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baixada sangrenta

Tiroteio
em pagode
acaba com
dois mortos

PM é morto na porta
de casa em Japeri

Governador diz que vai aniquilar e
asfixiar organizações criminosas

Wilson Witzel mandou um recado para bandidos, afirmando que o ‘‘Estado é mais forte que eles’’
7

Seletiva

divulgação

Nova Iguaçu perde mais uma e se
complica na Seletiva do Carioca
12

Ex-prefeito
corrupto quer
voltar para
roubar de novo
2

PRECISA-SE
REVISORA
Ligar para
2695-5360

ladrão porco e azarado

A bela e o verme

No último sábado, a lutadora do UFC, Polyana Viana, reagiu a
um assalto, dominou e quebrou a cara do bandido com socos, chutes e mata-leão
7

Programa de Recuperação Fiscal

Claudio nunes/pmbr/divulgação

Belford
Se em 2018 aRoxo
cidade prorroga
raspou
a trave esobre
ficou comimpostos
o
anistia
vice-campeonato, este ano
os atletas esperam alcançar o número 1 do pódio.
A secretaria de Esportes
já trabalha nessa direção,
segundo o titular da pasta

Secretária de Fazenda, Adriana Almeida, supervisiona atendimento.
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Nosso abraço de hoje
será dado em Iolanda Brazão, a eclética artista da
Baixada Fluminense, pela
sua importância sempre
presente nas atividades
culturais. Obrigado, primeira-dama do Teatro!

MC Famosinho celebra

Andinho Maia

sucesso na carreira com novidades
Cantor se apresenta no
TopShopping nesta terça-feira (8). Ele leva aos
palcos uma fusão dos estilos Pop, Groove, MPB e
Sambalanço. O intérprete,
que também é violonista e
compositor, tem como referências os grandes mestres do swing Jorge Ben
Jor, Tim Maia e Bebeto.
Andinho traz ainda canções de Djavan, Jorge Vercílio e da banda americana
Earth, Wind & Fire, em um
show dançante, popular e
acessível ao grande público. A apresentação de Andinho será às 19h, na praça
de alimentação do 3º piso
- expansão. O evento é gratuito.
O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540,
Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

Wander Martins Gama,
21 anos, o MC Famosinho,
é de Senador Camará, zona
oeste do Rio. Ele abre sua
história aos leitores e internautas da coluna. “Sempre
escutei Funk e, em 2011, vi
que queria isso para minha
vida. Minha mãe não gostou
muito da ideia. Então falei
com meu pai que queria ser
MC e ele aprovou de imediato. Aí, começamos a correr
atrás de estúdio para gravar
as músicas. Foi quando ele
conheceu o Max da Gávea
e falou de mim. Marcamos
e fomos ao estúdio do DJ
Gordura e lá gravei minha
primeira música ‘Camará é
a Fonte’”, conta.
“Quando comecei a cantar muitos me criticaram
dizendo que eu não tinha talento, não ia chegar a lugar
nenhum e que minha voz era
feia. Mesmo assim, nunca
deixei de acreditar no meu

divulgação

O bloqueiro, poeta e escritor, Almeida dos Santos,
de Nova Iguaçu, postou o
seguinte em sua conta no
Facebook: “Procura-se! Secretário com experiência na
área da Cultura, que não tenha
calcanhar ou não se chame
Aquiles. Seus seguidores reagiram logo. “Pela demora em
escolher um nome, a gente já
sabe que os ratos devem estar
tentando se apoderar da secretaria para enganar a classe de
novo. Cansado de hipocrisia e
ilusões! (Marcelo Negrett).

Sem indicar
amigos, please

sonho”, prossegue.
“Hoje, agradeço às pessoas
que me ajudaram e acreditaram em mim. Graças a Deus
está dando tudo certo. Já gravei dois vídeos clipes e um CD

com sete faixas”, comemora.
Famosinho diz, ainda, que
com ajuda do produtor e assessor de imprensa, Cid Camargo, este ano realizará o
desejo de ir ao Programa do

Didu Nogueira lança seu
primeiro CD “Identidade”
Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Ratinho, fará seu primeiro
programa na rede NGT de
televisão e ainda deverá gravar seu web clipe. “Sinto um
2019 bastante positivo”, finaliza o funkeiro.

Que nomeiem qualquer
um, pois sem vontade política e vontade de fazer,
desde o centro do poder
municipal, não vão fazer
nada mesmo. Indicar amigos é querer ferrar os amigos. Salvo que vão receber
um salário razoável por
um tempo, escreveu Tigu
Guimarães. A polêmica segue ativa e outros capítulos
poderão ser escritos a qualquer momento.

(21) 98037-1338
Whatsapp

Ex-prefeito corrupto quer voltar
E aquele prefeito de uma cidade da Baixada Fluminense que meteu a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas antes de sair, sem contar outras
falcatruas, deixando rombo enorme para o sucessor
cobrir, segundo o que uma vizinha dele contou para
Vó Candinha, uma de nossas agentes, sonha em sentar novamente na cadeira.

C

om mais de 30 anos
de militância nos bastidores da música, em
especial no Choro e Samba,
Didu Nogueira sai da coxia
para mostrar seu já reconhecido talento como cantor,
apresentando sua “Identidade” em seu primeiro CD. O
show será no Teatro Rival
Petrobras, na Cinelândia,
no dia 15 deste janeiro, às
19h30. A apresentação conta
com banda formada por alguns dos melhores músicos
brasileiros em atividade, direção de Paulo Cesar Feital
e produção de Claudia Gonzaga.
Com arranjos de Afonso
Machado, Marcelo Menezes,
Tiago Machado, Marinho
Boffa e Jorge Simas, Didu
apresenta 16 sambas e canções de compositores consagrados e alguns estreantes,
sendo 11 inéditas e cinco regravações. Desde a metade
dos anos 1980, quando foi
sondado por duas vezes para
gravar um disco, Didu foi
“guardando na gaveta da sua
memória” algumas das músicas que fazem parte do seu
CD. ‘Sempre Bate Sol”, de
Fátima Guedes e “Melancolia de Dezembro” de Nelson

Procura-se
secretário

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

Ele diz que o povo o adora
“Sei que a população me adora e sabe que sou
inocente das acusações. Tanto é que não fui preso e
prossegui na minha vida política”, disse o corrupto
no papo com a vizinha. “Tenho saudade do meu
tempo de prefeito lá e como o povo me tratava nas
ruas. Eu era um ídolo para as pessoas”, afirmou.
****************************************

Acha que o povo esqueceu as falcatruas

Após 30 anos de muito talento nos bastidores, o primo de João Nogueira resolve ‘mostrar a cara’

Angelo, são exemplos que
ele traz desse período, aliado
a outras que por força de sua
função de produtor musical,
tem lugar especial na sua
vida profissional e pessoal.
Filho de uma linhagem de
tradição, Didu é neto do Mestre João Nogueira, violonista
sergipano da Velha Guarda,

filho de Gisa Nogueira, sobrinho do grande João Nogueira
e primo de Diogo Nogueira,
nomes bastante familiares
àqueles que apreciam o melhor da música brasileira.
A banda que o acompanha: Jorge Simas - Violão
7 cordas; Alceu Maia – Cavaquinho; Afonso Machado

– Bandolim; Dirceu Leite –
Sopros; Felippe Donguinha
– Percussão; Marco Basílio –
Percussão e Marcelo Pizzott
– Percussão.
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 - Centro/Cinelândia Rio de Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

O ex-prefeito aposta na falta de memória do povo
(hoje nem tanto) e no apoio que disse já ter na cidade, atualmente governada por apoiadores dele.
“Os companheiros que lá ficaram não vão me deixar sozinho e garantiram caminhar comigo. Isso me
animou a pensar em voltar”, acrescentou o ‘político’
diretamente de outro estado no qual estão seus familiares e parte dos negócios que o ajudaram a ficar
rico. Os eleitores que não querem ver o cara nem
pintado reagem com a frase: “O safado, cara de pau
quer voltar para nos roubar de novo com sua quadrilha”. Fecha o pano.
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novo governo

Governador participa da posse
do defensor público-geral do RJ
Rodrigo Baptista Pacheco diz que diálogo, transparência e eficiência serão suas metas.
Carlos Magno/Divulgação/Governo do Estado

Governador Wilson Witzel (d) dá posse ao novo defensor público Rodrigo Pacheco em cerimônia no auditório da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública

Secretária de Comunicação
Social

O

governador Wilson Witzel participou, ontem, da
posse do novo defensor
público-geral do Estado
do Rio de Janeiro, Rodrigo Baptista Pacheco, para

o Biênio 2019-2020. Na
cerimônia de transmissão
de cargo, realizada no auditório da Fesudeperj (Fundação Escola Superior da
Defensoria Pública), Witzel
defendeu a necessidade de
trabalhar em parceria com a
instituição.
“Não tenho dúvidas de que

sua passagem pela Defensoria Pública será exitosa. Temos muitos projetos
para realizar em conjunto,
como a questão do excesso
de presos provisórios. Hoje
já são quase 20 mil, e a nossa intenção é efetivamente
resolver a questão desses
presos, que muitas vezes

estão no regime fechado,
quando poderiam estar no
semiaberto. Peço à Defensoria Pública o apoio para
que consigamos trabalhar
em conjunto”, ressaltou.
Ex-defensor público, Wilson Witzel falou ainda
sobre a importância da
Casa, instituição pública

Mais diálogo
De acordo com o defensor-geral, diálogo,
transparência e eficiência serão as metas de
sua gestão. “Precisamos ter diálogo com as
instituições públicas e
poderes para proporcio-

nar o melhor atendimento
à população fluminense,
respeitando
obviamente as peculiaridades e a
missão de cada um. O diálogo com a população, a
sociedade civil e os movimentos sociais é algo

fundamental para uma
instituição que busca promover o acesso à Justiça”,
afirmou Rodrigo Baptista
Pacheco.
Também participaram da
cerimônia, o presidente
em exercício da Assem-

bleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj), André
Ceciliano; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio, Milton Fernandes de Souza;
o
subprocurador-geral
de Justiça de Relações

cuja função é oferecer, de
forma integral e gratuita,
assistência e orientação jurídica aos cidadãos que não
possuem condições financeiras de pagar as despesas
desses serviços.
“Desejo boa sorte a esta
Casa, que tão bem faz ao
Estado do Rio de Janeiro e

ao Brasil. É uma instituição
muito nobre, que auxilia
aqueles que mais precisam
ter um advogado de alta
qualidade e não podem pagar por ele. Parabenizo esta
instituição pelo trabalho
de selecionar tão bem seus
defensores”, disse o governador.

