída dos coletivos. Um
flagrante de desrespeito!

reprodução/facebook
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Seletiva estadual

Resende visita o Nova Iguaçu e já pode
até garantir uma vaga na fase de grupos
Gigante do Vale bateu o Goytacaz na última rodada do torneio e busca confirmar o bom momento em busca da classificação
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pós a vitória sobre o
Goytacaz no último
final de semana, o
Resende volta a campo nesta quarta-feira (9), às 16h,
para enfrentar o Nova Iguaçu, fora de casa. A partida é
válida pela quarta rodada da
fase seletiva do Campeonato Carioca e, no momento,
o Gigante do Vale ocupa a
segunda posição na tabela, com 4 pontos, enquanto
seu adversário soma 3. E,
dependendo de uma combinação de resultados, já pode
garantir uma das duas vagas
para a fase de grupos do Estadual.
Para já se classificar nesta quarta - faltaria apenas
uma rodada para o fim da
seletiva - o Resende precisa
bater o Nova Iguaçu e contar com derrotas de América e Macaé, que enfrentam

Goytacaz e Americano, respectivamente. Assim, o Gigante do Vale chegaria aos
oito pontos e, junto com o
Americano, que se manteria
na liderança, com 10, estaria
garantido na divisão de elite
do Carioca, a partir do dia 20
de janeiro.
“Começamos a competição com dois empates e sabíamos que a vitória dentro de
casa, na rodada passada, era
de fundamental importância
para nós. Graças a Deus,
conseguimos os três pontos,
o que nos dá confiança para
essa próxima partida. Vamos
respeitar o adversário, mas
temos que impor o nosso
ritmo de jogo e tentar esse
triunfo, que pode até garantir a nossa classificação antecipada”, afirmou o lateral
Filipi Souza.
Na fase seletiva, seis equipes disputam entre si duas
vagas para a fase de grupos
do torneio.

Emerson Pereira / Divulgação

Em sua segunda passagem pelo alvinegro resendense, técnico Edson Souza enfrentará seu ex-clube

Mídia italiana coloca atacante Gabriel, Fluminense apresenta mais dois
o Gabigol, a um passo do Flamengo reforços para a temporada 2019

Lucas Merçon/Divulgação

Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

Gabi brilhou no Brasileiro e encerrou a temporada como artilheiro
Após uma boa passagem por empréstimo pelo
Santos, o atacante Gabriel
estaria a um passo de acertar sua transferência para o
Flamengo. De acordo com
informações publicadas
pelos sites italianos Calciomercato e Sky Sports,
faltam detalhes para definir a negociação com a
Inter de Milão.
O Santos gostaria de
manter Gabriel nesta temporada, mas ganhou a
concorrência de peso do
Flamengo. O West Ham,
clube que disputa a primeira divisão do futebol

inglês, também demonstrou desejo de contratar o
brasileiro, o que não evoluiu.
Interessado em permanecer no futebol brasileiro em 2019, Gabriel seria
emprestado pela Inter de
Milão ao Flamengo por
um ano. No acordo costurado entre os dois clubes,
o time rubro-negro pagaria integralmente o salário
do atacante de apenas 22
anos de idade.
Considerado uma das
principais revelações do
País, Gabriel não teve sucesso em sua passagem

pela Inter de Milão. No
ano passado, emprestado
ao Santos, ele brilhou no
Campeonato
Brasileiro
e encerrou a temporada
como artilheiro do torneio
ao marcar 18 gols.
O Flamengo, presidido por Rodolfo Landim,
trabalha intensamente na
tentativa de reforçar seu
elenco. Além de contratar
Gabriel, o clube rubro-negro também quer Bruno
Henrique, mais um jogador do Santos – na transferência, um atleta poderia
ser emprestado ao time
paulista.

Ezequiel e Mateus Gonçalves foram apresentados oficialmente na tarde de ontem
Ontem, o Fluminense
apresentou mais dois reforços para a temporada 2019,
em mais um dia de treinos
em tempo integral, no CT da
Barra. O lateral direito Ezequiel e o meia-atacante Mateus Gonçalves receberam a
camisa tricolor e concederam entrevistas. O técnico
Fernando Diniz trabalhou
seu elenco em campo, com
treinos técnicos e táticos.
“Acredito que 2019 tem tudo
para ser um grande ano, tanto para mim, quanto para o
Fluminense. Esses primeiros
dias estão sendo muito proveitosos. O Diniz tem passado muita coisa para a gente

que outros treinadores não
passam. Temos trabalhado
todos os aspectos, sabendo
tudo que temos que saber.
Espero fazer um grande ano.
Sou um lateral que gosta de
atacar bastante. Sei jogar na
linha de quatro. O torcedor
pode esperar muita vontade e
dedicação”, declarou o lateral Ezequiel, primeiro a falar.
“Esse apelido de Raio
vem desde quando eu jogava
no México. No Toluca, um
comentarista me chamou de
Raio e acabou pegando por
lá. Quando cheguei no Sport,
por causa dessa minha característica, ganhei o apelido de
Raio do Nordeste”, explicou

Mateus Gonçalves.
“Chego para vestir uma
camisa muito pesada, de um
clube de muita tradição. A
pressão sempre vai existir
em um clube deste tamanho.
O trabalho do Diniz superou
todas as minhas expectativas.
Estou aprendendo um novo
jeito de jogar futebol. Estou
muito confiante no trabalho
dele e no grupo para 2019.
Preciso trabalhar muito, como
sempre fiz na minha carreira.
Carrego uma frase que nada
supera o trabalho. Quando a
oportunidade surgir, preciso
aproveitar da melhor maneira
para conseguir me destacar”,
completou o meia-atacante.

Leandro Castán exalta estrutura para pré-temporada e vê o Vasco mais forte
Um dos líderes do elenco vascaíno, o zagueiro
Leandro Castán foi o primeiro jogador a conceder entrevista coletiva na
cidade de Atibaia, onde
o Vasco está hospedado
no Bourbon Convention
& Spa Resort para a pré-temporada. O jogador
elogiou a escolha da diretoria e da comissão
técnica do local de preparação para o Campeonato Carioca e falou que a
montagem da equipe titular começa do zero, com
todo mundo precisando

ter um bom desempenho
nos treinamentos.
“Acho que é um período de muito importância.
É um lugar de qualidade. Nossa preocupação
realmente é só de trabalhar. Acho que é um passo muito importante da
diretoria e da comissão
técnica. Vamos trabalhar
forte. Nunca se pode pensar que está garantido no
time. No futebol, a cada
dia, a cada treinamento, a
cada partida você tem que
estar mostrando alguma
coisa. Quem achar que

tem cadeira cativa, com
certeza vai perder a posição. Em nenhuma equipe
do futebol. Tem que trabalhar bastante para cada
um buscar o seu espaço”,
disse o jogador.
Castán também falou sobre a qualificação
do elenco. Até agora, o
Cruzmaltino já fez oito
contratações para a temporada 2019: os laterais
Raúl Cáceres, Cláudio
Winck e Danilo Barcelos, os volantes Fellipe
Bastos e Lucas Mineiros, os meias Yan Sasse

e Bruno César, além do
atacante Ribamar. Segundo o Xerife da zaga vascaína, a equipe está mais
forte para 2019, já que o
técnico Alberto Valentim
ganhou boas opções e
entra na briga pelo título
estadual.
“Estamos
melhores
que no ano passado. O
Valentim ficou, já conhece a equipe e a diretoria
trouxe jogadores pontuais para posições que o
treinador precisava. Nós
vamos brigar pelo título
do Campeonato Carioca.

