Hora H em Foco

Babalawô Ivanir dos
Santos foi destaque
na festa de
Wilson Witzel
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Família destruída por vermes: snipes neles!!

Morre bebê de casal vítima de arrastão
reprodução/ arte/ jéssica Lemos/ hora h

‘Nós precisamos ter o
nosso Guantánamo’
Declaração foi feita pelo Governador do Rio, Wilson Witzel, ao afirmar que o estado precisa
ter uma prisão como a da baía de Guantánamo, em Cuba. No presídio de segurança máxima, os
Estados Unidos mantém presos acusados de terrorismo, termo usado pelo chefe do Executivo
para classificar tráficantes que aterrorizam a vida da população fluminense e promovem banho
de sangue na guerra entre facções criminosas. Witzel empossou ontem o novo secretário de
Polícia Civil do Rio, Marcus Vinicius Braga.
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Prefeito pode
ser condenado
por improbidade

‘Concreto nas
Ruas’ chega a
mais um bairro
de Belford Roxo
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Homem é internado
no HGNI por suspeita
de gripe H1N1
3

Ministra cria
polêmica com frase
sobre ‘nova era’

Obra para todo o lado em Belford Roxo
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Vendedora de
trufas some em
Nova Iguaçu

reprodução/facebook

Mistérios na Baixada

DESTAQUE NO TATAME

Queimados quer
ser campeão nos
Jogos da
Baixada
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Vereador da
Baixada
desconfia que é
corno e enche a
cara
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PRECISA-SE
REVISOR (A)
2695-5360

Se em 2018 a cidade raspou a
trave e ficou com o vice-campeonato, este ano os atletas esperam
alcançar o número 1 do pódio. A
secretariaESPORTE
de Esportes já trabalha
nessa direção, segundo o titular da
pasta Júlio Coimbra.
12
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

O abraço desta sexta (4) vai para Lisi de
Castro, de Queimados.
A escritora está feliz da
vida com o sucesso de
“Ovelhinha do Asfalto”, sua obra recente.
Aquele Abraço Lisi!!!

jota.carvalho@yahoo.com

A Primeira-Dama e o Babalawô

Firjan parcerias
Em parceria com shoppings de Nova Iguaçu,
a Firjan SESI vai promover atividades recreativas gratuitas, neste
mês de janeiro, com oficinas, pintura de rosto e
brincadeiras. Os pequenos vão se divertir ainda
com dança infantil, destruição de bolas e jogo
de xadrez gigante.

Na quarta (2), Wilson
Witzel recebeu das mãos
do ex-governador em exercício, Francisco Dornelles,
a faixa de governador do
Rio de Janeiro, em cerimônia simbólica no Palácio
Guanabara.
Após iniciada a posse
do novo secretariado, uma
benção ecumênica foi realizada, com a participação
de sacerdotes de várias religiões - Babalawô Ivanir
dos Santos, Rabino Yossef
Simonowits, o Pastor Josué Valandro de Oliveira
Jr e o Cardeal Arcebispo
Dom Orani Tempesta convidados especialmente
para a benção ecumênica.
Todos foram unânimes sobre a importância da fé e o
respeito. “Vivemos em um
momento em que pedir paz
ou zelar por ela é um grande desafio. Seja no Brasil ou em qualquer outra

Firjan parcerias II
No Top Shopping a atividade acontece neste sábado
(5), das 17h às 20h, no 3º
piso da expansão (ao lado
da portaria D). No Shopping
Nova Iguaçu o evento será na
quarta-feira (9), também das
17h às 20h. Dessa vez a garotada vai poder curtir ainda
as oficinas de Alimentação
Saudável e Robótica. O Top
Shopping está localizado na
Av. Governador Roberto Silveira 540, no Centro. Já o
Shopping Nova Iguaçu fica
na Av. Abílio Augusto Távora 1111, Bairro da Luz.

Rozangela Silva / Divulgação

parte do mundo, fronteiras
e muros são erguidos invisibilizando as populações marginalizadas e as minorias representativas”, atestou Ivanir
dos Santos. “É de extrema
importância que nossos governantes fomentem a paz,
independentemente de suas

crenças. É importante que
nossos governantes saibam
governar para todos e todas
sem ver a cor da pele ou o
sagrado que professamos e
acreditamos, na construção
de uma sociedade fraterna,
caminhando em prol da tolerância, das diversidades e

pluralidades”, completou o
babalawô.
Após a cerimônia, uma
multidão fez questão de fazer fotos e selfies com o novo
governador. A primeira-dama
Helena Witzel posou para
foto com o babalawô Ivanir
dos Santos (registro acima).

Aulão de Zumba
A Secretaria de Esporte e
Lazer de Belford Roxo promoveu, na Vila Olímpica,
um aulão de zumba e ritmos. O evento contou com
professores de várias áreas
da cidade. Cerca de 70 participantes prestigiaram as
atividades. A intenção da Secretaria é realizar um evento
mensal de zumba e ritmos
no complexo esportivo.
“Encerramos as atividades
da Vila Olímpica com esse
aulão. A ideia foi terminar o
ano 2018 com uma energia
positiva, descansar no recesso e recomeçar as atividades
em 2019 com força total”,
disse o secretário de Esporte
e Lazer, Celso Miranda.

‘Vem Pra Vila’
De acordo com o secretário executivo da pasta, Maurício Fidelis, a Vila Olímpica está revitalizada. “Com
isso, pretendemos transformar o espaço em referência
em nossa cidade. A zumba
e as atividades rítmicas vão
passar a compor o projeto
‘Vem Pra Vila’, explicou.

Rosana e seu novo show ‘‘Hits’’ no Rival
Divulgação

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

C

onsagrada por vários
hits, Rosana sobe ao
palco com o espetáculo “Hits”, um projeto que reúne
vários clássicos da MPB, Pop
internacional e grandes sucessos
de sua carreira. A apresentação
acontecerá no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, no dia
16 deste janeiro, uma quarta-feira, às 19h30. No repertório,
“Nem Um Toque”, “Custe o que
Custar”, “Direto no Olhar”, “O
Amor e o Poder” (Como uma
Deusa) e outros grandes sucessos que marcaram a carreira da
artista dentro e fora do Brasil.
Rosana ficou muito famosa
nos anos 1980 ao lançar a música “O Amor e o Poder” (Como
uma deusa), que integrou a trilha
sonora da telenovela Mandala
(1987/TV Globo) como tema
da personagem da atriz Vera
Fischer. Versão da música “The
Power of Love”, ficou semanas
consecutivas em primeiro lugar
nas paradas de sucesso. Já disco
Coração Selvagem, que contem
esta canção, vendeu mais de um
milhão de cópias, rendendo à
cantora vários troféus e homenagens. No show para o Teatro Rival Petrobras além de interpretar
seus “Hits”, ela vai fazer uma

Whatsapp

Mágoa de vereador da Baixada
Naquela mesa de bar o vereador de
uma cidade da Baixada Fluminense
descarregava suas mágoas com quem
se dispusesse a ouvir. É que o rapaz,
branquinho na cor, casou-se com uma
morena clara e ganhou de presente no
natal de 2017 um bebê quase pretinho.
****************************************

Desgosto e bebida para sufocar
Com o passar dos meses o rapaz foi
ficando puto. O garoto crescia e ficava mais mulato do que branco. Foi o
bastante para o parlamentar municipal
começar a encher a cara. “Tenho um
desgosto profundo. Tenho medo de
fazer exame de DNA e dar que o pai
é outro”, choramingou ele depois da
quinta cerveja.
Espetáculo reúne vários clássicos da MPB, pop, internacional e grandes sucessos na carreira da cantora
homenagem a grandes nomes da
música nacional e internacional,
como: Elis Regina, Djavan, Tina
Turner e músicas dançantes dos
anos 70, 80 e 90.
Ao logo da carreira, gravou
mais de 12 álbuns, recebeu mais

de 30 congratulações de melhor
cantora, incluindo oito indicações e seis vitórias do Prêmio da
Música Brasileira (Sharp/TIM),
além de discos de ouro e platina
conquistados no México e em
Portugal, 17 temas de novelas

e dois temas de filmes da Walt
Disney: “O Corcunda de Notre
Dame” e “Oliver & Sua Turma”.
Teatro Rival Petrobras - Rua
Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/
Cinelândia - Rio de Janeiro. Informações: (21) 2240-9796.

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

‘Nego’ tá mais grandinho
Como resumo da história, o vereador
segue casado com a mesma mulher e
o moleque tá mais crescidinho. “vem
cá meu nego”, costuma dizer a possível
infiel para o garoto se aproximar.
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Administração pública

Prefeito de Itaguaí pode se condenado
Juíza julga procedente, em parte, pedido do Ministério Público Federal
para que Charlinho seja punido por improbidade administrativa

O

Ministério Público Federal
(MPF) acusa
o prefeito de Itaguaí,
Carlos Bussato Jr. de
praticar atos de improbidade administrativa
que causaram prejuízo
ao erário e atentaram
contra os princípios
da administração pública. Em despacho
assinado em 18 de dezembro de 2018, a juíza federal substituta
Rosângela Lúcia Martins julgou procedente
em parte o pedido do
MPF para condenar
Charlinho por improbidade administrativa,
no caso da contratação, sem licitação, do
Instituto Brasileiro de
Tecnologia, Desenvolvimento, Ensino e
Pesquisa da Administração Pública (Ibratec), para realizar serviço de implantação e
operação do Gabinete
de Gestão Integrada
Municipal no âmbito
do Programa Nacional
da Segurança Pública
com Cidadania (Pronasci).

