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mais de 30 tiros atingiram o carro na baixada

Prefeito sofre atentado
reprodução/whatsapp

tiros na madrugada em Nova Iguaçu

Morreu cheio
de pipoco
na cara atrás
da UPA 24h
Mulher é morta com 10 facadas
na comunidade Escorre Sangue

Seletiva

Vai doer no bolso

Nova Iguaçu se preparou para ‘decisões’

4

Trens da SuperVia
vão ficar mais caros

O time Laranja da Baixada começa neste domingo (6) a viver semana decisiva em relação às pretensões de disputar a chave principal do Campeonato
Carioca de 2019. O time vai até Cardoso Moreira enfrentar o Americano, às
16h, no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros. Depois, recebe o Resende, na
quarta, e encerra a fase preliminar no dia 13, visitando o America.

4

5

Mais acessibilidade

Claudio nunes/pmbr/divulgação

Resistência
Gay está
sendo formada
na Baixada
2

Belford Roxo ganha
pontes e passarelas
ESPORTE

A antiga pinguela deu lugar a uma ponte sobre o rio Maxambomba
4
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Mais uma vez, este
colunista abraça Shirley
Silva, de Nova Iguaçu.
Esposa do poeta e escritor
Júnior da Prata, ela marca
presença e apoia eventos
na região da Baixada Fluminense. Obrigado, Shirley! Aquele Abraço!

Atividades ao ar livre para
Terceira Idade de Queimados

Má gestão
Na Unidade Básica de
Saúde Nova Era, localizada na Rua Silvio Freitas, 125, Nova Era, Nova
Iguaçu, é constatado que
a população da comunidade local e adjacências são
obrigadas a madrugar na
fila para serem atendidas
a partir das 8h. Um grande absurdo que vem ocorrendo neste governo do
prefeito Rogério Lisboa e
de seu secretário de saúde
Manoel Barreto.

Neste verão os idosos têm
mais uma opção para praticar atividades físicas ao ar
livre. Pensando na saúde e
bem estar da terceira idade a
Prefeitura vai inaugurar, em
fevereiro, o seu sétimo polo
de atividades físicas, que irá
oferecer hidroginástica nas
dependências do CRAS Inconfidência, localizado na
Av. Tiradentes, Lt 18 Qd 12
– Inconfidência.
Os polos de atividades
físicas estão distribuídos
nos bairros Fanchem, Flesmam, Dona Branca, Centro,
Jardim da Fonte e Vila do
Tinguá. Ao todo, 158 idosos participam de atividades
nesses espaços que contam
com a presença de um profissional de Educação Física.
Para a Secretária Municipal da Terceira Idade,
Maricéia Peluzio, os polos
espalhados pela cidade facilita o acesso dos idosos à
prática da atividade física.

Má gestão (2)

Por volta de meia-noite
mães com crianças, vão
chegando com suas cadeiras e carrinhos de bebês.
Isto, porque a UBS fornece
apenas 10 senhas para simples marcação de EXAME
DE SANGUE e somente
as sextas-feiras.

Má gestão (3)

Nova Iguaçu possui 16 UBS
e na certa todas devem possuir
mesmo tipo de rotina. Problema
aqui não se trata de recursos e
sim de má gestão. Cadê vereadores e conselheiros de saúde?
(Fonte: Alcy Maihoni/ https://
uniaodanon.blogspot.com)

divulgação

Maquiador gay
comemora
Em seu Facebook, Agustin
Fernandez, famoso maquiador
natural do Uruguai, mas que
vive há oito anos no Brasil,
celebrou a saída das diretrizes
LGBT dos Direitos Humanos.
“A turma dos alienados já começou o ano com mimimi”.

LGBT com
Damares

“Bolsonaro tirou as Diretrizes LGBT dos Direitos Humanos, agora seremos vistos de igual a igual
e quem cuidará de nós é a
Secretaria Da Família, da
Juventude, da Pessoa Idosa ou dependendo, a Secretaria Nacional de Proteção GLOBAL”.

Gays ganharam

“Entendemos que muitos não
têm como ir até ao CELTI, por
isso disponibilizamos outros
locais para praticarem os exercícios. Por isso estamos buscando abrir mais espaços para
essas atividades, conseguimos

mais um Polo em parceria com
o Secretário de Assistência Social, Elton Teixeira, e iremos
trabalhar para continuar levando saúde e bem estar aos idosos da cidade”, concluiu.
As atividades retornam no

dia 04 de fevereiro. Informações: Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (Avenida
Maracanã, s/n, Vila Pacaembu), de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. Telefone (21)
2665-6526.

“Na cabeça deles perdemos direitos, mas na
verdade fomos incluídos
Se você é LGBT e não
se encaixa em Família, Jovem ou Idoso o problema
não é de Bolsonaro, o problema é seu”. A polêmica
é grande nas redes.

“O Samba e a Canção - Um tributo a Jamelão”
Áurea Martins e Ana Costa / Divulgação

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

Á

urea
Martins
sonhou recentemente com
Jamelão. Daí veio a
ideia de fazer um novo
e inédito show com
sambas-canções
em
homenagem ao grande intérprete do gênero, o cantor Jamelão.
Convidou a cantora
Ana Costa, com quem
tinha vontade há muito tempo de compartilhar um show. Ana,
que também já cantou
em orquestras, aceitou
de imediato o convite e
topou concretizar o sonho referente ao mestre Jamelão – o rei do
samba-canção. E esse
grande espetáculo “O
Samba e a Canção Um tributo a Jamelão”
será apresentado no dia
17 de janeiro, quinta,
às 19h30, no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia.
Áurea Martins e Ana
Costa transportarão a
plateia para o clima
das grandes gafieiras
- templos da música dançante das noites boêmias cariocas.
Clássicos brasileiros
cantados por duas das

Whatsapp

Resistência Gay
Hetero convicto, o SOMBRA ainda bate
uma bolinha no berço e soma com a intenção
dos gays resistentes da Baixada Fluminense,
declarados ou ainda no armário. Os rapazes
alegres querem mandar às favas o antigo método de políticas pró-nação-arco-íris.
****************************************

Respeito acima de tudo

Áurea Martins e Ana Costa se uniram para realização de sonhos em conjunto

grandes intérpretes brasileiras, uma com mais
de 40 anos cantando na
noite carioca e outra
com anos cantando o
samba nas novas noites
de samba carioca e um
trio formado pelos novos e excelentes músicos cariocas só poderá
dar como resultado um
show encantador.

Samba-Canção
é
também chamado de
“samba de meio de
ano”, ou seja, sambas
feitos fora da época de
Carnaval, em linhas gerais. O samba-canção
faz uma releitura mais
elaborada e enfatizada
da melodia e possui um
andamento moderado
(o mais lento dentro

das vertentes do moderno samba urbano),
centrado em temáticas
de amor, solidão e na
chamada “dor-de-cotovelo”.
O Teatro Rival Petrobras fica na - Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/Cinelândia - Rio de
Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

“Queremos ser respeitados e não usados
politicamente pelos que se dizem nossos defensores. Por isso, pedimos ao SOMBRA,
um espaço para divulgar a Resistência Gay,
que nada tem a ver com a tal ‘resistência
babaca’ da esquerda frustrada”, diz uma das
lideranças LGBT da região, que pediu anonimato.
****************************************

Hora de somar
O rapaz se intitula um dos LGBTs antenados com a nova realidade do País e dispostos
a colaborar com as mudanças do governo em
relação à categoria. “O momento pede que
somemos”, concluiu.
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Dados sobre salários saem
do site da Câmara de Japeri

Só que tais informações não estão mais disponíveis no que
os membros da Casa chamam de ‘Portal da Transparência’
níveis no que os membros
da Casa chamam de “Portal
da Transparência”, porque
o novo presidente, Marcio
José Russo Guedes, o Manequinha, teria dado ordem
para a supressão dos dados.
Preocupado com o possível
não cumprimento do acordo
por ele firmado, o ex-presidente da Câmara já anunciou
que vai encaminhar ofício
ao Ministério Público informando não ser mais o responsável pela gestão do Poder Legislativo desde o dia
1º desde mês e que enquanto
esteve na presidência disponibilizou as informações so-

Secretária de Comunicação
Social

T

ransparência com os
gastos públicos nunca foi o forte no município de Japeri, tanto no
Poder Executivo quanto no
Legislativo, mas um acordo
entre o Ministério Público e
o vereador Alex Gonçalves,
presidente da Câmara até o
dia 31 de dezembro, fez com
os contribuintes passassem a
saber, por exemplo, quanto
cada um dos 70 ocupantes
de cargos comissionados
recebe. Só que tais informações não estão mais dispo-

reprodução

bre os salários.
Vantagens e
gratificações
De acordo com o organograma da Câmara, os salários variam de R$ 1.240.78
a R$ 10.500,00, isto sem
as possíveis vantagens e
gratificações. São 15 cargos com vencimento base
de R$ 4.675,44; dois de
R$ 10.500,00; oito de R$
1.240,78; 10 de R$ 1.870.18;
31 de R$ 1.568,48 e quatro
de R$ 2.493,57, mas hoje
não para saber quem ocupa
as funções e quanto efetivamente recebem.