Eu tenho falado para o
pessoal que tem chegado. Nós temos que nos
fechar. Existem equipes
que investiram mais,
mas na hora que entra
dentro do campo são 11
contra 11. Não vai faltar
determinação e vontade.
Faremos de tudo pelo título carioca”, explicou
Castán, antes de completar sobre a confiança
do grupo no trabalho do
treinador. “O Valentim
é um profissional muito
capacitado. Sempre falei,
mesmo nos momentos di-

fíceis que ninguém precisava defender ele. Todos
nós confiamos muito no
trabalho dele. Ele voltou
com a mesma vontade,
mesma seriedade que ele
estava no final do ano passado também. É claro que
estamos mais tranquilos,
mas também sabemos da
responsabilidade que é
de fazer o Vasco buscar
alguma coisa grande esse
ano. Quem ficou do ano
passado tem o exemplo
para nunca mais deixar
chegar naquela situação,
que foi muito difícil.
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Negócios a perder de vista

Queimados lidera Cidades Empreendedoras
Programa desenvolvido pelo Sebrae Rio em 11 municípios do estado
objetiva melhorar o ambiente empreendedor das cidades participantes

O

município
de
Queimados está
na liderança do
Cidades
Empreendedoras, programa desenvolvido pelo Sebrae Rio
em 11 municípios do estado. Em formato de um
game, a ideia da disputa
é melhorar o ambiente
empreendedor das cidades participantes a partir
da implantação de políticas públicas que promovam a desburocratização, simplificação
na abertura de novos
negócios e aumento da
participação das micro e
pequenas empresas nas
compras locais.
A primeira reunião
com o Comitê Gestor do
Cidades Empreendedoras em Queimados ocorreu em junho de 2018.
Nesses seis meses, a
prefeitura
implantou
uma série de medidas
através do programa.
Por exemplo, o município é o primeiro da
Baixada a reconhecer o

Ainda através do programa Cidades Empreendedoras, Queimados
estruturou a primeira
chamada pública para a
alimentação escolar desde sua emancipação em
1990. Da mesma forma,
capacitou os gestores
para comprar das micro

certificado da condição
de Microempreendedor
Individual (MEI) com
força de alvará para atividades de baixíssimo
risco.
A cidade publicou
também o decreto que
regulamenta a concessão da licença de localização e de funcionamento de empresas,
garantindo a emissão
do Alvará em até 24 horas via internet. Além
disso, a mesma medida
delimitou as atividades
de baixo risco (mais de
900) e de alto risco (16)
– as de alto risco estão
sujeitas a apresentação
prévia do Certificado do
Corpo de Bombeiros.
Consulta prévia
Mais um reflexo da
iniciativa é a resposta
automática e imediata
que o município oferece
para consulta prévia de
local para as atividades
de ponto de referência
com validade de 180

Divulgação/PMQ

Um novo olhar: a Prefeitura promove roda de negócios que aproxima o pequeno empresário e o gestor
dias. Assim como a licença sanitária digital
simplificada para mais
de 60% das atividades
exercidas no município e outras iniciativas
ligadas à desburocratização. A prefeitura nomeou ainda 29 agentes
de desenvolvimento em

Queimados e os capacitou.
O êxito das ações
fez com que a cidade
iniciasse 2019 em primeiro lugar no game. O
coordenador da regional Baixada Fluminense I do Sebrae Rio, José
Leôncio de Andrade e

Neto, parabeniza o prefeito Carlos Vilela e sua
equipe de gestores, reforçando a importância
das políticas implantadas. ”Estar em primeiro
no ranking mostra que
as ações estão dando excelentes resultados. Mas
o melhor de tudo é o le-

Primeira chamada pública

e pequenas empresa e os
fornecedores para vender para o poder público.
Realizou também uma
rodada de contatos e negociação sobre as oportunidades das compras
para esse setor, além de
estruturar o Plano Municipal de Compras Gover-

namentais.
Para o prefeito Carlos Vilela, o programa
está contribuindo para o
fortalecimento das empresas e do comércio na
cidade. “Queimados está
em amplo crescimento
e esse desenvolvimento
passa pela chegada e for-

talecimento das grandes
e pequenas empresas.
Temos a responsabilidade em facilitar, desburocratizar, a vida de quem
deseja investir em nossa
cidade. A união e o envolvimento de todas as
secretarias, com a coordenação do secretário de

Desenvolvimento Econômico, Júlio do Inconfidência, nos possibilitou
essa vitória. E vamos
continuar trabalhando de
forma coesa para obter
sempre os melhores resultados.”, ressalta.
Os municípios que
participam deste se-

gado para o município,
que agora tem cultura
voltada para o empreendedorismo e valoriza
os pequenos negócios.
E o programa ainda não
terminou, teremos ainda
muitas outras ações para
colocar em prática”, diz
Neto.

gundo ciclo do Cidades
Empreendedoras
são:
Bom Jardim, Bom jesus
do Itabapoana, Maricá,
Miguel Pereira, Paraty,
Resende, São João da
Barra, São João de Meriti, São José do Vale do
Rio Preto, Saquarema e
Queimados.

Ação social em Belford Roxo Hemorio incentiva doação
vai beneficiar mais um bairro de sangue nas férias

O bairro Jardim São Francisco (sub-bairro de Heliópolis), em Belford Roxo, vai
receber hoje a primeira edição do ano de 2019 do projeto “Cidadania em Ação”. O
evento vai acontecer das 9h
às 13h, no Espaço Andrade,
que fica na Rua Tejuba 20,
Jardim São Francisco (início
da Rua da Mina). Promovida pela Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
e da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford
Roxo (Funbel), a ação social
gratuita vem beneficiando
milhares de moradores do
município com vários serviços sociais e de saúde.
Entre os serviços oferecidos estão o bolsa família,
vale social, aferição de pressão arterial, vestibular cidadão, serviço à pessoa com
deficiência, passe interesta-

Rafael Barreto/ Divulgação

Aação social oferecerá diversos serviços aos moradores de São Francisco
dual, isenção para a segunda via de identidade e CPF,
certidões de nascimento, casamento e óbito, isenção de
certificado militar, retificação de certidões, casamento
civil, cartão do SUS e vaga

legal (estacionamento), além
de curso técnico de vendas,
vacinação contra febre amarela, HPV e gripe, glicose,
ouvidoria, projeto morar legal e curso técnico de vendas, entre outros.

O Hemorio, órgão vinculado à Secretaria de Saúde, alerta para a queda nos estoques
de sangue durante o período
do verão e das férias escolares.
Segundo o Hemorio, as
queda nas doações é sentida
desde antes do Natal. No fim
de semana que antecedeu a
data, o hemocentro coordenador do Estado do Rio de
Janeiro coletou cerca de 170
bolsas de sangue por dia. Para
ter estoques que atendam a
demanda, esse número deve
chegar a 250 bolsas diárias.
Para doar sangue, é preciso
ter entre 16 e 69 anos, pesar
no mínimo 50 kg, estar bem
de saúde e portar um documento de identidade oficial
com foto. Não é necessário
estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas
quatro horas que antecedem a
doação e não ingerir bebidas
alcoólicas 12 horas antes.

divulgação

Objetivo da campanha é aumentar o estoque do banco de sangue
Jovens com 16 e 17 anos só
podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e um documento
de identidade original desse
responsável. O modelo da autorização pode ser adquirido
através do site do Hemorio.
O Hemorio funciona todos os
dias, das 7h às 18h, incluindo
sábados, domingos e feriados,
na Rua Frei Caneca, n° 8, no

Centro do Rio.
Disque Sangue
No caso de dúvidas, o Disque Sangue está disponível de
segunda a sexta-feira, exceto
feriados, das 7h às 17h, através do número 0800 282 0708.
Pelo telefone, também é possível se informar sobre o endereço das outras 26 unidades de
coleta de sangue no estado.