Reprodução

De acordo com reportagem do jornal Atual,
de Itaguaí, na ação o
MPF acentua que o
município de Itaguaí
firmou convênio com
a Secretaria Nacional
de Segurança Pública do Ministério da
Justiça – Senasp-MJ)
visando a implementação do Pronasci na
cidade. Pelo acordo,
a Senasp-MJ entraria
com R$ 1.000.035,55,
enquanto ao município caberia um investimento de R$
20.408,89.
Recursos na
aquisição de
softwares
Ainda segundo o
MPF, firmado o acordo, a Prefeitura de
Itaguaí contratou diretamente e sem licitação a pessoa jurídica
do Ibratec, investindo
parte dos recursos na
aquisição de softwares de videomonitoramento; na prestação
de serviços como instalação da sala pleno,
de secretaria execu-

tiva, observatório de
segurança pública e
da sala de situação,
bem como adaptação
e montagem da sala
de
monitoramento;
execução de serviços
de instalação de equipamentos da sala de
situação e operações,
de câmeras e conexão de dados entre as
câmeras e o ponto de
concentração, dentre
outros, o que foi considerado uma deliberação ilícita do prefeito.
Na mesma ação também está envolvido
um assessor jurídico
da prefeitura na ocasião, que, segundo o
MPF, emitiu parecer
no sentido de apontar
ser caso de inexigibilidade de licitação,
dando aparência de
legalidade à atitude de
Charlinho. As defesas
do prefeito e do então
assessor jurídico da
Prefeitura de Itaguaí
justificaram que ambos não tiveram qualquer intenção ilícita,
mas mesmo assim

Charlinho responde por diversos processos de improbidade administrativa

consta, nos autos do
processo, que há, sim,
elementos que caracterizam uma atuação
voltada a violar os
princípios administrativos, com a intenção
de direcionar a contratação para a empresa Ibratec. Depois de
analisar as alegações
de ambas as partes,
que envolvem uma série de peculiaridades,
a magistrada optou

por julgar procedente
em parte o pedido de
condenação de Charlinho e do então assessor jurídico da Prefeitura de Itaguaí.
Prevalecendo a condenação, da qual ambos ainda podem recorrer, a dupla será
obrigada a pagar multa no valor correspondente a 10 vezes o
valor de remuneração
recebida na época,

além de terem suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três
anos e serem proibidos de contatar com o
poder público ou receber incentivos fiscais
ou acrescidos, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Fonte: Jornal Atual

HGNI recebe paciente Começa confirmação de
com suspeita de H1N1 matrícula na rede estadual
divulgação

O estudante que se
inscreveu na 1ª fase de
pré-matrículas na rede
pública estadual de ensino deve ir à escola em
que foi alocado e confirmar a matrícula. O
prazo termina no dia 8
do próximo mês. Cerca
de 234 mil inscrições
para o ano letivo de
2019 foram feitas pela
internet.
Para confirmar a matrícula, o candidato
deve 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 (se for o caso),
na forma prevista no §

3º, do art.18; da Resolução Seeduc Nº 5674,
de 2018; e Comprovante de Residência.
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, no
endereço www.rj.gov.
br/web/seeduc. O ano
letivo na rede pública
estadual de ensino começa no dia 6 de fevereiro.
divulgação

Paciente está internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo da Posse

Um homem, de 36
anos, com suspeita de H1N1 está internado em estado
grave no Centro de
Tratamento
Intensivo (CTI) do Hospital Geral de Nova
Iguaçu (HGNI). A
Secretaria Estadual
de Saúde investiga
o caso. A unidade
divulgou a infromação, segundo a qual
o quadro é estável,
embora grave.

No dia 28 de dezembro, a vítima com
suspeita de H1N1
foi transferido para
o hospital vindo da
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
do bairro Botafogo,
em Nova Iguaçu.
Submetido a exames de sangue, uma
amostra do material
foi enviada para análise no Laboratório
Central Noel Nutels
(Lacen), vinculado

a Subsecretaria de
Vigilância Sanitária
e Ambiental, da Secretaria Estadual de
Saúde (SES).
Em nota, a SES disse que “foi notificada
da suspeita do caso e
segue acompanhando”, mas não estipulou um prazo para o
resultado da análise.
O H1N1, provocado
pelo vírus influenza
A, é um dos mais letais da gripe.

Alunos da rede estadual deve confirmar a vaga no site da Secretaria de Educação
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Idosos brasileiros decidem voltar às salas
de aula. No Brasil, há 18,9 mil universitários com idades entre 60 e 64 anos. Na faixa
etária acima dos 65, o número é de 7,8 mil
pessoas. As informações constam no Censo
de Educação Superior de 2017, levantamento mais recente.

Privadas

Cadela morre durante a queima de fogos de artifício no réveillon, no Rio. Mila, que morava no
Engenho Novo, Zona Oeste do Rio, não aguentou o barulho e teve uma parada cardíaca. Segundo a dona, Christiane Neri, o animal ficou mais
agitado que o normal com a queima de fogos.
Reprodução/Whatsapp

A Comissão de Infraestrutura (CI) deve iniciar os trabalhos
em 2019 com a discussão de
um projeto que permite à iniciativa privada a construção e a
operação de suas próprias ferrovias. De autoria do senador
José Serra (PSDB-SP), o PLS
261/2018, já foi aprovado pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em dezembro.

A resolução 1/2018 foi
baixada em conjunto pelo
Conselho Nacional de Assistência Social e pelo Conselho Nacional de Combate
à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

Grupo LGBT
A resolução que fixava
parâmetros para o atendimento socioassistencial à
população LGBT no Sistema Único de Assistência
Social, foi suspensa pelo
Projeto de Decreto Legislativo 1037/18. O projeto foi
apresentado pelo deputado
Flavinho (PSC-SP) e tramita
na Câmara dos Deputados.

Compra de remédios sem
licitação gera denúncia
ao MP em Cabo Frio

reprodução

Grupo LGBT III

Proteção de dados
Em análise no Congresso
Nacional, a Medida Provisória (MP) 869/18 cria a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD). A norma foi
a última editada pelo governo
do ex-presidente Michel Temer. A criação estava prevista
na Lei de Proteção de Dados
Pessoais (13.709/18).

Grupo LGBT II

PT vira persona no grata

As demonstrações de rejeição ao Partido dos Trabalhares (PT) saíram das ruas e invadiram as redes sociais. Nessa ilustração postada em grupos de
Whatsapp, a agremiação é vista como um pesadelo
que passou após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Em tempos de novos governantes, o partido perdeu espaço , mas ainda resiste aos ataques dos grupos
simpatizantes ao novo governo.

DIRETO AO PONTO

PT nega força para Maia

A aproximação de Rodrigo Maia (DEM-RJ) com o PSL do
presidente Jair Bolsonaro provocou um distanciamento com o
PT. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que a união
inviabiliza a participação dos ‘vermelhos’ numa articulação para
reeleger o presidente da Câmara. O recado do PT é claro: está
fora de cogitação a participação da agremiação na formação de
um blocão pró-governo. Setores do partido de Luiz Inácio Lula
da Silva já costuravam os primeiros pontos para juntar-se ao bloco de apio a Maia, uma estratégia para não ficar isolado na Câmara. Qual será o posicionamento do partido é a grande incógnita.

O texto fixa que a rede
socioassistencial deverá
garantir o reconhecimento
e a adoção do nome social
mediante solicitação do interessado. Deverão constar
os campos de identificação
para “nome social”, “orientação sexual” e “identidade
de gênero” nos registros de
atendimento, como prontuários, cadastros e planos de
atendimento.

Grupo LGBT IV
A resolução também diz
que a garantia do reconhecimento da identidade de
gênero deve ser estendida
também para crianças e
adolescentes, em diálogo
com os responsáveis. Segundo o documento, a rede
socioassistencial deve garantir o uso de banheiros,
vestiários, alojamentos e
demais espaços segregados por gênero.

Eles disseram...
“Esperamos que toda e qualquer iniciativa esteja calcada na estrita legalidade e em observância aos ditames do Estado democrático de Direito”. Novo presidente da Associação dos
Advogados de São Paulo (AASP), Renato José Cury, disse que ‘a Advocacia exercerá um papel
de protagonismo’ no governo Bolsonaro.