Falta de transparência deixa Câmara no meio da polêmica

Acesso restrito
O novo presidente da Câmara de Vereadores de Japeri,
Marcio José Russo Guedes, o
Manequinha, já assumiu causando polêmica. Com data de

2 de janeiro ele emitiu dois
documentos, um endereçado
aos assessores dos parlamentares e outro ao público em
geral. O acesso dos assesso-

res fica restrito aos gabinetes,
administração e plenário, se a
presença for necessária. Ir à
cozinha tomar um cafezinho
ou pedir de um copo d água,

Projeto ensina pais de alunos a
fabricar sabão a partir de óleo usado
A preservação do meio
ambiente e o empreendedorismo andam juntos no
Projeto Valorize e Preserve a Natureza, desenvolvido pela Prefeitura de
Itaguaí em escolas e creches da cidade. Através
da Oficina de Sabão Caseiro, pais e responsáveis
de alunos têm aprendido
a reaproveitar o óleo usado para fabricar diversos
tipos de sabão e depois
transformar o conhecimento em uma renda extra ou somente para utilização em casa.
O projeto teve início em
2018 e percorreu quatro
escolas do município –
E.E.M. Fazenda Santa
Cândida, E.M. João Vicente Soares, C.M. Florentino Elias e C.M. Rita
Ferreira Feijó. Ministradas pela economista doméstica do Departamento
de Nutrição da Secretaria
de Educação e Cultura,
Rosangela Martins, as aulas ensinaram as mães a
prepararem sabão, deter-

Divulgação/PMI

O projeto gera renda e estimula o microempreendedorismo

gente, amaciante e desinfetante.
Na Creche Municipal Florentino Elias, em Chaperó,
um grupo de 12 mães participou das aulas. Animação e vontade de aprender
não faltaram. Para algumas
a atividade servia como terapia. O consenso era que a
partir de agora não ia faltar
sabão na casa de nenhuma
delas, já que todas aprovaram os produtos feitos atra-

vés da reciclagem do óleo
de cozinha.
Em Vila Geni, na Creche
Municipal Rita Ferreira Feijó, a oficina de sabão reuniu
um grupo de 11 alunas. Elas
ainda não sabem se vão querer ganhar dinheiro com o
novo aprendizado, mas têm
certeza que vão economizar
uma grana nas compras de
produtos de limpeza para
casa, já que pretendem fazer
sabão para uso próprio.

nem pensar. Terá de solicitar
via interfone.
Já o eleitor que quiser comparecer a uma sessão para
acompanhar a atuação do seu

eleito agora terá de apresentar
um documento dei dentificação com foto. Segundo o presidente, a razão disto é “um
maior controle de segurança”.

Já tem gente pensando em
também restringir o acesso
dos vereadores quando estes
baterem à porta pedindo votos.

Guias de pagamento do IPVA 2019 estarão
disponíveis a partir de 11 de janeiro
Os donos de veículos poderão imprimir,
a partir do dia 11 de
janeiro, as guias de
pagamento do IPVA
2019 nos sites do Banco Bradesco (www.
bradesco.com.br) ou
da Secretaria de Estado de Fazenda (www.
fazenda.rj.gov.br). O
tributo poderá ser quitado em cota única,
com desconto de 3%.
Outra opção é parcelar a quantia integral
em três vezes. O pagamento da Guia de Regularização de Débitos (GRD) deverá ser
efetuado em dinheiro
e poderá ser realizado
em qualquer agência
bancária.
O IPVA é calculado
aplicando-se as alíquotas (4% para carros
flex; 2% para motos e
1,5% para carros movidos a GNV) aos valores venais, ou seja,
de mercado, dos veí-

Divulgação/Governo do estado

Calendário de vencimentos do IPVA/2019
para veículos automotores terrestres usados
culos calculados pela
Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas
(Fipe). Com base nesses valores, o imposto
em 2019 será, na média
geral, 3,23% mais barato do que em 2018. No
caso dos automóveis, a
redução média será de
3,13%.
O primeiro venci-

mento, para os veículos
com final de placa número 0, será no dia 21
de janeiro, tanto para
o pagamento da primeira parcela, quanto
para a quitação integral
do imposto. Já para os
veículos com final de
placa 9, o vencimento
inicial será no dia 1º de
fevereiro.

FAETEC recebe matrículas na educação
infantil e ensino fundamental e médio

Está aberto o período
de matrícula para os selecionados no processo
seletivo 2019 da Educação Básica e Técnica
da Fundação de Apoio
à Escola Técnica (Faetec). Os candidatos
sorteados na Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
Normal e Geral e os
aprovados para os cur-

sos técnicos têm até o
dia 11 de janeiro para
garantir a sua vaga.
O resultado da seleção está no site da organizadora do concurso: Selecon. Para saber
a classificação final do
sorteio e das provas,
basta acessar o https://
bit.ly/2QlUCFJ e conferir o nome do candidato
na listagem completa

publicada na página.
Neste processo seletivo, mais de 33 mil candidatos se inscreveram
e concorreram a 6.870
vagas abertas em todo o
estado o Rio de Janeiro.
Documentação
É imprescindível que
os candidatos sorteados
apresentem na unidade
em que se inscreveram

o documento de identidade e CPF do pai ou
da mãe, ou do representante legal; certidão de
nascimento do candidato; três retratos 3x4
recentes; comprovantes
de residência e CPF do
candidato, independente da idade, todos originais e cópia.
Para ingresso no curso técnico, o candidato

classificado deverá entregar na unidade para
qual foi aprovado os
seguintes documentos:
certidão de nascimento
ou certidão de casamento; cédula de identidade;
CPF; três fotos coloridas 3x4 recentes; título
de eleitor; certificado de
reservista e comprovante de residência.
Se aprovado na forma

Concomitância Externa, deverá apresentar
ainda histórico escolar
do ensino fundamental
e declaração que está
cursando o 2º ano do
ensino médio. Já na forma subsequente, o candidato precisa apresentar, no ato da matrícula,
o certificado do ensino
médio e o histórico escolar.
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O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, negou
reajuste de pedágio à concessionária que administra a Linha Amarela. Hoje, a tarifa para carros
de passeio está em R$ 7,20. O aumento é previsto
em contrato e acontecia sempre no primeiro dia
do ano. A prefeitura informou oficialmente que
não há previsão.

Nós da Arte

Unidades de saúde sob a gestão do governo
do estado estão sem refrigeração do ambiente.
Acompanhantes de pacientes são obrigados a
levar de casa aparelho próprio para minimizar o
calor. O ar-condicionado está quebrado nas enfermarias no segundo andar, onde há muitos pacientes internados.
Reprodução/Whatsapp

Dia 12 de janeiro, das 9h às
18h, o Projeto Nós da Arte irá
fazer uma audição para o curso
livre de teatro gratuito na Casa
de Cultura de Nova Iguaçu. A
inscrição é 1Kg de alimento
não perecível que será doado
ao Banco de Alimentos. Mais
informações pelo www.sitenosdaarte.wixsite.com/oficial/audicao2019 ou pelo whatsapp (21)
98144 9732.

Um projeto de lei do deputado federal Hugo Leal (PSD
- RJ) vai permitir a motoristas
profissionais habilitados nas categorias A (motos) e B (carros)
que acumularem 14 pontos na
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a participação em
curso preventivo de reciclagem
para limpar o histórico de infrações cometidas no trânsito.

Uma mão na roda IV
“São mototaxistas, motofretistas, taxistas e motoristas de aplicativos que, considerando o maior tempo ao
volante, estão mais sujeitos
a autuações de trânsito”, diz
Leal. “Para esses condutores,
o documento de habilitação é
o seu mais importante instrumento de trabalho, sem o qual
eles não podem trabalhar”,
disse.

STJ mantém preso
deputado eleito pelo
Solidariedade

reprodução

Uma mão na roda III

Uma mão na roda II
Se aprovada pelos parlamentares, a medida concede
ao condutor que utiliza veículo para exercer atividade
remunerada, como motoristas
de aplicativos, por exemplo, a
chance de evitar punições mais
severas, como a suspensão ou a
perda do direito de dirigir, em
razão da quantidade de pontos
acumulados na CNH.

Uma mão na roda

Passageiros, preparem o bolso!

Usuários dos trens da Supervia e as barcas no Rio de Janeiro
devem se preparar. A partir de fevereiro as tarifas vão ficar mais
altas. A Agestransp autorizou os aumentos. No caso dos trens da
Supervia, a tarifa sobe no dia 02 de fevereiro dos atuais R$ 4,20
para R$ 4,60, reajuste de 9%. Já o preço da passagem das barcas
sobe no dia 12 de fevereiro de R$ 6,10 para R$ 6,30, alta de 3%.
A tarifa da ligação Praça XV – Charitas sobe em torno de 4%,
passando de R$ 16,90 para R$ 17,60

DIRETO AO PONTO

O que a cor tem a ver com isso?

O governo de Jair Bolsonaro mal deu os primeiros passos e já começa
com polêmica. A declaração feita pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, sobre meninos vestirem azul e meninas a
cor rosa incendiou as redes sociais e suscitou questionamentos a cerca das
políticas públicas direcionadas às minorias. Proposital ou não, a fala da
ministra fere direitos constitucionais da liberdade de ideologia de gênero.
E mais: abre precedentes para protestos inclamados contra o novo governo. Em um país como o Brasil, onde o preconceito é enraizado, declarações como estas criam estereótipos negativos e estumulam as campanhas
homofóbicas no país. Falou o que não devia, sernhora ministra.

Hoje o Código de Trânsito
Brasileiro já prevê a possibilidade de participação em cursos preventivos de reciclagem
para motoristas profissionais
habilitados nas categorias C,
D e E (ônibus e caminhões).
Leal argumenta que o objetivo é estender a o direito ao
curso preventivo a motoristas
profissionais das categorias A
ou B.

Só depois dos 18
O Senado deve colocar
em pauta no início do ano
legislativo, o projeto que
proíbe definitivamente o
casamento de menores de
16 anos. O PLC 56/2018, já
aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), tem pedido de
urgência e está pronto para a
análise do Plenário.

Eles disseram...
“Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa,
colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores.” Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,
Damares Alves, após polêmica declaração que despertou repúdio na comunidade LGBTI.

Ex-prefeito de Silva
Jardim é acusado de comandar uma organização criminosa integrada
ainda pelo presidente da
Câmara de Vereadores da
cidade
Preso desde o dia 30
de novembro sob a acusação de comandar uma
organização criminosa
supostamente montada
para fraudar licitações no
município de Silva Jardim, do qual foi prefeito
até 31 de março do ano
passado, e com pedido de

cassação tramitando na
Justiça Eleitoral, o deputado estadual eleito pelo
Solidariedade, Wanderson Gimenes Alexandre,
o Anderson Alexandre,
teve habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A posse dos deputados está marcada para o
dia 1º de fevereiro, mas
ele tem mais dois meses
de prazo para assumir o
mandato, isso se seu registro de candidatura não
for cassado

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

POlo do cras

De olho na melhor qualidade de vida

Terceira Idade tem matrículas abertas para atividades ao ar livre,
que contam com a presença de um profissional de Educação Física.