Institucionais e Defesa
de Prerrogativas, Marfan
Martins Vieira; a corregedora-geral da Defensoria,
Eliane Aina; o vice-presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege),

David Eduardo de Piné
Filho; além da presidente da Associação dos
Defensores Públicos do
Estado (ADPERJ), Juliana Lintz; e do ouvidor-geral da Defensoria
Pública, Pedro

Mesquita faz mutirão contra Secretário de Ciência, Tecnologia e
dengue, zika e febre amarela Inovação visita a FAETEC de Quintino
Divulgação/PMM

Agente do Controle de Vetores visita imóvel e conscientiza os moradores

O verão chegou e, com
ele, as chuvas fortes que
aumentam as chances de
uma epidemia de dengue,
zika vírus, chikungunya e
febre amarela acontecer.
A Prefeitura de Mesquita,
que já vinha desde novembro realizando ações
de mobilização no combate ao vetor dessas doenças, agendou seu primeiro mutirão de prevenção
de 2019. A ação acontece
nesta quinta-feira, dia 10
de janeiro, a partir das 9h.
E, desta vez, a equipe do
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental de Mesquita, ligado à
Secretaria de Saúde, es-

tará direcionada aos bairros
Jacutinga e Banco de Areia.
Os profissionais farão a verificação, instrução e tratamento de locais onde as
larvas do mosquito podem
se desenvolver. Além disso,
caixas de água descobertas
serão protegidas com lona
pelos próprios agentes da
Secretaria de Saúde.
“Desde o ano passado,
iniciamos uma série de mudanças na Saúde de Mesquita, priorizando a atenção
básica. Sabemos que é mais
prudente e vantajoso prevenir as doenças do que remediar os pacientes e com a
dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela não

é diferente. Começamos
a visitar as casas há dois
meses, sempre dando uma
atenção maior às regiões
que aparecem mais fragilizadas no nosso mapa
de risco”, explica Jorge
Miranda, prefeito de Mesquita.
Os mutirões da Secretaria de Saúde para prevenção das arboviroses já passaram pelas residências da
Chatuba e de Edson Passos. A promessa é de que,
aos poucos, todas as áreas
com mais chances de serem afetadas por epidemias recebam a visita do
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Leonardo
Rodrigues, ontem, as
instalações da Faetec,
no campus de Quintino.
O secretário fez uma
reunião interna com o
presidente da Fundação
de Apoio à Escola Técnica (Faetec), Fernando
Martinho, e o vice-presidente administrativo
Gilson Rodrigues para
discutir um plano estratégico de ação para um
melhor funcionamento
da Rede Faetec na nova
gestão. Na ocasião, o
atual titular da pasta conheceu as 13 unidades
presentes no campus.
A Faetec de Quintino
atualmente atende cerca
de 7 mil alunos, nas seguintes escolas: Escola
Técnica Estadual República, Escola Estadual
de Ensino Fundamental
República, Faculdade
de Educação Tecnológica do Estado Rio de Janeiro, Centro de Apoio
Especializado à Educação Profissional (Caep)
/ Escola Especial Favo
de Mel, Unidade de
Qualificação de Profissional, Centro de Educação Física e Esporte,

Centro Interamericano
de Artes Marciais, Centro de Idiomas, Escola
de Beleza, Escola de
Hotelaria, Serviço de
Lavanderia e Alfaiataria, Escola de Música
Baden Powell, Escola
de Teatro, Escola Arte e
Vida.
Para o secretário, o
maior desafio é integrar
a comunidade com a Ciência e Tecnologia, de
acordo com as necessidades da população.
“Vamos fazer com que
a iniciativa privada possa participar, através de

convênios, do grande
desenvolvimento
que
nós vamos fazer no Estado do Rio de Janeiro.
Nossa primeira medida
é fazer um levantamento de como estão todas
as unidades de ensino.
Certamente, vamos encontrar
dificuldades,
mas com muito trabalho, empenho e parceria
vamos conseguir colocar todas as unidades
em condições de levar
o melhor ensino para a
população do Rio de Janeiro “, afirmou Leonardo Rodrigues.
Reprodução/Portal Governo do Estado

Secretário da Secti conheceu as 13 unidades presentes no campus
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O presidente Jair Bolsonaro afirmou em
uma cerimônia no Palácio do Planalto, que
não admitirá nenhuma “cláusula de confidencialidade pretérita” no governo dele, referindo-se ao fato de que pretende dar publicidade
a atos e contratos de gestões anteriores.

Braços cruzados I

Dois policiais militares foram mortos entre a
noite de sábado e a manhã de ontem. São os primeiros PMs assinados neste ano no Rio. Em 2018, o
RJ registrou a morte de 123 agentes de seguranças,
entre policiais da Civil, da PF, da PRF e das Forças
Armadas, guardas municipais e bombeiros.
Reprodução/Whatsapp

Os empregados do Sindicato dos Bancários do Rio
decidiram cruzar os braços
desde ontem e o movimento
já declarou que a paralisação
será por tempo indeterminado. Os profissionais são contra as demissões em massa
que estão ocorrendo desde o
último dia 4, sob a alegação
de corte de custos.

Os trabalhadores consideram as demissões ilegais e
esperam chamar a atenção dos
banqueiros para o ato arbitrário. Os grevistas pedem que
negociações sejam feitas para
debater medidas para combater a crise. Enquanto a mesa
não é formada, eles seguir de
braços cruzados.

Erva-mate I
Já entrou em vigor a Política Nacional da Erva-Mate. A
nova lei está entre as primeiras sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto
tem origem em no projeto de
lei 4137/15, apresentado pelo
deputado Afonso Hamm (PP/
RS) e objetiva incentivar a
produção sustentável da erva-mate no País.

Saúde de Valença
compra remédios de
empresa vetada

reprodução

Idoso mais cedo II

Idoso mais cedo I
A idade para o cidadão ser
chamado de idoso mudou na
cidade do Rio de Janeiro. O
prefeito Marcelo Crivella sancionou a lei que reduz a idade
para que alguém seja considerado idoso no município. A
medida foi publicada no Diário Oficial de ontem e deve
beneficiar outras milhares de
pessoas.

Braços cruzados II

Projeto cria política de qualidade do ar

Apresentada pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP), a proposta tem
como foco a preservação da saúde pública, do bem-estar e da qualidade
ambiental para as atuais e as futuras gerações, a partir do incentivo à pesquisa, do monitoramento da qualidade do ar e da redução das emissões
de poluentes atmosféricos, com a participação de entidades públicas e
privadas. O poder público deverá instituir linhas de financiamento das
iniciativas de prevenção e redução de emissões, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de sistemas de gestão voltados a essa diminuição.

Atualmente a idade considerada pela cidade do Rio
é de 65 anos. A partir da lei
sancionada por Crivella, a
idade passa a ser de 60 anos.
Já existe uma lei estadual semelhante. Desta maneira, a
legislação municipal voltada
para os idosos também contemplarão pessoas a partir de
60 anos.

Erva-mate II

DIRETO AO PONTO

‘Pena de morte’ no RJ é legal?

A ‘política do abate’ determinada pelo governador Wilson Witzel para combater a violência no Rio de Janeiro tem sido vista com certa reserva por represetantes de organizações
dos direitos humanos e até juristas. Se de um lado, os criminosos ignoram a nova ordem, de
outro, quem condena a ‘pena de morte’ não vê a medida como saída para restabelecer a paz
no Rio. Enquanto isso, a população segue como refém da bandidagem. Em comunidades
dominadas por traficantes, por exemplo, são eles quem dão as cartas e impedem a ação do
braço do Estado.
A matança de criminosos que ameaçam a sociedade pode trazer alívio à população, mas
é preciso uma ação planejada para evitar ‘assassinatos em massa. E o Estado pode esperar:
será crivado de críticas por parte de organições mundiais que condenam a nova ordem.

A lei eleva o padrão de
qualidade e o desenvolvimento tecnológico agrícola e industrial do produto. A planta
é também fonte de renda para
cerca de 180 mil famílias na
região Sul do País. Segundo
Hamm, a cadeia produtiva da
erva-mate responde por 700
mil postos de trabalho e tem
cerca de 700 empresas beneficiadoras.

Eles disseram...
“Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voada, não teve nada. Hoje
de manhã se encontraram aí, best friends, não tem essa história”. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, ao negar que haja alguma “rusga” na relação entre o presidente Jair Bolsonaro
e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Denúncia feita ao Ministério Público de Cabo
Frio pelo vereador Rafael
Peçanha levou a Prefeitura
daquela cidade a vetar um
contrato com a empresa
Disk Med Pádua Distribuidora de Medicamentos, por
ela, segundo alegação do
governo, não ter
apresentado a “idoneidade necessária”. Isto
aconteceu no dia 27 de dezembro de 2018, 24 horas
após Peçanha informar ao
MP que a firma, por decisão judicial, estaria impe-

dida de contratar com o poder público até março deste
ano. Se isto tirou da Disk
Med um contrato emergencial de R$ 415 mil, não
está sendo empecilho para
ela faturar em Valença na
gestão do prefeito Luiz
Fernando Graça: em outubro, dois meses antes da
representação do vereador
cabofriense, a secretária
de Saúde Soraia Graça homologou um pregão de R$
1,8 milhões, do qual a Disk
Med foi uma das vencedoras.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Mais segurança

Bombeiros orientam blocos no carnaval do Rio

Desfiles que contam com infraestrutura completa palco, trios
elétricos e arquibancadas precisam se legalizar na corporação

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ) orienta os organizadores de blocos carnavalescos
para as regras do desfile de
2019. De acordo com a legislação vigente, baseada no Decreto Estadual 45.553, de 2016, os
blocos foram considerados manifestações culturais e, por este
motivo, isentos de regularização junto ao CBMERJ. Entretanto, desfiles que contam com
infraestrutura de palco, trios
elétricos, camarotes, torres de
som e luz, arquibancadas e outros itens semelhantes precisam
se legalizar na corporação.

Para blocos que possuem
infraestrutura e em que o público estimado é de até 5.000
mil pessoas, os organizadores
podem se regularizar no quartel
de bombeiros da área de interesse. Para blocos carnavalescos que possuem infraestrutura
e em que o público estimado é
superior a 5.000 mil pessoas, os
responsáveis devem se regularizar na Diretoria de Diversões
Públicas (DDP), localizada na
Rua do Senado, 122 - Centro.
“O parâmetro para a necessidade de se regularizar não
é o número de público, e sim
a existência de infraestrutura.
Todo risco avaliado no âmbito
do Corpo de Bombeiros reside
nestas instalações, seja um pal-

co ou trio elétrico. Basta checar
em que critério o bloco está enquadrado e não deixar pra última
hora a abertura do processo”, reforçou o secretário de Estado de
Defesa Civil e comandante-geral
do CBMERJ, coronel Roberto
Robadey Jr.
A documentação necessária
para os blocos que se enquadram está disponível no site da
corporação. Segue link: http://
www.cbmerj.rj.gov.br/143-ddp.
O Corpo de Bombeiros informa que a autorização concedida
pela instituição é apenas umas
das exigências para que a Riotur
emita o Documento de Inscrição
Definitiva do bloco. Cabe à organização de cada evento a garantia da segurança do público.