Embora esteja há
pouco mais de cinco meses no cargo, o
prefeito de Cabo Frio,
Adriano Guilherme de
Teves Moreno, o Dr.
Adriano (foto), já é alvo
de denúncia no Ministério Público. O vereador
Rafael Peçanha (PDT)
encaminhou representação ao MP para que
seja investigada uma
compra emergencial de
medicamentos no total de R$ 7,4 milhões,
com sete empresas dife-

rentes. Entre as firmas
está a M4X Comércio
e Serviços, citada em
relatório de auditoria
do Tribunal de Contas
da União (TCU) sobre
aquisições de remédios
feitas por outro município. No documento
o TCU diz, ao analisar
uma amostra de remédios fornecidos, que
a amostra consultada
estaria irregular, “pois
nenhum laboratório informou ter vendido os
medicamentos”.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Principal missão

Cuidando de quem mais precisa

Coordenadoria de Políticas Sociais já realizou mais de 65 mil atendimentos e projeta novas metas para o ano que vem

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

uidar das pessoas, em
especial daquelas que
mais precisam, integrando políticas públicas de
Assistência, Saúde, Educação, Esporte, Direitos Humanos, entre outras. Essa é a
principal missão da Coordenadoria Executiva de Políticas Sociais, comandada pelo
vice-prefeito de Queimados
Machado Laz. Em 2018, o
trabalho foi árduo e mais
uma vez o destaque ficou por
conta do projeto: “Prefeitura
no Seu Bairro”.
Com o objetivo de levar
os principais serviços oferecidos pelo poder público
às mais diversas localidades

do município, este trabalho social já realizou cerca
de 65 mil atendimentos. Só
este ano, o “Prefeitura no seu
Bairro” já atendeu a 22 mil
pessoas em seis bairros diferentes: Valdariosa, Jardim da
Fonte, Estrada Carlos Sampaio (Centro), São Miguel,
Parque Santiago e Praça dos
Eucaliptos (Centro). Este último evento, realizado em
dezembro, quebrou recorde
de atendimento e ultrapassou
a marca de 10 mil moradores
atendidos.
O projeto Prefeitura no
Seu Bairro oferece mais de
50 serviços à população, entre eles: cuidados com a saúde, inscrições em programas
sociais, cadastro em vagas de
emprego, serviços de estética
e beleza e isenção na segunda

via de documentos. O coordenador do projeto e vice-prefeito Machado Laz, falou sobre a
importância da ação: “É bom
ver que a população abraçou o
Prefeitura no seu Bairro. Todas
as nossas secretarias vão até as
pessoas que não podem ir aos
órgãos durante a semana. Tem
sido um sucesso”, destacou.
Em seu segundo ano de atuação, o projeto já passou por
14 localidades diferentes do
município. Além dos atendidos em 2018, no ano passado
a ação chegou aos bairros: São
Roque, Ponte Preta, Três fontes, Paraíso, Fanchem, Condomínios Valdariosa, Flesman e
Glória. Para o próximo ano, o
objetivo é ampliar o trabalho e
oferecer o serviço mensal aos
locais que ainda não foram
contemplados.

Divulgação/PMQ

Uma das ações da iniciativa é a coleta de sangue para exames na população

BRASIL

nos bairros

Damares diz que ‘meninos vestem azul e meninas vestem rosa’
Wilson Dias/Agência Brasil

BRASÍLIA
A ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Damares Alves,
afirmou que o Brasil está
em “nova era” em que
“menino veste azul e menina veste rosa”. O vídeo
circulou ontem em redes
sociais, Ao final da fala,
a ministra foi aplaudida
pelo público que a cercava em uma sala. Não
é possível identificar o
local. No início do vídeo,
pessoas que acompanhavam a ministra pediram
silêncio. “Deixa a ministra falar”, afirma um dos
presentes.
“É uma nova era no

horahmunicipios@gmail.com

Limpeza de terreno na Dutra

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves

Brasil: menino veste azul
e menina veste rosa”,
afirmou a ministra.
A advogada e pastora evangélica assumiu
o Ministério da Mulher,
Família e Direitos Huma-

nos nesta quarta-feira (2).
Em discurso na solenidade de transmissão de cargo a ministra afirmou: “O
Estado é laico, mas esta
ministra é terrivelmente
cristã”.

A esquina da Rua Panamá
com a Rodovia Presidente Dutra, no bairro Rancho Novo,
foi transformado em um lixão,
depois caminhões carregados
de entulho e carroças cheias de
lixo orgânico despejavam tudo
no terreno. Até mesmo um
aviso: “Não jogue lixo aqui”
sensibilizava os sujões. A Prefeitura de Nova Iguaçu, então,
decidiu realizar uma operação
limpeza, deixando o local livre
de sujeira, que atraía ratos e insetos, comum nesse tipo de ambiente. Espera-se, agora, que os
‘porcalhões’ se conscientizem
e preservem o local da forma
como mostra a imagem.

reprodução/rede social
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Bolsonaro faz reunião para alinhar ações
com ministros; reforma da Previdência na pauta
Uma próxima reunião com os ministros foi agendada para o dia 8
Agência Brasil

A

primeira reunião do presidente Jair Bolsonaro com a equipe
ministerial, realizada
ontem (3) no Palácio
do Planalto, durou
cerca de três horas.
O ministro-chefe da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que foi
uma conversa de “alinhamento” com cada
ministro. Segundo ele,
será feito um “pente
fino” em todos os conselhos que atuam na
administração direta.

Onyx reiterou que o
governo vai “fazer a
reforma da Previdência”, mas não entrou
em detalhes.
A reunião, que ocorreu dois dias depois da
posse, foi concentrada
em temas prioritários
de cada área. Uma
próxima reunião com
os ministros foi agendada para o dia 8.
Desburocratização e
enxugamento da máquina pública e melhoria da qualidade
de serviços prestados
à população brasileira
foram alguns dos te-

Marcelo Camargo / Agência BRasil

mas abordados. Ainda
ontem, mais de 300
funcionários comissionados que integravam a Casa Civil da
Presidência da República na última gestão
foram exonerados. A
medida foi adotada
para uma nova composição de equipe, mais
alinhada com o novo
governo.
Temas mais específicos, como o avanço da
reforma da Previdência também fizeram
parte das conversas.
(Edição: Jota Carvalho / Hora H)

País atrairá investimentos, diz presidente

Pouco antes da primeira reunião ministerial após a posse do
novo governo, o presidente Jair Bolsonaro
usou ontem (3) o Twitter para reforçar que
sua equipe vai trabalhar para atrair investimentos ao país. A área
de infraestrutura está
no centro da estratégia.
“Rapidamente atrairemos investimentos
iniciais em torno de R$
7 bilhões”, afirmou. A
aposta baseia-se principalmente na expectativa de concessões

de ferrovias além dos
12 aeroportos e quatro
terminais portuários.
“Com a confiança do investidor sob
condições favoráveis
à população, resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil”,
disse Bolsonaro.
A declaração foi
feita pouco menos de
uma hora antes da primeira reunião do presidente Jair Bolsonaro
com o Conselho de
Ministros, no Palácio
do Planalto. Com a

expectativa da presença dos 22 ministros,
incluindo a Advocacia-Geral da União e o
Banco Central que devem perder status de
ministério, Bolsonaro
deve tratar assuntos
prioritários, como um
cronograma de medidas que devem ser
adotadas nos primeiros dias de governo.
Alguns dos temas
que devem compor
esta agenda são a lista de privatizações e o
enxugamento da máquina pública.

Na reunião o presidente tranquilizou quanto aos investimentos estrangeiros no país e ainda sobre a propalada discriminação aos LGBTs

Toffoli dá 48 horas para Justiça
informar sobre saúde de João de Deus

Marcelo Camargo / Agência BRasil

“Não haverá abandono de qualquer indivíduo”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem
(3) na conta pessoal dele
no Twitter que as ações
relativas aos direitos humanos na sua gestão não
abandonarão “qualquer
indivíduo” e que a proteção de todos está assegurada. Bolsonaro disse
essas atribuições ficarão
a cargo de conselhos e secretarias que fazem parte

do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos.
“Não haverá abandono de auxílio a qualquer
indivíduo nas diretrizes
de Direitos Humanos. A
Secretaria Nacional da
Família, Secretaria Nacional de Proteção Global
e o Conselho Nacional de
Combate à Discriminação
ficarão responsáveis por

este papel”, disse o presidente no Twitter.
Na quarta (2), a ministra
da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares
Alves, negou que haverá
ações discriminatórias na
sua área. “Teremos um diálogo aberto com a comunidade LGBT. Nenhum
direito conquistado pela
comunidade LGBT será
violado”, afirmou.

Palocci prestará depoimento ao MPF
sobre desvios em fundos de pensão
O ex-ministro Antonio
Palocci vai prestar depoimento ao Ministério
Público Federal (MPF),
em Brasília, na próxima
semana, no âmbito das
investigações da Operação Greenfield, que apura supostos desvios em
fundos de pensão.
Os depoimentos foram
marcados para os dias 7,8
e 9 e serão conduzidos
pelo procurador Frederico Siqueira Ferreira, um
dos integrantes da força-tarefa criada para investigar os supostos desvios.
A defesa do ex-ministro e
a procuradoria estão em
tratativas para um novo
acordo de delação.
A expectativa dos investigadores é que Palocci, que assinou acordo
de delação na Operação

Lava Jato, possa levar
informações sobre os supostos desvios nos fundos de pensão de servidores de estatais, como
a Funcef (Caixa Econômica Federal), Petros
(Petrobras), Previ (Banco do Brasil) e Postalis
(Correios). Segundo as
investigações, as fraudes
podem somar mais de R$
8 bilhões.
Em uma das denúncias sobre o suposto esquema de corrupção que
já foram apresentadas à
Justiça Federal, 14 investigados se tornaram réus,
incluindo o ex-tesoureiro
do PT João Vaccari Neto.
De acordo com o MPF,
o grupo foi responsável
por um prejuízo de R$
402 milhões ao Funcef,
em valores atualizados

até 2015, contribuindo
para o déficit acumulado
de R$ 18 bilhões registrado pelo fundo no final
de 2016. Segundo a denúncia, R$ 5,9 milhões
do esquema foram direcionados ao PT.
Em função dos benefícios do acordo de delação, Palocci deixou a
prisão no dia 29 de novembro do ano passado,
depois de passar dois
anos preso, e começou a
cumprir prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.
Para fazer a oitiva de
Palocci, o MPF pediu autorização à juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara da
Justiça Federal em Curitiba, substituta do ex-juiz
e atual ministro da Justiça, Sergio Moro.