Jornal diz que Onyx usou notas de empresa de amigo para receber verba
BRASÍLIA - Reportagem do jornal ‘Zero
Hora’, em sua edição
de ontem, revelou que o
ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), usou 80 notas fiscais de uma empresa de
consultoria pertencente a

um amigo de longa data
para receber RS 317 mil
em verbas de gabinete da
Câmara dos Deputados
entre os anos de 2009 e
2018.
Entre as 80 notas, 29 foram emitidas em sequência, o que indica que Lo-

renzoni teria sido o único
cliente da firma. A empresa chamada Office RS
Consultoria Sociedade
Simples pertence a Cesar
Augusto Ferrão Marques,
técnico em contabilidade
filiado ao DEM, o partido
de Lorenzoni. Marques

também trabalhou em
campanhas políticas do
parlamentar.
O jornal gaúcho informa, ainda, que Marques
não tem registro no Conselho Regional de Contabilidade. Ele é o responsável pela contabilidade do

DEM no Rio Grande do
Sul - e também trabalhou
em campanhas políticas
do parlamentar. A empresa está inapta na Receita
Federal por omissão de
valores ao fisco e tem R$
117 mil em dívidas tributárias. Entre janeiro de

2013 e agosto de 2018,
não recolheu impostos,
apesar de ter emitido 41
notas a Onyx Lorenzoni.
Em nota, o ministro da
Casa Civil de Jair Bolsonaro negou irregularidades na contratação da
empresa de consultoria.
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feminicídio em duque de caxias

Motorista é estuprada e assassinada

O corpo foi encontrado dentro do próprio carro que estava caído no acostamento
da Rodovia Washington Luiz. Supeito é pego em flagrante e acaba preso.

U

divulgação/pm

Mulher é encontrada morta dentro de um carro na rodovia Washington Luiz

ma motorista do
aplicativo Uber foi
encontrada morta dentro de um carro na
Rodovia Washington Luiz,
altura de Duque de Caxias,
na madrugada de ontem.
Um suspeito de cometer o
crime foi preso.
De acordo com o
15ºBPM (Duque de Caxias), policiais da corporação faziam um patrulhamento na via, altura do km
116, quando encontraram
um veículo caído às margens da rodovia. O suspeito foi detido quando deixava o local.
O corpo de Kátia Valéria
Nunes Bastos, de 47 anos,
foi encontrado dentro carro. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminen-

se (DHBF) informou que
o carro pertencia à vítima,
que era motorista de Uber.
A polícia informou, incialmente, que trabalha
com a hipótese de que Kátia tensa sido estuprada e
asfixiada. Edvaldo Feliz
Duarte dos Santos, de 34
anos, foi localizado num
Gol prata por policiais militares do 15º BPM (Duque
de Caxias) às margens da
Rodovia Washington Luiz,
na pista sentido Petrópolis,
em Caxias. No carro estava
também o corpo de Katia.
Empresa
repudia o crime
Em nota, a empresa responsável pelo aplicativo
de transporte, para o qual
a vítima prestava servi-

ço, informou que repudia
qualquer atitude violenta e
lamenta a morta da motorista.
“Ficamos chocados em
saber que a motorista parceira foi vítima desse crime terrível. Nossos sentimentos estão com a família
da Katia neste momento de
dor. A Uber repudia todo tipo
de comportamento violento
contra mulheres e acredita
na importância de combater,
coibir e denunciar casos que
envolvam qualquer forma de
assédio ou violência. A empresa informa que o usuário
envolvido foi banido e que
está totalmente à disposição
para colaborar com as autoridades no curso das investigações, nos termos da lei”,
disse a nota.

Padastro suspeito de matar enteado Selfie mortal nas pedras da
com golpes de furadeira é foragido
Reprodução/facebook

Pedro Henrique Andrade Passos chegou a ser socorrido, mas não resisitu
O padrasto de um
jovem com Síndrome de Down é procurado pela Polícia
Civil. Ele é suspeito
de matar Pedro Henrique Andrade Passos, de 19 anos, durante um bate-boca.
O crime aconteceu
na Vila Kennedy, na
Zona Oeste do Rio,
no último sábado.
Segundo o delegado Antônio Ricardo
Lima Nunes, diretor
do
Departamento
Geral de Homicídios
e Proteção à Pessoa
(DGHPP), a desavença teria ocorrido porque o jovem

queria ir à igreja. Tio
da vítima, o babalorixá Ivanir dos Santos,
contou que o assassino teria ficado irritado porque Pedro destratou a mãe, Valeska
Ferreira Passos, durante uma briga dele
com o irmão. A mãe
separou a discussão e
Pedro foi para o quarto dele, seguido pelo
padrasto. Durante a
confusão, o assassino
jogou a furadeira que
acertou o jovem na
cabeça. Pedro chegou a ser socorrido
no Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo,

também na Zona
Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. O
corpo do jovem foi
enterrado às 16h, no
Cemitério de Ricardo
de Albuquerque.
Ivanir, que negocia
para que o assassino
de Pedro se entregue,
disse que só quer
justiça. “Conversei
com o pastor deles
e o aconselhei a tentar contato com esse
cara para se entregar.
Eu nunca o vi, não
sei o nome, mas o
que eu sei é que quero justiça. A polícia
vai achá-lo e o prenderá”.

praia da Zona Oeste do Rio
Terminou em
tragédia a tentativa de um casal
fazer um selfie
em ponto perigoso na Praia
do Secreto, no
Recreio
dos
Bandeirantes,
Zona Oeste do
Rio, no último
domingo.
Jaqueline Amorim
de Souza, de 38
anos, e Marcelo
Francisco Maciel, 37, foram
na parte das pedras para tirar
uma foto quando uma forte

onda os arrastou
para o mar.
Segundo informações, a Praia
do Secreto é na
verdade uma piscina natural formada por pedras
entre a Praia da
Macumba
e
a
Prainha. O acesso é feito por
uma trilha íngreme a partir da
Avenida Estado
da
Guanabara,
que liga as duas
praias, e onde há
uma placa com
aviso de risco de
morte.

De acordo com
o Corpo de Bombeiros, o corpo
de Jaqueline foi
encontrado
na
tarde de segunda-feira.
Já
o
corpo de Marcelo foi achado no
fim da noite, na
Praia da Macumba. A mulher foi
sepultamento na
tarde de ontem
no Cemitério do
Caju, Zona Portuária do Rio.
Familiaresn não
informaram sore
o
enterro
de
Marcelo.

Vista aérea da Praia do Secreto onde Jaqueline Amorim e
Marcelo Maciel foram vítimas de afogamento

Agentes apreendem celulares e ecstasy em celas de Gericinó
Uma varredura realizada na última
segunda-feira
por
policiais e agentes
penitenciários no Presídio Serrano Neves
(Bangu 3), no Complexo de Gericinó, na

Zona Oeste do Rio,
encontrou 34 celulares e 200 comprimidos de ecstasy com
detentos. Entre outros
itens apreendidos estão dois roteadores,
30 carregadores e 2

tabletes de maconha.
A varredura foi realizada por agentes da
Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais (Delepat), da
Polícia Federal, e da
Superintendência de

Inteligência e Corregedoria da Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária
(Seap). A ação tinha o
objetivo de confirmar
uma suposta facilitação da entrada de

celulares e drogas no
sistema prisional por
meio de correspondências.
Segundo a Seap,
será instaurado um
inquérito na Corregedoria para apurar se

havia alguma facilitação para que esses
itens chegassem até
às mãos do presos. A
ocorrência foi encaminhada para a superintendência da Polícia Federal no Rio.