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

este verão os idosos
têm mais uma opção
para praticar atividades físicas ao ar livre. Pensando na saúde e bem estar
da terceira idade a Prefeitura
vai inaugurar, em fevereiro, o
seu sétimo polo de atividades
físicas, que irá oferecer hidroginástica nas dependências do
CRAS Inconfidência, localizado na Av. Tiradentes, Lt 18
Qd 12 – Inconfidência.
Os polos de atividades físicas estão distribuídos nos
bairros Fanchem, Flesmam,
Dona Branca, Centro, Jardim

da Fonte e Vila do Tinguá. Ao
todo, 158 idosos participam de
atividades nesses espaços que
contam com a presença de um
profissional de Educação Física.
Para a Secretária Municipal
da Terceira Idade, Maricéia
Peluzio, os polos espalhados
pela cidade facilita o acesso
dos idosos à prática da atividade física. “Entendemos que
muitos não têm como ir até
ao CELTI, por isso disponibilizamos outros locais para
praticarem os exercícios. Por
isso estamos buscando abrir
mais espaços para essas atividades, conseguimos mais um

Polo em parceria com o Secretário de Assistência Social, Elton Teixeira, e iremos trabalhar
para continuar levando saúde e
bem estar aos idosos da cidade”, concluiu.
As atividades retornam no
dia 04 de fevereiro e para se
juntar ao time, os interessados
devem ir ao Centro de Esporte e
Lazer da Terceira Idade (Avenida Maracanã, s/n, Vila Pacaembu), de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, com identidade,
CPF, comprovante de residência, atestado médico, tipo sanguíneo e 2 fotos 3x4. O órgão
atende pelo telefone (21) 26656526.

Divulgação

Idosos participam de atividades como hidroginástica em um dos polos da Prefeitura

mundo

nos bairros

Papa critica postura de bispos sobre abusos sexuais
reprodução

Vaticano
O Papa Francisco admitiu
a perda de credibilidade da
Igreja por causa dos recentes
escândalos de abuso sexual.
Em uma longa e incomum
carta enviada aos bispos
norte-americanos, que estão
reunidos para um seminário
em Chicago, o pontífice pede
ao clero dos EUA que mostre
unidade para enfrentar a crise.
Francisco afirma na missiva divulgada na últma quinta-feira, que a resposta ao escândalo mostra a necessidade
urgente de uma nova abordagem de gestão e mentalidade
dentro da Igreja.

horahmunicipios@gmail.com

Moscas, ratos e mosquitosem Nilópolis

Papa Francisco diz que Igreja perdeu credibilidade
“O povo fiel de Deus e a
missão da Igreja continuam
sofrendo muito como resultado de abusos de poder,
consciência e abuso sexual
e da maneira como foram

administrados”, escreveu o
Papa, acrescentando que os
bispos “se concentraram mais
em apontar dedos do que na
busca por caminhos de reconciliação”.

O acúmulo de lixo na esquina das ruas França Leite
com Antonio João Mendonça tem atraído moscas, ratos
e mosquitos e deixado a população em polvorosa por
causa da ameaça de proliferação de doenças provocadas pela sujeira. Moadores
dizem que já reclamaram
junto a órgãos da Prefeitura, mas nenhuma medida
foi adotada. Eles comparam
a grande quantidade de lixo
no local com o lixão de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

reprodução
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Nova Iguaçu inicia semana decisiva
com duelo em Cardoso Moreira
Com três pontos na fase preliminar, a equipe da Baixada encara o Americano neste domingo

Bernardo Gleizer/NIFC

Jota Carvalho
jotacarvalho@yahoo.com

O

N o v a
Iguaçu começa neste domingo (6) a
viver uma semana
decisiva em relação às pretensões
de disputar a chave principal do
Campeonato
Carioca de 2019. O
time da Baixada
vai até Cardoso
Moreira
enfrentar o Americano,
às 16h, no Estádio
Antônio Ferreira
de Medeiros. Depois, recebe o Resende, na quarta-feira, e encerra a
fase preliminar no
dia 13, visitando o
America.
Com três pontos
conquistados
em
duas rodadas, o
Nova Iguaçu está
na terceira colocação desta etapa
inicial da competição, atrás justamente de Macaé e
Americano, ambos
com quatro. Uma
vitória no Norte do Estado pode
colocar a equipe
laranja numa situação importante para conquistar uma das duas
vagas. Por outro
lado, uma derro-

O time Laranja se preparou para encarar ‘três decisões’ em busca da vaga
ta deixaria a tarefa
ainda mais complicada. “Estamos
tratando esse jogo
como um divisor
de águas. Com um
resultado positivo
damos um passo
importante para a
classificação.
Esperamos chegar lá
e fazer tudo o que
o Marcelo (Salles,
técnico) está nos

passando, para fazer uma boa partida. Todos estão empenhados, sabendo
que esse jogo é um
jogo-chave,
onde
não se pode errar.
É ter a cabeça fria
para chegar lá e
fazer um bom trabalho”, afirmou o
zagueiro
Murilo
Henrique.
No último jogo

de 2018, sábado
passado, o Nova
Iguaçu acabou não
conseguindo sucesso e perdeu para o
Macaé por 1 a 0,
no Moacyrzão. A
equipe laranja teve
chances de marcar, mas sofreu um
gol de bola parada
e amargou sua primeira derrota na
competição.
Um

dos mais experientes do elenco, Murilo Henrique acredita que a atitude
tem que ser mudada
para o jogo deste
domingo diante do
Americano.
“Entramos meio
morosos contra o
Macaé, demoramos
um pouco a entrar
no jogo, a entender
a importância do

mesmo. Tínhamos
que ter igualado
desde o começo na
vontade. Temos de
dividir da primeira
à última bola. É um
jogo muito difícil,
que decide o nosso
primeiro semestre.
Temos que tirar lição disso e fazer
boa partida desde
o começo”, disse o
zagueiro.

Miguel pede que o Mecão se imponha Atrás da primeira vitória, Resende

frente aos próximos adversários recebe o Goytacaz pela fase seletiva
Na reapresentação da
última quarta (2) começou o ano com a mesma
vibração com a qual entrou no decorrer do último jogo do America,
contra o Resende, ainda
em 2018. Depois da boa
atuação, o jogador almeja mais oportunidades, a
começar pelo jogo com
o Macaé, neste domingo
(6), no Estádio Los Larios, em Xerém, verdadeira decisão para o elenco americano.
Começar a partida em
campo já seria a realização do primeiro desejo de
Ano Novo para o meio-campista. “Minha expectativa é de ser titular
no America e assim poder ajudar o time a chegar até a fase principal
do Carioca. Todos os jogos serão decisivos daqui
em diante e já temos um
adversário forte neste domingo. O Macaé está na
nossa frente e precisamos
vencer para brigar na parte de cima”, analisou.
O jogador também tem
opinião sobre o que pre-

A terceira rodada da
O zagueiro Lucas Jac- samos atuar com intelifase seletiva do Campe- ques, que atuou no clube gência e colocar em práonato Carioca acontece entre 2012 e 2016, con- tica o que o professor nos
neste domingo (6/01), às quistando o bicampeona- passou nos treinamentos.
16h, e o Resende recebe to da Copa Rio, em 2014 Se Deus quiser, faremos
o Goytacaz no Estádio e 2015, e retornou nesta um grande jogo e condo Trabalhador em bus- temporada, falou sobre o quistaremos uma vitória
ca de sua primeira vitó- duelo e a necessidade da para buscarmos uma das
ria na competição. O Gi- vitória.
vagas”, afirmou.
Após essa rodada, falgante do Vale soma dois
“Sabemos que esse
pontos após empatar nas duelo contra o Goyta- tarão apenas duas para o
duas primeiras rodadas, caz é fundamental para final da fase seletiva, em
com Macaé e América, as nossas pretensões na que seis equipes dispuO meia (se exercitando com peso), diz que
ocupando a quarta posi- competição. A gente vem tam entre si duas vagas
os próximos jogos serão decisivos
ção na tabela, enquanto de dois empates, um den- para a fase de grupos do
cisa mudar na postura da Macaé tenha mudado bas- seu adversário vem logo tro e outro fora de casa, Campeonato
Carioca,
equipe para que venham tante, o meia - que dispu- atrás, em quinto, com um e jogaremos novamente que terá início em 20 de
os resultados positivos. A tou a última Série D do ponto conquistado.
no nosso estádio. Preci- janeiro.
força da camisa rubra não Brasileirão pelo clube do
Divulgação / Resende
pode passar batida, segun- Norte Fluminense - codo o jogador. “Precisamos nhece algumas caracterísnos impor diante dos ad- ticas do rival.
versários, pois o Ameri“Joguei lá ano passado
ca é grande e quem veste e o Macaé sempre monta
essa camisa tem que sen- times bons e provou isso
tir isso. No primeiro jogo, diante do Nova Iguaçu.
perdemos o controle do Por isso temos que entrar
jogo depois que levamos o ligados, principalmente
gol do Americano. Na se- com o Babi, um atacante
gunda partida, perdemos o de área que se movimenta
controle quando fizemos o bem além de ser um ótigol no Resende. Por isso, mo finalizador. Eu acredieu acho que o detalhe está to que eles virão jogando
aí: manter esse padrão du- atrás, nos respeitando e
rante os 90 minutos”.
explorando os contra-ataGigante do Vale comandado por Edson Souza tem dois empates em duas rodadas na competição
Embora a equipe do ques”, finalizou.
Marcio Menezes / America Rio
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Prefeitura de Belford Roxo constrói pontes e
passarelas para facilitar a vida de moradores

Secretaria Municipal de Obras usou estrutura metálica
com cerca de 18 metros de extensão e 5,20 de largura
Fotos: Claudio Nunes/PMBR/Divulgação

A ponte na Avenida General José Muller será em estrutura metálica e a antiga pinguela deu lugar a um ponte sobre o rio Maxambomba

M

oradores dos
bairros
Vila
Entre Rios e
Xavantes, em Belford
Roxo, já contam com
uma nova passagem. A
antiga ‘pinguela’ (ponte improvisada feita
com pedaços de madeira) construída sobre o
rio Maxambomba não
existe mais. No local,
a Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de

Obras, construiu uma
ponte em estrutura metálica com cerca de 18
metros de extensão e
5,20 de largura. Além da
passagem de veículos,
os pedestres também ganharam uma passarela,
construída ao lado da
ponte.
Além disso, a ponte
sobre o Rio Botas, que
fica na Avenida General
José Muller, que liga os

bairros Itaipu e Heliópolis, está sendo reformada e ampliada. A ponte
terá cerca de 30 metros,
sendo possível a passagem de dois veículos simultaneamente, além da
travessia de pedestres.
Em Heliópolis, na localidade conhecida como
Cantão, próxima a Rua
Taperoá, será erguida
uma passarela sobre o
Rio Botas, com 40 me-

tros de extensão com um
metro e 20 centímetros
de largura.
“O perigo era grande
para quem passava pelo
Rio Maxambomba. Agora, os moradores já podem comemorar com a
nova ponte. Da mesma
forma, na Avenida General José Muller. A ponte
ganhará duas pistas e o
trânsito vai melhorar consideravelmente no local.