Acusado de crimes sexuais, João de Deus está preso desde dezembro

O presidente do
Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Dias Toffoli,
deu prazo de 48 horas para que a Justiça de Abadiânia,
em Goiás, informe
o estado de saúde do
médium João Teixeira de Faria, conhecido como João
de Deus. Com base
nas informações, Toffoli decidirá sobre o
pedido de liberdade
feito pela defesa do
médium ao STF.
“Oficie-se, com urgência, mediante fax
ou e-mail, ao juízo
de Direito da Vara

Única de Abadiânia/
GO para que, colhendo informações
junto ao Núcleo de
Custódia onde ele se
encontra recolhido,
informe à Corte, em
até 48 horas, a sua
atual condição, bem
como se o estabelecimento em questão
oferece assistência e
tratamento médicos
adequados à situação”, decidiu Toffoli.
O médium está
preso desde 16 de
dezembro sob a
acusação de violação sexual mediante
fraude e dois crimes
de estupro de vulne-

rável,
Na quarta-feira (2)
a Diretoria-Geral de
Administração Penitenciária do Estado
de Goiás (DGAP)
informou que João
de Deus está com infecção urinária.
João de Deus tem
76 anos, submeteu-se em 2015 a uma
cirurgia e tratamento
por causa de um câncer no estômago e,
segundo a assessoria
da Casa Dom Inácio de Loyola, onde
o médium prestava
atendimento espiritual, é cardiopata.
(Agência Brasil)
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de cara nova

Prefeitura decreta ruas do bairro
Shangrilá estão sendo concretadas

Além do concreto, a Rua Antônio Cardoso ganhou também calçadas. Ruas como
a Felicidade, Três Marias e Araquetiba e outras também serão beneficiadas.

O

bairro Shangrilá, em Belford
Roxo, está ficando de cara nova. Depois
de mais de 20 anos de
abandono, os moradores
vão poder circular pelas ruas sem ter que pisar em lama e poeira. É
que a Prefeitura, através
da Secretaria Municipal
de Conservação, está
fazendo toda a concretagem das vias, através
do Programa “Concreto nas Ruas”. Além do
concreto, a Rua Antônio
Cardoso ganhou também
calçadas. Ruas como a
Felicidade, Três Marias e
Araquetiba e outras também serão beneficiadas.
Segundo o prefeito
Wagner Carneiro, o Waguinho, as obras fazem
parte do Programa “Seu
Bairro de cara Nova”,
que está levando saneamento e asfalto para
diversas
localidades.
“Constantemente estou
em Brasília buscando

parcerias e recursos. Conseguimos recuperar dois
convênios de obras para
os bairros São Leopoldo
e Shangrilá, por exemplo.
Estamos trabalhando para
deixar Belford Roxo de
cara nova. As intervenções já chegam em quase
30 bairros”, enfatizou o
prefeito.
O secretário de Conservação Adriano Carmo
de Oliveira, disse que as
obras eram um sonho antigo dos moradores. “O
abandono era visível. Os
moradores tinham que
conviver com lama e poeira e agora, após as intervenções, o cenário é outro”, disse o secretário.
Morador do bairro há 20
anos, Jurandir da Silva, de
50, disse que está muito
contente com as obras. “É
uma vitória muito grande
para nós. Lutamos muito
para ter dignidade. Aqui
não tinha nada, só lama e
poeira, agora a realidade é
outra”, frisou o morador.

divulgação

Máquinas trabalham no afastamento de uma das ruas do bairro Shangrilá dentro do programa

Governo do RJ encerra 2018 no azul Firjan SESI tem programação
para garotada em Nova Iguaçu

divulgação

Em parceria com shoppings de Nova Iguaçu, a Firjan SESI vai
promover atividades
recreativas gratuitas,
este mês de janeiro,
com oficinas, pintura
de rosto e brincadeiras.
Os pequenos vão se divertir ainda com dança
infantil, destruição de
bolas e jogo de xadrez
gigante.
No Top Shopping a
O secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, destacou o esforço do governo em regular o pagamento do funcionalismo:
A Secretaria de Fazenda
apresentou, na última sexta-feira (28/12), os dados
finais do exercício de
2018 do Tesouro estadual, que apontam,
neste dia 31 de dezembro, o saldo financeiro disponível de R$
808.076.942,44. Com o
saldo na Conta Única e
a estimativa de receita,
não haverá dificuldades, na nova gestão, de
pagamento dos salários
do mês de dezembro
que, de acordo com o
calendário atual, deverá ser quitado para
os servidores ativos,
inativos e pensionistas
no décimo dia útil de
janeiro. As estimativas
da Secretaria de Fazenda são de que a receita total até o dia 15 de
janeiro seja de R$ 2,37
bilhões, já considerando os descontos de repasses obrigatórios aos
municípios, ao Fundeb
(Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da
Educação Básica) e à

Saúde.
Os salários dos servidores ativos da Educação foram integralmente
depositados na sexta-feira (28/12). A Fazenda destaca também que,
após um ano de adesão
do Estado do Rio ao Regime
de Recuperação Fiscal, ao fim
do segundo quadrimestre de
2018, o Estado retornou ao
cumprimento do limite legal
da relação entre a despesa de
pessoal e a Receita Corrente
Líquida. No período, o índice ficou em 54,4%, abaixo do
limite de 60% estipulado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.
O secretário de Estado de
Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, destacou o esforço do governo em regular o pagamento
do funcionalismo:
O Regime de Recuperação
Fiscal permitiu maior estabilidade nas finanças públicas
estaduais durante o exercício
de 2018, em especial a regularidade do pagamento da folha salarial do funcionalismo
público. O fluxo de pagamento de fornecedores também

atividade acontece neste
sábado (5), das 17h às
20h, no 3º piso da expansão (ao lado da portaria
D).
No Shopping Nova
Iguaçu o evento será na
quarta-feira (9), também
das 17h às 20h. Dessa
vez a garotada vai poder
curtir ainda as oficinas
de Alimentação Saudável e Robótica.
Todas as atividades se-

rão desenvolvidas pelos
nossos profissionais da
Firjan SESI e para participar não é necessário
fazer inscrições, bastando comparecer ao local.
O Top Shopping está
localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, no Centro. Já o
Shopping Nova Iguaçu
fica na Av. Abílio Augusto Távora 1111, no Bairro da Luz.

registrou melhora, quando
comparado aos anos de 2015
a 2017.

Vigilância Ambiental de Nilópolis
visita instalações da ETA Guandu

Grupo de
Transição
O Governo do Rio também
concluiu os trabalhos de transição de governo. Estão disponíveis, nos portais do Governo do Estado (www.rj.gov.br) e
Assessoria de Imprensa (www.
imprensa.rj.gov.br), as informações das secretarias e empresas
públicas contendo um balanço
das ações governamentais no
período 2015-2018, fornecidas
pela atual administração ao Grupo de Transição.
No dia 30 de outubro do ano
passado foi publicado no Diário Oficial decreto instituindo
a equipe de transição, que concluiu os trabalhos. O grupo foi
coordenado pelo secretário de
Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Sérgio
Pimentel. “A divulgação dos
documentos é fundamental para
reforçar o caráter democrático
da transição governamental e a
transparência dos atos do governo que se encerra em 31 de dezembro”, ressaltou o secretário.