Divulgaçãow

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

BRASIL

nos bairros

Governo deve editar MP contra fraude na Previdência
reprodução

brasília
O ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni (foto), disse
que o governo deve editar uma
medida provisória contra fraudes na Previdência, com foco
no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em blog,
ele disse que o presidente Jair
Bolsonaro ainda não viu o texto da medida provisória, mas
que a Casa Civil e a equipe
econômica já o validaram e
querem apresentá-lo ao presidente ainda nesta semana.
“Deve aparecer nesta semana a medida provisória. Ele
viaja para Davos [Suíça] na
semana do dia 20. Então, vai
ser antes, com foco no INSS

horahmunicipios@gmail.com

Sinais de abandono em rua de Nilópolis

e com critérios mais rígidos
para o benefício”, afirmou.
Nesta segunda-feira (7),
Onyx vai se reunir com o
ministro da Economia, Paulo Guedes. Também nesta
semana o texto da Reforma

da Previdência será discutido
com o presidente. Até o começo do ano legislativo, em
fevereiro, o governo quer ter
todos os detalhes do projeto
fechado para apresentá-lo aos
congressistas.

Moradores denunciam
que a Rua Beira Rio no final da Elizeu de Alvarenga,
sentido bairro Cabral, virou
um depósito de entulho.
Eles também reclamam que
a rregião às escuras, embora a taxa de iluminação pública seja cobrada todos os
meses. Diversas reclamações foram feitas a Prefeitura, mas nenhuma medida
foi tomada para resolver os
problemas. Quem mora no
bairro faz um apelo aos políticos por mais atenção.

reprodução

política
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Justiça x Organizações Criminosas

Modelo para Moro, Lava Jato se espalha
pelo País e pode prender mais corruptos
O ápice da operação foi em 2018 com 410 prisões por mês, diz PF

M

odelo de combate às organizações criminosas
defendido pelo ministro
da Justiça, Sérgio Moro,
a Operação Lava Jato perdeu o ímpeto no Paraná,
mas se espalhou pelo País.
Números da Divisão de
Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal
(PF), mostram que o total
de prisões em casos envolvendo organizações criminosas atingiu seu ápice em
2018, com uma média de
410 casos por mês. Em relação aos 233 registros de
2014, ano em que a Lava
Jato começou a investigar
desvios na Petrobrás, a
alta é de quase 76%.
“A intensificação do
combate às organizações
criminosas nos outros Estados é uma leitura que
está correta. A Lava Jato
criou um modelo que permitiu a utilização de instrumentos, como a delação
premiada, com segurança
e eficiência”, diz a subprocuradora-geral da República Monica Nicida. Como
comparação, a Lava Jato
de Curitiba registrava em
16 de novembro - data em
que Moro deixou a magistratura - uma queda de 15%
nas prisões ante 2014.
Os números da PF, obtidos por meio da Lei de
Acesso a Informações,
mostram esse efeito. As
prisões em casos de organizações
criminosas
envolvidas com delitos
financeiros ou desvio de
verbas públicas aumenta-

ram desde 2016 em 16 das
27 unidades da Federação.
Foi nesse ano que a Lava
Jato, cuja maioria das investigações já foi encerrada, registrou o maior
número de detenções no
período (68) - em 2018, o
total fechou em 49.
Entre os Estados com
aumento nas prisões de
acusados de envolvimento em organizações criminosas destaca-se o Rio de
Janeiro, que viu quadruplicar esse número. Foram
186 casos no ano passado, ante 46 em 2016, ano
em que o ex-governador
Sérgio Cabral (MDB) foi
preso. Desde então, uma
série de detenções ocorreu no Estado a partir de
desdobramentos das investigações do Ministério
Público. No fim de 2018,
sobrou até para o então
governador, Luiz Fernando Pezão, acusado de dar
continuidade ao esquema
de Cabral - eles negam as
acusações.
“A Lava Jato foi mais
circunstancial do que planejada, pois a Polícia Federal já vinha atuando
fortemente no combate
à corrupção, mas o juiz
Moro tem o mérito de ter
imprimido a celeridade
aos processos”, afirma
Edvandir Félix de Paiva,
presidente da Associação
Nacional dos Delegados
da PF. Integrantes da Lava
Jato falam em mais operações com a ida de Moro
para o governo e rebatem
acusação de que a ação

Agência Brasil

Ministro da Justiça, Sérgio Moro comandou o combate à corrupção desde 2014 em Curitiba-PR
teve como único alvo po- de instituições de fiscalização, controle e de aperlíticos do PT.
feiçoamento da legislação
que veio sendo progressiIntegridade
Ao todo, 2.115 prisões vamente criado pelo Conforam decretadas entre gresso e promulgado por
2014 e 2018 com base em diferentes presidentes, ininvestigações da PF sobre clusive pelo ex-presidente
organizações criminosas Lula, preso por circunstânenvolvidas no desvio de cias dessa legislação.”
A mesma legislação
verbas públicas no País.
também
passou a ser usaPara o cientista político
da
em
outros
campos criJosé Álvaro Moisés, da
USP, isso é consequência minais, como o tráfico de
do que chama de um “sis- drogas. É aqui que atuam
tema de integridade” com- as facções criminosas que
posto por PF, Ministério o agora ministro Moro
Público Federal e Justiça quer combater com a mesFederal, fortalecido nos úl- ma intensidade usada na
timos anos. “Um conjunto Lava Jato. A importân-

cia dessa atuação para a
PF pode ser medida pela
quantidade de prisões de
traficantes ligados a organizações criminosas feitas
pelos federais entre 2014 e
2018: 7.149.
Orientação
Muitas dessas prisões
ainda são feitas com base
em flagrantes, mas aqui
também a PF passou a usar
os instrumentos novos da
legislação. Já o MPF, por
meio de suas 2ª Câmara
(Criminal) e 5ª Câmara
(Combate à corrupção),
passou a divulgar orientações para seus integran-

tes com informações, por
exemplo, sobre como fazer
uma delação premiada ou
um acordo de leniência.
“Hoje, está muito claro
para a PF, o MPF, a Receita
e a inteligência da Previdência que temos de trabalhar
para asfixiar o crime financeiramente e ter como foco
os grandes agentes e a recuperação de ativos. E isso
vale para a corrupção assim
como para as milícias”, diz
a subprocuradora-geral da
República Luíza Cristina
Frischeisen, coordenadora
da 2ª Câmara. As informações são do jornal O Estado
de S. Paulo.

Palocci negocia com Procuradoria Jair Bolsonaro diz que
no DF delação sobre fundos de pensão vai eliminar bônus de
O ex-ministro Antônio
Palocci (Governos Lula e
Dilma/Fazenda e Casa Civil) chegou ontem a Brasília com seus advogados
para negociar um novo
acordo de delação premiada com a Procuradoria da
República no Distrito Federal (PR-DF) no âmbito
da Operação Greenfield,
que apura desvios nos
maiores fundos de pensão
- principalmente Funcef,
Petros e Previ -, o FGTS e
fraudes e desvios na Caixa.
A força-tarefa da operação pediu autorização ao
juiz Danilo Pereira Júnior,
da 12ª Vara Federal de
Curitiba - Execução Penal
- para que Palocci se deslocasse a Brasília nos dias
7, 8 e 9 de janeiro. Palocci
está na capital federal desde a manhã desta segunda-feira. O trajeto foi feito de
carro para evitar exposição
nos aeroportos das duas cidades.
O ex-ministro chegou ao
prédio da Procuradoria por
volta das 9h30 de segunda-feira. Três horas depois, deixou o prédio para almoçar e
retornou às 14h para dar continuidade às conversas.
Palocci foi condenado a
9 anos e 10 dias de prisão
por corrupção e lavagem
de dinheiro. Em setembro
de 2016, ele foi preso na
Operação Omertà, desdobramento da Lava Jato.

agência brasil

Ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci quer jogar mais do que sabe no ventilador das investigações

Para se livrar da prisão, ele
fechou acordo de delação com
a Polícia Federal, homologado
pelo desembargador Gebran
Neto, relator da Lava Jato no
Tribunal Regional Federal da
4.ª Região (TRF-4).
No dia 29 de novembro, o
ex-ministro deixou a prisão
dois anos e três meses depois
de detido para cumprir pena
provisória em regime prisional
semiaberto domiciliar, com
tornozeleira eletrônica.
A força-tarefa iniciou sua
apuração em 2016, com a elaboração de um plano de investigação no começo daquele ano
e a execução da operação em
setembro. Em agosto de 2018,
os procuradores informaram,
em relatório à Procuradoria-Geral da República, que os
potenciais prejuízos dos casos
alvo da operação chegam a R$
54 bilhões.
À PF, o ex-ministro relatou

suposta atuação criminosa do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) para viabilizar o
projeto de nacionalizar a indústria naval e arrecadar recursos
para “quatro ou cinco” campanhas do PT - em especial, a primeira eleição de Dilma Rousseff, em 2010 -, a reboque da
descoberta do pré-sal.
Segundo o delator, Lula e
Dilma teriam determinado indevidamente a cinco ex-dirigentes dos fundos de pensão
do Banco do Brasil (Previ),
da Caixa Econômica Federal
(Funcef) e da Petrobras (Petros), indicados aos cargos
pelo PT, que capitalizassem o
“projeto sondas”. Cinco ex-dirigentes de fundos de pensão
foram citados.
A operação financeira, que
resultou na criação da Sete
Brasil, em 2010, buscava viabilizar a construção no Brasil
dos navios-sonda - embarca-

ções que perfuram os poços
de petróleo - para a Petrobras explorar o pré-sal. A
estatal anunciara em 2008
que precisaria de 40 equipamentos - no mundo, existiam menos de 100. “Dentro
desse investimento, tinha
todo ilícito possível”, afirmou o ex-ministro, em depoimento à PF.
Reuniões de Lula
Palocci citou “reuniões”
de Lula com os representantes dos fundos, “muitas
vezes em conjunto”, outras
separadamente. A delação
forneceu à PF pistas para
confirmação dos encontros,
alguns em “reuniões oficiais” com atas. O ex-ministro afirmou ter alertado Lula
sobre os riscos, por não serem “atas de reuniões, mas
sim relatos de ilícitos”.
O delator disse ter sido
procurado por ex-dirigentes
dos fundos, que demonstraram “preocupação”. “Eles
pediam para que eu ajudasse a tirar a pressão do
Lula e da Dilma para que
eles pudessem ter tempo
de avaliar o projeto e fazer
(os investimentos) de forma
adequada.”
Segundo Palocci, “o presidente reagia muito mal”.
“Ele (Lula) falava ‘quem
foi eleito fui eu, ou eles
cumprem o que eu quero
que façam ou eu troco os
presidentes’.”