16 de julho de 2016
BAIXADA
8 sábado,

quarta-feira, 09 DE janeiro
geralde 2019

vigilância em saúde

Prefeitura de Japeri declara
guerra ao mosquito da dengue

Secretárias começam a intensificar campanha de combate ao aedes aegypti
Secretaria de
Comunicação Social

A

Prefeitura de Japeri
começa a intensificar nesta quarta-feira, dia 9 de janeiro, a
campanha de combate ao
aedes aegypti em 13 localidades do município. O
mosquito é transmissor da
dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.
Além do uso de carros fumacê, 75 agentes de combate de endemias da Subsecretaria de Vigilância em
Saúde vão fazer varredura nas casas, vistoriando,
eliminando e recolhendo
qualquer objeto nos imóveis que acumule água e
possa servir como criadouro do mosquito.
A prefeitura também vai
distribuir panfletos informativos, hipoclorito e capas de caixa d’água, além
de fazer aplicação do larvicida e inseticida e recolher
pneus, entre outras medidas.
O secretário municipal de
Saúde, Rafael de Freitas,
disse que ação de combate ao aedes aegypti começa nesta quarta-feira, pelo
bairro da Granja, onde o

último levantamento rápido de infestação do mosquito acusou um índice
alto de 11,7%, envolvendo
589 imóveis. O aceitável
pelo Ministério da Saúde é
abaixo de 1%.
“O combate será firme e
constante, às quartas-feiras, durante todo o Verão.
Todos nós sabemos que
nesta época do ano a incidência de chuvas é maior,
o que contribui para o aumento de água parada. O
principal objetivo da ação
é conscientizar a sociedade
sobre os riscos de propagação do mosquito. Por isso,
contamos com apoio de
cada morador”, conclamou
o secretário de saúde.
Para o subsecretário de Vigilância em Saúde, Josélio
Rosa, outros bairros, como
Nova Belém, com índice
de 7,6%, e Bananal, 7,3%,
também preocupam o governo municipal.
“O inseto coloca seus ovos
apenas em recipientes que
acumulam água. Com isso,
muitos materiais podem se
tornar propícios para o desenvolvimento das larvas
do mosquito, como pneus
velhos, calhas entupidas,

Agência Brasil

Agente do Controle de Zoonoses aplica fumacê em vegetação de residencia para previnir o surgimento do mosquito
vasos de plantas e caixa
d’água mal vedada”, advertiu o subsecretário.
As ações, previstas para
acontecer entre 9 de janeiro e 17 de abril, vão chegar
ainda aos bairros Bananal,

Guandu, Cosme Damião,
Marajoara, Caramujos, Lagoa do Sapo, Planetário,
Centro de Japeri, Centro de
Engenheiro Pedreira, Mucajá e Cajuri.
Josélio Rosa disse que a

Secretaria de Saúde de Japeri está preocupada com a
incidência de casos de chikungunya no município vizinho de Queimados. “Por
isso, vamos nos proteger
do lado de cá”, anunciou.

“Não podemos esquecer
que, mesmo com todas
as ações da Prefeitura, a
maior arma contra a dengue é a população fazendo
a sua parte”, deixou claro o
secretário Rafael Freitas.

Chaves do Residencial Santo Casa da Inovação vai abrir
Antônio começam ser entregues inscrições para novos cursos
divulgação

divulgação

Capacitação oferecida pela Prefeitura de Nova Iguaçu beneficia crianças, jovens e adultos
Maria Benedita Borges comemora o recebimento das chaves da sua nova casa: sonho realizado
“Receber esse apartamento
é uma bênção. Esta é a chave da vitória”. Foi com estas
palavras que a enfermeira
Maria Benedita Borges, 68
anos, celebrou a realização
do sonho da casa própria e de
uma vida mais segura a partir
de agora. Ela, que por cinco
anos viveu às margens do rio
Botas, em Nova Iguaçu, foi
uma das 56 pessoas que receberam as chaves do Residencial Santo Antônio, localizado no bairro Cerâmica. A
entrega aconteceu na manhã
desta segunda-feira (07), na
Vila Olímpica.
Maria Benedita conta que
o período em que morou à
beira do rio foi de “muito
apavoramento” e que perdeu móveis da casa diversas
vezes, em decorrência dos
temporais que culminavam

no transbordamento do Botas. “Todo ano a gente ficava
sem nada. Então nem tenho
como agradecer ao Inea e à
Prefeitura pelo que fizeram
por nós. Muita gente de lá
queria sair e agora está muito
feliz com a mudança”, comemora a enfermeira, que vai
viver no novo apartamento
na companhia do filho Saulo.
O reassentamento das famílias que vivem às margens do
Botas faz parte do projeto de
recuperação do rio, que terá
sua calha alargada de sete
para 14 metros e a profundidade duplicada, de um metro
e meio para três, para evitar
alagamentos em cerca de 10
bairros. Mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas.
Quem também comemorou
a entrega da chave foi Joyce
Lorrane dos Santos Bernar-

des. Há pouco mais de um
ano ela precisou deixar sua
casa, também às margens do
rio Botas, pois parte da estrutura estava cedendo. Desde
então, ela vive de aluguel
com o marido Rafael e os
filhos Jamile, 4 anos, e Luiz
Miguel, um ano de dez meses.
“Estamos super felizes com
a mudança. Além de irmos
viver em um lugar mais seguro, nossos filhos vão ter mais
espaço para brincar. Também
não vamos ter mais preocupações com a chuva”, disse
a vendedora autônoma de 21
anos.
O Residencial Santo Antônio
conta com 288 apartamentos.
Além das 56 chaves entregues
nesta segunda, as outras 232
começarão a ser distribuídas
aos contemplados a partir do
fim de semana.

A Casa da Inovação,
inaugurada no ano passado pela Secretaria
Municipal de Assuntos
Estratégicos, Ciência,
Tecnologia e Inovação de Nova Iguaçu
(SEMACTI), vai abrir
inscrições para novos
alunos nesta terça-feira
(08). O espaço, que em
2018 iniciou o projeto-piloto formando 60
crianças, jovens e idosos
nos cursos gratuitos de
Criação de Aplicativos,
Programação em Games
e Inclusão Digital 60+,
agora disponibiliza 216
vagas para estes e outras três novidades: este
ano também terá cursos
Youtuber, Introdução à
Robótica e Inclusão Digital 30+.
As inscrições podem
ser feitas na sede da da
SEMACTI (Rua Irace-

ma Soares Pereira Junqueira, 65, Centro) ou
pelo site www.novaiguacu.rj.gov.br/casadainovacao até o dia 25.
Os candidatos deverão
escolher apenas um curso. Aqueles que selecionarem mais de um no
ato da inscrição terão
somente a última opção
validada. Os inscritos
irão participar de sorteio
público que será realizado em 30 de janeiro,
com a divulgação da
lista de sorteados no dia
seguinte. O sorteio será
às 11h, na SEMACTI.
O período de matrícula
será entre 4 e 8 de fevereiro, com o início das
aulas no dia 11. Ao todo,
serão 256 alunos distribuídos em 17 turmas
nos períodos de manhã,
tarde e noite. Quarenta
estudantes foram sortea-

dos ainda no ano passado e aguardavam na lista
de espera.
Com exceção dos cursos de Inclusão Digital
voltados para adultos e
idosos, todos os outros
são voltados exclusivamente para alunos
das escolas públicas de
Nova Iguaçu. “Nosso
intuito é contribuir para
o desenvolvimento local através da capacitação tecnológica destas
crianças e jovens. Esta é
uma marca nossa”, conta o secretário da SEMACTI, Alex Castellar,
alertando que no ano
passado houve grande
procura por parte de pais
de alunos matriculados
em unidades particulares. “Nosso foco, por
enquanto, é atender os
estudantes da rede pública”, concluiu.
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Samuca entrega mais duas
praças revitalizadas à população