Na manhã da quinta-feira da semana passada, a Vigilância Ambiental de Nilópolis, fez
uma visita técnica à Estação de Tratamento de
Águas do Guandu (ETA
Guandu), que é operada
pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto
(Cedae).
A diretora da Vigilância Ambiental de Nilópolis, Izabel Kalil Ganjar Machado, conheceu
o sistema de tratamento
de água da ETA Guandu, que fica em Nova
Iguaçu e é formada pela
junção das águas dos
rios Ribeirão das Lajes,
Piraí e Paraíba do Sul.
“A ETA é responsável pelo fornecimento
de água potável para o
município de Nilópolis
e a visita técnica de-
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Dentro do programa Seu Bairro de Cara Nova
monstra a preocupação
que temos com a qualidade da água que é distribuída aos nossos munícipes.
Lembro que o monitoramento é feito constantemente pela equipe de
Vigilância Ambiental da
nossa Secretaria de Saú-

de, durante todo o ano
e isso acontece graças a
parceria que temos com a
CEDAE, que sempre nos
atende de forma muito
solicita e colabora para o
bem estar da saúde publica”, disse o prefeito Farid Abrão.
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sob novo comando

‘Nós precisamos ter o nosso
Guantánamo’, diz Wilson Witzel

Declaração sobre prisão cubana foi dita durante posse do secretário de Polícia Civil do Governo do Rio, Marus Vinicius

“

Ttraficantes
precisam ser classificados como terroristas. O Rio precisa ter
uma prisão como a da
baía de Guantánamo, em
Cuba, onde os Estados
Unidos mantêm presos
acusados de terrorismo.
A declaração foi feita
pelo governador do Rio,
Wilson Witzel, na tarde de ontem, durante a
posse do novo secretário
de Polícia Civil do Rio,
Marcus Vinícius Braga.
O evento ocorreu na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte da
cidade. Witzel afirmou
ainda que a criminalidade está “sambando na
nossa cara”.
Ao citar a prisão de
Guantánamo,
Witzel
mencionava
mudanças na legislação, como
classificar
traficantes
como terroristas e mais
rigor no código penal,
como aumento do tempo

máximo de prisão: “Au- dos para o local.
mentar o limite de 30 para
50 anos, aumentar o regiNovo secretáme integralmente fecha- rio disse que vai
do por toda a pena, sem
trabalhar
visitas, estabelecimentos
“24 horas”
prisionais fechados, lonMarcus Vinícius entrou
ge da civilização...nós na Polícia Civil em 2002
precisamos ter o nosso como inspetor de polícia.
Guantánamo. É preciso Em 2003, tomou posse
colocar os terroristas em como delegado e atuou
locais que a sociedade se nas delegacias de Santa
livre definitivamente de- Cruz e de Bonsucesso. No
les”, disse Witzel,
mesmo ano foi designado
delegado-assistente
da
Criada por
Coordenadoria de RecurGeorge Bush
sos Especiais (CORE).
A prisão fica localizada
Antes de ser nomeado
na baía de Guantánamo, secretário pelo goverem Cuba, e foi criada no nador Wilson Witzel, o
início do século 21 pelo delegado atuou como dientão presidente George retor de Polícia EspeciaW. Bush após os ataques lizada (DGPE). Marcus
de 11 de setembro no Vinícius chefiou diversas
World Trade Center, em delegacias especializaNova York. Em janeiro das, como a Delegacia de
de 2002, 20 prisioneiros Roubos e Furtos de Carsuspeitos de pertencer aos gas (DRFC), em 2007, a
grupos extremistas Talibã Delegacia de Combate
e Al Qaeda em Kandahar, às Drogas (DCOD) de
Afeganistão, foram leva- 2008 a 2010, a Delega-

Nicolás Satriano/G1

Delegado Marcos Vinicius (primeiro à esquerda) toma posse como chefe da Polícia Civil do Rio
cia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD),
em 2011 e a Delegacia
de Roubos e Furtos de
Automóveis (DRFA), em
2014.
Ele também atuou em
unidades distritais. Foi
titular da 20ª DP (Vila
Isabel) e, antes, na 16ª

DP (Barra da Tijuca), no
período de março 2015
a maio de 2017. Marcus
Vinícius também foi delegado de Polícia Civil do
Estado do Paraná antes de
entrar para a Polícia Civil
do Rio.
Já como secretário de
Polícia Civil, Braga afir-

mou que trabalhará “24
horas” e todos os dias,
e ressaltou que nada na
corporação é fácil. “Não
estamos aqui para fazer
o fácil. Na Polícia Civil
nada é fácil. Existimos
para fazer o que tiver
que ser feito. Tudo para
o bem da sociedade.”

Responsável por investigação do caso Marielle é mantido
O governador Wilson
Witzel afirmou que vai
manter no cargo o delegado Giniton Lages,
titular da Divisão de Homicídios da Capital, responsável pela investigação da morte de Marielle
Franco e Anderson Gomes, em março de 2018.
O novo Departamento-Geral de Homicídios
e Proteção à Pessoa terá
mais policiais e mais es-

trutura, segundo o governador.
A criação do departamento foi
antecipada pelo G1. "Quero
parabenizar o delegado Giniton, que está comandando esse
inquérito, o MP do Estado do
Rio fazendo esforço gigantesco. Eu não tenho intenção, não
é atribuição como governador
para orientar delegados, muito
menos promotores no exercício do seu mister. Eu posso
colaborar", disse Witzel.
O investimento nas dele-

gacias do Departamento de
Homicídios incluirá monitoramento eletrônico das áreas
com mais mortes violentas.
"Aumentar número de policiais, aumentar capacidade de
realizar perícia para dar a ela
instrumentos para a investigação rápida, eficiente, e que o
MP possa denunciar com agilidade crimes de homicídio.
E com isso vamos combater
todos os homicídios", disse o
governador.

Na primeira reunião do secretariado, com 647 propostas
para os primeiros 100 dias de
governo, as ideias para a Polícia Civil incluem um plano
de operações integradas para
reprimir os roubos de carros e
de cargas no estado e um projeto-piloto de registro de ocorrência online pela Polícia Militar, na Ilha do Governador, na
Zona Norte do Rio. Com isso,
os PMs poderão fazer o R.O já
na rua.

Morre bebê filho de casal Sumiço de adolescente é
vítima de arrastão em Caxias mistério para polícia
O bebê é filho do
casal assassinado
durante um arrastão em Duque de
Caxias, no último
domingo. Davi estava internado no
Hospital
Adão
Pereira Nunes, em
Saracuruna, e morreu na noite da última quarta-feira.
Sua mãe, Veronica
Silva, de 27 anos,
passou por uma
cirurgia de emergência após ser
baleada durante o
assalto.
Verônica
não
resistiu e morreu
após o parto.O pai
dele, o agente penitenciário
José
Carlos da Rocha,
68, também morreu. Ele reagiu ao
assalto quando estava no carro com
Verônica, grávida
de 6 meses, e levou 5 tiros.

Divulgação

Os corpos do casal foram enterrados na última terça-feira. O agente
penitenciário
foi
sepultado no Cemitério da Cacuia,
na Ilha do Governador, Zona Norte
do Rio. Já Veronica
Silva foi enterrada à

tarde, no Cemitério
Nossa Senhora das
Graças, em Duque
de Caxias. O Portal dos Procurados
divulgou um cartaz
oferecendo recompensa de R$ 5 mil
por pistas que levem aos assassinos
do casal.

Passados sete dias, o
desaparecimento de uma
adolescente de 13 anos,
em Nova Iguaçu, permanece um mistério. A estudante Tassiane José Costa
saía de casa todos os dias,
no Conjunto Belga, para
vender trufas e ajudar a
mãe cuidar dos outros
dois irmãos de 08 e 10
anos.
No dia 28 de dezembro, a menina não voltou
mais. Ela foi vista pela
última vez no Posto de
Combustível de Cabuçu, onde costumava vender os bonbons. Segundo
testemunhas contaram a
família, por volta das 8h
Tassiane teria dito que iria
comprar açaí e seguiu em
direção a praça do bairro.
Desde então não foi mais
vista. O caso de desaparecimento foi registrado
na Delegacia de Polícia
de Comendador Soares
(56ª DP), que deve solicitar imagens de câmeras
de vigilância do estabelecimento para colher informações que levem ao
paradeiro da jovem.
Desesperada, a família
diz estar vivendo um pe-

sadelio, pois não entender
o que pode ter acontecido,
uma vez que a adolescente era considerada caseira,
não tinha namorado e jamais se ausentou de casa.
Um parente contou à rerportagem do Hora H,que a
mãe da menina, Betty José
da Costa, está abalada e
não consegue se alimentar.
“Ela só quer a filha de volta. É o que todos nós queremos”, disse.
Parentes e amigos organizam uma manifestação
na tarde de hoje, na Estrada
de Madureira. Com faixas
e cartazes, eles prometem
realizar um ato pacífico
para chamar a atenção das
autoridades para o caso.
O que se sabe
sobre o caso
O deaparecimento deTassiane tem mergulhado
a família em um quebra-cabeças, formado, em sua
maioria, por boatos que
somente a investigação da
Polícia Civil pode esclarecer. Existe a informação de
que a jovem teria sido vista
embacando numa van com
destino ao Centro de Nova
Iguaçu e que ela teria sido

Divulgação

vista na companhia de uma
outra jovem na praça de
Cabuçu.
Especula-se ainda que
a adolescente foi vista ao
lado de um homem suspeito de se miliciano. A polícia também deve investigar
a denúncia de que Tassiane
estaria na companhia de
um ‘cafetão’, (explorador
sexual) que agencia garotas
de programa.
Quem tiver informações
que possam ajudar no paradeiro da menina Tassiane,
basta lista para os seguintes números: (21) 989570900 ou (21) 99049-2836.
E também para o Disque
Denúncia 2253-1177.
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sul-fluminense

Barra Mansa realiza campanha
‘Janeiro Branco’ por mais saúde

Atividades visam conscientizar a população acerca dos cuidados com a sáude mental
divulgação/pmbm