Estamos investindo em
melhorias por todos os
cantos da cidade”, enfatizou o prefeito Wagner
Carneiro, o Waguinho.
Segundo o engenheiro,
Evandro Neves, a Prefeitura está construindo toda
uma estrutura necessária
para atender a população.
“As construções são modernas e seguras”, disse.
Moradores

beneficiados
A Prefeitura de Belford Roxo, está investindo em construções
de pontes e passarelas
sobre os rios que margeiam o município. As
novas travessias vão beneficiar moradores dos
bairros Itaipu, Vila entre
Rios, Xavantes, Nova
Piam e Cantão. As pontes e passarelas terão estrutura em aço.

Área rural e agrícola recebe incentivos em Queimados
O ano de 2018 foi de
incentivo na área rural e
agrícola do município de
Queimados. Em parceria
firmada entre a Prefeitura
e o Governo do Estado,
os produtores rurais da cidade receberam apoio do
Programa Rio Rural, que
promove a autogestão dos
recursos naturais nas comunidades rurais por meio
da sustentabilidade.
Outra parceria da Secretaria de Agricultura rendeu
bons frutos na educação
municipal: isso porque
professores da rede pública de ensino participaram
de oficinas de técnicas
de plantio. Além de aulas
teóricas, aprenderam na
prática como cultivar verduras e legumes nas hortas
construídas em unidades
escolares localizadas em
áreas rurais do município.
Além Disso, uma luta

Fotos: Claudio Nunes/PMBR/Divulgação

Produtores rurais comemoram a colheita através do apoio do Programa ‘Rio Rural’
antiga para cerca de 500
famílias do bairro Campo Alegre e adjacências
está mais perto de ter um

desfecho feliz. Em assem- de Terras e Cartografia do
bleia realizada na Escola Estado do Rio de Janeiro
Municipal Santo Expedi- explicaram as etapas do
to, membros do Instituto processo que possibilita-

rá – de forma totalmente
gratuita – a concessão dos
Termos Administrativos
de Comprovação de Posse

e Moradia para quem vive
da agricultura e espera há
décadas, pela propriedade
definitiva de suas terras.

Prefeitura realiza mutirão de limpeza no calçadão de Nilópolis
Com o intuito de preservar o local, a Prefeitura de Nilópolis iniciou ontem um mutirão
de limpeza no calçadão
da Avenida Mirandela.
Logo cedo, os agentes do
Departamento de Limpeza Pública da Secretaria
Municipal de Serviços
Públicos deram inicio à
limpeza nas galerias pluviais, no sentido de retirar o lixo e a areia acu-

mulados na tubulação.
O procedimento é feito
manualmente e também
com o suporte de um
caminhão de hidrojateamento.
Conforme explica o
secretário de Serviços
Públicos, Jorge Scalise,
o mutirão irá contemplar
ainda a revisão da iluminação pública e pintura.
“Atendendo a determinação do prefeito Farid

Divulgação/PMN

Agentes iniciam limpeza nas galerias pluviais, no sentido de retirar o lixo e a areia acumulados na tubulação.

Abrão, vamos cuidar deste importante espaço do
município, deixando o
local com uma melhor
iluminação e um aspecto
mais digno. Porém, é necessário que a população,
bem como os comerciantes contribuam para a sua
preservação”, destacou.
“Ouvimos o clamor da
população, em especial
dos moradores e comerciantes, para que essa

medida fosse tomada.
O calçadão de Nilópolis tem uma importância
significativa para nossa
cidade, e essa ação implementada pela prefeitura será realizada de
forma periódica para o
bem estar de nossos cidadãos”. disse o prefeito
Farid Abrão. Vale destacar que as melhorias estão sendo feitas com recursos próprios.
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Incidente

Prefeito de Caxias sofre atentado

Carro onde estava Washington Reis foi atacado a tiros em comunidade dominada pelo tráfico de drogas

O

prefeito
de Duque
de Caxias,
Washington Reis
(MDB), sofreu um
atentado na tarde
de ontem. A Prefeitura informou em
nota que o carro
onde o prefeito estava foi atingido a
tiros. Apesar disso,
ele não foi ferido.
“A Prefeitura de
Duque de Caxias
informa que (...) o
prefeito Washington Reis sofreu um

atendado na localidade do Cangulo,
próximo ao Parque João Pessoa.
O carro em que o
prefeito estava foi
atingido por alguns
disparos,
assim
como um outro veículo que o acompanhava com sua
equipe de apoio.
Apesar do incidente, Washington
Reis não foi ferido
e passa bem”, disse
a nota do município.

Segundo
mandato
Washington Reis
está em seu segundo
mandato não consecutivo como prefeito
de Duque de Caxias.
Antes de ter assumido em 2017, ele
também governou
a cidade entre 2005
e 2008. O político
também já foi deputado federal e subsecretário estadual de
obras metropolitanas, durante a gestão
de Sérgio Cabral.

Alexandre Durão/G1

Washington Reis é prefeito de Duque de Caxias e está em seu segundo mandato

Jovem é executado atrás de UPA Mulher é esfaqueada em Cabo Frio
Reprodução/Whatsapp

O corpo do jovem foi encontrado atrás da Unidade
de Pronto Atendimento 24 h
(UPA) de Cabuçu, na manhã de
ontem. Atré o fechamento desta reportagem, a vítima não havia sido identificada. A Divisão
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já deu
início às investigações, busca
informações e imagens de câmeras da região na tentativa de
encontrar pistas que levem aos
responsáveis.
De acordo com policiais
do 20º BPM (Mesquita), que
foram acionados para o local
de mata no bairro Ipiranga, o
cadáver estava com os pés e
mãos amarrados e apresentava
marcas de tortura. Havia diversas perfurações de arma de
fogo na cabeça.
Moradores da região disseram aos agentes da especializada ter ouvido disparos durante
a madrugada. O local onde o
corpo foi achado por populares
não é de difícil acesso e há casas próximas. A DHBF poderá
investigar a suposta participação de traficantes ou milicianos
no crime, já que os criminosos
vivem em guerra na região.

A vítima estava com os pés e mãos amarados e tinha tiros na cabeça

54ª DP de Belford Roxo tem novo Xerife
Divulgação

A Polícia Civil do Rio
de Janeiro divulgou, em
seu Boletim Interno da
última quinta-feira, mudanças no comando de
delegacias de todo o estado e também nos departamentos da corporação. As
alterações foram publicadas horas após a posse
do secretário de estado
de Polícia Civil, delegado
Marcus Vinicius Braga. A
cerimônia, que foi realizada na Cidade da Polícia,
no Jacaré, com a presença do governador Wilson
Witzel.
Em Belford Roxo quem
assume o comando é o
Mauro Cesar da Silva Junior, Delegado de Polícia
Civil no Estado do Rio
de Janeiro. Professor de

Mauro Cesar da Silva Junior, vai comandar a 54ª DP
Direito Penal e Processual
Penal na Graduação e para
Concursos Públicos. Mauro Cesar deixa o comando
da Delegacia de Seropédica para assumir a 54ªDP
Belford Roxo.

Veja a lista completa da
dança das cadeiras da Polícia Civil no seguinte link:
https://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com/2019/01/
delegacia-de-belford-roxo-tem-novo-xerife.html

Reprodução

Uma mulher foi assassinada com cerca de
10 facadas na localidade
conhecida como Escorre
Sangue, em Aquarius 2,
distrito de Cabo Frio, na
Região do Lagos do Rio.
Anastácia Silva da Costa,
de cerca de 35 anos, teria
sido morta pelo ex-companheiro, 24, que está foragido.
Uma testemunha informou que um segundo elemento teria envolvimento
com o crime, mas não foi
comprovado. A polícia
ainda está a procura do assassino para saber os motivos do crime. A ocorrência foi registrada na 126ª
DP (Cabo Frio).
Em menos de 24 horas,
a Polícia Civil registrou
mais dois homicídios.

A faca, de cerca de 30 centímetros usada pelo assassino
Carlos Eduardo Lourenço,19, foi morto a tiros, no
bairro Parque Eldorado,
na última quarta-feira. No
Jardim Esperança, na Rua
Durval Silva, um homem
de 33 anos, identificado
como Lucas Rocha Terra
foi baleado. O crime aconteceu no meio da tarde da
última quinta feira. Teste-

munhas relataram que apenas ouviram os estampidos dos disparos. O corpo
da vítima foi levado para
o IML de Araruama. Foi
constatado que a vítima tinha um mandado de prisão
expedido em aberto. Até o
fechamento desta edição
os autores não haviam sido
presos.

Forças federais seguem para
o Ceará e começam a atuar
BRASÍLIA - Forças
federais de segurança
começaram a se deslocar para o Ceará e devem iniciar a atuação
neste sábado. Cerca de
70 integrantes da Força Nacional que estavam no Rio Grande do
Norte e 30 em Sergipe
já começaram a se dirigir para a capital cearense, informou ontem
o secretário nacional
de Segurança Pública,
Guilherme Teophilo. O
emprego da Força Nacional foi autorizado
pelo ministro da Justiça,
Sergio Moro, por um
período inicial de 30
dias.
O envio das forças foi
autorizado por Sergio
Moro após pedido do
governador do estado,
Camilo Santana. Foram
designados agentes da

Reprodução

Militares vão atuar em conjunto com a PM do estado
Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, do
Departamento Penitenciário Nacional e homens da Força Nacional
e das Forças Armadas.
Desde
quarta-feira
(2), ataques vêm sendo
registrados na região
metropolitana de Fortaleza e no interior do
estado. Segundo último
balanço divulgado pela

Secretaria de Segurança
Pública, foram registrados incêndios, crimes e
episódios de depredação de estruturas públicas em diversos bairros
de Fortaleza. Também
foram identificados ataques com veículos em
três cidades da região
metropolitana (Guaiuba, Pindoterama e Horizonte).