volume na mídia

agência brasil

Segundo o presidente, nenhum órgão de imprensa terá
direito a mais ou menos daquilo que o governo gastar
O presidente Jair Bolsonaro disse na segunda-feira
(7), que vai tentar eliminar
a bonificação por volume
(BV) na mídia, incentivo
direcionado para agências
publicitárias. A lei que trata
do assunto, foi sancionada
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. O
oferecimento da bonificação
é facultativo.
Bolsonaro também falou
que quer a imprensa livre,
cada vez mais forte e isenta,
mas ressaltou que “alguns
(veículos) foram parciais até
pouco tempo”. Bolsonaro
constantemente critica setores da mídia em suas redes
sociais e os acusa de propagarem mentiras.
“Parece simples, mas
não é. Vamos democratizar
as verbas publicitárias. Ne-

nhum órgão de imprensa
terá direito a mais ou menos
daquilo que nós viremos a
gastar. Queremos que vocês
sejam cada vez mais fortes
e isentos, como alguns foram até pouco tempo”, disse.
“Vamos acreditar em vocês,
mas verbas publicitárias não
serão mais para privilegiar a
empresa A, B ou C.”
Durante cerimônia de
posse dos novos presidentes
dos bancos públicos, Bolsonaro também falou sobre a
destinação de verba pública
para Organizações Não Governamentais (ONGs). “Recursos que forem liberados
para ONGs, como é da esperança de todos, terão rígido
controle para que possamos
fazer com que o recurso público seja bem utilizado”,
destacou o presidente.
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com as contas em dia

Anistia de juros e multa é
prorrogada em Belford Roxo

Iniciativa visa promover a quitação e a regularização de débitos relativos ao IPTU
Secretária de
Comunicação Social

O

Programa
de Recuperação Fiscal
do Ano de 2018 (Refis/2018) de Belford
Roxo, iniciado em
novembro passado,
foi prorrogado até
o dia 31 de janeiro
de 2019. A iniciativa visa promover a
quitação e a regularização de débitos
relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
inscritos em dívida
ativa; Impostos Sobre Serviços (ISS)
devidos até a competência do mês de
junho de 2018, e outros débitos de natureza tributária e não
tributária em cota
única ou em parcelas mensais e sucessivas. São mais de
40% dos contribuintes que possuem algum débito com o
município. Com o
Refis, a Prefeitura está oferecendo

descontos de juros e
multas. Os interessados em regularizar
suas questões devem
ir ao posto que fica
no térreo da sede da
Prefeitura, na Avenida Floripes Rocha
378, no Centro.
De acordo com o
prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho,
o objetivo do Refis
é possibilitar que o
contribuinte
tenha
condições de acertar
sua dívida com prazos e valores justos.
A secretária de Fazenda do município,
Adriana
Almeida,
disse que o Refis está
sendo bem aceito
pelos contribuintes.
“Estamos facilitando
a vida de quem quer
pagar, mas está com
dívida ativa e quer
renegociar seus débitos. A população
está vendo as obras
acontecerem e, por
isso, acredita mais
no governo. Os impostos estão sendo
revertidos em investimentos por todos os

setores, como saúde,
educação, obras e outros benefícios”, ressaltou a secretária.
A responsável pela
Divisão de Arrecadação de Impostos Imobiliários (DVIT), Andréa de Almeida e o
secretário executivo
de Fazenda, Gutemberg Pessoa, acrescentaram ainda que o
Programa de Recuperação Fiscal facilita a
vida do contribuinte.
Lúcia Valentino da
Silva Petrilho, de 49
anos, disse que adquiriu um terreno no
bairro de Nova Aurora e o mesmo estava
com impostos atrasados. “Quando vi que
a Prefeitura estava
dando esta oportunidade de regularizar os débitos, não
pensei duas vezes
em resolver minha
situação. Ficar em
dia com suas documentações e ainda
ter condições de
obter um desconto
sempre é bom”, enfatizou.

PMBR/Divulgação

A secretária de Fazenda, Adriana Almeida, supervisionou os trabalhos no posto
de atendimento. Lúcia Petrilho foi à Prefeitura para regularizar seus débitos

Como pagar seu débito
Os débitos podem ser
pagos da seguinte maneira: em parcela única com
a exclusão de 100% do
valor dos juros e 80% do
valor da multa incidente sobre o débito devido;
em até três parcelas com a
exclusão de 80% do valor
dos juros e 70% do valor
da multa incidente sobre
o débito devido, sem juros futuros nas parcelas;
em até seis parcelas com
a exclusão de 70% do

valor dos juros e 60% do valor da multa incidente sobre
o débito devido, sem juros
futuros nas parcelas; em até
12 parcelas com a exclusão
de 60% do valor dos juros
e 50% do valor da multa incidente sobre o débito, com
juros de 0,5% ao mês ou fração; em até 24 parcelas com
a exclusão de 50% do valor
dos juros e 40% do valor da
multa incidente sobre o débito, com juros de 0,8% ao mês
ou fração; em até 36 parcelas

com a exclusão de 40% do
valor dos juros e 30% do valor da multa incidente sobre
o débito, com juros de 1%
ao mês ou fração; em até 60
parcelas sem a exclusão de
juros e multa moratória, com
juros de 1,2% ao mês ou fração. as parcelas vencerão no
dia 10 de cada mês. Sobre as
parcelas pagas em atraso no
REFIS/2018, serão cobrados
juros de 1% ao mês ou fração, acrescida da correção
monetária respectiva.

Alunos de escolas da Baixada Fluminense devem confirmar matrículas
O estudante que se inscreveu na 1ª fase de pré-matrículas da Secretaria de Estado de
Educação (Seeduc) para ingressar em escolas da Baixada
Fluminense deve ir à unidade
de ensino em que foi alocado e
confirmar a matrícula. O prazo
termina hoje.
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; e
comprovante de residência.

Nesta etapa, é importante
que os alunos ou seus responsáveis fiquem atentos ao prazo
e documentos que devem ser
apresentados no momento da
matrícula. Os estudantes terão
outra oportunidade de se inscrever e ingressar na rede pública estadual de ensino.
“Nos dias 15 e 16 de janeiro, o site Matrícula Fácil estará
disponível exclusivamente para
os alunos que participaram da 1ª
fase e não foram alocados nas
escolas que indicaram. Para os
candidatos que perderam o prazo de inscrição ou aqueles que
foram alocados, só que não confirmaram a matrícula, o período
de inscrição pela internet será
de 17 a 18 de janeiro”, disse o
secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes.
Escolas de

diversas modalidades
Na Baixada Fluminense,
331 escolas de diversas modalidades abriram matrículas
para este ano letivo. Do total,
83 estão localizadas em Duque
de Caxias; 81 em Nova Iguaçu; 41 em São João de Meriti;
39 em Belford Roxo; 19 em
Magé; 12 em Nilópolis; 12 em
Queimados; 11 em Itaguaí; dez
em Mesquita; nove em Seropédica; oito em Japeri; três em
Paracambi; e três em Guapimirim.
“A Baixada Fluminense
possui uma variedade de escolas de segmentos diferentes,
tais como Ensino Médio Integrado à Educação Profissional,
em que o estudante também
faz um Curso Técnico; Ensino
Médio Intercultural, que promove a proficiência de uma

divulgação

Estudantes devem ir à unidade de ensino em que foi alocado e confirmar a matrícula
Língua Estrangeira; Ensino
Médio Inovador, com propostas curriculares inovadoras nas
escolas; e colégios profissionalizantes de Empreendedorismo. Ou seja, além do Ensino
Médio regular, os alunos po-

dem optar por unidades que
possibilitam a profissionalização e ampliação de seu
universo cultural”, destacou Pedro Fernandes.
A consulta dos nomes
dos alunos alocados está
disponível no site Matrí-

cula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) e no
portal da Secretaria de
Educação: www.rj.gov.br/
web/seeduc. O ano letivo
na rede pública estadual
de ensino começa no dia 6
de fevereiro.

CNJ recomenda a juízes que não integrem conselhos fora do Judiciário
Desde ontem, quem
habilitar um celular
pirata receberá mensagem de texto da
Agência Nacional de
Te l e c o m u n i c a ç õ e s
(Anatel) alertando que
o aparelho será bloqueado. Em vigor em
11 estados e no Distrito Federal, a medida
agora também passa
a valer nas outras 15

unidades da federação
em que ainda não tinham esse recurso.
A Anatel informou
que a mensagem aos
consumidores desses
15 estados será enviada para celulares habilitados e o bloqueio
será feito a partir do
dia 24 de março, 75
dias após o envio das
mensagens.

Divulgação/PMN

Ministro Humberto Martins assinou uma recomendação

Os estados que já
estão incluídos na medida da Anatel são:
Alagoas,
Amapám,
Amazonas,
Bahia,
Ceará,
Maranhão,
Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Roraima,
Sergipe, São Paulo.
Nesses
estados,
quem ativar um celu-

lar irregular receberá, em até 24 horas,
a seguinte mensagem de advertência:
“Operadora
avisa:
Pela Lei 9.472 este
celular está irregular
e não funcionará nas
redes celulares em 75
dias”. Alerta similar é
encaminhado 50 dias
e 25 dias antes do
bloqueio.
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domingo violento

Ataque deixa mortos em Queimados

Ocupantes de carro atiram contra grupo que estava em pagode
e dois morrem. Uma das vítimas feridas segue em estado grave.

U

reprodução

Viatura do 24º BPM se posiciona em frente ao local onde houve o ataque

m
grupo
de criminosos atirou contra um bar
onde acontecia um
pagode, no bairro Fanchem, em
Queimados,
na
noite do último domingo. No ataque,
duas pessoas morreram e dois adolescentes ficaram
feridos. Danilo da
Silva Juliano, de
26 anos, morreu
no local. Já Thiago
de Souza Salvador,
21, chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do
município,
mas
não resistiu.

Um menor de 17
anos foi atendido
na UPA e transferidos para o Hospital
estadual Adão Pereira Nunes, onde
segue
internado
em estado estável.
Já outro adolescente, de 15 anos,
está
no
Hospital Geral de Nova
Iguaçu
(HGNI).
Ele foi ferido na
cabeça e, de acordo com o 24º BPM
(Queimados), seu
estado de saúde é
grave.

liciais foram até a
Rua O após a UPA
de Queimados comunicar que duas
pessoas
haviam
chegado baleadas à
unidade. Testemunhas relataram aos
agentes que ocupantes de um carro
preto, de marca e
modelo não identificados, passarem
atirando
contra
o Bar do Branco,
mas não conseguiram descrever os
atiradores. Agentes da Divisão de
Homicídios
da
Veículo
Baixada
Flumipreto
nense (DHBF) fiDe acordo com a zeram uma perícia
corporação, os po- no local.

Lutadora do UFC domina Carro de PM é alvejado
ladrão com mata-leão na porta da casa do pai
Reprodução/internet

‘O ladrão que ficou bastante machucado e a ‘arma’ usada por ele
A lutadora brasileira do UFC, Polyana Viana, de 27 anos,
reagiu a um assalto
na noite do último
sábado em Jacarepaguá, Zona Oeste
do Rio, e dominou o
bandido que tentava
roubar o seu celular.
Reportagem do site
‘MMAjunkie’ relata
que a jovem estava
esperando um Uber
na porta do condomínio em que mora
quando foi abordada
pelo ladrão.
“Quando ele viu
que eu tinha percebido a presença dele,
ele estava bem perto
de mim. Ele me perguntou as horas. Eu
disse, mas vi que ele
não foi embora. En-

tão pus o celular na
minha cintura. Aí me
me disse: ‘Me passa
o celular. Não tente
reagir, estou armado’. Ele pôs a mão
sobre o parecia ser
uma arma, mas percebi que estava maleável. Ele estava bem
perto de mim. Foi
quando pensei: se é
uma arma, ele não
terá tempo de sacá-la. E dei dois socos
e um chute. Ele caiu
e o detive com um
mata-leão”, explicou
a lutadora.
Enquanto a polícia não chegava, o
ladrão foi mantido
dominado com uma
chave de braço. Já
a ‘armaa usada pelo
criminoso era feita de

papelão.
Orientação é
não reagir
Delegado assistente da 32ª DP (Taquara), onde o caso foi
registrado,
Gustavo
Rodrigues explica que
a orientação da Polícia
Civil para a população
é de não reagir a tentativas de assalto.
“Até as pessoas que
são preparadas a reagir,
como policiais e lutadores, devem medir os
riscos à reação. Sobretudo a população comum. Não é a orientação da Polícia Civil que
essas pessoas reajam a
um assalto, que coloquem sua vida em risco para defender um
bem material”, diz.