Durante a semana, outras obras serão inauguradas; contenção de encosta e reforma da ETE Volta Grande IV são alguns dos investimentos

Secretaria de
Comunicação Social

O

prefeito de Volta
Redonda, Samuca Silva, e o vice
Maycon Abrantes, acompanhados de secretários
municipais, visitaram na
manhã desta segunda-feira, dia 07, mais duas
praças que foram revitalizadas e entregues à
população. Desta vez,
os beneficiados foram
os moradores do bairro
Retiro que receberam as
praças Miguel da Fonseca Rego, na Rua 9 de Julho, e Cafezal, na Avenida
Monte Alegre.
As duas áreas de lazer
passaram por revitalização total. De acordo com
o secretário municipal de
Infraestrutura, Toninho
Oreste, as praças receberam pintura geral, recuperação de mesas e bancos
e reforma no playground,
além de tratamento pai-

sagístico e manutenção
na iluminação. “Na Praça
Miguel da Fonseca Rego
ainda recuperamos a quadra poliesportiva com
pintura do piso e alambrados”, citou.
Ele lembrou que na última quinta-feira, dia 03,
outras três praças foram
entregues à população no
bairro Niterói. “A praças
São Paulo, Aprígio Cravo
e Cardeal Pacelli (Praça
Santo Antônio) também
foram totalmente revitalizadas”, disse Toninho.
Thiago Frauches, que
mora há quase 20 anos em
frente à Praça Miguel da
Fonseca Rego, aprovou a
revitalização do espaço.
“É uma área muito utilizada pela comunidade.
Tem espaço para crianças brincarem, além da
quadra e da academia da
terceira idade para quem
gosta de praticar esporte”, disse, afirmando que
a obra foi um presente

para a população.
Pedro Paulo Salazar
Sanches, mora e tem um
pequeno comércio há 25
anos no mesmo local e
também ficou satisfeito
com a reforma da praça.
“Quanto mais gente frequentando a praça, mais
movimento na loja. E o
espaço limpo, bem cuidado é mais atrativo para os
moradores”, acredita.
O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva,
conversou com os moradores e lembrou que os
investimentos em infraestrutura mostram que o dinheiro de impostos como
o IPTU, por exemplo, é
revertido em benefícios
para a população. “2018
foi o ano do emprego e
das empresas em Volta
Redonda, vamos trabalhar para que 2019 seja
o ano da saúde no município. Mas não podemos
esquecer do dia a dia da
população, da manuten-

divulgação/pmvr

Prefeito Samuca Silva comprimentando moradores na visita à praça revitalizada
ção da cidade e da oferta
de espaços públicos para
entretenimento”, afirmou
o prefeito.
Essas
inaugurações
fazem parte de uma série que serão realizadas
ainda nesta semana. Na
terça-feira, dia 08, os moradores do bairro Siderópolis ganharão um muro
de contenção do Córrego

Cafuá, que fica na Rua
650. São 20 metros de
extensão do muro, com
quatro metros de altura.
O local ganhou também a
recomposição da calçada
com guarda corpo.
Na quarta-feira, dia 09,
será inaugurada a reforma geral da ETE (Estação de Tratamento de
Esgoto) Volta Grande

IV, que atende cerca de
700 famílias; e a Rede de
Água de Três Poços, onde
foi construído 4 km de
rede, que vai beneficiar
as mais de 15 mil pessoas que moram no local.
Já na quinta-feira, dia 10,
será inaugurada a Praça
da Torre, no bairro Santa
Cruz, e a Praça do bairro
Vila Brasília.

SMIDH investe no bem-estar das mulheres Apenados revitalizam 37º BPM
divulgação

através de um convênio com a prefeitura
divulgação/pmr

Espaço que fica na sede da secretaria é voltado para atividades alternativas
A Sala de Bem-Estar
criada
em
2017 pela Secretaria de Políticas para
Mulheres, Idosos e
Direitos
Humanos
(SMIDH), vem proporcionado diversas
atividades alternativas para as mulheres
de Volta Redonda.
Com o objetivo de
trabalhar o bem-estar
através de reiki, acupuntura e outras atividades holísticas na
vida de mulheres que
sofreram
violência
e se tornaram usuárias dos serviços da
secretaria, além de
atender mulheres do
CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher).
A secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Dayse
Penna, destacou que
o trabalho desenvolvido ajuda a melhorar tanto a autoestima e a qualidade

de vida dessas mulheres. “Essas atividades colaboram
com a confiança e o
relaxamento da mulher. Muitas chegam
bem tristes e com a
autoestima baixa. E
através desses tratamentos
podemos
colaborar com essa
mulher.
Melhorando seu intimo e tudo
aquilo que as machucam”, contou.
Mais der 310 mulheres passaram pela
Sala de Bem-Estar
durante o último
ano. Para Fernanda
Santos conta
que
após realizar o tratamento voltou a dormir melhor. “Eu busquei a sala de bem
estar alternativo porque passava noites
sem dormir direito.
Com as profissionais
da sala descobri que
meu problema estava
no fígado e no chakra
verde,
responsável
pelos
sentimentos

e emoções. O tratamento de acupuntura
e reiki me ajudaram
a estabilizar minhas
energias, e voltei a
dormir muito bem”,
destacou.
O prefeito Samuca Silva, destacou
que SMIDH realiza um trabalho
muito
importante
na autoestima e na
confiança da mulher. “Esse tipo de
atividade colabora
com a confiança e
como a mulher passa a enxergar a vida
após passar por alguma situação de
violência. O objetivo é resgatar essas necessidades e
desenvolver a autoestima e autoconhecimento. Sabemos
da importância de
se trabalhar todas as
vertentes relacionadas à mulher, desde
o incentivo ao trabalho até a vaidade”,
contou.