Civil invade casa da ex e dá tiro na cabeça

Um policial civil Ricardo M. Costa, de 57
anos, invadiu a casa
da ex-mulher, na Rua
Itabaiana, no Grajaú,
na Zona Norte do Rio,
na manhã de ontem, se
matou. Ele era lotado na

18ª DP (Praça da Bandeira).
A ex-mulher estava na
casa com dois dos três
filhos do casal, quando
ele invadiu o local. Um
dos filhos conseguiu fugir antes do pai se ma-

tar. Equipes da Polícia
Militar foram para o
local tentar negociar a
rendição, mas o agente
disse que não se entregaria.
Wilson Nascimento,
policial civil aposentado

e amigo de Ricardo, contou que a ex-mulher e o
agente vinham brigando
por causa da residência.
Ele teria pago 75% do
valor do imóvel e ela,
25%. Mas a mulher queria ficar com a metade

após a separação.
Wilson esteve com
Ricardo na quinta-feira
à noite e notou que o
amigo estava mais magro. Mas não percebeu
qualquer alteração no
comportamento dele.

“Achei-o mais magro,
talvez por conta dos
problemas de estômago. Segundo o vizinho,
além de problemas digestivos, Ricardo tratava um tumor no cérebro.
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Avanço na economia de
Queimados marca 2018
Distrito industrial tem alta produção, comércio se fortalece ainda
mais e pequenos e médios empresários recebem atenção especial
Secretaria de
Comunicação Social

O

ano
de
2018 foi
marcado pelo avanço
e crescimento na
área
econômica
em
Queimados.
Com mais de 30
empresas
instaladas, o Distrito
Industrial continua sendo o responsável por 70%
do Produto Interno Bruto (PIB) do
município. Grandes lojas continuam
chegando
à cidade, fortalecendo assim o
comércio
local,
entre elas uma
grande rede de
supermercados.
Os pequenos e
médios empreendedores também
tiveram vez, por
meio do Programa “Cidades Empreendedoras”.
Junto ao SEBRAE, a Prefeitura tem capacitado
servidores
para
promover o aumento da partici-

pação das micro e
pequenas empresas
locais nas compras
governamentais. A
proposta
oferece
consultoria e ações
que promovam a
desburocratização,
a simplificação da
abertura de novos
negócios.
Como fruto dessa
parceria,
foi
inaugurada a Sala
do empreendedor.
O espaço, criado
para desburocratizar processos para
a abertura de novos negócios, também conta com o
Portal Painel Municipal (iniciativa
pela qual é possível acessar informações
atualizadas de indicadores
socioeconômicos
da cidade gratuitamente).
Além disso, o certificado de adesão
ao Alvará Digital
foi entregue nas
mãos do prefeito
Carlos Vilela. O
novo procedimento desburocratiza
e agiliza a abertura de empresas

Divulgação/pmq

Prefeito Carlos Vilela (D) e assessores trabalham para fazer um bom governo
no município, que
podem emitir o alvará de funcionamento na hora.
Outra
grande
conquista da gestão em 2018 foi a
parceria
firmada
junto à empresa
Duratex para via-

bilizar condições
de
investimentos
do grupo empresarial nos fundos dos
Conselhos Municipais dos Direitos de Crianças e
Adolescentes
e,
também, da Pessoa
Idosa.

Além disso, um
encontro intercontinental de cooperação foi realizado
em terras queimadenses. Uma delegação chinesa esteve na cidade para
assinar um acordo
de cooperação pelo

desenvolvimento
da região. O pacto
se baseia no princípio da igualdade
e benefício mútuo
para o desenvolvimento de áreas como
economia, comércio,
ciência e tecnologia,
cultura e educação.

PMDC intensifica vacinação contra a febre amarela no período do verão
A chegada da estação mais quente do
ano aumenta o risco
de transmissão do
vírus da febre amarela, através do mosquito Aedes Aegypti.
Por isso, a vacinação
preventiva é fundamental. Preocupada
com a saúde dos moradores de Duque de
Caxias, a Prefeitura
Municipal, por meio
da Secretaria de Saúde e Defesa Civil,
alerta para esta epidemia e intensifica a
campanha de vacinação nos quatro distritos da cidade.
Segundo a dr ª Sandra Vitória Cerqueira Martins, diretora

do Departamento de
Vigilância em Saúde
da SMS, mesmo com
a campanha de vacinação contra a febre
amarela em vigor há
um ano e meio, ainda há pessoas que
não se vacinaram em
Duque de Caxias. “A
febre amarela é uma
doença muito grave,
com uma letalidade
próxima a 40%. De
cada dez pessoas que
adquirem a doença,
infelizmente quatro
vêm a óbito. O Estado do Rio de Janeiro registrou, desde
o início do ano de
2018, 262 casos de
febre amarela silvestre em humanos, com

84 óbitos,” contou.
O alerta para a população é pelo perigo de um novo surto
durante o verão. Para
que isso não aconteça
é necessário que os
moradores procurem
os postos de saúde
espalhados pela cidade e se vacinem. “É
preciso que as pessoas, principalmente aquelas que irão
passar as férias em
locais perto da mata,
florestas, que forem
tomar banho em cachoeiras e morarem
em áreas rurais do
município procurem
os postos de vacinação,” aconselhou drª
Sandra Vitória.

divulgação/pmdc

A dose da vacina é importante para evitar a doença que deixa o estado do rio em alerta

Postos de saúde com a vacina da febre amarela disponível
CMSDC – de 2ª a 6ª
feira (manhã)
UPH PILAR – 2ª, 3ª e
6ª feira (manhã)
UPH
PARQUE
EQUITATIVA – 3ª, 5ª

e sábado (manhã e tarde)
UPH SARACURUNA
– 3ª e 4ª feira (manhã)
UPH IMBARIÊ – 4ª
feira (manhã e tarde)

UPH XERÉM – 2ª e 4ª
feira (manhã)
UPH CAMPOS ELÍSEOS – 3ª, 5ª e 6ª feira
(manhã)
UBS JOSÉ DE FREI-

TAS – 3ª e 4ª feira (manhã e tarde)
UBS
ALAÍDE
CUNHA - 3ª, 4ª e 6ª
feira (manhã e tarde)
UBS SARAPUÍ – 4ª e

6ª feira (manhã e tarde)
UBS
ANTÔNIO
GRANJA – 5ª feira
(manhã e tarde)
UBS JOÃO CAMILO
– 5ª feira (manhã e tar-

de)
UBS BARÃO DO
AMAPÁ – 6ª feira
(manhã e tarde)
CRAESM – 4ª feira
(manhã e tarde)
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sul-fluminense

Resende inicia 2019 com mais
três veículos em sua frota

Entre os veículos novos, está uma caminhonete que vai atuar nos serviços da Superintendência de Vigilância em Saúde
Secretaria de
Comunicação Social

A

pós
aumentar sua frota
em 2018, com
a aquisição de novas
vans e ambulâncias, a
Prefeitura de Resende
está investindo ainda
mais no setor da saúde, com o objetivo de
estender os serviços
oferecidos pelo setor,
seja no transporte de
pacientes ou na atuação
de servidores, como por
exemplo, nos mutirões
de combate ao mosquito da dengue. Nesta
semana, em função da
articulação do deputado Alexandre Serfiotis, uma caminhonete
do modelo Mitsubishi
L200 chegou ao município e já está em operação junto a Superintendência de Vigilância
em Saúde. Além disso,
mais dois veículos foram adquiridos e estão
atendendo as outras demandas do setor.
Segundo o secretário
municipal de Saúde,

Alexandre Vieira, a renovação da frota, que
vem acontecendo desde
o ano passado, é parte
fundamental na manutenção da qualidade
dos serviços oferecidos
pela Prefeitura. Ainda
segundo ele, os carros
de passeio estão sendo
utilizados de acordo
com as necessidades do
setor, e a caminhonete,
que é fruto da doação
do Ministério da Saúde, será usada obrigatoriamente nas frentes
da Superintendência de
Vigilância em Saúde.
- O veículo chegou
em um ótimo momento, já que janeiro é um
mês que identificamos
mais casos de Dengue,
Zika e Chikungunya.
Ou seja, o carro será
utilizado na atuação das
nossas equipes nos bairros, coletando amostras
e aplicando larvicidas.
Além dessa área, o veículo terá utilidade em
outras frentes, como é
o caso da vigilância sanitária e muitas outras.
- disse o secretário.

Outra boa notícia para
o primeiro semestre deste ano, é que além dos
dois carros que já estão
em atuação na Secretaria Municipal de Saúde,
mais quatro irão chegar
ao município nas próximas semanas. A aquisição, segundo o prefeito
Diogo Balieiro Diniz,
só foi possível em função da redução e cortes
de contratos feitos nos
últimos dois anos de
gestão, o que resultou
uma expressiva economia aos cofres públicos
e também a realização
de novos projetos.
Na primeira etapa da
nossa gestão, enfrentamos dificuldades e
muitos problemas, que
estamos aos poucos resolvendo. Mas apesar
de tudo isso, conseguimos alcançar muitas
metas, como é o caso
do aumento da frota da
Prefeitura para atender
nossa população. Além
das vans, carros e retroescavadeiras que chegaram ao município,
ainda fomos beneficia-

divulgação/pmbm

Os novos veículos vão atuar em programas do governo em todos os bairros

dos pela doação do Ministério da Saúde, que
temos certeza que será
bem vinda ao setor. disse o prefeito.
Investimentos
contínuos
Além da modernização dos serviços públicos, com a implantação
de laudos laboratoriais
digitais,
interligação

das unidades de saúde e compra de novos
equipamentos, a Prefeitura está apostando na
melhoria dos serviços
prestados à população,
através da renovação
de sua frota de veículos
desde o ano passado.
A maior prova disso é
que o município passou a contar, em 2018,
com pelo menos 12 novos veículos, que estão

atuando em diversos
setores da administração municipal. Este
número cresceu ainda
mais com a aquisição
de novas viaturas para
a Guarda Municipal e
Polícia Militar, os veículos da saúde e novos
ônibus para atender os
alunos da rede de ensino, que deverão chegar
nos próximos meses no
município.