O soldado da Polícia Militar Miqueias Marinho Ribeiro, de 31 anos, lotado no
16º Batalhão (Olaria), foi
morto na manhã de ontem
na porta da casa de seu pai,
em Japeri. A vítima foi atingida por vários tiros quando se preparava para sair
do carro. Ele chegou a ser
levado pelo pai para a policlínica Itália Franco, que
fica no município, mas não
resistiu aos ferimentos.
De acordo com o pai
do PM, ao ouvir os disparos, imediatamente correu
para socorrer o filho, mas
Ribeiro já deu entrada na
unidade de saúde em óbito.
A Divisão de Homicídios
da Baixada Fluminense
(DHBF) foi acionada
para investigar o caso.
Horas após o crime,
o governador Wilson
Witzel, disse que a
morte do militar tem
motivação passional.
A declaração foi dada
após a posse do novo
defensor público-geral
do estado, Rodrigo
Baptista Pacheco.
“Foi apurado que o
motivo do crime foi
passional, uma questão envolvendo a ex-mulher, mas já temos
a identificação prévia
de quem foi o autor do
crime, e a polícia está
trabalhando para prender”, disse Witzel à imprensa. O soldado era

Reprodução/facebook

Os soldados Miqueias e Daniel: As primeiras vítimas de 2019
atualmente casado e tinha Bonsucesso e passou por cirurum filho.
gia, mas não resistiu.
O governador criticou que
o agente estivesse sozinho na
Segundo agente
morto neste ano
motocicleta, quando foi atingiRibeiro é o segundo policial do na cabeça e prometeu duras
morto este ano no estado. Na ações em resposta à morte de
noite do último sábado, o solda- qualquer cidadão. Durante o
do PM Daniel Henrique Mariotti, enterro do militar, na tarde de
de 30 anos, lotado no 22º BPM domingo, no Jardim da Sauda(Maré), foi baleado por crimino- de de Sulacap, na Zona Oeste
sos na cabeça ao tentar evitar um do Rio. Witzel mandou um reroubo na Linha Amarela, na altu- cado para a bandidagem: “Vara da Avenida dos Democráticos, mos agir sim, cada vez mais
em Bonsucesso, na Zona Norte coordenado para aniquilar e
do Rio.
asfixiar as organizações crimiO Disque Denúncia oferece nosas. O Estado é mais forte
uma recompensa de R$ 5 mil que eles”.
quem ajudar com informações
Em 2018, foram 123 agentes
que possam levar à identifica- de segurança mortos, segundo
ção e localização dos envolvidos a polícia. A conta inclui polina morte de Mariotti. Ele estava ciais civis e militares, agentes
em uma moto da PM quando foi penitenciários, da PF, da PRF
atingido. Mariotti chegou a ser e das Forças Armadas, guardas
levado para o Hospital Geral de municipais e bombeiros.

‘Terror’ de Meriti roda com mais cinco

Um suspeito de participação na morte do soldado fuzileiro naval Daniel
da Silva Rodrigues, crime
ocorrido no dia 06 de novembro do ano passado,
foi preso por agentes do
Batalhão de Polícia Mili-

tar de São João de Meriti
(21º BPM), na noite do último domingo.
De acordo com a corporação, após denúncia anônima recebida pelo 190
(Polícia Militar), segundo
a qual um grupo suspeito,

que estava armado na rua
Ari Parreiras, no Morro do
Carrapato, teria envolvimento no ataque à base da
Ocupação da PMERJ na
localidade.
A denúncia apontava
‘Terror’ como responsável

pela venda de entorpecentes no local e morte do fuzileiro. Por determinação
da corporação, equipes
do Patrulhamento Tático
Móvel (Patamo) e do GAT
(Grupamento de Ações
Táticas) foram deslocadas

para o local e conseguiram
abordar seis suspeitos.
Após consulta à Agência de Inteligência do batalhão ficou constantado
que um deles correspondia
ao marginal ‘Terror’. Contra ele consta um mandado

de prisão pelo homicídio
do militar da Marinha. O
bandido e os outros cinco
suspeitos foram encaminhados para a Divisão de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF).
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Presidente do BB toma posse e nega reduzir
crédito ou fechar agências de imediato
“Enxugamento de despesa é objetivo de qualquer gestor, mas desde que
isso não prejudique o funcionamento do banco”, disse o dirigente
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Agência Brasil

O

recém-empossado presidente do Banco do
Brasil, Rubem Novaes,
disse ontem (7) que o
banco público não tem
“nenhuma
intenção”
de reduzir sua oferta de
crédito no mercado e
declarou que qualquer
eventual fechamento
de agências ainda será
objeto de estudos.
Novaes deu as declarações após a cerimônia de transmissão
de cargo na sede do
banco, em Brasília, ao
ser questionado sobre
uma fala do ministro
da Economia, Paulo
Guedes, que disse ser
preciso promover uma
“desestatização do crédito”.
“Ele [Guedes] não falou do Banco do Brasil,
ele falou de uma maneira geral, aumentar
a competição. Não tem
nenhum recado direto
ao Banco do Brasil”,
disse Novaes. “Não

está em cogitação [reduzir crédito]”.
Sobre reestruturações
de pessoal ou um eventual fechamento de
agências, Novaes disse
que examinará estudos
feitos por consultorias
a respeito desses assuntos, mas acrescentou que “o banco tem
que ter cuidado quando
fala em fechar agências”, devido ao papel
que desempenha na interiorização de serviços bancários.
“Enxugamento
de
despesa é objetivo de
qualquer gestor, mas
desde que isso não
prejudique o funcionamento do banco. Reduzir despesa por reduzir despesa é um mau
princípio”, disse.
Em relação a uma
eventual redução dos
juros no Brasil, Novaes
disse se tratar de uma
questão macroeconômica, e que “o Banco
do Brasil não vai resolver essa questão do
juro”.

Rubens Novaes assumiu a direção do Banco do Brasil em Brasília e fez discurso ‘cuidadoso’ para especialistascipio
Desinvestimentos
Na entrevista, Novaes
detalhou um pouco sobre desinvestimentos a
serem promovidos pelo
banco, que antes foram

mencionados em seu
discurso na cerimônia
de transmissão de cargo.
O presidente do banco disse que o BB não
perderá controle sobre
suas “joias”, que não

serão alvo de desinvestimento, sendo somente
passíveis de abertura de
capital ou de captação
de parceiros.
“A parte de administração de fundos, a parte

de meios de pagamento,
a parte de seguridade,
crédito para pessoa física e pequenas e médias
empresas”, respondeu
ao ser indagado sobre
quais seriam tais joias.

Rio: Justiça determina controle de Léo Pinheiro diz que obras no sítio em
ponto efetivo em hospitais federais Atibaia foram feitas a pedido de Lula
divulgação

divulgação

Depoimento de ex-executivo da OAS está em alegações finais do processo judicial

Agência Brasil
As unidades de Saúde administradas pelo governo central estão ameaçadas por multas caso não cumpram
A Justiça Federal no
Rio de Janeiro determinou em liminar que
hospitais federais e institutos ligados ao Ministério da Saúde implantem de forma efetiva o
ponto eletrônico para
servidores em um prazo de 90 dias. A ordem
inclui a apresentação de
um cronograma para a
implantação, que deve
ser enviado à Justiça em
30 dias.
A decisão partiu de
uma ação civil pública
do Ministério Público
Federal, que considera
que as faltas de servidores de saúde vem causando prejuízos no atendimento à população. A
procuradora da República Marina Filgueira considera ainda que
ausência de um controle
eficiente sobrecarrega

os servidores que cumprem sua carga horária.
A decisão judicial inclui o Hospital Federal
do Andaraí, o Hospital
Federal de Bonsucesso,
o Hospital Federal Cardoso Fontes, o Hospital Federal da Lagoa, o
Hospital Federal de Ipanema, e o Hospital Federal dos Servidores do
Estado. Também terão
de cumprir a determinação o Instituto Nacional
de Cardiologia, Instituto Nacional do Câncer e
o Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia.
Em caso de descumprimento, foi fixada
uma multa diária de R$
5 mil à União, de forma solidária com cada
um dos gestores responsáveis pelo controle
de ponto eletrônico nas

unidades.
O MPF afirma que o
ponto eletrônico foi estabelecido como obrigatoriedade pelo Ministério da Saúde em 2012 e
pelo Tribunal de Contas
da União em 2013, mas
mesmo assim o controle não teria sido implementado efetivamente.
A falta de controle, segundo o MPF, favorece
que servidores recebam
por plantões em que não
compareceram. O Ministério Público disse
que em 2017, por exemplo, há profissionais
que teriam recebido R$
50 mil em um semestre
sem trabalhar.
O Núcleo do Ministério da Saúde no Rio de
Janeiro informou que os
hospitais estão dentro
do prazo para cumprir a
decisão liminar.