Secretaria de
Comunicação Social

P

elo segundo ano consecutivo a Prefeitura de
Barra Mansa, através da
Secretaria de Saúde, promove
a campanha ‘Janeiro Branco’.
A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com
a saúde mental e fortalecer o
Caps (Centro de Atendimento
Psicossocial). Durante todo o
mês, psicólogos do Nasf (Núcleo de Atendimento à Saúde
da Família) vão desenvolver
nas 39 Unidades de Saúde da
Família do município e no
Hospital da Mulher atividades
com dinâmicas para discussão,
reflexão e troca de experiência
sobre o tema, ainda tão cercado de tabus.
Os profissionais do Nasf e
da ESF (Equipe Saúde da Família) vão trabalhar a campanha nos grupos de atividades
corporais, de convivência e
das linhas de cuidados – hipertensos, diabéticos, alimentação saudável, dentre outros,

Agentes de saúde mostram a importância do autoconhecimento e do bem-estar durante evento da campanha na cidade
reforçando a busca por uma
saúde plena, corpo e mente
sã. Já as ações previstas para
o Hospital da Mulher, através
da Assistência Social da unidade serão abordagem nos leitos
para triagem de possível depressão pós-parto, distúrbios
de ansiedade e outras situações

emocionais que envolvem a
mulher, além da sala de espera trazendo a importância da
saúde emocional da mulher.
Para o subsecretário de Saúde, Silvio Daniel, a campanha
faz com que as pessoas reflitam sobre o sentido e o propósito de suas vidas. “É pre-

ciso explorar dessas pessoas
o quanto elas conhecem sobre
si mesmo, suas emoções, seus
pensamentos e seus comportamentos”, explicou o subsecretário.
De acordo com o coordenador do Nasf, Wesley Abel Mariano, o objetivo da campanha

é colocar o assunto em máxima evidência. “A maior parte
das pessoas vivencia a correria
do dia a dia, sem tempo sequer
para o autoconhecimento. Outra agravante está associada à
busca constante do prazer e da
felicidade, comportamento determinado pelas redes sociais e

a sociedade de consumo, onde
o ter se sobressai sobre o ser.
Está na hora de rever esses paradigmas e deixar que a vida
flua no seu próprio ritmo. Dessa maneira é possível iniciar
um processo de prevenção ao
adoecimento emocional”, ponderou Wesley.

Entregue obra de muro de contenção na Muqueca Volta Redonda transfere
moradores de áreas de risco
divulgação/pmbm

A obra evitará os transtornos provocados pelos temporais de verão

Depois de anos sem ter
acabado, e estando interditada por conta de risco
de desabamento, a Secretaria de Obras Pública
finaliza, no sábado, 01 de
dezembro, a reforma do
muro de contenção na RJ
145, nas proximidades
do América Futebol Clube, na Muqueca. O muro
foi interditado em 2015,
quando os riscos de desabamento aumentaram. As
obras tiveram início em
27 de agosto deste ano,
depois de cumpridos todos os trâmites burocráticos para a licitação.
A inauguração do muro
de contenção, abaixo à
Rua Antônio Gomes de
Medeiros, foi comemorada pelos moradores daquele local. No entanto,
meses depois, começaram os problemas. Engenheiros e técnicos da
Secretaria de Obras, em
2015, decidiram, então,
interditar a calçada daquela proximidade, uma
vez que, quem passava
pelo local, corria sério
risco de segurança. Os
imbróglios foram vários,
com promessas de nova
contenção, que não saí-

ram do papel.
Porém, ainda em 2017,
começaram os estudos
de viabilidade econômica para que fosse refeito o
muro, até que as obras começaram em agosto deste
ano. Três meses depois, a
empresa Peso Engenharia
- vencedora da licitação –
entregou o novo serviço
de reforço estrutural, com
o auxílio de tirantes e colunas de sustentação para
suportar o peso da rua. De
acordo com o secretário
de Obras, Wlader Dantas
Pereira, a população ganha
mais segurança e comodidade com a liberação da
calçada em toda extensão
do muro.
“Tínhamos um dever
com a segurança das pessoas. Infelizmente, o muro
não foi finalizado da forma
que deveria, como muitas
obras realizadas pela cidade. Porém, com respeito ao
erário público e zelo pelo
patrimônio, acreditamos
ser, mais esta, uma grande
conquista para o município
e, principalmente, um legado aos moradores. Agora
podemos dizer que é um
empreendimento seguro,
inclusive aos que moram

na rua acima, afetada diretamente pela condenação
do muro”, diz Wlader.
O prefeito Mario Esteves
relembra que a população
nem imaginava o porquê
daquele trecho estar fechado, e, para alguns, a obra
inacabada não teria solução. Ele citou, em sua rede
social, que os tapumes, que
impediam a passagem de
pedestres, ficaram como
“paisagem” durante anos,
e que o risco de aquela
estrada – que é de subida
íngreme –, era iminentes,
ameaçando a integridade
de dezenas de vidas.
“Não tinha a menor condição de nós repetirmos a
atitude do passado e ficar
de braços cruzados. Fomos
atrás da solução e, hoje,
está aí, a contenção feita,
garantindo a segurança dos
moradores locais. Se, por
um lado, há aqueles que insistem em apontar os erros,
e fazem as críticas deliberadamente, sem respeito
e até com arrogância, por
outro lado, é infinitamente
maior o número de pessoas que reconhece o nosso
trabalho. É o nosso dever
trabalhar pelas pessoas”,
frisou em sua rede social.

Após avaliação da Coordenadoria de Proteção
e Defesa Civil, a Prefeitura de Volta Redonda,
fez a transferência de moradores de áreas de risco,
por meio de aluguel social. Nesta quarta-feira,
dia 02, uma equipe de 12
funcionários do Furban
(Fundo Comunitário de
Volta Redonda) iniciou a
demolição de seis casas
que ocupavam o mesmo
terreno da Rua São Lourenço, nº 1316, no bairro
Santa Rita do Zarur.
De acordo com o coordenador de Proteção
e Defesa Civil, Leandro
Rezende, os imóveis
apresentaram problemas
estruturais e elétricos
durante a vistoria. “No
Santa Rita do Zarur, as
casas apresentavam alto
risco de desabamento.

Assim que as famílias desocuparam os imóveis,
começamos a demolição e
a recuperação do terreno
para coibir ocupações irregulares”, explicou.
Ele acrescentou que o
trabalho, feito em todo
município, é realizado em
parceria com o Furban e as
Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Ação
Comunitária. “O Furban e
a SMI fazem a limpeza da
área desocupada, o Meio
Ambiente recupera o terreno quando necessário e a
Smac acompanha as famílias”, disse Leandro.
Leandro Rezende ainda relatou que “no caso
do Santa Rita do Zarur, as
seis famílias que moravam
no local vivem hoje com
ajuda do aluguel social e,
posteriormente, serão inseridas no programa do

governo federal ‘Minha
Casa, Minha Vida’. Eles
serão contemplados com
apartamentos em condomínio em fase de construção no bairro São Sebastião”.
Na penúltima semana
de dezembro de 2018,
ação similar foi realizada no na Rua Miguel
Fonseca Rego, no bairro
Ponte Alta. O local estava ocupado irregularmente por cerca de 20
famílias e corria risco de
desabamento. As casas
foram retiradas e a recuperação do talude começou imediatamente por
funcionários da Secretaria de Meio Ambiente.
Os moradores também
recebem o aluguel social
e foram inseridos no programa ‘Minha Casa, Minha Vida”.
divulgação/pmvr

Famílias passaram a receber aluguel social e serão inseridas no programa ‘Minha Casa, Minha Vida”
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RECEITAS
Bolinho de
bacalhau
Ingredientes
250 gramas de bacalhau
dessalgado 250 gramas de
batata 2 colheres
(sopa) de farinha
de trigo 1 unidade
de cebola picada
2 dentes de alho
picados 3 colheres
(sopa) de azeite de
oliva 1 xícara (chá)
de farinha de rosca
1/2 xícara (chá) de
salsa (ou salsinha)
picada 1 litro de
óleo • sal a gosto •
pimenta-do-reino a
gosto

Grávida, Ticiane Pinheiro quer chá
revelação do bebê: ‘Só a Rafa vai descobrir’

divulgação

Modo de preparo
Cozinhe as batatas, sem casca,
por 15 minutos.
Logo após, escorra
a água e passe-as
por um espremedor
até formar um purê.
Cozinhe o bacalhau
dessalgado
por 5 minutos e deixe esfriar. Quando
o bacalhau estiver
frio, desfie-o com
as mãos.
Refogue o alho e
a cebola no azeite,
coloque o bacalhau desfiado na
panela e misture
muito bem. Deixe
cozinhar por 5 minutos, mexendo de
vez em quando.
Desligue o fogo e
deixe esfriar.
Misture
muito
bem o bacalhau
com a batata e a
farinha.
Tempere
com sal, pimenta-do-reino e a salsinha.
Coloque a farinha de rosca num
prato grande. Com
as mãos, faça bolinhas com a massa
de bacalhau do
tamanho que quiser. Empane as bolinhas com a farinha
de rosca, cobrindo
cada uma muito
bem.
Coloque o óleo
numa panela grande e leve ao fogo
para aquecer. Para
saber quando o
óleo está na temperatura certa, coloque um palito de
fósforo dentro da
panela. Assim que
ele acender, o óleo
estará no ponto.
Com uma escumadeira, retire o
palito de dentro
da panela e coloque alguns bolinhos para fritar.
Não encha demais
a panela, pois os
bolinhos
podem
grudar. Frite por
etapas.
Quando os bolinhos estiverem bem
dourados, retire-os
da panela cuidadosamente com a
escumadeira e coloque-os sobre um
prato forrado com
papel-toalha. Sirva
bem quente.