Escolas e creches são preparadas Reconstrução do calçadão da
para o ano letivo em Volta Redonda Praia do Frade será iniciada
divulgação/pmbm

Além da manutenção das unidades já existentes, uma nova creche será inaugurada em fevereiro

O ano letivo de 2019 só
começa em fevereiro, mas
a Secretaria de Educação
de Volta Redonda já está
se preparando para receber os alunos. Algumas
unidades escolares estão
sendo revitalizadas pelas
equipes da SME e também da Secretaria de Infraestrutura. Cerca de sete
escolas receberão melhorias durante o ano. A secretária de Educação, Rita
Andrade destacou que as
manutenções nas unidades escolares acontecem
durante o ano inteiro.
“Estamos apenas revitalizando algumas unidades. No último ano, nesta
mesma época, atendemos
seis escolas. Está prevista a revitalização em sete
unidades durante o recesso, mas durante o ano vamos continuar vistoriando
as escolas e realizando
obras nas unidades que
precisarem”, disse.
Outras 12 escolas e creches estão recebendo re-

formas de estruturação ou
de acessibilidades, também nesse período. Ainda
no mês de fevereiro será
entregue o Centro Municipal de Educação Maria
dos Santos Ribeiro Higino, no bairro Vila Rica,
que vai oferecer cerca de
250 vagas do berçário,
atendendo crianças de
quatro meses a três anos
em tempo integral.
“Outra unidade também
que vai estar disponível
esse ano é o Centro Municipal de Educação Irlei Lobo, do bairro 249,
que vai atender cerca de
250 crianças em tempo
integral. E o espaço será
utilizado também pelos
alunos do Centro Municipal de Educação Infantil
Zilda Arns, que vai entrar
em reforma”, contou a secretária de Educação Rita
Andrade.
O secretário de Infraestrutura, Toninho Orestes,
destacou que a participação da SMI foi um pedi-

do do prefeito. “Esse foi
um projeto que o prefeito
idealizou. Essas revitalizações como pintura, telhados e reparos foram realizados em outras escolas
no ano passado pela SMI.
Este ano nos programamos para atender outras
unidades antes da volta as
aulas”, contou.
O prefeito Samuca Silva, reforçou a necessidade de estar sempre investindo em educação. “A
educação é um dos meus
maiores
compromisso
com a nossa cidade. Estamos aumentando as vagas
nas unidades escolares,
estamos reformando e revitalizando as escolas e
vamos continuar investindo na educação. Essa parceria entre a SMI e a SME
está acontecendo desde
o último ano e vem para
melhorar, ainda mais, essa
dinâmica e deixar as unidades sempre melhores
para nossos alunos”, disse.

O ano de 2019 começou
com uma ótima notícia
para os moradores do Frade: em breve, a Prefeitura
de Angra iniciará as obras
de reconstrução do calçadão da praia da comunidade, que foi destruído em
setembro de 2016, devido a uma forte ressaca no
mar.
Depois de o projeto ter
sido aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE), no ano passado, o
início das obras dependia

apenas da licença por parte do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), que está
em processo de liberação e
será concedida na próxima
semana. Participaram da
reunião, nesta quinta-feira
(3), quando a notícia foi
divulgada, o novo superintendente do Inea de Angra
dos Reis, o novo coordenador técnico do órgão e
o engenheiro técnico da
Prefeitura de Angra.
No encontro ficou acertada a emissão de boleto

para pagamento de guia
nesta sexta-feira (4) e a
emissão da licença ambiental na semana que
vem. Além disso, não será
necessário o reflorestamento da área de intervenção, como solicitado
anteriormente, devido o
calçadão existir antes de
1988. A nova equipe do
Inea se colocou à disposição da Prefeitura para
qualquer questão relacionada a licenciamento ambiental no município.

Escritor de Barra Mansa recebe
certificado Jovens de Sucesso
Na manhã desta quinta-feira,
dia 3, a vice-prefeita de Barra
Mansa, Fátima Lima, recebeu
em seu gabinete o escritor Gabriel Sanpêra, de 21 anos. O
jovem lançou em 2018 seu primeiro livro intitulado ‘Fora da
Cafua’. A obra é formada por
um conjunto de poesias que retratam sua origem e vivência no
bairro Vista Alegre, onde cresceu e estudou. O jovem poeta
já conquistou três prêmios literários; em 2016 - Prêmio Malê
Para Jovens, 2017- African Poets Anthology e 2018 - Concurso Literário Barra Mansa.
Fátima Lima enalteceu a trajetória de Gabriel. “É uma alegria ver um jovem, de apenas 21
anos e morador da Vista Alegre,
se despontando no mundo da literatura. Esse bairro é o mais populoso de Barra Mansa e durante muito tempo foi discriminado.
O Gabriel representa o talento
que lá existe, um jovem que veio
da escola pública, mas que sem
recursos financeiros apostou nos
seus ideais e conseguiu alcançá-lo”, disse.

Fátima ainda destacou a importância da obra para a comunidade barra-mansense. “Fico
muito feliz que a poesia de Barra
Mansa esteja sendo reconhecida
através do trabalho do Gabriel.
Como representante do governo
municipal me sinto realizada,
pois é um desejo da atual gestão
fomentar essas atividades e ver
Barra Mansa entre as cidades
que mais promovem cultura no
país”.
Para Gabriel, o livro é um
retrato das vivencias adquiridas
no bairro. “O livro é um compilado de poesias e prosas escritas
por mim ao longo de três anos
que contam como é viver fora
da sua zona de conforto. Os textos possuem diversas temáticas,
mas todas vindas da perspectiva
de um jovem negro”, explicou o
escritor.
O autor conta ainda como foi
a experiência de lançar seu livro
no Rio de Janeiro e São Paulo.
“É muito gratificante receber o
carinho de pessoas de diversos
lugares do país, através da divulgação nas redes sociais e mídias

convencionais acredito que o
livro tenha ganhado uma grande
proporção e a editora está muito
satisfeita com o resultado”, disse
Sanpêra.
Ao receber o certificado, o
autor se mostrou emocionado.
“Esse prêmio é muito simbólico para mim, pois é uma grande
responsabilidade. Aonde quer
que eu vá, a minha realidade me
chama e quero cada vez mais
participar dos eventos do GEPIR (Gerência de Promoção da
Igualdade Racial). Para nós que
somos artistas negros da cidade
sentimos, o órgão é muito importante pois atua de maneira a
abrir perspectivas para os novos
talentos”, concluiu Gabriel.
Apesar de muito jovem, os
trabalhos de Gabriel Sanpêra já
se encontram em publicações
pelo Brasil e exterior, como no
Zimbábue, onde a poesia “O
Bebê Preto no Baobá” foi publicada no site African Books
Collective. Além dos livros,
seus trabalhos se encontram na
página do Facebook: Escrito
Marrom.
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RECEITAS
Pato confitado
com purê
de batata

Aos 45 anos, Eliana impressiona seguidores Você sabia?
com foto de biquíni: ‘Corpinho de 15’
divulgação

Ingredientes

Por “iluminar” a todos ao redor quando passava
brilho pelo corpo, a apresentadora era chamada de
Lumi por amigos próximos e parentes.

4 coxas e sobrecoxas de pato 1
dente de alho picado 1 ramo de
alecrim
picado
400 gramas de
azeite 3 batatas
asterix (para o
purê de batata)
3 gemas de ovos
caipiras (para o
purê de batata)
100 gramas de
queijo tulha ou
parmesão (para
o purê de batata)
• Sal e pimenta
do reino a gosto •
Sal a gosto (para
o purê de batata)

Modo de preparo
Em uma vasilha,
tempere as coxas
e sobrecoxas com
o alho, o alecrim,
sal e pimenta.
Cubra com filme plástico e deixe na geladeira
de um dia para o
outro.
Escorra e reserve.
Em uma panela alta, em fogo
baixo, aqueça o
azeite e adicione
as coxas e sobrecoxas.
Cozinhe
por
duas horas, mexendo de vez em
quando, sem deixar ferver.
Retire com uma
escumadeira
e
deixe escorrer sobre papel absorvente.

Em forma para o
verão, apresentadora
ganhou elogios dos
fãs ao publicar clique nas redes sociais.
‘Teve dois filhos e
com essa barriga’,
disse um. ‘Saradona’,
falou outra. ‘Qual é
a receita desse shape?’, perguntou uma
terceira. Eliana é mãe
de Arthur, de 7 anos,
fruto da união com
João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, do
seu relacionamento
com o diretor de TV
Adriano Ricco
Eliana compartilhou uma foto em seu

perfil no Instagram,
nesta quinta-feira (4),
em que aparece de
biquíni e impressionou com a boa forma.
Aproveitando o calor
do verão, a apresentadora renovou o bronze e mostrou que está
com tudo em cima aos
45 anos, completados
em novembro do ano
passado. “Tô de olho
em vocês”, escreveu
a empresária, usando
as hashtags “Férias”,
“Look do dia”, “Sol”
e “Verão 2019”. A
imagem surpreendeu
os fãs e choveram
elogios. “Físico dela é

top”, “Corpo de princesa”, “Nem parece
que tem dois filhos”,
“Tá em ótima forma”, “Arrasou! Corpinho de 15”, “Teve
dois filhos e com essa
barriga”, “Você está
de Parabéns”, “Saradona”, “Espetáculo
de mulher”, “Qual é
a receita desse shape?” e “Sua beleza
e esplêndida” foram
alguns deles. Mãe
de Arthur, de 7 anos,
e de Manuela, de 1,
Eliana sempre mostra
momentos com os filhos e o noivo, Adriano Ricco.

Larissa Manoela exibe seu carro rosa de
R$ 100 mil:’Pode se transformar em azul’
divulgação

Prepare o purê
de batata

Enquanto isso,
em outra panela,
cozinhe as batatas em água fervente e sal, em
fogo médio, até
ficarem macias.
Espere amornar
e descasque-as.
Amasse com a
ajuda de um pilão – dessa forma,
o purê ficará com
aspecto rústico.
Adicione as gemas, incorporando bem.
Junte o queijo e
misture energicamente.
Ajuste o sal.
Sirva com o
pato.