A defesa de Leo Pinheiro, ex-executivo da empreiteira OAS, reafirmou
ontem (7) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva pediu pessoalmente
a realização de reformas
no sítio Santa Bárbara, em
Atibaia, a 66 quilômetros
da cidade de São Paulo. No
documento enviado à juíza Gabriela Hardt, da 13ª
Vara Federal em Curitiba,
Pinheiro também informou
que as obras foram pagas
pela empreiteira e descontadas da propina destinada
ao PT por atuações favoráveis à empresa na Petrobras.
As declarações de Léo
Pinheiro constam nas alegações finais entregues à
Justiça, última fase antes
da sentença que será proferida na ação penal na qual
Lula, Pinheiro e mais 11
réus respondem às acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, entre eles
os empresários Marcelo e
Emílio Odebrecht, além do

pecuarista José Carlos Bumlai.
O sítio foi alvo de investigações da Operação Lava
Jato, que apura a suspeita
de que as obras de melhorias no local foram pagas
por empreiteiras investigadas por corrupção, como
a OAS e a Odebrecht. De
acordo com a Polícia Federal (PF), a estimativa é de
que as obras tenham custado R$ 1,7 milhão. Segundo
os investigadores, as reformas começaram após
a compra da propriedade
pelos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna,
amigos de Lula.
Alegações finais
Ao reafirmar as declarações feitas em depoimentos anteriores prestados
no processo, Pinheiro disse que Lula pediu pessoalmente, em meados de
2014, que as reformas fossem feitas no sítio. Segundo ele, a OAS contratou
a empresa Kitchens, pelo
valor de R$ 170 mil, para
fazer os armários planeja-

dos da cozinha e também
pagou as obras de impermeabilização no lago da
propriedade.
“Esclareceu, ainda, que
os valores gastos pela OAS
nestas reformas eram contabilizados e descontados
da propina devida pela empresa ao Partido dos Trabalhadores em obras da Petrobras e que tais reformas
foram realizadas em benefício de Lula em razão de
atuações do ex-presidente
em prol da OAS”, diz o documento.
O ex-diretor da OAS também reafirmou que recebeu
“orientações expressas de
Lula para manter em sigilo” a realização do serviço.
“Léo Pinheiro narrou,
ainda, que recebeu orientações expressas de Lula
para manter em sigilo as
reformas executadas no sítio, esclarecendo que partiu
do próprio ex-presidente
pedido para que os funcionários da OAS não utilizassem uniformes ou qualquer
outra identificação da empresa”, diz o texto.
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Prefeito inaugura Ótica
Saúde no Olhar no HGJ

Ótica municipal vai beneficiar alunos das redes municipal e estadual, além de idosos com mais de 60 anos

Secretaria de
Comunicação Social

A

última sexta-feira (4)
foi dia de comemoração para a saúde
de Angra dos Reis. Depois
de inaugurar, pela manhã,
o Centro Especializado em
Reabilitação e Clínica da
Dor, o prefeito entregou
para a população, na parte
da tarde, a Ótica Saúde no
Olhar, que fica no Hospital
Geral da Japuíba (HGJ).
A unidade vai oferecer
óculos gratuitamente para
alunos das escolas municipais e estaduais, idosos
acima de 60 anos, aposentados, pensionistas, deficientes físicos e pessoas com
auxílio doença, que ganhem
até dois salários mínimos. A
expectativa é de que sejam
produzidos 400 óculos por
mês.
Depois de passar por
consulta ambulatorial no
Centro Oftalmológico, encaixando-se nos critérios
determinados, a pessoa irá
direto para a Ótica. Lá, o
paciente vai escolher a ar-

mação que deseja e, sendo
óculos de lente normal, o
acessório ficará pronto em
poucos minutos. Os de lentes especiais e multifocais
demorarão um mês para ficarem prontos.
A estudante da rede municipal Alice da Silva Almeira, de 14 anos, foi uma
das primeiras beneficiadas.
Ela estava acompanhada da
mãe e escolheu minuciosamente seus óculos, dentre mais de 50 modelos de
armação. A mãe da jovem
aprovou a iniciativa.
“Foi ótimo. A gente não
esperava receber estes óculos sem custos. Isso nos
ajudou muito. Só posso
agradecer ao prefeito por
esta excelente iniciativa”,
destacou Simone da Silva,
moradora da Japuíba.
Enumerando as crescentes conquistas do HGJ, o
secretário Hospitalar lembrou o setor de saúde visual
deu salto desde o dia 8 de
dezembro de 2017, quando
foi inaugurado o Centro Oftalmológico Saúde no Olhar
na unidade.

“Neste primeiro ano de
funcionamento, contabilizamos cerca de seis mil
atendimentos e realizamos
465 cirurgias de cataratas.
Neste ano, vamos realizar
mais 900 cirurgias, além
disso vamos nos credenciar
para realizar cirurgias oftalmológicas de alta complexidade”, destacou, acrescentando:
“Sem falsa modéstia, a
Ótica Saúde no Olhar é a
melhor fábrica de óculos
que eu já vi”, destacou.
O secretário de Saúde
afirmou que a atual gestão
resgatou a saúde visual de
Angra dos Reis, que contabilizava mais de 9 mil pessoas em uma fila de espera.
“Hoje estamos dando um
passo adiante. No início do
ano letivo, o Programa Saúde na Escola, desenvolvido
através de uma parceria entre as secretarias de Saúde
e Educação, visitará as escolas e fará uma triagem
para identificar os alunos
que necessitam passar por
um exame oftalmológico”,
informou.

divulgação

Paciente mostra felicidade ao voltar a enxergar com os óculos que ganhou do programa
De acordo com o secretário, depois de passar pelo
profissional, constatada a
necessidade de utilização
de óculos para correção visual, o aluno será encaminhado para a Ótica Saúde
no Olhar.
“Na Ótica, serão produzidos os óculos dos estudantes, que poderão escolher o
modelo de sua preferência.
E isso não é luxo. É uma for-

ma de respeito ao gosto das
crianças e dos adolescentes”, explicou, ao lado do secretário executivo de Saúde.
Para o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama e secretária de
Desenvolvimento Social
e Promoção da Cidadania,
esta é mais uma forma de
dar dignidade à saúde da
população angrense.
“O que nós estamos fa-

zendo aqui hoje é mais um
avanço para a saúde de
quem não tem plano e depende do Sistema Único de
Saúde”, destacou o prefeito
que, ao lado do presidente da Câmara Municipal e
demais vereadores acompanhou a fabricação de lentes
e a entrega de óculos para
cinco estudantes que, graças a Ótica Saúde no Olhar,
voltaram a enxergar melhor.

Angrenses já contam com Resende recebe três ônibus para
Centro de Reabilitação beneficiar a rede municipal de ensino
divulgação/pmq

A Prefeitura de Angra continua trabalhando para melhorar
o atendimento na área da saúde.
Pensando nisso uniu em um mesmo espaço serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição,
reabilitação do assoalho pélvico,
acupuntura, osteopatia e psicologia. Eles estarão disponíveis para
a população no Centro Especializado em Reabilitação e Clínica
da Dor, que foram inaugurados na
manhã de hoje (4), no Parque das
Palmeiras.
“Fico feliz de construir um projeto multidisciplinar integral para
os usuários do SUS aqui de Angra
dos Reis. Ofereceremos serviços
de fisioterapia em geral, em suas
diversas modalidades, como por
exemplo, a parte respiratória.
Temos fonoaudiólogos, que vão
acompanhar esses pacientes, caso
seja necessário, como as pessoas
que sofreram AVC e ficaram com
sequelas na fala”, explicou o secretário de Saúde.
O secretário afirmou ainda que
os atendimentos vão atingir as
áreas de psicologia e nutrição.
“Na área de psicologia, atenderemos pacientes que possuem
uma limitação funcional que tenha acarretado dano psicológico
grande e seja necessário acompanhamento. Também tem a parte
de nutrição, onde acolheremos
pacientes que passam, por exemplo, por problemas de absorção
de alimentos e a nutrição fará planos alimentares mais saudáveis.
Também atenderemos usuários
oriundos de longas internações,
desnutridos com déficit protéico
significativo, o que impossibilita
a reabilitação física plena se não
houver o serviço”, continuou o
secretário de Saúde, acrescentando que também serão oferecidos
RPG e Acupuntura.
O objetivo do Centro de Reabilitação e da Clínica da Dor é
melhorar a qualidade de vida de
quem sente dor ou necessita de
reabilitação. Para ter acesso a
algum dos serviços a pessoa deverá, primeiramente, procurar a

divulgação

O espaço, que também terá uma clínica para tratar dores crônicas,
fica no Parque das Palmeiras e deve atender 500 pacientes por mês
Estratégia de Saúde da Família
(ESF) mais próxima de sua residência. Lá a equipe de saúde primária fará o encaminhamento e o
setor de regulação da Secretaria
de Saúde fará o agendamento. O
paciente então será informado sobre a marcação de uma avaliação
e ao ser confirmada a necessidade
de tratamento, ele será agendado.
A expectativa da Secretaria de
Saúde é atender a 500 usuários
por mês, com a possibilidade de
ampliar esse número nos próximos meses.
“É com grande alegria que a
gente abre as portas para receber
os usuários com dor e reabilitá-los e também tratar a dor crônica, sendo que 40% da população
brasileira sofre desse mal. Poder
tratar a dor do paciente significa melhorar a qualidade de vida
dele”, frisou o secretário executivo de Saúde.
Mais esse avanço da saúde foi
prestigiado pela Câmara Municipal, que foi representada no evento pelo seu presidente e por mais
quatro vereadores.
“Sou grato a Deus por participar desse momento tão importante para a sociedade angrense.
Hoje nasce uma oportunidade
para aquelas pessoas que sofrem
de dor terem uma vida melhor. Eu
tenho percebido que nossa cidade
está avançando, principalmente
na área da saúde”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.
Aquelas pessoas que mais necessitam de cuidados, comemo-

ram a inauguração do Centro de
Reabilitação e da Clínica da dor
que vai oferecer um tratamento
com começo, meio e fim, mesmo
que o fim represente um tratamento contínuo.
“Em um momento em que estamos atravessando dificuldade
em termos de Brasil, onde vemos
hospitais fechando, nós estamos
tendo a oportunidade de receber
uma clínica dessa importância”,
afirmou a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.
O prefeito usou sua fala para
pontuar algumas ações que serão
colocadas em prática pela Prefeitura em breve, como as assinaturas das ordens de serviço para
a duplicação da Praia do Anil e
para a reconstrução do calçadão
do Frade. Ele também ressaltou
sua satisfação pelo trabalho que
vem sendo realizado pelos secretários de saúde.
“Eu estou feliz com esse trabalho conjunto que está sendo
desenvolvido. Quem vai ganhar
com isso é a população de Angra
dos Reis. Se a gente cuidar bem
da saúde de quem não tem plano de saúde a gente já caminhou
muito”, finalizou o prefeito.
Ao fim da cerimônia, o prefeito, acompanhado do vice-prefeito
e da primeira-dama e secretária
de Desenvolvimento Social e
Promoção da Cidadania, levou os
demais secretários, vereadores e
convidados para conhecer o novo
espaço.