Dois internos participam da iniciativa, que prevê a pintura interna e externa da unidade
Mais um prédio públi- to de Polícia, localizado rio mínimo.
- Essas pessoas precico está sendo recupera- no bairro Vicentina, que
do município, através do estava com a estrutura sam de oportunidades
convênio da Prefeitura de comprometida, que in- para enxergar a vida
Resende com a Fundação cluem infiltrações nas além do crime e é exataSanta Cabrini. Desta vez, paredes e a iluminação mente isso que este proo 37º Batalhão da Polícia deficiente. Agora, os jeto propõe, partindo da
Militar está sendo bene- policiais voltaram a atu- premissa de que o trabaficiado por uma revita- ar no local, devolvendo lho é a maior ferramenlização, que irá contem- segurança e conforto a ta que dispomos para
plar a pintura completa população do local.
reintegrar os internos à
do local, interna e exNo caso da sede da sociedade, resgatando a
terna. De acordo com a PM em Resende, dois autoestima e dignidade coordenação do projeto apenados estão atuando disse o prefeito.
A escolha dos internos
de ressocialização, dois no local, que está receapenados atuam no local, bendo pintura interna e que integram o projeto,
trabalhando dentro sob a externa, devendo durar atuando nas obras em
Lei de Execuções Penais até a próxima semana. andamento, foi feita de
(Lei 7.210/84), que pre- A rotina dos internos acordo com o histórico
vê a redução da pena em começa às 7h da manhã de cada detento. Os que
um dia, a cada três traba- quando eles são levados possuem experiência na
lhados.
até o 37º Batalhão, e área, como mecânicos,
O prefeito Diogo Ba- termina às 18h, quando eletricistas e pedreiros,
lieiro Diniz destaca que retornam à Casa de Cus- foram selecionados por
esta é a segunda vez tódia, em Bulhões. De já serem capacitados
que o projeto acontece acordo com a lei, além para exercer tais tarefas e
em parceria com a Po- de reduzirem o tempo de com isso, podem ensinar
lícia Militar, sendo que detenção, os presos são a profissão aos demais
na primeira ocasião, os remunerados de acordo detentos, que ao terminar
internos fizeram parte com os dias trabalhados de cumprir a pena, saem
da revitalização do Pos- em até um terço do salá- com experiência na área.

10

ATOS OFICIAIS

QUARTa-feira, 09 de JANEIRo de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Áries
Você está sendo levado
a examinar como deve
lidar com o campo o
afetivo. Atenção com
os medos ou com
situações que você vem
reprimindo, mas que devem ser
curadas. O seu desejo é ser livre e
seguir mais pleno e de acordo de suas
convicções e desejos.

Prefeitura Municipal de Iguaba Grande
atos oficiais

Touro
Há
desafetos
ou
preocupações
com
amigos.
O
envolvimento
em
grupo
vem
lhe
trazendo
reflexões
sobre a autoestima e sobre como
deseja se comportar diante de
fatores que fogem do seu controle.
A autonomia é uma condição
importante para o desenvolvimento
de projetos.

Gêmeos
É difícil lidar com
questões do campo
afetivo. Atenção com
desarmonia, desafetos
e sentimentos que
ficam em evidência. O cenário indica
o quanto é preciso buscar a sua
independência e a sua autonomia para
interagir de forma mais amigável.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

Câncer

É necessário alinhar
as ideias e examinar
os
conceitos
que
conflitam
com
o seu trabalho e
trazem desafetos. A desarmonia
no ambiente de trabalho é um
fator que pode acentuar algum tipo
de desvalorização. Busque o seu
equilíbrio por meio de uma visão mais
libertadora.

Leão
Atenção com o ciúme
e com sentimentos que
ativam
desequilíbrios
no campo afetivo. É
essencial
cuidar
da
autoestima e da busca
pelo seu valor. Pode também haver
desentendimentos com filhos. Você
está em busca de uma vida mais plena,
em que a autonomia seja um fator
necessário.

Virgem
Há
desafetos
e
sentimentos que devem
ser entendidos no campo
afetivo. É importante
examinar as posturas
que vêm sendo trazidas
pela pessoa amada. A pessoa tocada
está disposta a mudar e seguir mais
livre daqui para frente.

Libra

É importante examinar
as suas posturas no
ambiente de trabalho,
principalmente
com
pessoas
de
sua convivência. Há desafetos ou
preocupações que exigem de você
novas condutas. Busque desenvolver
uma nova visão sobre a sua rotina e
trabalho.

Escorpião
A autoestima é afetada
consideravelmente. É
importante examinar
como
você
vem
percebendo o seu valor,
tanto para a utilização dos recursos
materiais quanto na interação afetiva
ou com os filhos. É importante
examinar a sua visão sobre liberdade.
Está mudando a sua percepção.

Sagitário
As relações afetivas
são
tocadas
c o n s i d e r a v e l m e n t e,
principalmente
em
família ou com uma
pessoa muito próxima.
Atenção com rivalidades,
ciúme e problemas financeiros. É
fundamental exercer a autonomia e
obter uma visão diferente na interação
familiar.

Capricórnio
São tocadas pessoas
do seu convívio ou
parentes. Atenção com
rivalidades e desafetos
com figuras femininas
que interferem em seu campo
emocional. É fundamental desenvolver
a autoestima para lidar com as relações
de convivência. A situação lhe pede
mais liberdade e uma nova visão.

Aquário
Há
problemas
financeiros
que
não
podem
ser
negligenciados.
É
importante examinar
as
suas
posturas
com
amigos
ou
com projetos nos quais esteja
inserido. Coloque a sua energia para
desenvolver a autonomia material e
uma visão mais empreendedora.

Peixes
É
fundamental
examinar
as
suas
posturas para lidar com
dinheiro e desafetos
que ficam em destaque.
É difícil lidar com a
imagem, porque todos percebem o
que está acontecendo. A experiência
lhe pede maior autonomia em seus
posicionamentos.

HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 4577/2018
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do
Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO,
o resultado da presente licitação, na modalidade
pregão n° 155/2018 que objetiva a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS
AUTOMOTORES, atendendo a solicitação feita pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no
processo administrativo 4577/2018, às empresas:
1. Empresa: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA
REDONDA EIRELI
CNPJ: 05.841.073/0001-20
Valor de R$ 29.981,00 (vinte e nove mil, novecentos e
oitenta e um reais)

2. Empresa: LANCE VR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 31.524.579/0001-15
Valor de R$ 9.388,00 (nove mil, trezentos e oitenta e
oito reais).
Porto Real, 7 de janeiro de 2019
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA to para cadastro de fornecedores: Em dias úteis das
09:00 às 12:00 horas e/ou das 14:00 às 17:00 horas.
SEMUS
Os interessados deverão estar munidos da documentação exigível em observância ao artigo 27 a Lei Federal
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REGISTRO E A
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES 8.666/93, juntamente com o Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo(s) Sócio(s) ou pessoa(s)
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da autorizada(s) por procuração.
sua Comissão Permanente de Licitação, em atendiMAURICIO DA SILVA CAMPOS
mento ao disposto no §1º, art. 34, da Lei Federal n.º
8.666/93, comunica que está realizando o registro e a SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SEMUS
atualização dos dados cadastrais de pessoas jurídicas
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
interessadas nas licitações para fornecimento de proLICITAÇÃO - SEMUS
dutos, obras e prestação de serviços. Para maiores
informações os interessados deverão se dirigir a Superintendência de Licitações e Contratos, sito à Av. Presi- CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REGISTRO E A ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO DE FORNECEDORES
dente Lincoln, 899 – 2º andar, Vilar dos Teles, São João
de Meriti/RJ, CEP 25.555-200. Horário de atendimen- A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, através da