Luciana Gimenez

Em seu perfil do
Instagram, a namorada do ator Leonardo Cidade aderiu ao movimento
de famosos contra a
frase ‘Menino veste
azul e menina veste rosa’, dita pela
ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Damares Alves: ‘Cor
não define gênero.
Assim como gosto
muito de rosa, gosto

de azul, vermelho,
amarelo, verde, todas as cores, todas
são lindas e vou usar
da mesma forma’
Larissa Manoela
está apegada em seu
novo xodó: um carro
conversível avaliado em R$ 100 mil.
Depois de comemorar aniversário de
18 anos com festão
em nova mansão e
curtir primeiro réveillon com o na-

morado, a atriz fez
um cruzeiro e, na
volta, comemorou
ao encontrar o automóvel estacionado em frente a casa.
“Gente, se eu já tinha um apego em
Orlando por amar a
cidade, os parques,
a Disney, amar minhas casas que tem
aqui, agora eu tenho
mais um motivo
para ficar apegada,
né?”, declarou.
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Áries
Com responsabilidade,
é momento para agir e
seguir em frente com
intenções
elevadas
para garantir o seu
crescimento e amadurecimento
profissional. Seja responsável e
construa o seu futuro em bases
sólidas.

Touro
É um dia importante
para
concluir
informações e dar
um novo passo para
ancorar os estudos
ou o caminho filosófico. Há também
possíveis documentos que devem
ser redirecionados. A sua postura é
necessária e eficaz. O eclipse colabora
para o seu desenvolvimento.

Gêmeos
O eclipse o ajuda a
lidar com mudanças e
a desapegar de malas
que não devem ser
mantidas por perto.
Pode haver a necessidade de mexer
com pensões, heranças ou qualquer
tipo de investimento. É necessário
atuar com responsabilidade e
consciência do que está ao seu
alcance.

Câncer

O eclipse toca o
relacionamento. Aqui
o cônjuge assume
responsabilidades
significativas
para
promover
seu
próprio
desenvolvimento. É um momento
favorável para estudos e caminhos
filosóficos. Se estiver sozinho, você
muda a sua percepção sobre o que
deve esperar do outro.

Leão
O eclipse o ajuda
a
impulsionar
as
oportunidades
no
trabalho.
Você
está
propenso
a
assumir
responsabilidades
maiores neste novo ciclo. O seu maior
aprendizado é aceitar as mudanças
e deixar o passado para trás. A
maturidade é um fator essencial para
que você se desenvolva.

Virgem
O eclipse o leva a
amadurecer
suas
posturas
por
meio
das responsabilidades
assumidas. Você está em
vias de entender vários
processos que circundam o campo
afetivo ou a relação com os filhos. Os
talentos devem ser desenvolvidos com
maior consciência.

Libra

O eclipse lhe traz novas
percepções sobre a
família e sobre como
pode curar aspectos
essenciais
para
o
seu desenvolvimento. É importante
priorizar as atividades que envolvem
o lar e os familiares. A aceitação dos
fatos é uma ação madura e sábia. Seja
responsável pela vida que escolheu ter.

Escorpião
O eclipse o ajuda a
transpor os desafios e
a se relacionar de uma
forma mais madura
com os parentes e
com pessoas do seu convívio. Há
novas posturas que colaboram com o
estudos e com o seu conhecimento. É
importante se comprometer. O céu lhe
proporciona um transbordamento de
cura.

Sagitário
Mude o seu ponto de
vista. O eclipse vai lhe
proporcionar
novas
oportunidades e uma
nova forma de pensar
sobre investimentos e
campo profissional. Para
isso, você precisará se comprometer
cem por cento com as atividades
propostas. É preciso se desenvolver.

Capricórnio
O
amadurecimento
é essencial. O eclipse
lhe traz a possibilidade
de
perceber-se.
A
autopercepção,
a
princípio, é um exercício árduo, mas
essencial para aprender a direcionar
a sua vida com qualidade. A
autorresponsabilidade deve ser eficaz e
precisa se tornar uma realidade em sua
vida neste momento.

Aquário
Você sabe dizer o
que vem sentindo
atualmente?
O
julgamento
interno
é prejudicial para o
seu desenvolvimento.
O eclipse o leva a
assumir responsabilidades sobre o
campo emocional e traz entendimento
sobre os medos que vem guardando
secretamente. Solte tudo isso e
recomece.

Peixes
O eclipse o ajuda a
lidar com projetos e
atividades em equipe.
É um dia importante
para
assumir
responsabilidades que
viabilizem ideias, amigos e qualquer
projeto que esteja envolvido neste
momento. Aceite os fatos das situações
que o cercam e cure-se.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE CADASTRAMENTO DE
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL, torna
público a todos os interessados, que encontra-se aberto
o CADASTRO DE FORNECEDORES/PRESTADORES
DE SERVIÇOS, na Secretaria Municipal de Licitações,

Compras e Contratos sito a Rua Hilario Ettore, n° de prestação de serviços, fornecimento de materiais
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro – RJ – diversos, equipamentos, entre outros, de acordo com a
Cep 27570-000, visando a atualização dos inscritos e Lei Federal nº 8.666/83 e suas alterações.
ingressos de novos interessados, conforme disposto
Carlos José da Silva
no art. 34 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações,
Secretario Municipal de Licitações, Compras e
maiores informações pelo telefone (0XX24)3353Contratos
1393, no horário de 08:00 às 17:00 horas, para fins

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Iguaba Grande
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/ 2018
(REMARCADO)
Objeto: Aquisição de diversos materiais permanentes
para atender a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte, em conformidade com o Processo

Administrativo nº 1112/2018.
Data da abertura: 18 de janeiro de 2019 às 10 h.
Local de Retirada: Sala da Comissão de Licitação situada
à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2495 – Centro – Iguaba
Grande. Os editais e seus anexos serão entregues aos

interessados no local acima citado, no horário de 9:00
às 17:00h, com a permuta de 02(duas) resma de Papel
A4. Maiores informações e-mail licitacao@iguaba.
rj.gov.br e pelo telefone (22) 2624-3275 R. 218 e 219.
Valéria Santana Herdy
Pregoeira
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

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
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
04 DE JANEIRO DE 2019. PUBLICADO EM 05/01/2019 – CÓD-PMBR
003.
EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL
PROCESSO: 56/0084/2018.
CONTRATO DE LOCAÇÃO: CL 56/00001/2018.
LOCADOR: SSS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
OBJETO: Rescisão do contrato de locação do imóvel situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, Lote 09, s/nº, Nova Piam, Belford Roxo.
FUNDAMENTO: Art. 79, II da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.245/91 e
Decreto Municipal nº 4.570/2018
DATA DA ASSINATURA: 13 de novembro de 2018.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PORTARIA N.º006/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, GUSTAVO DIAS TEIXEIRA,
do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, Símbolo CC-11, da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico.
PORTARIA N.º007/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, FLAVIA DIAS BATINGA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, Símbolo CC11, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento
Econômico.
PORTARIA N.º008/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, AILTON PEREIRA DA ROCHA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-1O, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.
PORTARIA N.º009/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NOBERTO MARINHO NETO,
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo
CC-1O, na Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.
PORTARIA N.º010/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento do
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO
SANTOS REIS, do cargo de Chefe de Divisão de Execução Orçamentária, Símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Fazenda.
PORTARIA N.º011/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar de 02 de janeiro de 2019, com fundamento do
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS
PINHEIRO RAMOS, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de
Execução Orçamentária, Símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de
Fazenda.
PORTARIA N.º012/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo,
do cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da
Secretaria Municipal de Conservação.
PATRICIA COSTA
CLAUDIO ALVES
PORTARIA N.º013/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V,
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo,
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Conservação.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA
PEDRO ANDRADE SILVA
PORTARIA N.º014/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE FRANCISCO DA SILVA
FILHO, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-

atos oficiais

10, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

O SERVIDOR FERNADO ANTÔNIO MARTINS DUARTE”.
Considerando o Acórdão n° 0036112-70.2017.8.19.0000.
PORTARIA N.º015/SEMAD/2019 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.
Considerando as informações prestadas pela Comissão nomeada na
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, portaria PREVIDE 040/2018.
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WILLIAN DE MORAES COSTA, O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Belford Roxo –
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo PREVIDE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
							
CC-10, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.
			
RESOLVE:
Retificar a Portaria n° 1348/GP/2014, de 03/09/2014, publicada em
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
09/09/2014, que aposentou voluntariamente por tempo de contribuiSecretário Municipal de Administração
ção e idade o servidor FERNANDO ANTONIO MARTINS DUARTE,
Mat. n.º 82/43327
matrícula nº10/16791, no cargo efetivo de Procurador Municipal, com
fundamento legal no art. 6º, da EC 41/2003, da CF/88 e art. 83 da LC
083/2006, com proventos mensais e integrais de R$ 12.279,85 (doze
PORTARIA Nº 002/GDP/PREVIDE/2019 DE 04 DE JANEIRO DE
mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sendo:
2019.
R$ 5.225,47 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e
“RETIFICAR A PORTARIA N° 2207/GP/2018, DE 22/10/2018, PUsete centavos) correspondentes ao valor de vencimento base do carBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/10/2018, QUE CONCEDEU
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO go (Lei nº891, de 07/05/02, Lei nº1096, de 05/05/2006, Lei nº1394, de
22/02/2011; R$ 1.828,91 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais e noE IDADE DO SERVIDOR ADILSON PEREIRA DA SILVA”.
venta e um centavos) correspondentes a 35% de adicional de tempo
Considerando o Acórdão n° 0036112-70.2017.8.19.0000.
Considerando as informações prestadas pela Comissão nomeada na de serviço- triênio, com fundamento no art. 7º da Lei 003/1993; e R$
5.225,47 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete
portaria PREVIDE 040/2018.
centavos) a título de adicional de representação. Esta Portaria entrará
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Belford Roxo –
em vigor na data de sua publicação.
PREVIDE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
							