No total, nove veículos vão chegar ao município para atender os alunos que moram em comunidades rurais

A Prefeitura de Resende recebeu nesta sexta-feira, dia 4, três veículos
adaptados zero quilômetro, fabricados em Resende, para compor a frota do
município. No total, nove
ônibus das montadoras
MAN Latin America e
Transrio vão chegar ao
município para beneficiar
os alunos que precisam se
deslocar das comunidades rurais para estudar.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, esta é mais uma das
ações que visam elevar a
qualidade da rede municipal de ensino, já que ainda no fim do ano passado,
o setor recebeu da União
mais de R$130 mil para
investimentos em mobília, além de R$950 mil
que serão investidos em
mais equipamentos.
A secretária municipal
de Educação, Rosa Frech,
destaca que a aquisição
dos veículos se deu em
função dos repasses do
Governo Federal, através

de uma articulação do deputado federal Rodrigo
Maia, que disponibilizou
uma verba exclusiva para
ser utilizada em benefício
dos estudantes do município. Ainda segundo ela, a
mobília, que foi adquirida
no final do ano passado,
já está nas escolas beneficiadas. Assim, a segunda etapa da iniciativa é a
chegada dos veículos.
“Nessa fase vamos receber primeiro três ônibus adaptados, que são
de uma montadora. Ainda
nas próximas semanas,
outros três, de uma outra
empresa, vão chegar em
Resende. Nos próximos
meses, vamos comprar
mais três, o que totalizam
9 novos ônibus. Nossa
meta é estar com a maioria dos veículos em operação já no primeiro dia de
ano letivo, assim nossas
crianças poderão se deslocar com todo conforto e
segurança que merecem”,
conta a secretária.
O prefeito Diogo Ba-

lieiro Diniz destaca que
os investimentos são resultado de diversas solicitações e projetos encaminhados pela Prefeitura
ao Governo Federal, desde o início da gestão. As
conquistas, segundo o
prefeito, reafirmam a credibilidade que a cidade
conquistou nos últimos
dois anos perante a União,
ao manter suas contas em
dia. “Desde que assumimos a Prefeitura, temos
buscado parcerias e apoio
junto ao Governo Federal.
Agora, que conseguimos
alcançar nosso equilíbrio fiscal, os resultados,
finalmente, começam a
aparecer. Em 2019, além
dos professores poderem
iniciar o ano letivo com
mesas e cadeiras confortáveis, as escolas municipais também serão beneficiadas com a compra
de novas cadeiras, mesas,
veículos e aparelhos de ar
condicionado, entre outras melhorias”, destacou
o prefeito.
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Áries
É um dia excelente
para promover projetos
e atividades com os
amigos. Os aspectos
favorecem as viagens
longas e o planejamento
de estudos, mas é necessário
examinar a ansiedade para resolver
assuntos diversos. Cuide das
palavras, principalmente com a
chefia ou autoridades.

Touro
É um dia bom
para
aproveitar
oportunidades
e
mudanças
ousadas
para ancorar as metas
e o setor profissional.
Caso precise quitar dívidas ou mesmo
resolver a parte administrativa, é um
dia indicado. Você será levado a
expressar o que pensa com verdade,
e isso mexe consideravelmente com o
seu emocional.

Gêmeos
É um dia excelente
para ordenar ideias
com o cônjuge ou com
parceiros. Os estudos
seguem em alta. É um
momento favorável para promover
viagens distantes e divulgação de
notícias. Uma conversa séria o leva a
refletir profundamente sobre a forma
como conduz os projetos e sobre o
que lhe causa ansiedade e irritação.

Câncer

Há boas oportunidades
e
crescimento
no
trabalho,
mas
é
necessário agir com
desprendimento
e com abertura em relação às
mudanças necessárias para o seu
desenvolvimento. Atenção com a
irritação para lidar com o cônjuge
ou com situações relacionadas a ele.
Sócios também podem ser envolvidos.

Leão
É um dia excelente
para
se
divertir
e
aproveitar a vida com
a pessoa amada. É um
momento favorável para
relacionamento, viagens
e entretenimento. Você será levado a
se posicionar em relação a situações
isoladas que afetem o seu trabalho ou
a sua rotina. Examine as palavras.

Virgem
É
um
dia
bom
para
examinar
as
oportunidades
profissionais. O trabalho
passa por crescimento
e está exigindo de você
movimentos diferentes. Você vai se
sentir irritado e ansioso para adotar
novas posturas tanto com filhos
quanto com o campo afetivo. Atenção
com a precipitação.

Libra

É um dia excelente
para sair da rotina e
se divertir. O cenário
amplia assuntos com
filhos,
namoro
e
entretenimento. É um bom momento
para viajar. Dê atenção à irritação que
vem do cônjuge ou de uma pessoa
muito próxima. A pessoa tocada está
determinada a se posicionar.

Escorpião
É um dia bom para
examinar
posturas
em família e para
encontrar soluções que
envolvem o imóvel. Há
crescimento e progresso em família.
Você será levado a se posicionar no
ambiente de trabalho ou com pessoas
próximas. Atenção com as palavras e
com precipitações.

Sagitário
É um dia excelente
para promover o seu
crescimento por meio
de estudos e viagens. O
céu também colabora
com
divulgação
de
informações e contato
com parentes. É preciso dar atenção a
preocupações financeiras que causam
irritação e ansiedade. Não se precipite!

Capricórnio
É um dia excelente para
promover investimentos
e avaliar oportunidades
para
aumentar
os
recursos materiais. Você
será levado a se posicionar com uma
pessoa que causa ansiedade e desgaste
emocional. É importante pensar nas
palavras e em maneiras de seguir daqui
para frente.

Aquário
É um dia excelente
para lidar com projetos
e amigos. Você está em
destaque e disposto a
seguir mais confiante,
de acordo com os seus
propósitos.
Existem
notícias que afetam consideravelmente
o seu emocional. Examine as palavras
e como é possível transmitir uma
informação.

Peixes
É um dia bom para
obter
entendimento
sobre o futuro e avaliar
as
oportunidades
em
silêncio.
Ficam favoráveis o
autoconhecimento e o caminho
religioso e espiritual. Mas é preciso dar
atenção à ansiedade para lidar com
o setor material. A ansiedade pode
causar precipitação.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

PROCESSO Nº 6180/2018.
Para: SMAF.
			
AUTORIZO e RATIFICO,
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme
PARECER da Controladoria Geral do Município de fl. 56v
e parecer da Procuradoria Geral do Município a fl. 54 a
56, em favor da Empresa KASA MED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 10.438.280/0001-78
no valor de R$ 902,64 (novecentos e dois reais e
sessenta e quatro centavos).
Solicito emissão de nota de empenho.
Porto Real, 07 de janeiro de 2019.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 238/2018
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° 065/2018 que objetiva a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, atendendo
a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (SMS) no processo administrativo 238/2018, às
empresas:
1. Empresa: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
MÉDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA
CNPJ: 08.117.794/0001-80
Valor de R$ 27.773,00 (vinte e sete mil, setecentos e
setenta e três reais)
2. Empresa: R.A.M MARQUES LTDA EPP
CNPJ: 03.749.855/0001-08
Valor de R$ 13.380,37 (treze mil, trezentos e oitenta
reais e trinta e sete centavos)
3. Empresa: VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA-ME
CNPJ: 07.425.249/0001-98
Valor de R$ 2.675,00 (dois mil, seiscentos e setenta e
cinco reais)
4.
Empresa:
MICROLLAGOS
MICROSCOPIA
CIENTÍFICA EIRELI
CNPJ: 05.897.431/0001-16
Valor de R$ 3.930,55 (três mil, novecentos e trinta reais
e cinquenta e cinco centavos)
5. Empresa: DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA EPP
CNPJ: 06.136.353/0001-81
Valor de R$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais).
6. Empresa: MACRO LIFE IMPORTADORA DE
PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 05.022.486/0001-82
Valor de R$ 89.698,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e
noventa e oito reais)
Solicito a emissão de nota de empenho.
Porto Real, 8 de agosto de 2018
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 451/2018.
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,
ADJUDICO e HOMOLOGO, o resultado da presente
licitação, na modalidade Pregão n° 125/2018, que
objetiva a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM
EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, atendendo
a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde
no processo administrativo 451/2018, à Empresa:
Empresa: R. A. M. MARQUES LTDA

CNPJ: 03.749.855/0001-08
Valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 3 de janeiro de 2019
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 5318/2018
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43,
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art.
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017,
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação,
na modalidade pregão n° 145/2018 que objetiva o
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENFEITES
NATALINOS, atendendo a solicitação feita pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E TURISMO no processo administrativo 5318/2018, à
empresa:
Empresa: MVS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 05.410.878/0001-19
Valor de R$ 98.999,20 (noventa e oito mil, novecentos e
noventa e nove reais e vinte centavos).
Solicito a emissão de nota de empenho.
Porto Real, 28 de novembro de 2018
ROBSON PAULINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO
HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 5393/2018.
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° 152/2018, que objetiva a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
MENSAL
E
CORRETIVA
EM
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, AR
CONDICIONADO CENTRAL, BEM COMO SEUS
DUTOS, VERIFICANDO A CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO
NEGATIVA, BEBEDOURO, EXAUSTOR, LAVADORA
DE AR, GABINETE DE VENTILAÇÃO, CORTINA DE
AR, QUADRO ELETRICO COM PONTO DE FORÇA
E OUTROS EQUIAPMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PORTO REAL, atendendo a solicitação
feita pela Secretaria Municipal de Saúde no processo
administrativo 5393/2018, à Empresa:
Empresa: LEAL COMERCIAL ATACADEISTA EIRELI
CNPJ: 29.564.316/0001-98
Valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 4 de janeiro de 2019
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO
Processo n° 5547/2018
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do
Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO,
o resultado da presente licitação, na modalidade pregão
n° 159/2018 que objetiva a COMPRA DE AMACIANTE
E SABÃO EM PÓ, atendendo a solicitação feita pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E TURISMO no processo administrativo 5547/2018, às
Empresas:
Empresa: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME
CNPJ: 26.844.478/0001-91
Valor de R$ 3.963,60 (três mil, novecentos e sessenta e
três reais e sessenta centavos)
Empresa: LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 23.681.312/0001-03
Valor de R$ 1.533,60 (hum mil, quinhentos e trinta e três
reais e sessenta centavos).
Solicito a emissão de nota de empenho.
Porto Real, 20 de dezembro de 2018
ROBSON PAULINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: JOÃO DE SOUSA GOMES
46930426768
03 - OBJETO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PELO
PERÍODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS A SEREM
UTILIZADOS NO EVENTO NATAL FELIZ 2018.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n°
8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-12.01.00-27122-0101-2.001-3.3.90.39.00-0000-1637/2018 Ficha
152
06 - NOTA DE EMPENHO: 1637/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 15.538,00 (quinze mil,
quinhentos e trinta e oito reais).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5058/2018
09 - PRAZO: 17 (dezessete) dias a partir da emissão
da ordem de serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 12 de dezembro de 2018.
ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: RAM MARQUES LTDA EPP
03 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n°
8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-3020017-2.022-3.3.90.39.00-1612-889/2018 Ficha 064
06 - NOTA DE EMPENHO: 889/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 201.599,88 (duzentos e um
mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito
centavos).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3876/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da emissão da
ordem de serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO
CONTRATO Nº 021/2017 – FMS
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: OSVALDINO PAULO DA CUNHA
CORDEIRO
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em
pauta, referente a locação de imóvel para ser utilizado
pela Secretaria Municipal de Saúde (FMS).
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, §§ 1° e 2°, da
Lei Federal n° 8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 02-13.01.00-10-3010101-2.006-3.3.90.36.00-0000-320/2018 Ficha 020
06 - NOTA DE EMPENHO: 320/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 133/2017
09 - PRAZO: 12 (doze) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2018.
LUÍS FERNANDO CURTY JARDIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º019/SEMAD/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CATIA DOS SANTOS CABRAL, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I,
PORTARIA N.º016/SEMAD/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1241/SEMAD/2018 DE símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
01/11/2018, publicada em 02/11/2018.
PORTARIA N.º020/SEMAD/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
PORTARIA N.º017/SEMAD/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANO CARMO DE OLIV, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CAIO BRUNO DA SILVA VEIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo,
NERIS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Conservação.
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Obras.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA N.º018/SEMAD/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019.
Mat. n.º 82/43327
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WENDEL WALLACE ERRATAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

07 DE JANEIRO DE 2019. PUBLICADO EM 08/01/2019 – CÓD-PMBR 004.
PORTARIA Nº 001/GP/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANO CARMO DE
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Secretário Municipal, símbolo
SM, da Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº 002/GP/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO SERGIO CORREA
LUNA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal,
símbolo SM, na Secretaria Municipal de Conservação.