Comissão Permanente de Licitação, em atendimento ao disposto no
§ 1º, art. 34, da Lei Federal nº 8.666/93, comunica que está realizando o registro e a atualização dos dados cadastrais de pessoas
jurídicas interessadas nas licitações para fornecimento de produtos,
obras e prestação de serviços. Para maiores informações os interessados deverão se dirigir à Subsecretaria de Licitações e Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200. Horário de Atendimento
para cadastro de fornecedores: Em dias úteis das 09:00 às 12:00
horas e/ou das 14:00 às 17:00 horas. Os interessados deverão estar
munidos da documentação exigível em observância ao artigo 27 da
Lei Federal 8.666/93, juntamente com o Requerimento devidamente
preenchido e assinado pelo(s) Sócio(s) ou pessoa(s) autorizada(s)
por procuração. RAQUEL BASILIO DE OLIVEIRA-SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA – São João de
Meriti, 04 de janeiro de 2019.
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Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA EXONERAR RAFAEL RIBEIRO do Cargo em Comissão de exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO Assessor Administrativo Parlamentar, Símbolo CC-7, a contar Parlamentar, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
CONFERIDAS POR LEI,
da data da publicação.
PORTARIA N.° 07 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
RESOLVE:
PORTARIA N.° 04 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
EXONERAR COSME DE MENDONÇA CORTES do Cargo em
PORTARIA N.° 01 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
NOMEAR GIOVANI PEREZ DE OLIVEIRA para exercer o Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar da
EXONERAR CLAUDIO ANDRE DE ANDRADE RUELES do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, data da publicação.
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
PORTARIA N.° 08 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
PORTARIA N.° 05 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
NOMEAR MARCIO ADRIANO DA SILVA para exercer o Cargo
PORTARIA N.° 02 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
EXONERAR DOUGLAS MOREIRA SILVA do Cargo em em Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar
NOMEAR MARCIO ADRIANO DA SILVA para exercer o Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, Símbolo da data da publicação.
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, CC-7, a contar da data da publicação.
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2019.
PORTARIA N.° 06 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
Rogério Teixeira Junior
PORTARIA N.° 03 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
NOMEAR HERMINIO ALEXANDRE SIMÕES COELHO para
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
sentantes:
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D R O X O
GRUPO DE FRATERNIDADE JULIO FORAIN
TITULAR: SANDRA LÚCIA DA SILVA;
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
EM SUBSTITUIÇÃO À:LILIANE ROSARIO SOUZA MERAT.
08 DE JANEIRO DE 2019. PUBLICADO EM 09/01/2019 – CÓDSUPLENTE: MADALENA DE SOUZA CABRAL ROCHA;
-PMBR 005.
EM SUBSTITUIÇÃO À: SANDRA LÚCIO DA SILVA.
DECRETO N° 4.620 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
“Dispõe sobre a substituição de membros não-governamentais do Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -CMDPI e dá ou- revogando quaisquer disposições em contrário.
tras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
suas atribuições legais,
PREFEITO MUNICIPAL
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 8.842/94, Lei Federal
10.741/03 e na Lei Municipal Nº 1.550 de 25 de abril de 2017, Altera
o artigo 1º da Lei 1.272 de 31 de julho de 2009.”
DECRETA:
Art. 1º - Ficam designados para compor o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa –CMDPI, os seguintes membros repre-

nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93. Para maiores informações, os interessados devem dirigir-se à Secretaria Municipal de
Compras e Suprimentos, situada à Av: Floripes Rocha – 378 – Sala
406 - Centro, Belford Roxo/RJ, diariamente DAS 09:00 ÁS 17:00 hs,
exceto aos sábados, domingos e feriados.
Jeronimo Correia Ramos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Mat. nº 10/020.303
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SMO

PORTARIA N° 001/ SMO/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Designar a contar de 07 janeiro de 2019, a comissão de Fiscalização composta pelos servidores, Engenheira Civil Quíssila Corrêa
Meireles, matrícula n° 60/068.881 e Arquiteto Pedro Henrique Villar
SECRETARIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS -SEMCOS
Bezerra, matrícula n° 60/67415, sob a presidência do primeiro para
fiscalizarem a obra de “ Reforma do CRAS de Areia Branca”, conforAVISO PARA CADASTRAMENTO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura me legislação em vigor e o contido nos autos do Processo AdminisMunicipal de Belford Roxo comunica aos interessados que está pro- trativo n° 52/0000152/2018.
cedendo permanentemente o Registro Cadastral de fornecedores,

ATOS OFICIAIS
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POLENTA COM BIFE
ENROLADO
Ingredientes
1 polenta caseira/12 bifes
de patinho/12 fatias de presunto cru tipo Parma/12 tiras
de cenoura/1 tablete de
caldo decarne/1/2 copo
de vinho branco seco/2 colheres (sopa) de azeite de
oliva/3 colheres (sopa) de
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes batidos.
Estender
uma
fatia de presunto em
cada
um,colocar
uma tira de cenoura
e
enrolar,prendendo
com um palito.
Refogar os bifes no
azeite até dourar.
Acrescentar o concentrado de tomate,o caldo de carne dissolvido
num copo de água
fervente,o vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne
ficar macia.
Salpicar salsinha picada e servir sobre a polenta.

LOMBO À MODA
CHINESA
Ingredientes
óleo para friturapimenta-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres
(sopa) de molho de tomate/1 ½ colher (sopa) de
amido de milho (maisena)
xícara de água/ xícara de
vinagre/3 colheres (sopa)
de shoyu/¾ xícara de açúcar/1 xícara de farinha de
trigo/2 ovos/1 cebola grande/2 fatias de abacaxi/500
g de lombo de porco/2 pimentões verdes/

Modo de preparo
Cortar o lombo em fatias
de 1 cm(Cortar as fatias em
quadrados de 3x3 cm aproximadamente)
Temperar com pimenta-do-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos
de 3 cm,fazer o mesmo com
a cebola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de
óleo em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos
ovos,passar os cubos de lombo pelos ovos e depois pela
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos poucos no óleo
quente,escorrer em papel
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e la
pequena,colocar
o
açúcar,vinagre e shoyu,levar
ao fogo baixo até que o
açúcar dissolva,acrescentar
o molho de tomates. Misture a água fria ao amido de
milho e acrescente à mistura
de açúcar e vinagre,ferva
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou panela grande,coloque 4
colheres(sopa)do
mesmo
óleo em que fritou os pedaços de lombo. Aqueça e
acrescente os cubos da cebola e do pimentão,refogue
rapidamente
em
fogo
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de abacaxi e os pedaços de
lombo,misture bem e regue
com o molho agridoce. Cozinhe em fogo baixo por 3
minutos, se o molho estiver
muito
espesso,acrescente
um pouco de água.

PORTARIA N° 002/ SMO/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Designar a contar de 07 janeiro de 2019, a comissão de Fiscalização composta pelos servidores, Engenheiro Civil Eduardo Silva de
Souza, matrícula n° 11/53.190 e Engenheiro Civil Roberto Lucas
Santana Juvêncio, matrícula n° 60/68.077, sob a presidência do
primeiro para fiscalizarem a obra de “ Construção da Sede da Prefeitura Municipal de Belford Roxo”, conforme legislação em vigor e o
contido nos autos do Processo Administrativo n° 52/0000157/2017.
ADRIANA GONÇALVES ROCHA
Secretária Adjunta Municipal de Obras
Mat. 60/60.322

PORTARIA N.º 0005/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELA VANDA GOMES CORREIA, do cargo em comissão de Assessor
de Administrativo, símbolo CC-8, da FUNBEL.
PORTARIA N.º 006/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, TATIELE
CRISTINE DA SILVA PINTO, do cargo em comissão de Assessor de
Administrativo, símbolo CC-8, da FUNBEL.

PORTARIA N.º 007/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
PORTARIA Nº 010/PREVIDE/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019.
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARITORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 001/PREVIDE/2017 de VALDO SENA SACRAMENTO, para exercer o cargo em comissão
03/01/2019, publicada em 04/01/2019.
de Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, na FUNBEL.

Exonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, DAVID
GUEDES DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor de serviço
I, símbolo CC-10, da FUNBEL.
PORTARIA N.º 014/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, TIAGO
OLIVEIRA LIMA, do cargo em comissão de Assessor de serviço I,
símbolo CC-10, da FUNBEL.
PORTARIA N.º 015/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS
GOMES DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor de Apoio
Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.