			
RESOLVE: PORTARIA Nº 005/GDP/PREVIDE/2019 DE 04 DE JANEIRO DE
Retificar os proventos da Portaria n° 2207/GP/2018, de 22/10/2018, 2019.
publicada em 23/10/2018, que retificou a portaria nº 2257/GP/2016, pu- “RETIFICAR A PORTARIA N° 576/GP/2007, DE 18/12/2007, PUblicada em 14/12/2016, que aposentou voluntariamente por tempo de BLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/12/2007, QUE APOSENTOU
contribuição e idade o servidor ADILSON PEREIRA DA SILVA, matrícu- VOLUNTARIAMENTE POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À
la nº10/7592, no cargo efetivo de Agente Fiscal (Auditor Fiscal Tributário SERVIDORA JEANE DIAS CASTRO DELGADO”.
Municipal- AFTM II, com fundamento legal no inciso II, art. 8º, da LC Considerando o Acórdão n° 0036112-70.2017.8.19.0000.
116/2011, admitido em 30/08/1995, com fundamento no art. 6º da EC Considerando as informações prestadas pela Comissão nomeada na
41/2003, da CF/88 e art. 83 da LC 083/2006, com proventos mensais e portaria PREVIDE 040/2018.
integrais de R$ 12.102,85 (doze mil, cento e dois reais e oitenta e cinco O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Belford Roxo –
centavos), sendo: R$ 6.764,14 (seis mil, setecentos e sessenta e qua- PREVIDE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
tro reais e quatorze centavos)correspondentes ao valor de vencimento 							
RESOLVE:
base do cargo (Lei nº116, de 08/06/2011); R$ 2.367,45 (dois mil, trezen- 			
tos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) corresponden- Retificar a Portaria n° 0576/GP/2007, de 18/12/2007, publicada em
tes a 35% de adicional de tempo de serviço- triênio, com fundamento no 19/12/2007, que aposentou voluntariamente por idade e tempo de serviart. 7º da Lei 003/1993; e R$ 2.971,26 (dois mil, novecentos e setenta ço a servidora JEANE DIAS CATRO DELGADO, matrícula nº10/61392,
e um reais e vinte e seis centavos) referentes a 100% de produtividade no cargo efetivo de Professora II, com fundamento no art. 6º, incisos
(Lei nº 1093 de 19/04/2006 e lei nº 1282 de 01/09/2009). Esta Portaria I ao IV, da EC 41/2003 e art. 83, incisos I a IV da Lei Complementar
083/2006, com proventos mensais e integrais de R$ 1.472,28 (um mil,
entrará em vigor na data de sua publicação.
quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) sendo: R$
949,86 (novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
PORTARIA Nº 003/GDP/PREVIDE/2019 DE 04 DE JANEIRO DE
relativos ao vencimento base (Lei nº723 de 09/12/98, Lei nº890de
2019.
07/05/02 e Lei nº998 de 02/04/04); R$ 522,42 (quinhentos e vinte e
“RETIFICAR A PORTARIA N° 0065/GP/2015, DE 19/01/2015, PUdois reais e quarenta e dois centavos)relativos ao adicional por tempo
BLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 20/01/2015, QUE CONCEDEU
de serviço, na proporção de 55%- triênio (lei municipal nº003, art. 7º de
O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE À FATIMA DA SILVA,
08/01/1993). Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
AMANDA DA SILVA DA CONCEIÇÃO E MONALISA DA SILVA DA
CONCEIÇÃO”.
PORTARIA Nº 006/GDP/PREVIDE/2019 DE 04 DE JANEIRO DE
Considerando o Acórdão n° 0036112-70.2017.8.19.0000.
2019.
Considerando as informações prestadas pela Comissão nomeada na “RETIFICAR A PORTARIA N° 2129/GP/2015, DE 14/09/2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 15/09/2015, QUE CONCEDEU
portaria PREVIDE 040/2018.
O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE À MICHELE DE SOUZA
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Belford Roxo –
CALIXTO DA SILVA, CARLA BHEATRIZ SOUZA CALIXTO DA SILVA e
PREVIDE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
HARRISON BRENO DE SOUZA CALIXTO DA SILVA”.
							
			
RESOLVE: Considerando o Acórdão n° 0036112-70.2017.8.19.0000.
Retificar a Portaria n° 0065/GP/2015, de 19/01/2015, publicada em Considerando as informações prestadas pela Comissão nomeada na
20/01/2015, que concedeu o benefício de Pensão por Morte, a FATIMA portaria PREVIDE 040/2018.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Belford Roxo –
DA SILVA, AMANDA DA SILVA CONCEIÇÃO (01/08/1994) e MONALIPREVIDE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
SA DA SILVA DA CONCEIÇÃO (05/07/1998), a primeira na condição de
							
companheira, a segunda e a terceira na condição de filhas menores,
			
RESOLVE:
representadas por sua mãe, beneficiárias do servidor segurado SERRetificar a Portaria n° 2129/GP/2015, de 14/09/2015, publicada em
GIO DA CONCEIÇÃO, matrícula nº10/19819, efetivo no cargo de gari, 15/09/2015, que concedeu o benefício de Pensão por Morte, a MIfalecido em 22/06/2012, com fundamento no art. 40, §7º, II, da Cons- CHELE DE SOUZA CALIXTO DA SILVA, CARLA BHEATRIZ SOUZA
tituição Federal, com redação dada pela EC nº41/2003 c/c art. 73,II, CALIXTO DE SILVA (02/10/1997) e HARRISON BRENO DE SOUZA
da LC 083/2006, com proventos integrais e mensais no valor de R$ CALIXTO DA SILVA (06/07/2000), na qualidade de dependentes do ser792,89 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) a vidor segurado ANTONIO CARLOS DA SILVA, matrícula nº10/19651,
razão de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), para cada efetivo no cargo de trabalhador braçal, falecido em 15/04/2015, com
um, sendo a primeira de forma vitalícia e os demais até o atingimento fundamento no art. 40, §7º, II, da Constituição Federal, com redação
da maioridade, quando o benefício deverá ser re- rateado entre os be- dada pela EC nº41/2003 c/c art. 73,II, da LC 083/2006, com proventos
neficiários remanescentes, conforme contido nos autos do processo integrais e mensais no valor de R$ 1.012,94 (um mil, doze reais e noadministrativo nº16/0015/2013. Esta Portaria entrará em vigor na data venta e quatro centavos) a razão de 33,33% (trinta e três vírgula trinta
e três por cento), para cada um, sendo a primeira de forma vitalícia e
de sua publicação.
os demais até o atingimento da maioridade, quando o benefício deverá
ser re- rateado entre os beneficiários remanescentes, conforme contido
PORTARIA Nº 004/GDP/PREVIDE/2019 DE 04 DE JANEIRO DE
nos autos do processo administrativo PMBR nº37/0002779/2015 e nº
2019.
2015/00456. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
“RETIFICA A PORTARIA N° 1348/GP/2014, DE 03/06/2014, PUBLICAPEDRO PAULO DA SILVEIRA
DA NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/09/2014, QUE CONCEDEU APOSENDiretor-Presidente
TADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
Mat. 60/362-2017

sábado, 05 de janeiro de 2019
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Vila Olímpica de Queimados oferece 400
novas vagas; jiu-jitsu é uma das novidades
Calendário esportivo divulgado pela secretaria de Esporte e Lazer ainda prevê entrega das obras de reforma do local
jota carvalho

S

jota.carvalho@yahoo.com
e o ano passado foi
bom, 2019 promete
ser melhor ainda para
os alunos e atletas da Vila
Olímpica de Queimados. E
para não ficar de fora, é melhor estar atentos ao calendário esportivo que foi divulgado, na quinta (3), pela
secretaria municipal de Esporte e Lazer, que traz novidades. As principais são a
entrega das obras de reforma e ampliação do local, a
inclusão do Jiu-jitsu na grade de modalidades oferecidas e a abertura de 400 novas vagas para as crianças e
adolescentes do município.
O início das aulas será dia
11 de fevereiro.
No total, a Vila Olímpica
de Queimados deve receber cerca de 2 mil crianças
e adolescentes, de 4 a 17
anos, divididas em 11 modalidades esportivas. Além
do jiu-jitsu, esporte olímpico e novidade este ano,
os alunos podem escolher
entre Atletismo, basquete,
balé, ginástica, jazz, capoei-

ra, futsal, judô, vôlei e karatê. Todas as atividades serão
oferecidas gratuitamente e,
para este ano, o aumento
no número de vagas foi de
25%.
E para não perder a oportunidade, os pais e responsáveis dos alunos já matriculados devem comparecer à
sede da secretaria municipal
de Esporte e Lazer (Av. Maracanã, s/n, Vila Pacaembu),
de segunda a sexta, das 8h
às 17h, com comprovante de
inscrição da criança no ano
letivo de 2019 para realizar
a renovação, que começa no
próximo dia 7 e se encerra
no dia 25 deste janeiro.
O prefeito Carlos Vilela
ressaltou a importância da
prática esportiva na vida da
criança e do adolescente:
“A Vila Olímpica tem feito
um excelente trabalho com
os nossos jovens. O esporte
tem uma função determinante no desenvolvimento
social de cada um e, por isso,
vamos investir pesado nesta
área que, em conjunto com
a educação, forma os futuros
cidadãos de nossa cidade.
Parabéns ao Júlio Coimbra,

divulgação

Júlio Coimbra, o secretário de Esporte da cidade, tem sido bastante elogiado pelo prefeito Carlos Vilela

secretário de esporte e Lazer, e toda sua equipe pela
dedicação integral a este
segmento tão importante”.
E as inscrições para novas matrículas começam no
dia 28 de fevereiro até terminarem as duas mil vagas
disponíveis. Para se inscre-

Feliz aniversário!

Que o seu dia seja
tão lindo quanto o seu
sorriso e lhe ofereça
tanta felicidade quanto
a sua amizade envia
para as nossas vidas.
Que esta nova etapa
chegue recheada de
muita saúde e novas
oportunidades para
concretizar os seus sonhos mais desejados.

TATIANE MELLO

De seus amigos da
equipe Hora H que
te amam muito!

ver ou atualizar o cadastro,
é preciso apresentar na sede
da secretaria de Esporte e
Lazer (Avenida Maracanã,
s/n, Vila Pacaembu) a declaração escolar, atestado médico, uma foto 3x4, cópias:
certidão de nascimento, RG
do responsável e compro-

vante de residência.
Competições
O calendário esportivo
ainda prevê competições
importantes para este ano.
Após o vice-campeonato em
2018, Queimados promete
vir forte em busca do título

inédito dos Jogos da Baixada. A participação de alunos
da Vila Olímpica também
está confirmada em campeonatos tradicionais como
Estadual de Basquete, Copa
Queimados de Futsal, Copa
Baixada de Judô e Jiu-jitsu,
entre outros.