VITORINO DE BARROS, do cargo em comissão de Assessor de
Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

ATOS OFICIAIS

terça-feira, 08 de JANEIRo de 2019
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Joelho de porco na
cerveja
Ingredientes
1 joelho de porco
de 1kg/ Sal a gosto/ Pimenta do reino a gosto/ 1 colher
(chá0 de cominho
em grãos/ 500ml de
cerveja/ 2 batatas
com casca/ 1 colher (sopa) de azeite/ 50g de bacon
defumado cortado
em tiras/ 1 cebola
pequena cortada
em tiras finas

Modo de preparo
Faça alguns cortes
na pele do joelho
de porco.
Escalde a peça
em água fervente
e polvilhe-a com o
sal, a pimenta e o
cominho.
Coloque-a em uma
travessa refratária e
leve ao forno preaquecido, a 250C.
Quando começar
a corar, vire a peça
e regue com metade da cerveja.
Depois de 20 minutos, diminua a temperatura do forno
para 200C.
Vire a carne, de vez
em quando, e regue com mais cerveja, caso a carne
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas
com a casca em
água e sal.
Descasque-as
e
corte-as em rodelas
grossas.
Em uma frigideira
com o azeite, doure o bacon e a cebola.
Junte as batatas
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos
de porco em uma
travessa e sirva com
as batatas.

Sopa de espinafre
Ingredientes
1 ½ cubo de caldo
de frango sem gordura para 2 litros
de água/ 1 maço
de espinafre (só as
folhas)/ 1 colher
(sopa) de farinha
de trigo/ 1 xícara
(chá) de leite desnatado/ Noz-moscada ralada a gosto/ Sal a gosto

Modo de preparo
Bata tudo no liquidificador e leve ao
fogo por 20 minutos.
Após colocar no
prato, regue com
um fio de azeite extravirgem.

mensais e integrais no valor de R$ 2.577,55 (dois mil, quinhentos nº 04/0000257/2013 e PREVIDE nº 2013/00017. Esta portaria ene setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R$ trará em vigor na data de sua publicação.
1.982,73 (mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), como vencimento de base, conforme previsto na LC 131/12, PORTARIA N°09/GDP/PREVIDE/2019,07 DE JANEIRODE 2019.
mais a importância de R$ 594,82 (quinhentos e noventa e quatro “Retifica a Portaria nº 2168/GP/2018 de 18/09/2018, que Dispõe
NA PORTARIA Nº013 /SEMAD/2019 DE 04/01/2019, publicada em reais e oitenta e dois centavos), a título de triênio, no equivalente a sobre a concessão do benefício de Pensão por morte a AGEL SO30% (trinta por cento), benefício previsto no art. 7°, da Lei Munici- ARES DE CARVALHO.”
05/01/2019
pal 003, de 08/01/1993 c/c Lei Municipal n.º 723, conforme contido O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
Onde se lê: PEDRO ANDRADE SILVA;
nos autos do processo administrativo PMBR nº 37/0001473/2016 e Públicos do Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio
Leia se: PEDRO DE ANDRADE SILVA.
PREVIDE nº 2016/00246. Esta portaria entrará em vigor na data de de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
sua publicação.
RESOLVE:
NA PORTARIA Nº 1447/SEMAD/2019 DE 26/12/2018, publicada
Retifica a Portaria nº 2168/GP/2018 de 18/09/2018, que CONCEem 27/12/2018
PORTARIA Nº08/GDP/PREVIDE/2019,07 DE_JANEIRO DE 2019 DEU o benefício de Pensão por Morte a AGEL SOARES DE CAROnde se lê: MARIA DE FATIMA PEIXOTO;
“Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribui- VALHO, viúvo da ex-servidora ALMEZINDA MARIA GOMES DE
Leia se: MARIA DE FATIMA PEIXOTO HONORATO DOS SANção à servidora JANE GONÇALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA” CARVALHO, matrícula n° 10/06857, efetiva no cargo de Auxiliar AdTOS.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores ministrativo, da SEMED, falecida em 31/03/2017, com fundamento
Públicos do Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio no art. 40, §7°, II, da Constituição Federal, com redação dada pela
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c com o art. 73, II, e art. 75,
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
Secretário Municipal de Administração
							
§3°, IV, “b”, 6 da Lei Complementar 083/2006,com proventos menMat. n.º 82/43327
			
RESOLVE: sais e integrais, na forma vitalícia, totalizando R$ 4.382,21 (quatro
Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de Contribuição, a mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), quantia
servidora JANE GONÇALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrí- alcançada da soma de R$2.504,12 (dois mil, quinhentos e quatro
cula nº10/06.071, efetiva no cargo de Professor 1ª a 4ª Série - E, reais e doze centavos), correspondente a 100% (cem por cento)
PORTARIA Nº07 /GDP/PREVIDE/2019,DE 07DE JANEIRO 2019
“Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribui- admitida no Município em 02/03/1995, lotada na Secretaria Muni- do valor do último salário base, mais a importância de R$ 1.502,47
cipal de Educação, com fundamento no art. 40, §1º, III, “a”, §5º da (mil, quinhentos e dois reais e quarenta e sete centavos), referenção à servidora MARIA EMILIA GARCIA ARAUJO”
Constituição Federal c/c art. 62, incisos I, II, III, §§1º e 2º da Lei te a triênio, na proporção de 60% (sessenta por cento) e mais R$
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio nº 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 375,62 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centa2.794,39 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e vos), concernente ao benefício previsto no art. 47 da Lei Complede Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: nove centavos), sendo R$ 2.069,92 (dois mil, sessenta e nove reais mentar n 131 de 2012, conforme contido no Processo Administrativo
Aposentar, voluntariamente, por Idade e Tempo de Contribuição, a e noventa e dois centavos), como vencimento de base, conforme n° 5567/2017 e PREVIDE n° 2017/00529. Esta portaria entrará em
servidora MARIA EMILIA GARCIA ARAUJO, matrícula nº10/014.568, previsto na LC 131/12, mais a importância de R$724,47 (setecentos vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar
efetiva no cargo de Professor – Educação Artística E, admitida no e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), a título de triênio, de 31 de março de 2017.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Município em 02/03/1998, lotada na Secretaria Municipal de Educa- no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), benefício previsto
Diretor – Presidente
ção, com fundamento no art. 40, §1º, III, “a” da Constituição Federal no art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993 c/c Lei Municipal n.º
723,
conforme
contido
nos
autos
do
processo
administrativo
PMBR
Matrícula:
60/362.17
c/c art. 83, incisos I, II, III e IV da Lei nº 083/2006, com proventos
NA PORTARIA Nº 011/SEMAD/2019 DE 04/01/2019, publicada em
05/01/2019
Onde se lê: MATHEUS PINHEIRO RAMOS;
Leia se: MATHEUS PINHEIRO PASSOS.
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cariocão 2019

Nova Iguaçu perde mais uma e agora
é vencer ou vencer para avançar

Gol da vitória campista no final deixa o time a perigo na Seletiva do estadual
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
om um gol no final, o Nova Iguaçu
sofreu a segunda
derrota na Seletiva do Carioca ao ser superado pelo
Americano por 2 a 1, no
domingo (6), em Cardoso
Moreira. Com três pontos
na classificação, o time da
Baixada agora precisará
vencer os dois jogos que
restam, a começar pela partida desta quarta (9), contra
o Resende, às 16h, no Estádio Jânio Moraes (Laranjão).
Com o capitão Paulo
Henrique de volta, o Nova
Iguaçu foi a campo com
formação diferente e começou muito bem. Logo
aos quatro minutos, Edu
deu um chapéu no marcador e enfiou na medida para
Flávio Carioca, que passou
pelo goleiro, mas acabou
ficando sem ângulo para
a finalização. Porém, novamente na bola parada, o
Nova Iguaçu sofreu o gol.
Após escanteio, Dedé ca-

C

beceou e fez 1 a 0 para o
Americano.
Logo depois do gol, Andrezinho cruzou e Flávio
Carioca, de cabeça, quase fez. O Americano, por
sua vez, foi cozinhando o
jogo, com muitos pedidos
de atendimento médico a
seus jogadores. Já perto do
intervalo, Flamel fez jogada individual e acertou
o travessão. Depois, Edu
chutou e Luís Henrique defendeu, evitando o empate.
Na etapa final, o Nova
Iguaçu melhorou, principalmente após as entradas
dos velozes Bruno Veiga e
Lucas Campos. Aos 15 minutos, quase saiu o empate.
Andrezinho cobrou falta na
barreira, Paulo Vitor ficou
com a sobra e soltou a pancada, Luís Henrique defendeu, a bola bateu em Bruno
Veiga e voltou nas mãos do
goleiro do Americano.
Melhor organizado e
com mais presença ofensiva, o Nova Iguaçu buscou a
igualdade. Aos 23 minutos,
Lucas Campos fez ótima
jogada pela direita e cru-

bernardo gleizer

Com apenas três pontos na Seletiva, os laranjas precisarão ganhar os dois jogos que restam
zou para Bruno Veiga, no
segundo pau, cabecear sem
chances de defesa: 1 a 1.
Na sequência, o Americano
teve um pênalti marcado a
seu favor. Flamel foi para
a cobrança e chutou para
fora.
O jogo parecia enca-

minhado para o empate.
Porém, nos acréscimos, o
Americano cobrou falta em
curva, Jefferson espalmou,
a bola bateu no travessão e
votou à feição para Marcos
Paulo conferir no rebote e
decretar o 2 a 1 da vitória
alvinegra.

>> Americano: Luís
Henrique; Léo Rosa, Espinho, Gabriel e Vandinho;
Júnior Santos, Gustavo
Tonoli (Sanderson) e Flamel (Marcos Paulo); Dedé
(Neto), Rafinha e Romário.
Técnico: Josué Teixeira.
>> Nova Iguaçu: Je-

fferson; Wallace, Murilo
Henrique, Rafael Caldeira e Paulo Vitor (Lucas);
Paulo Henrique, Rodrigo
Yuri, Caio Cezar (Bruno
Veiga) e Andrezinho; Flávio Carioca e Edu (Lucas
Campos). Técnico: Marcelo Salles.

Feliz aniversário,
Mary Evans!!!

Feliz aniversário!
Abra o coração
para todo o carinho
que vai receber
e sorria de alegria
por ter conquistado
mais um ano de
vida. Curta muito
este dia e todos os
dias desfrute da vida.
Parabéns, amor,
saúde e paz!

De seus amigos
Luciano Lemos e Vaneide