Em conversa com a
amiga e jornalista Renata Alves, a apresentadora comentou durante o
‘Hoje o Dia’ que precisou refazer exame para
confirmar a gravidez:
‘Nem eu desconfiei,
porque tinha dado negativo o meu exame. Para
mim, eu só estava comendo muito porque eu
tenho com muita fome.

Eu não estava menstruando, estava comendo
que nem uma vaca, então estou grávida’
Ticiane Pinheiro pegou fãs e outros famosos de surpresa ao
anunciar sua segunda
gravidez. À espera de
seu primeiro filho com
o jornalista César Tralli,
a apresentadora contou no programa “Hoje

Em Dia” que não quer
saber o sexo do bebê
e que Rafaela Justus,
primogênita e fruto de
seu casamento com Roberto Justus , ficará encarregada de descobrir
e guardar este segredo.
“Ano novo, vida nova!
Uma ‘vidinha’ nasce
dentro de mim. Estou
grávida!”, comemorou
ao anunciar.

Paulo Gustavo afasta rumor de mal-estar
com Ana Maria: Réveillon no barco dela’
divulgação

Humorista usou seu
stories do Instagram
para negar inimizade
com a apresentadora
da TV Globo. ‘Como
que pode a pessoa ser
brigada com a pessoa
que passa réveillon
dentro do barco dela,
emprestado por ela?’,
indagou ele. Nas redes
sociais, os burburinhos se intensificaram
depois dele não com-

parecer ao ‘Mais Você’
com Mônica Martelli,
com quem está lançando o filme ‘Minha
Vida em Marte’
Paulo Gustavo usou
sua conta do Instagram
para negar rumores de
inimizade com Ana
Maria Braga. Nesta
quarta-feira (02), o
humorista contou aos
seguidores que se deparou com uma notí-

cia fake que afirmava
que ele e a apresentadora do “Mais Você”
haviam se desentendido. “Gente, cheguei
em casa agora e li uma
matéria na internet que
eu tenho rixa com a
Ana Maria Braga... Eu
passei o réveillon no
barco dela, que ela me
emprestou”, explicou
o marido do dermatologista Thales Bretas.
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Você sabia?
Carolina Dieckmann
A loira trabalhou como modelo antes de seguir a carreira de atriz.
Ela foi descoberta por uma agência aos 13 anos quando jogava
bola com o irmão em uma praia de Búzios. O primeiro papel da
famosa na televisão foi na minissérie “Sex Appeal”, que ainda revelaria talentos como Camila Pitanga e Luana Piovani.
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Áries
São ativados assuntos
profissionais e metas
importantes.
Amanhã
temos o eclipse, mas
hoje as situações já
borbulham. Você é levado a tomar
decisões importantes que impactam
consideravelmente em seu futuro.
Existem novos caminhos e novas
possibilidades.
Autocontrole
é
fundamental.

Touro

Existem informações,
documentos
ou
decisões
que
impactam viagens ou
estudos de uma forma
mais significativa. Analise as decisões
com entendimento, pois você está
desgastado com uma pessoa que
não colabora com as suas ideias. O
eclipse de amanhã aciona possíveis
divulgações.

Gêmeos
São
ativadas
mudanças
e
percepções diferentes
para atuar em equipe.
Existem fatores que
não colaboram com a fluência de
decisões importantes para ancorar
projetos. É importante avaliar. Mas
os caminhos que se abrem são novos
e favoráveis. É fundamental exercer o
desapego.

Câncer

São
ativados
o
relacionamento
ou
assuntos com sócios
ou parceiros. A pessoa
com quem você precisa
se retratar não está aberta para a
uma troca saudável. Fique atento à
irritação ou à ansiedade, porque elas
podem acentuar ainda mais a relação.
Existem outros caminhos e novas
oportunidades para a pessoa tocada.

Leão
São ativados assuntos do
trabalho e da sua rotina.
Existe a necessidade
de
examinar
novas
oportunidades que são
viáveis para o seu desenvolvimento.
Mas fica difícil tratar de assuntos com
uma pessoa que interfere em suas
decisões. É importantíssimo se abrir a
novos estudos ou conceitos.

Virgem
São ativados assuntos
do campo afetivo ou
com
filhos.
Existe
a necessidade de se
encaixar com os seus
talentos e é forte o
desejo de realização. Para isso, você
está sendo levado a desapegar de
situações, fatos ou pessoas que, de
alguma forma, interferem em seus
propósitos.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA
n° 006/2018 que objetiva a OUTORGA DE CONCESSÃO PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, atendendo
a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 3546/2018, à empresa: Empresa: PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA. CNPJ:
03.585.982/0001-19. Valor de R$ R$ 6.081.300,00
(seis milhões, oitenta e um mil e trezentos reais), que
corresponde ao valor a ser subsidiado pelo município. Resultado de cálculo levando em consideração os
seguintes parâmetros: A=VALOR DA TAFIFA A SER
PAGA PELO USUÁRIO B=VALOR DA TARIFA A SER
COBRADA PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
C=QUANTITATIVO MENSAL ESTIMADO DE USUÁRIOS PAGANTES
A=R$2,95
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ
B=R$5,28
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC=14.500
CIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO
Onde: (5,28-2,95) x 14.500 = R$ 33.785,00 (valor estiERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO mado mensal)
33.785,00 x 12= R$ 405.420,00 (valor estimado anual)
PREGÃO 170/2018.
405.420,00 x 15= R$ 6.081.300,00 (valor estimado 15
PROCESSO Nº 5.077/2018
anos de contrato)
Solicito emissão de empenho, no valor de R$ 33.785,00
PUBLICADO NO DIA
(valor estimado mensal).
20/12/2018 – JORNAL HORA H
Porto Real, 6 de dezembro de 2018
DIÁRIO DO VALE

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial 148/2018
A Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos
Humanos e Habitação do Município de Porto Real HOMOLOGA em 28 de novembro de 2018, na forma do
artigo 4º, inciso XXII da Lei 10.520/2002 e do artigo 43,
IV do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/1993 e artigo
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, o resultado da licitação de número 148/2018, na modalidade Pregão Presencial, parte integrante do Processo Administrativo 2012/2018, que teve por objeto, COMPRA
DE ALIMENTOS, que teve como vencedora a empresa
DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 05.784.708/0001-02, no valor
de R$ 80.382,44 (oitenta mil, trezentos e oitenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos). Solicito emissão
de empenho.

ONDE SE LÊ: que realizará às 14:00 horas de 11 de
janeiro de 2018
LEIA-SE: que realizará às 10:00 horas de 11 de janeiro
de 2019

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2018.
Porto Real, 28 de dezembro de 2018.
Carlos José da Silva
Secretário Municipal

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Porto Real Transporte Coletivo
Ltda
HOMOLOGAÇÃO
03 - OBJETO: Outorga de concessão para operação
Processo n° 3546/2018
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo do serviço público de transporte coletivo urbano de
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° passageiros no município de Porto Real.
8.666/93, ADJUDICO E HOMOLOGO, o resultado da 04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 23 da Lei Federal n°

8.987/95.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-26453-0101-2.101-3.3.90.45.00-0000-1618/2018 Ficha
217
06 - NOTA DE EMPENHO: 1618/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 6.081.300,00 (seis milhões,
oitenta e um mil e trezentos reais).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3546/2018
09 - PRAZO: 15 (quinze) anos a partir da emissão da
ordem de serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA:07 de dezembro de 2018.
LUIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 318/2018
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° 064/2018 que objetiva a COMPRA DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 318/2018, às Empresas:
Empresa: LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 23.681.312/0001-03
Valor de R$ 17.537,00 (dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais)
Empresa: PERFORMA REAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 11.204.253/0001-01
Valor de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e
cinco reais)
Solicito a emissão de nota de empenho.
Porto Real, 30 de julho de 2018
Luiz Fernando CurtyJardim
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Seropédica
atos oficiais

Libra

São ativados assuntos
em família ou questões
com o imóvel. As
decisões vêm com
desafios para lidar com
o cônjuge ou com uma pessoa que
interfere em suas decisões pessoais.
O eclipse de amanhã já anuncia
uma nova fase em família e hoje o
autocontrole deve praticado com
consciência.

Escorpião
São ativados estudos, a
comunicação e assuntos
importantes com o
cônjuge. Os assuntos
de hoje já anunciam
o eclipse de amanhã. Atenção com
as palavras e com a interação com
as pessoas do seu convívio. Existem
interferências que afetam o seu
trabalho ou a sua rotina. Busque o
autocontrole.

Sagitário
São ativados o seu
dinheiro e situações que
circulam o seu trabalho
e forma de ganhos. É
um dia para examinar
novos caminhos e novas
possibilidades. É importante examinar
as suas posturas e as decisões que vem
tomando em relação a investimentos.

Capricórnio
É um dia importante
para você! As situações
de hoje já evidenciam o
eclipse de amanhã. Você
segue em destaque e
com a necessidade de olhar mais para
si e para suas necessidades pessoais.
A irritação é forte, porque você está
aprendendo e se posicionar de forma
mais saudável.