PORTARIA N.º 016/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
PORTARIA N.º 008/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 02 janeiro 2019, com fundamento no dispos- disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS
to no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, THAYNARA ROBERTO SOUZA SILVA, para exercer o cargo de Assessor de serMARIA DA SILVA PINTO, para exercer o cargo em comissão de viço I, símbolo CC-10, na FUNBEL.
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD
Assessor Administrativo, símbolo CC-8, na FUNBEL.
PORTARIA N.º 017/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
ROXO – FUNBEL
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
PORTARIA N.º 009/FUNBEL/2019 DE 08 D EJANEIRO DE 2019
PORTARIA N.º 001/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, Ariel HiaExonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, VALÉRIA go Araújo de Jesus, para exercer o cargo de Assessor de serviço I,
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCIANA DE SOUZA FELIX DUARTE, para exercer o cargo em comissão de símbolo CC-10, na FUNBEL.
AGUIAR MARQUES QUINTANILHA, do cargo em comissão de As- Assessor Administrativo, símbolo CC-8, na FUNBEL.
PORTARIA N.º 018/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
sessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
PORTARIA N.º 010/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA N.º 002/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no dis- disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, DENILExonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CAROLINE ZA BONFIM CHIAROMONTE, para exercer o cargo de Assessor de
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CINTIA FERNANDES SENA MARTINS, para exercer o cargo em comissão serviço II, símbolo CC-11, na FUNBEL.
Pedro Paulo da Silveira
Diretor Presidente
Mat. 60/362-2017

BAPTISTA AGUIAR, do cargo em comissão de Assessor de Apoio de Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, na FUNBEL.
Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.
PORTARIA N.º 003/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCIA
ANGÉLICA MARQUES SILVA, do cargo em comissão de Assessor
de Apoio Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.
PORTARIA N.º 004/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar, a contar de 02 janeiro 2019, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, KAROLLINE
RICARDO NEVES, do cargo em comissão de Assessor de Apoio
Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.

PORTARIA N.º 019/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
PORTARIA N.º 0011/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 Exonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no dis- disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANGELA DE SALES DOS SANTOS, do cargo em comissão de Assesposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELA
sor de Administrativo, símbolo CC-8, da FUNBEL.
VANDA GOMES CORREIA, para exercer o cargo em comissão de
Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, na FUNBEL.
PORTARIA N.º 020/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
Nomear a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
PORTARIA N.º 012/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANNomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento no
GELA SALES DOS SANTOS , para exercer o cargo em comissão de
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, TATIELE
Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, na FUNBEL.
CRISTINE DA SILVA PINTO, para exercer o cargo em comissão de
Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, na FUNBEL.
Getúlio de Jesus Mapa
Diretor Presidente/Mat. 60/60336
PORTARIA N.º 013/FUNBEL/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019
FUNBEL/PMBR

Luz pensa em Gabriel

Valentina e Olavo aconselham Laura a não
ir atrás de Gabriel. Feliciano mostra o livro da
irmandade para Gabriel. Valentina se enfurece
ao saber que não poderá desapropriar o casarão. Luz procura Milu. Stella cobra de Guilherme
que ele arranje um emprego. Stefânia descobre
que Tobias precisa de um garçom e avisa Guilherme. Fabim tenta seduzir Marilda. Machado
faz um acordo com Leonardo para liberar as
filmagens. Luz pensa em Gabriel. Os guardiães
conversam sobre a cerimônia de posse.

Vera Lúcia ajuda Lalá a fugir dos seguranças de Lúcio
Helen avisa que Marocas deve ser levada
ao hospital com urgência. Vera Lúcia ajuda
Lalá a fugir dos seguranças de Lúcio. Helen
avisa a Samuca que Marocas está bem. Petra explica a Lúcio e Betina que uma das pessoas congeladas trazia em seu organismo
uma variação do vírus da varíola, que pode
gerar um risco de pandemia. Lalá confessa a
Samuca e Dom Sabino que foi ele, a mando
de Lúcio, quem trocou a bala da pistola.

Dora entrega a Graça o dinheiro enviado por Eugênio
Eugênio avisa a Maristela que ela está
proibida de ver Danilo. Danilo exige que
Eugênio conte a verdade a Julia sobre Maristela. Dora entrega a Graça o dinheiro enviado por Eugênio. Cris volta do passado e
vê Priscila e Isabel, que a chama de Julia
Castelo. Dalton concorda com Alain que
Cris possa se desestabilizar lendo as páginas do diário. A Guardiã observa Américo
entrando na casa de Julia.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro
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America do rio

Bruno Bezerra comemora chance e garante
estar pronto para ajudar nas ‘duas decisões’
Jogadores que estavam no banco de reservas foram destaques na vitória rubra
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
m dos pilares da
primeira vitória
do America no
Estadual, ocorrida domingo (6), no Estádio Los Larios, em Xerém, diante do
Macaé Esporte, foi a qualidade das atuações de quem
saiu do banco e entrou na
peleja. Os três atacantes
que entraram no decorrer
da partida - Bruno Bezerra,
William Chrispim e Pedrinho - atuaram muito bem
e deram boa contribuição
para o resultado positivo,
de acordo com análise da
comissão técnica rubra.
Para Bruno Bezerra, o
jogo foi ainda mais especial, pois ele teve os
primeiros minutos com a
camisa rubra em campo.
Coube a ele fazer o pivô
para o volante Araruama
invadir a área e marcar o
gol decisivo da partida.
“Fico feliz de ter estreado com a camisa de um
clube com a grandeza do
America. Estava traba-

U

lhando para estar preparado na hora que chegasse
a oportunidade. Graças a
Deus ela apareceu. Quero
sempre marcar gols, mas
se não puder contribuir
dessa maneira será de outro jeito, com assistência,
correndo, brigando, marcando, sempre à disposição”, disse o jogador, que
também enalteceu a força
do grupo ao lembrar palavras do técnico Luizinho
Lemos. “O Luizinho falou
desde o primeiro dia que
temos um grupo qualificado, em condições de entrar
nas partidas e corresponder à altura”.
Para seguir no rumo da
classificação, o Mecão
buscará um novo triunfo
na próxima rodada. A tarefa não é nada simples:
bater o Goytacaz em seus
domínios nesta quinta
(10). Bruno acha possível
manter a maneira de atuar mesmo como visitante.
“Sabemos a importância
do jogo, que será mais
uma decisão para nós. Vamos continuar atuando da

Juliana Oliveira / Divulgação

Atacante não escondeu a satisfação de poder estar no gramado e contribuir na boa atuação do time em Xerém
mesma maneira, para frente, sempre buscando o gol,
mas com paciência e inteligência”, afirmou.
>> Hora da dedicação
- Bruno Bezerra entende
que a semana com ‘duas
decisões’, pede foco e intensidade.

“Não podemos poupar
energia porque são jogos
decisivos. Então, temos
que dar o máximo neles.
Para isso, é preciso trabalhar da mesma forma visando alcançar o objetivo
que é avançar à fase principal”, finalizou.

Próximo desafio
fora de casa
O Mecão voltará a jogar nesta quinta-feira (10)
contra o Goytacaz, às 20h,
no Estádio Ary de Oliveira e Souza, em Campos.
A partida vale pela quarta

rodada da Seletiva do estadual, que terá hoje, quarta-feira, 9, Nova Iguaçu x
Nova Iguaçu x Resende,
no Laranjão, às 16h, e Macaé Esporte x Americano,
no Moacyrzão, às sete da
noite. (com assessoria de
imprensa do Mecão)