Aquário
É um dia em que
você será levado a
introspectar e analisar
as
sensações
que
vêm lhe consumindo.
Dedique o dia para
examinar as decisões que causam
ansiedade e sensação de não ter
controle algum. Os medos devem ser
ultrapassados por meio da aceitação e
do autoconhecimento.

Peixes
É um dia importante
para examinar as suas
posturas com projetos
e acordos profissionais.
Os caminhos estão
abertos e você deve aproveitar as
oportunidades, entretanto dê atenção
especial à ansiedade e à irritação para
dar tônus e forma aos projetos.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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

Pedro Paulo da Silveira
Diretor Presidente
Mat. 60/362-2017

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
03 DE JANEIRO DE 2019. PUBLICADO EM 04/01/2019 – CÓD-PMBR 002.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL – CACS-FUNDEB DE BELFORD ROXO

RESOLUÇÃO Nº 001/CACS-FUNDEB/2019, 03 DE JANEIRO DE
2019.
“Dispõe sobre Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias
PORTARIA Nº 001/PREVIDE/2019 DE 03 DE JANEIRO DE 2019. do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNNomear, a contar desta data, GUSTAVO RAMOS DA SILVA, para DEB para o ano de 2019, e dá outras providências.”
exercer o cargo em comissão de Procurador, símbolo CC-1, no
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de O Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS-FUNDEB de Belford Roxo, no uso de suas
Belford Roxo.

atribuições legais e:
° Considerando o que dispõe a Lei Federal nº
11.494/2007
° Considerando o que dispõe a Portaria nº 481/
FNDE/2013
° Considerando o que dispõe o Regimento Interno do
CACS-FUNDEB de Belford Roxo.
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CACS-FUNDEB de Belford Roxo para o ano de 2019.
Art. 2º- As Reuniões Ordinárias serão realizadas conforme Calendário e as Extraordinárias de acordo com o estabelecido no parágrafo
único, artigo 4º do Regimento Interno.
Art. 3º- As Reuniões Ordinárias bem como as Extraordinárias serão
realizadas na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais - Se
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

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.

cretaria Municipal de Educação - SEMED, sito – Avenida Benjamin Pinto Dias, nº 610, Centro - Belford
Roxo as 14h.
Parágrafo Único- Sempre que necessário o local da Reunião do Conselho do FUNDEB poderá ser
alterado mediante comunicado aos Conselheiros num prazo de 48h.
Art. 4º- Integra esta Resolução o Anexo Único – Calendário de Reunião do CACS-FUNDEB de Belford
Roxo – 2019.
Art. 5º- Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos no âmbito das competências do CACS
- FUNDEB.
Art. 6º- As Reuniões do Conselho serão realizadas sempre nas terceiras - 4ª- feiras de cada mês.
Art. 7º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
CASSIO SILVA DO NASCIMENTO
Presidente do CACS-FUNDEB de Belford Roxo
ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CACS-FUNDEB DE BELFORD ROXO
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, TRANSPORTES
DE VALORES, DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, DE CURSO DE FORMAÇÃO, VIGIAS, PORTEIROS,
CONTROLADORES DE ACESSO EM EMPRESAS E INDÚSTRIAS, E SIMILARES OU CONEXOS INTERMUNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ E QUEIMADOS/RJ. CNPJ/MF
36.459.329/0001-62.
Nos termos do Estatuto, estamos convocando a categoria dos
empregados em empresas de segurança e vigilância, transportes de valores, de prevenção e combate à incêndio, de curso de formação, vigias, porteiros, controladores de acesso em
empresas e indústrias, e similares ou conexos intermunicipal
de Belford Roxo/RJ e Queimados/RJ, para Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 18 de janeiro de 2019, sexta-feira, na Sede do Sindicato situado à Rua João Fernandes
Neto, 1.166, Sala 204, Centro, Belford Roxo/RJ, às 10 horas
em primeira convocação e às 10:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, a fim
de discutir e deliberar a seguinte Ordem do Dia: a) Apreciar e
Deliberar sobre Aprovação da Mudança de Endereço; b) Reforma Estatutária; c) Assuntos Gerais. Belford Roxo, RJ, 04 de
janeiro de 2019. FERNANDO JORGE FERRAZ – Presidente

resumos das novelas
Mirtes foge do hospital
Gabriel não acredita nos guardiães, que
tentam convencer o rapaz de sua missão.
Luz tem um mau pressentimento e vai até
o casarão com Sóstenes. Valentina decide
entrar no casarão, e Gabriel vai embora.
Os guardiães temem que Gabriel conte o
que descobriu para Luz. Luz se preocupa
com o noivo. Mirtes foge do hospital.

Samuca ajuda Dom Sabino a entrar no cassino
Marocas tenta convencer Samuca a não
assumir a culpa pelo roubo da patente. Expulsos da pensão por Coronela, Amadeu,
Teófilo, Monalisa e Zelda alugam um quarto
no cortiço. Waleska descobre Livaldo e Carmen no cassino clandestino. Samuca ajuda
Dom Sabino a entrar no cassino. Dom Sabino flagra Livaldo seminu diante de Carmen
e o desafia para um duelo.

Américo ganha no jogo de pôquer
Cris revela a Alain que ele é a reencarnação de Gustavo Bruno. Isabel fica perplexa ao saber que Priscila achou Julia parecida com Cris. Américo ganha no jogo de
pôquer. Gentil se nega a dar dinheiro para
Lenita pagar as mensalidades da escola
de Pat. Flávio fica surpreso ao ver Jadson
dormindo em sua cama.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

Condições do
mar no Rio

ANO 2019
MÊS

DIA

JANEIRO

23/01

FEVEREIRO

20/02

MARÇO

20/03

ABRIL

17/04

MAIO

22/05

JUNHO

19/06

JULHO

17/07

AGOSTO

21/08

SETEMBRO

18/09

OUTUBRO

16/10

NOVEMBRO

27/11

DEZEMBRO

18/12
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Mandou bem

Queimados tem saldo positivo no
esporte e faz planos para 2019

Conclusão da reforma da Vila Olímpica e posto mais alto no pódio dos Jogos da Baixada estão entre os objetivos para este ano
jota carvalho

O

jota.carvalho@yahoo.com
ano esportivo
de Queimados
chegou ao fim
com um saldo positivo
e o planejamento para
2019 começou logo. O
trabalho realizado pela
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer foi intenso e os frutos foram
colhidos:
Destacam-se como bons resultados: o segundo lugar no
ranking geral dos Jogos
da Baixada, a Copa do
Mundo Estudantil e o
início das obras de reforma da Vila Olímpica.
O ano começou com
a abertura de 300 novas vagas para diversas
modalidades na Vila
Olímpica, isso significa
mais crianças praticando atividades físicas.
Outra novidade: a implantação da Ginástica
e Zumba para a população. Cerca de 300 pessoas participam das atividades diariamente. E
a modalidade esportiva
que entrou na grade foi
o futebol, totalizando
240 vagas.

Um dos destaques
individuais, a queimadense Júlia Alves (16),
ganhou o mundial de
jiu-jitsu e o vice pan-americano. As competições foram disputadas
nos Estados Unidos. O
ginásio metodista sediou diversas competições importantes ao
longo do ano. No Jiu-Jitsu, a cidade recebeu
a Taça Rio de Janeiro
Profissional e Rio Open.
Já a Copa do Mundo
estudantil movimentou
cerca de 300 alunos de
12 escolas da rede pública municipal de ensino, representando seleções que disputaram o
Mundial de futebol, na
Rússia. O evento realizado em parceria com
as secretarias de Educação e Esporte e Lazer deu muito certo. No
fim, a Inglaterra (E.M.
Metodista) sagrou-se
campeã no sub-9 e sub11. No Sub-13, Uruguai
(Gilvanei Fonseca) levantou o caneco.
Em 2018, as obras de
reforma e ampliação da
Vila Olímpica começaram. Localizada no

divulgação

A equipe de atletas queimadenses foi vice-campeã dos jogos da Baixada

bairro Vila Pacaembu,
o espaço ganhará uma
nova sala de dança e
uma academia com barras, além de melhorias
na pista de atletismo,
quadra poliesportiva, no
complexo administrativo, pintura e reforma
da entrada. A principal
novidade é a construção
de uma sala com 100

m², que abrigará cerca
de mil crianças matriculadas nas aulas de dança
(Balé e Jazz). O custo da
Obra é de R$ 760 mil.
Nos Jogos da Baixada, faltou muito pouco
para a medalha de ouro
inédita. Queimados alcançou com 35 pontos, mesma pontuação
de Nova Iguaçu, mas

perdeu nos critérios de
desempate e ficou com
a segunda colocação. A
prata foi especial para
atletas e comissão técnica, afinal, os queimadenses igualaram a
campanha de 2010, melhor da história.
Para este ano, o secretário Julio Coimbra
pretende incentivar a

formação de atletas.
“Temos que buscar novos talentos nas escolas
do município e preparar
essa safra visando as
competições. A conclusão da reforma da Vila
também será uma das
nossas
prioridades”,
destacou
Coimbra.
(com assessoria de imprensa da PMQ)

